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Vážení čitatelia, 

v rukách držíte posledné číslo 17. ročníku Fyzikálnych listov. Od začiatku sme deklarovali časopis 
ako miesto „spoločného záujmu“ pracoviska, na ktorom sa pripravujú budúci učitelia fyziky, a vás 
učiteľov fyziky na stredných i základných školách. Spätná väzba na problémy a skutočnosti, o ktorých 
sa vo FL píše, či pri osobných stretnutiach alebo vo vašich príspevkoch do časopisu, je to, o čo nám 
spoločne ide. V konečnom dôsledku by to mohlo viesť k zlepšeniu prípravy budúcich učiteľov a vám 
by to, možno, v niektorých prípadoch uľahčilo zefektívniť či zatraktívniť niektorú vyučovaciu ho-
dinu. 

Ako viete, obsah každého čísla je rôznorodý. V Aktualitách , resp. krátkych správach uverejňu-
jeme informácie o fakulte, ktoré by mohli zaujímať vás i vašich žiakov, najmä v súvislosti so štúdiom 
a jeho propagovaním. Ďalšie príspevky sú o rôznych témach, ktoré by sa dali použiť priamo pri vy-
učovaní fyziky, resp. na voliteľných hodinách či v krúžkoch. 

Už v prvom čísle Fyzikálnych listov (rok 1996) sme mali rubriku Jednoduché pokusy. Myslíme 
pod tým experimenty s jednoduchými pomôckami. Tieto pomôcky mali byť dostupné pre žiakov, aby 

si aspoň niektorý z pokusov mohli realizovať doma, napr. pre pobavenie súrodencov či rodičov. Aj 
keď rubrika po pár rokoch zanikla, jednoduché pokusy sú vo Fyzikálnych listoch stále prítomné. Sme 
toho názoru, že nesmú chýbať ani vtedy, keď použijeme pokusy riadené počítačom. Jednoduchý pokus 
názorne poukáže na určitú fyzikálnu súvislosť, ktorú pomocou PC môžeme podrobne preskúmať. 

Rozhodli sme sa, počnúc týmto číslom, otvoriť rubriku Experimenty s jednoduchými pomôc-
kami. Vzhľadom na vás, našich čitateľov a kolegov, to myslíme aj ako určitú výzvu, aby ste nám po-
sielali na zverejnenie jednoduché pokusy, ktoré používate pri vyučovaní. Nedajte sa zmýliť tým, že si 
myslíte, že už musia byť všeobecne známe. Žiaľ, väčšinou je pravda opak. A ešte jedna vec – vieme, 
že ste zaťažení dostatočne vlastnou prácou. Stačí nám príspevok na pár riadkov (názov pokusu, jeho 
vykonanie, pomôcky,). Nad rámec je napr. to, aké sú reakcie žiakov, kde pokus zaradiť a pod. 

Tešíme sa na vaše krátke príspevky. A keďže je taký čas, prajeme vám všetko najlepšie v Novom 
roku 2013. 

M. Belluš 
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Krátke správy 

ARRA 2012 

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v po-
radí už ôsme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotených 
bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verej-
ných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. V sku-
pine prírodných vied obsadila prvú priečku Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky UK. FMFI UK má jednoznačne najvyššiu úspešnosť získavania 
zahraničných grantov. Zvýšil sa aj jej náskok vo vedeckej produkcii. Skromne 
podotýkame, že sme boli aj v doterajších hodnoteniach vždy na prvom 
mieste (okrem minulého roku, keď sme boli druhí). 

Týždeň vedy a techniky na FMFI UK 
5. – 9. november 2012 

Cieľom „Týždňa“ je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spo-
ločnosti, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti 
ich podpory. Z hľadiska vysokých škôl vzbudiť záujem mladých ľudí o štú-
dium vedeckých a technických disciplín. Na fakulte sme pre stredné a zá-
kladné školy vytvorili ponuku aktivít (prednášky, návštevy laboratórií, tvo-
rivé dielne, diskusné hry). Každý návštevník si mohol vytvoriť program 
podľa vlastného záujmu. Počas týždňa nás navštívili študenti 8 gymnázií, 
3 stredných odborných škôl a 5 základných škôl. Celkovo 690 žiakov. 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – zimný 

je určený hlavne maturantom, ktorí uvažujú o štúdiu na FMFI UK. Má ko-
mornejší charakter ako DOD v júni. Pre návštevníkov je pripravený vše-
obecný program o prijímacom konaní, možnostiach štúdia (i v kombinácii 
so štúdiom v zahraničí), uplatnení sa v praxi. K dispozícii budú zástupcovia 
odborných katedier, ktorí odpovedia na akúkoľvek otázku. Je možnosť pre-
zrieť si laboratóriá, výpočtové centrá, priestory výučby. Každý návštevník 
dostane aj podrobné písomné materiály. 

Veľtrh AKADÉMIA 

V dňoch 9. – 11. októbra 2012 sa v priestoroch Národného tenisového 
centra v Bratislave uskutočnil 16. ročník veľtrhu vzdelávania  

AKADÉMIA 2012. 
Cieľom podujatia je informovať o možnostiach štúdia na vysokých ško-

lách na Slovensku i v zahraničí. Každoročná návštevnosť okolo 10 000 štu-
dentov z celého Slovenska hovorí o dôležitosti účasti vysokých škôl. 
FMFI UK sa zúčastnila na všetkých doterajších ročníkoch, od minulého 
roku v spoločnom stánku Univerzity Komenského. Pre návštevníkov sme 
pripravili viacero písomných materiálov (MATFYZ je IN, kritéria prijatia, 
učebné plány, letáky št. programov). Súčasťou stánku bola aj obrazovka, 
kde sme premietali práce študentov počítačovej grafiky a video-upútavka 
„Ukáž čo dokážeš“. Prezentovali sme tiež niekoľko fyzikálnych pokusov, 
ktoré priťahovali pozornosť k nášmu stánku. 
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Výpočet zrýchlenia a mechanickej práce  
v projekte ekologickej lanovky poháňanej tiažou vody 

Úvod 

Už od dávnych čias ľudstvo hľadalo možnosti využitia životodarnej vody na energetické účely. O vode 
možno hovoriť ako o tovare, ktorý sa stáva vzácnym, podobne ako ropa, uhlie a iné prírodné suroviny. Oxidá-
ciou z nej získať energiu už nemožno, keďže voda je finálny produkt v oxidačno-redukčnom rade organických 
zlúčenín. Možno ju z vody „vytiahnuť“ dodaním energie a to buď elektrolýzou, alebo premenou na paru. 

Podstata tejto teoretickej práce vychádza z reality. V Prahe na začiatku minulého storočia premávala na 
Petřín vlaková súprava tvorená navzájom dvomi, oceľovým lanom spojenými vagónmi (obr. 1). Pohon týchto 
vozňov bol zabezpečený tiažou naakumulovanej vody vo vrchnom vagóne. V systéme sa vlastne premieňala 
potenciálna energia tejto vody (pôsobiaca ako protizávažie) na energiu kinetickú. Do vrchného vozňa sa na-
čerpala povrchová voda z horského vodného zdroja (prameňa, potoka). Táto voda vykonala (vplyvom tiaže) 
mechanickú prácu a potom sa v dolnej stanici vypustila. Premena energie napustenej vody do vrchného vagóna 
bola vlastne použitá na prácu a na prekonanie trenia v celom systéme zariadenia tejto lanovkovej sústavy. 
Proces prebiehal bez vnútorných chemických zmien a za studena. 

Tento dávno objavený a zrealizovaný systém dopravy ľudí mal veľké výhody, čo sa týkalo ekologickej 
čistoty, ako aj nízkych prevádzkových nákladov. Zaujímavým faktom bolo, že sa nedalo uvažovať o akčnom 
rádiuse, t. j. dojazd len na jedno načerpanie energiou, ale len o geografických podmienkach, ktoré museli byť 
čo najviac naklonené požadovaným prospešným smerom. A z tohto posledne spomenutého dôvodu pre nedosta-
tok výdatnosti prameňa na Petříne bola činnosť tejto ekologickej dopravy definitívne zastavená. Momentálne 
sa na jej pohon používajú elektromotory. 

V práci sme sa zaoberali teoretickými podkladmi tohto ekologického a jednoduchého modelu s reálnymi 
hodnotami pre výpočet zrýchlenia danej sústavy ako aj energiou tiaže vody vykonávajúcej pohyb tejto sústavy. 

Materiál a metódy 

Teoretická sústava dvoch rovnakých vozňov s hmot-
nosťou m1 a m2, kde m2 = m1 + mvody. Vo výpočtoch sa 
vzal do úvahy osobný vagón rádu Bee (ZSSK), prevádz-
kovaný v minulej ČSSR od roku 1975. Teoreticky sa vy-
pracovala dynamika danej sústavy aplikovaním známych 
fyzikálnych vzťahov. Ide o naklonenú rovinu (obr. 1) a na 
nej pohyb dvoch navzájom paralelných telies na koľajni-
ciach, obe majú rovnaký uhol sklonu α = 30º. 

Podkladové fakty k návrhu 

Uvažujme túto sústavu ako dve telesá s hmotnosťou m1 a m2 spojené lanom cez pevnú kladku. Svah vytvára 
šikmú rovinu a zviera s horizontálnou rovinou uhol α. Predpokladajme, že prvý vlak bude stúpať zrýchlením a. 
V smere koľajníc (šikmej roviny) pôsobí naň zložka G1 = m1gsinα jeho tiaže, sila S v lane a trecia sila Ftr1 
(obr. 2). Výslednica týchto síl 

F1 = S − Ftr1 − G1 = S − Ftr1 − m1gsinα 

vyvolá zrýchlenie a vagóna podľa vzťahu 

m1a = S − Ftr1 − m1gsinα 

Trecia sila Ftr je vyvolaná valivým trením kolies súpravy a trenia kolesa kladky. Tieto dve trecie sily vypočí-
tame ako súčin ramena valivého trenia ξ (tabuľka) a sily pôsobiacej na kolo vydelenej ich priemerom (ξkol – ra-
meno valivého trenia kolies vagónu na koľajniciach, ξkla – rameno valivého trenia kladky, r – polomer kolies 
nápravy a R – polomer kladky): 

m1a + m1gsinα + Ftr1 = S 

S
R

gm

r

gm
gmam =







 +++
αξαξα sincos

sin 1kla1kol
11  

 

Obr. 1  Schematické znázornenie modelu dvoch rovnakých 
vagónov (na naklonenej rovine pod uhlom α), cez kladku 
navzájom spojených oceľovým lanom, poháňaných tiažou 
načerpanej vody vrchného vagóna 
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Obr. 2  Vyznačenie vektorov síl pôsobiacich na hnaný  Obr. 3  Vyznačenie vektorov síl pôsobiacich na hnací 
vagón (smerom nahor) vagón (pôsobiaci ako protizávažie) 

Druhý vozeň bude klesať s tým istým zrýchlením ako prvý. V smere šikmej roviny pôsobí naň zložka  
G2 = m2sinα tiaže, proti nej pôsobia sila S oceľového lana a trecia sila Ftr2 (obr. 3): 

F2 = −S − Ftr1 + G2 

Pre zrýchlenie druhého vagóna (opäť po dosadení za F2) platí 

m2 a = −S − Ftr1 + m2 gsinα          a z toho pre silu S dostávame 
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Keďže obe telesá (vagóny) sú ťahané lanom rovnakou silou S, spojením ľavých strán oboch rovníc pre S 
(prvého a druhého vagóna), dostávame pre zrýchlenie a vzťah 
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Vnútorný objem vagóna typu Bee (ZSSK) vypočítame vynásobením všetkých troch rozmerov: V = v·š·d = 
= 3,6 m·2,8 m·24 m = 242 m3, jeho načerpanie vodou na hmotnosť 10 t je v objeme približne 10 m3, čo pred-
stavuje menej ako jednu dvadsatinu celkového objemu vagónu. 

Dosadením hmotnostných parametrov pre osobný vagón typu Bee (39 t) po predpokladanom načerpaní 
vody (10 t) sa jeho hmotnosť zvýši na hodnotu 49 t. 
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a = 0,497 m·s−2 

Vo výpočtoch je pre lepšiu prehľadnosť zanedbaná sila potrebná na roztočenie kladky a taktiež sila priľna-
vosti lana ku kladke. V porovnaní s trením kolies a kladky sú totiž zanedbateľné. Taktiež pre zjednodušenie 
fyzikálnych rovníc boli výpočty bez započítania 
hmotnosti prevážaných ľudí – pasažierov. Tak isto, 
aj keby sa uvažovalo nad ďalšou čisto teoretickou 
možnosťou, v ktorej by sa predpokladala úplne rov-
naká hmotnosť prevážaných ľudí oboma vlakmi – 
v takom prípade ich sumárna transportná práca  
v homogénnom gravitačnom poli by bola nulová, 
uvažovanie ich hmotnosti by malo vplyv len na zvý-
šenie celkovej trecej sily, no valivé trenie pri tak 
nízkych hmotnostiach by sa opäť zvýšilo len mini-
málne. 

Tabuľka 1: Súčiniteľ valivého trenia  

Materiál styčných plôch Rameno valivého odporu [ξ/mm] 
Nekalená oceľ – nekalená oceľ 0,05 – 0,06 
Kalená oceľ – kalená oceľ 0,001 – 0,005 
Liatina – liatina 0,005 – 0,006 
Oceľové koleso na koľajnici 0,4 – 0,5 
Guma na betóne 1,5 – 2,5 
Guma na asfalte 2,5 – 4,5 

[ČMELÍK, M., MACHONSKÝ, L., ŠÍMA, Z.: Fyzikální tabulky.  
Liberec : TU Liberec, 2001. ISBN 80-7372-009-4] 
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Vykonaná práca vody je použitá na prekonanie rozdielu síl tiaže vagónov a trenia. V smere naklonenej 
roviny pôsobí na hnaný vagón zložka jeho tiaže a trecie sily (od kolies a kladky). Výsledná sila bude: 

P1 = m1·g·sinα + Ftr kol + Ftr kla 








 ++⋅=
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ααξα ξ sincos

sin klakol
11  

Podobne na vagón naplnený vodou pôsobí tiažová zložka a trecie sily (pôsobiace opačne), a preto výsledná 
sila bude: 

P2 = m2gsinα − Ftr kol − Ftr kla 
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Elementárna práca potrebná na presun vlakov o dĺžku dl v smere naklonenej roviny bude: 

dW = P1dl − P2dl 

∫∫ 
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Po zintegrovaní a následnom dosadení dostaneme pre dĺžku dráhy l =100 m: 
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Potenciálna energia načerpanej vody (10 t) na dráhe 100 m pri sklone roviny 30º sa vypočíta: 

Ep= −mgh = −mglsinα = −10 000 kg·9,81 m·s−2·100 m·sin 30º = −4 453 647 J 

Absolútna hodnota polohovej energie vyšla približne o 76,2 kJ vyššia ako absolútna hodnota mechanic-
kej práce súprav, pretože tento prebytok energie sa použil na zrýchlenie súpravy a neskôr pri brzdení sa premenil 
na teplo. 

Aby vozne mohli premávať každú hodinu, na načerpanie 10 m3 treba mať k dispozícii prítok vody: 

==
min60

dm00010 3

prietokovýV 167 dm3·min−1 = 2,8 dm3·s−1 

Záver 

Z posledného výsledku je zrejmé, že množstvo odoberanej pramenistej vody (cca 3 dm3·s−1) nie je až 
také obrovské, no v reále táto bývalá ekologická doprava v hlavnom meste Čiech nemala trvalé pôsobenie. 
Taktiež vidno, že tento prietokový objem nespôsoboval až také vážne narušenie vodného ekosystému, pretože 
išlo o veľmi miernu diskontinuálnu premenu energie prúdiacej vody a vlastne išlo o výrazne menší zásah do 
prírody v porovnaní s vodnými dielami, ktoré získavajú energiu totálne z celej plochy prierezu vodného toku 
a po celý čas. Táto energia naakumulovanej vody vlastne poháňala v Prahe približne 100 tonové súpravy a 
prakticky s minimálnym zásahom do energetických a prírodných procesov prírodných dejov. 

Pavol Trebichalský 
Janette Musilová 
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Starý známy experiment…, alebo neznámy? 

V príspevku opisujeme jeden z klasických experimentov, ktoré zvykol predvádzať známy propagátor 
jednoduchých experimentov RNDr. Martin Belluš. Autor tohto článku ho mal možnosť prvý raz vidieť ešte 
ako tretiak gymnazista na Dni otvorených dverí našej fakulty, vtedy Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Od tej doby uplynulo už vyše 20 rokov a mohlo by sa zdať, že tento pokus by mal 
byť medzi učiteľmi známy. Ako sme sa však mohli presvedčiť na Šoltésovych dňoch 2011, mnohí učitelia ho 
nepoznajú. Príspevok bol publikovaný aj v zborníku zo Šoltésovych dní 2011 (Horváth 2011). 

Kotúčik 

Opis experimentu 
Uvedený experiment realizujeme pomocou kotúčika, sústavy 

dvoch kruhových kolies spojených hrubšou osou a so stužkou na-
vinutou na os (obr. 1). Kotúčiky možno získať v obchodoch, kde 
predávajú hadice alebo reťaze, ktoré bývajú na kotúčikoch namo-
tané, alebo si ich môžeme vyrobiť, napríklad s využitím CD nosi-
čov. Menšími verziami môžu byť aj kotúčiky od nití, leukoplastu 
a pod. 

Kotúčik postavíme na zem alebo na stôl, aby sa mohol kotúľať. 
Stužku z neho čiastočne odvinieme, časť stužky ostáva namotaná 
na osi. Upozorníme, že stužku môžeme iba ťahať, nemožno ho tla-
čiť. Keď potiahneme za stužku, koleso sa začne kotúľať preč od nás 
(obr. 2). Keď potiahneme za stužku iným spôsobom, kotúčik sa 
začne kotúľať smerom k nám (obr. 3). 

   
 Obr. 2  Kotúčik sa kotúľa preč od nás Obr. 3  Kotúčik sa kotúľa smerom ku nám 

Herecky nadaný učiteľ tu môže predviesť vtipné predstavenie s opakovaním jednotlivých častí pokusu – 
ťahám, kotúčik ide preč, ťahám, ide ku mne... Nasledovať by mala diskusia so žiakmi, ako je možné, že ťaha-
ním za stužku jedného a toho istého objektu, kotúčika, vieme dosiahnuť dva tak rôzne efekty. 

Pomôckou pre žiakov môže byť, že kotúčik sa dokáže pohybovať smerom k nám aj bez toho, aby sa 
kotúľal, šmýka sa smerom k nám po podložke (obr. 4). 

Vysvetlenie „paradoxu“ 
Kľúčovým pojmom, pomocou ktorého vieme opísať a ná-

sledne vysvetliť „paradoxné“ správanie kotúčika, je moment 
sily. Ak uvádzame teleso do rotačného pohybu, potrebujeme 
naň pôsobiť silovým momentom. Uvedomme si, čo tvorí, čím 
je určený moment sily. Pri predvádzaní pokusu ťaháme stužku, 
teda sila našich rúk ťahá stužku. Smer tejto sily je určený sme-
rom, ktorým napnutú stužku ťaháme. Koleso sa začne otáčať  
v dôsledku nenulového momentu sily. Pôvod a smer sily tým 
bol vysvetlený, kde je ale os otáčania a rameno sily? Väčšina 
 

 

Obr. 1  Kotúčiky 

Obr. 4  Kotúčik sa nekotúľa, ale šmýka smerom ku nám 
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žiakov nám na otázku, kde je os otáčania kotúčika, bez hlbšieho uváženia odpovie, že v strede osi kotúčika. 
Ak by to bola pravda, kotúčik by bol schopný pohybovať sa iba jedným smerom, a to preč od nás. Ale my sme 
schopní koleso uviesť aj do opačnej rotácie, aby išlo smerom k nám. Dokonca vieme ťahať za stužku tak, že 
posúvame kotúčik bez jeho otáčania. Uvedomme si rozdiely medzi smermi, ktorými ťaháme stužku v jednotli-
vých prípadoch. 

Možno práve od prípadu posúvania kotúčika bez jeho otáčania sa môžeme najjednoduchšie odraziť pri 
vysvetľovaní javu. Ak sa kotúčik neotáča, nemáme moment sily, hoci silovo evidentne na kotúčik našou rukou 
pôsobíme. Ak pôsobiaca sila nemá otáčavý účinok, znamená to, že v takomto prípade nemáme ani rameno 
sily. Zo skúsenosti vieme, že niektorí žiaci v triede si všimnú, že v tomto prípade predĺženie stuhy smeruje na 
miesto, kde sa koleso dotýka zeme. 

Teraz je už jednoduché vysvetliť, prečo sa kotúčik kotúľa raz od nás, inokedy sa kotúľa smerom k nám a 
čo sa deje v prípade, že sa kotúčik bez kotúľania pohybuje smerom k nám. Stačí si nakresliť smery pôsobia-
cich síl a k nim ramená sily kolmo na smer pôsobiacej sily. Smer, ktorým ťaháme stužku, nám určí výsledný 
smer otáčania sa kolesa (obr. 5, obr. 6). 

Špeciálnym prípadom je, keď ťaháme stužku z miesta od dotyku kotúčika s podložkou (obr. 7). 

 

Možné využitie experimentu 
Na gymnáziu sa nám osvedčilo využitie uvedených pokusov 

v kombinácii s riadeným rozhovorom so žiakmi. Úlohu je 
vhodné zadať ako ukážku aplikácie momentu sily. Je vhodné 
mať pre žiakov pripravených viacero kotúčikov, aby mohli 
žiaci sami experimentovať. Pokus slúži na precvičenie čiastko-
vých pojmov – sila, os otáčania, rameno sily, tvoriacich výsledný 
pojem moment sily. 

Obr. 7  Stužku ťaháme z miesta dotyku kotúčika  
s podložkou, sila ruky nemá otáčavý účinok 

Literatúra 
HORVÁTH, P.: Starý známy experiment s kotúčikom... alebo neznámy? In: VELMOVSKÁ, K., HORVÁTH, P. (ed): 

Šoltésove dni 2011, zborník príspevkov z odbornej konferencie. Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 
2012. ISBN: 978-80-8147-003-5 

Obr. 5  Os otáčania je v mieste dotyku kotúčika s podložkou, smer sily 
a rameno sily kolmé na smer pôsobiacej sily spôsobujú kotúľanie sa 
kotúčika preč od nás. Rameno sily smeruje z miesta, kde sa kotúčik 
dotýka podložky 

 
Obr. 6  Os otáčania je v mieste dotyku kotúčika s podložkou, 
smer sily a rameno sily kolmé na smer pôsobiacej sily spôso-
bujú kotúľanie sa kotúčika ku nám 
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Určovanie závislosti tlaku uzavretého vzduchu  
od množstva vzduchu v balóniku 

Úvod 

Kvantitatívne experimenty s tlakom plynu sú pre žiakov zaujímavé, ale na meranie tlaku plynu s dosta-
točnou presnosťou je potrebný vhodný merací prístroj. Preto sme vyvinuli jednoduchý a cenovo dostupný 
elektronický tlakomer vhodný na žiacke experimenty. Jeho rozlišovacia schopnosť 0,1 hPa (závisí od použi-
tého voltmetra) je dostatočná na realizáciu zaujímavých pokusov. Konštrukcii tlakomeru sa budeme venovať 
v samostatnom článku v nasledujúcom čísle Fyzikálnych listov. V tomto čísle opíšeme jeden z možných 
experimentov – meranie závislosti tlaku v balóniku od množstva nafúknutého vzduchu. 

Ciele experimentálnej úlohy 

Cieľov experimentu na určovanie závislosti tlaku uzavretého vzduchu od množstva vzduchu v balóniku 
je viac. Po obsahovej stránke je cieľom experimentu ukázať žiakom, že proces nafukovania balónika, vzhľadom 
na závislosť tlaku vzduchu od množstva vzduchu v balóniku, nie je lineárny. Predpokladáme, že väčšina žia-
kov bude mať pred meraním predstavu, že ak počas celého procesu nafukovania balónika zväčšujeme jeho 
objem, mal by sa rovnako počas celého procesu nafukovania zväčšovať aj tlak uzavretého vzduchu v balóniku. 
Pri praktickej realizácii experimentu na hodine fyziky sme zistili, že 70 % žiakov predpokladalo lineárnu 
alebo monotónne rastúcu závislosť. Ak žiaci po realizácii tohto experimentu namerajú inú závislosť ako oča-
kávali, môžeme sa s nimi porozprávať, prečo z nameraných hodnôt vyšlo niečo iné, ako očakávali. 
Ďalším cieľom experimentu s balónikom je poukázať na prejavy iných fyzikálnych dejov súvisiacich s pro-

cesom nafukovania balónika. Z pohľadu učiteľa môže motivácia zadania experimentu určovania závislosti 
tlaku vzduchu v balóne od množstva vzduchu v ňom rozbiehať do viacerých smerov. Učiteľ môže prostredníc-
tvom tohto experimentu napĺňať ciele aktívneho poznávania, ktoré priamo vyplývajú zo ŠVP. Realizáciou 
experimentu rozvíjame nielen žiacke experimentálne zručnosti (manipulácia s laboratórnymi pomôckami – 
tlakomerom), ale aj matematické vedomosti (schopnosť vytvárať graf, čítať a interpretovať informácie  
z grafu). Rovnako učíme žiakov formulovať hypotézy a návrhy na overenie hypotéz. V neposlednom rade 
experiment smeruje k vyvráteniu žiakmi predpokladanej predstavy lineárnej závislosti tlaku vzduchu od 
množstva vzduchu v balóniku a podnecuje žiakov na zamyslenie sa nad inými fyzikálnymi dejmi súvisiacimi 
s procesom nafukovania balónika. 

Priebeh vyučovacej hodiny 

Na začiatku vyučovacej hodiny sa pokúsime žiakov motivovať tak, že im zadáme úlohu s nasledujúcim 
znením: Slovne opíš a načrtni, aká je (podľa teba) závislosť tlaku vzduchu v balóniku od množstva vzduchu 
v ňom. Žiakom necháme čas na sformulovanie hypotéz a nakreslenie predpokladaného grafu závislosti. 

Žiakov necháme, aby si zvolili pomôcky, ktoré by mohli byť pre nich počas určovania závislosti užitočné. 
Vzhľadom na jasne zadanú úlohu je možné, že žiaci budú schopní vybrať si pomôcky sami a s veľkou pravde-
podobnosťou si vyberú tie, ktoré budú mať neskôr k dispozícii. Ak by si žiaci pýtali iné pomôcky, vyzveme 
ich, aby prezentovali svoju predstavu o spôsobe určenia závislosti s pomôckami, ktoré si vypýtali. Riešenie 
úlohy môžeme rozšíriť doplnením dobrých žiackych nápadov. 

Nafukovanie balónika vzduchom pomocou ručnej pumpy považujeme za izotermický dej, preto pri postup-
nom plnení balónika vzduchom z pumpy bude pre objem vzduchu v balóniku V* platiť vzťah: 

)(
*

* Vi
p

p
V a ⋅=  

kde pa je hodnota atmosférického tlaku, p* je okamžitá hodnota tlaku vzduchu v balóniku, i je počet stlačení 
piestu pumpy a V je objem vzduchu vytlačeného piestom pumpy pri atmosferickom tlaku. Na určenie množ-
stva vzduchu v balóniku použijeme stavovú rovnicu ideálneho plynu: 

kT

Vp
N

NkTVp

**

,**

=

=
 

Žiakom treba vysvetliť, že objem vzduchu pri atmosferickom tlaku sa nezhoduje s objemom vzduchu v ba-
lóne. 
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Na meranie tlaku vzduchu v balóniku budeme používať tlakomer, ktorého konštrukciu opíšeme v nasledu-
júcom čísle Fyzikálnych listov. Pri meraní tlakomerom budeme pracovať s rozsahom max. 2 000 hPa. 

Pred začiatkom merania si musíme zostaviť aparatúru, ktorá pozostáva z balónika, tlakomera, pumpy a T-čka. 

 Obr. 1 

Hodnoty tlaku vzduchu v balóniku zaznamenávame na papier po každom treťom stlačení piesta pumpy. 
Namerané hodnoty vyhodnotíme v tabuľkovom kalkulátore. Množstvo vzduchu, ktoré nafúkame do balónika, 
závisí od veľkosti balónika a materiálu, z ktorého je experimentálny balónik vyrobený. Experimentálny baló-
nik je potrebné pred meraním aspoň raz nafúknuť a vyfúknuť, eliminujeme tým výrazné naťahovanie mem-
brány počas priebehu experimentu. 

Z nameraných hodnôt tlaku vzduchu v balóniku zostavíme tabuľku a graf závislosti tlaku vzduchu od 
množstva vzduchu v balóniku. 

i 
ml

Vi ⋅
 

ml

*V
 

hPa

p
 

Pa

p
 N 

0 0 0 991 99100 0,00E+00 

3 360 1041,1284 1028 102800 2,64E+28 

6 720 4184,868 1023 102300 1,05E+29 

9 1080 9443,6471 1020 102000 2,37E+29 

12 1440 16805,182 1019 101900 4,22E+29 

15 1800 26283,89 1018 101800 6,59E+29 

18 2160 37848,802 1018 101800 9,49E+29 

21 2520 51465,868 1019 101900 1,29E+30 

24 2880 67154,824 1020 102000 1,69E+30 

27 3240 84909,579 1021 102100 2,14E+30 

30 3600 104724,07 1022 102200 2,64E+30 

33 3960 126468,63 1024 102400 3,19E+30 

36 4320 150214,74 1026 102600 3,80E+30 

39 4680 175950,7 1028 102800 4,46E+30 

Tabuľka 1: Namerané hodnoty tlaku a vypočítané hodnoty množstva vzduchu v balóniku 
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Spracovaním nameraných hodnôt v tabuľkovom editore dostaneme nasledujúci graf závislosti tlaku vzduchu 
od množstva vzduchu v balóniku: 

 
Graf 1  Závislosť tlaku vzduchu od množstva vzduchu v balóniku 

Najdôležitejšou časťou experimentu určovania závislosti tlaku vzduchu od množstva vzduchu v balóniku je 
záver, v ktorom je dôležité správne interpretovať namerané hodnoty vykreslené v grafe skúmanej závislosti. 
Meraním sme ukázali, že závislosť tlaku vzduchu od množstva vzduchu v balóniku nie je lineárna. Zistenie 
vlastnosti nelineárneho priebehu závislosti môže u žiakov vyvolať otázky vedúce k ďalšiemu skúmaniu iných 
fyzikálnych javov, ktoré spôsobujú tento fakt. V grafe 1 sme zobrazili závislosť tlaku vzduchu od množstva 
vzduchu v balóniku. Pred vysvetlením priebehu grafu nameranej závislosti sme žiakom položili nasledujúce 
otázky: 

– Zhodnoťte priebeh grafu nameranej závislosti tlaku plynu od množstva vzduchu v balóniku. 
– Zhoduje sa graf nameranej závislosti s vašou hypotézou, ktorú ste formulovali na začiatku experimentu?  

V čom sa líši vaša predpoveď od skutočnosti? 
– Skúste pomenovať možné príčiny priebehu nameranej závislosti tlaku od množstva vzduchu v nafúknutom 

balóniku! 
Žiakom necháme čas na sformulovanie odpovedí a potom vysvetlíme priebeh grafu nameranej závislosti. 

Pri vysvetľovaní vychádzame z formulácií žiackych odpovedí. 
Z grafu 1 vyplýva, že na začiatku nafukovania experimentálneho balónika tlak vzduchu v balóniku prudko 

narastie, dosiahne maximálnu hodnotu, a postupným zväčšovaním objemu sa tlak vzduchu v balóniku zmen-
šuje. Tlak vzduchu v balóniku s narastajúcim objemom klesá, kým nedosiahne množstvo vzduchu pri ktorom 
je hodnota tlaku najmenšia. Po dosiahnutí najmenšej hodnoty tlaku hodnota tlaku vzduchu v balóniku so zväč-
šujúcim sa množstvom vzduchu narastá. Úlohou žiakov by mohlo byť odpovedať na následné otázky: 

– Pri akom množstve vzduchu v balóniku bol tlak v balóniku najmenší? 
– Ako sa menil tvar balónika pred dosiahnutím minimálnej hodnoty tlaku v ňom a ako sa menil tvar pri 
ďalšom nafukovaní? 

Odpovedaním na druhú otázku nabádame žiakov na uvedomenie si faktu, že tvar experimentálneho baló-
nika sa výrazne menil, kým tlak vzduchu v balóniku nedosiahol najmenšiu hodnotu. Žiaci by si mali uvedomiť, 
že pri nafukovaní balónika sa menia aj vlastnosti materiálu, z ktorého je balónik vyrobený. Je dôležité, aby si 
žiaci uvedomili, že množstvo vzduchu, ktorý nafúkame do balónika, kým nedosiahneme najmenšiu hodnotu 
tlaku, rozťahuje balónik a tlak sa nezväčšuje, dokonca sa zmenšuje. Po dosiahnutí najmenšej hodnoty tlaku 
sa tvar balónika už veľmi nemení, preto sa postupným nafukovaním balónika vzduch v balóniku viac stláča. 
Stláčaním vzduchu v balóniku sa s narastajúcim množstvom vzduchu zväčšuje hodnota tlaku vzduchu v baló-
niku. Javy súvisiace s materiálnymi zmenami môžeme vysvetliť zmenami energií pružnosti. 
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Zmenu energie pružnosti (elastickej energie) môžeme opísať vzťahmi teórie pružnosti. Ak gumový balónik 
guľového tvaru, ktorého polomer v nenapätom stave označíme r0, nafúkneme na guľu s polomerom r > r0 
zmení sa v dôsledku roztiahnutia energia pružnosti. Podľa teórie pružnosti môžeme túto elastickú energiu pri 
konštantnej teplote T vyjadriť výrazom: 








 −+= 3
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kde 
0r

r=λ  je pomerné roztiahnutie balónika a χ je Poissonova konštanta, ktorej hodnota pre vzduch je  

χ = 1,402 mol·m−2. (Vybíral, s. 44 – 45) 
Práca potrebná na zväčšenie balónika z polomeru r na polomer r + ∆r pôsobením tlakového rozdielu ∆p, 

je 
dW = 4πr2

∆p·dr  

Táto práca sa rovná zväčšeniu elastickej energie pre rovnakú zmenu dr. Ak použijeme predchádzajúci vzťah 
dostávame: 
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Ak porovnáme pravé strany posledných dvoch výrazov, dostávame požadovaný vzťah pre zmenu tlaku 
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Graf závislosti pomernej zmeny tlaku plynu ∆p/P od pomernej zmeny λ je zobrazený na nasledujúcom obrázku 

 

Graf 2  Graf závislosti pomernej zmeny tlaku ∆p/P od pomernej zmeny λ 

Z grafu 2 je zrejmé, že funkcia na začiatku prudko rastie a po dosiahnutí maxima klesá.“ (Vybíral, s. 46 – 47) 
Iné vysvetlenie si môžu záujemcovia prečítať v bakalárskej práci: Fyzika nafukovania balónov (Feková, 2010). 

Peter Jančár 

Literatúra 
FEKOVÁ, Veronika: Fyzika nafukovania balónov : bakalárska práca. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafá-

rika, 2010. 
JANČÁR, Peter: Učiteľské a žiacke experimenty vo vyučovaní fyziky na SŠ, Experimenty s využitím tlakomera : 

diplomová práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. 
VYBÍRAL, Bohumil: Mechanika ideálních plynů. [online]. Hradec Králové. [cit. 2012-11-27] Dostupné na 

http://fyzikalniolympiada.cz/texty/plyny.pdf 
 



Fyzikálne listy 12 

Ako zodvihnúť slona pohybom jediného prsta 
(aktivita z Týždňa vedy 2012) 

Anotácia 
Prinášame vám opis aktivity, ktorú môžu využiť učitelia fyziky na gymnáziu. Aktivita bola úspešne odskú-

šaná na malej vzorke študentov v rámci akcie Týždeň vedy, ktorá sa konala v dňoch 5.–9. november 2012 
v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Je vhodná na zatraktívnenie vyučovania fyziky 
– koncipovali sme ju ako počítačovú simuláciu prepojenú s reálnym experimentom, nosnou témou je Pascalov 
zákon (a jeho praktická technická aplikácia, hydraulický lis). Pre prezentovaný výtvor tiež platí, že je spraco-
vaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom [1] a tiež Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zruč-
nosti maturantov z fyziky [2]. Všetok sprievodný materiál (žiacke pracovné listy, učiteľský metodický materiál, 
konkrétny a praktický návod na realizáciu a pod.) by mal byť v blízkej dobe k dispozícii na voľné stiahnutie 
na nasledovnej adrese http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/PASCAL.zip prípadne na adrese autora tohto 
príspevku. 

 

Obr. 1  Animácia hydraulického lisu v CMA Coach 6 

Opis aktivity „Pascalov zákon alebo Ako zodvihnúť slona pohybom jediného prsta“ 

Aktivita je založená na interaktívnej animácii pre prostredie Coach 6 s názvom „Pascalov_zákon.cma“ – 
pre jej technický opis a ďalšie informácie vám odporúčame prečítať si náš článok v predchádzajúcom čísle 
Fyzikálnych listov [3]. V krátkosti pripomenieme, že úlohou tejto interaktívnej animácie je názorne predstaviť 
Pascalov zákon a jeho aplikácie v technickej praxi – a to prostredníctvom simulácie hydraulického lisu. Ani-
mácia je riešená plne grafickým prostredím, kde ústrednou časťou je animovaný model hydraulického lisu 
(zobrazený v priereze), ktorý názorne zobrazuje všetky dôležité prvky a parametre tohto zariadenia – priemery 
piestov, pôsobiace sily a tiež vzdialenosti, o ktoré sa piesty posunuli. Okrem grafickej podoby je model lisu 
reprezentovaný aj číselne. Podľa toho, ako používateľ nastaví hodnoty súvisiacich fyzikálnych veličín (sila, 
priemer valca, posunutie piestu,…), program dopočíta ostatné a zobrazí tiež ďalšie potrebné hodnoty (tlak, 
objem, vykonanú prácú,…), a to všetko v súlade s grafickým výstupom (na rozdiel od niektorých animácií, 
kde je číselný výstup transformovaný len do schematického vyobrazenia). 
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Poznámka: mohlo by byť zaujímavé, ak by sme študentom s vyšším záujmom o fyziku (maturanti či 
seminaristi) zadali domácu úlohu či projekt – v tabuľkovom procesore vytvor matematický (číselný) model 
hydraulického lisu. 

Čas potrebný na realizáciu – klasická 45-minútová hodina. Začali sme rýchlym opakovaním základných 
pojmov (napr. tlak, tlaková sila), na tento účel sme využili jednostránkovú powerpointovú prezentáciu (môžete ju 
použiť aj vy, nájdete ju v priloženom sprievodnom materiáli). V ďalšom kroku sa k slovu dostala jednoduchá 
fyzikálna pomôcka, – model hydraulického lisu, známa dvojica rozdielne veľkých plastových striekačiek spoje-
ných hadičkou. Zatiaľ nám bola užitočná len ako trojrozmerná statická pomôcka slúžiaca na lepšie pochopenie 
zadania. Študentom sme zadali problémovú úlohu – predstav si pretláčanie sa pomocou tejto sústavy strieka-
čiek, ak na oba piesty pôsobia rovnako silní súperi. Ktorý z nich má od začiatku výhodu a prečo? A ak pôsobím 
na jednej striekačke silou 50 N, aká sila rozhýbe piest druhej striekačky? 

Vypočuli sme si hypotézy a pokusy o kvalitatívny odhad výsledku. Nasledovala krátka diskusia a hneď za 
ňou sme prikročili ku kvantitatívnemu opisu – študenti zmerali podstatné parametre striekačiek (priemer 
malého aj veľkého piesta, vzdialenosti, po ktorých sa môžu pohybovať tieto piesty), spoločne sme sa dohodli 
na maximálnej hodnote sily, ktorou môžeme pôsobiť na piest striekačky (okolo 50 N), pripojili sme teoretické 
poznatky o Pascalovom zákone a po krátkej inštruktáži si študenti spustili počítačovú simuláciu. Táto sa posta-
rala o matematickú stránku problémovej úlohy a názornú vizualizáciu situácie. Samozrejme, nie je to také 
jednoduché, používateľ musí porozmýšľať a správne určiť, čo a ako nastaviť. To je zaujímavý výchovný mo-
ment – aj premyslený kalkulátor potrebuje niekoho, kto ho „nakŕmi“ údajmi. 

Po chvíľke strávenej pokusmi a omylmi sa objavili prvé numerické hodnoty, mohli sme tak pristúpiť k dis-
kusii o získaných dátach a kvalitatívnych odhadoch. V rámci nej sme kládli otázky a požadovali odpovede 
(niektoré s menšou pomocou) – napr. ak má druhá striekačka dvojnásobný priemer oproti prvej, prečo je sila 
na pieste druhej striekačky štvornásobkom sily, ktorou pôsobíme na prvý piest? Aký prírastok tlaku sme 
dosiahli v našom modeli? Diskusiu sme ďalej posunuli k otázke práce, ktorá sa vykonala na oboch piestoch 
striekačiek. Na pochopenie princípu fungovania hydraulického lisu to nie je kľúčové, ak si však nájdete čas, 
odporúčame vám pozrieť sa na problematiku aj z tohto uhla. Študenti sa tak zoznámia s pomerne netradičnou 
aplikáciou zákona zachovania mechanickej energie. Činnosť našich zverencov sa ďalej niesla v samostatnom 
duchu – riešili príklady/úlohy modelujúce reálne situácie, v ktorých vystupuje využitie Pascalovho zákona. 
Pri riešení im bola hlavným pracovným nástrojom simulácia. Niektorí využili aj kalkulačky (podľa ich slov – 
aby si overili, či simulácia pracuje správne). 

 

Obr. 2  alternatívna animácia hydraulického lisu od Wolfram Demonstrations Project 
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Po tom, čo si študenti vyskúšali netradičné riešenie niekoľkých úloh s Pascalovým zákonom ako spoloč-
ným menovateľom, prerušili sme ich samostatnú prácu a vrátili sa k striekačkovému modelu. V tomto mo-
mente sa zo statickej pomôcky stala pomôcka dynamická a pôsobením na piesty striekačiek sme prakticky 
preukázali, že naše úvahy boli správne a tiež, že virtuálny model naozaj pracuje v súlade s realitou. Študentom 
sme ešte v krátkosti predstavili alternatívu k našej „pascalovskej“ animácii – aplet z projektu Wolfram 
Demonstrations Project. 

Na záver sme v krátkosti zhodnotili zrealizované aktivity (skutočný model zo sústavy striekačiek, virtuálny 
model zabezpečený počítačovou simuláciou), spoločne sme diskutovali o tom, čo nové sme sa naučili o prak-
tickom využití Pascalovho zákona, „aká fyzika“ stojí za tým všetkým a prečo sme vôbec nepreháňali a nežar-
tovali, ak sme tvrdili, že skutočne možno zdvihnúť slona jednoduchým pohybom prsta a vôbec sa pri tom 
neunaviť. 

Technické poznámky 

Sme si vedomí, že nie všetci učitelia fyziky majú k dispozícii plnú verziu softvéru Coach 6 (ktorá je nut-
ným predpokladom pre spustenie nášho diela). Pri dizajne aktivity sme však rátali aj s touto možnosťou, že úlohu 
simulácie s menšími obmedzeniami zvládne aj bezplatné riešenie, fyzikálny aplet z webu [4]. Tento aplet má 
jednu veľmi významnú prednosť, funguje priamo v internetovom prehliadači. Na rozdiel od iných jemu po-
dobných on-line riešení však nevystačíme s prehliadačom samotným, je ešte treba inštalovať doplnkový modul 
„Wolfram CDF Player“. Ten je dostupný priamo na stránke apletu, inštalácia je rýchla a priamočiara. Keď 
však používame softvér „Mathematica“, nemusíme inštalovať nič a aplet sa spustí priamo z uvedenej adresy. 
Dokonca možno fungovať bez prístupu na internet – aplet sa dá stiahnuť ako jediný spustiteľný súbor a prehrať 
buď ako CDF alebo v spomínanej Mathematice. 

V sústave striekačiek je napustená číra voda – zafarbenú vodu a ani olej neodporúčame, sústava striekačiek 
je náchylná na netesnosti či nebodaj „rýchly únik hydraulickej kvapaliny“. Treba sa tiež vážne zamyslieť nad 
skutočnosťou, že keď v striekačke s väčším priemerom potlačíme piest o 2–3 dieliky, v tej malej to môže 
znamenať posun aj o švornásobok, čo je často až na hranicu stupnice, ba až za ňu. V našej vzorke sa našli aj 
takí šikovní študenti, ktorým toto zjavne nerobilo problém a potom došlo k spomínanému úniku hydraulic-
kého média (našťastie len vody). 

Záver 

V tomto príspevku sme vám predstavili aktivitu vhodnú pre fyziku na gymnáziu. Svoje využitie tiež nájde 
vo fyzikálnych krúžkoch či prírodovedne orientovaných záujmových útvaroch. Prínosom pre učiteľa je fakt, že 
tu predostretá aktivita je pripravená na priame využitie – potrebujeme už „len“ počítačovú učebňu a niekoľko 
lacných plastových striekačiek. 

Prečo venovať čas „Pascalovi“? V každom prípade je u žiakov vylúčený pasívny prístup k poznávaniu prí-
rody, pri našej snahe naučiť ich porozumieť fyzike. Taktiež je experiment vhodný na rozvoj kritického myslenia 
a odbúranie predsudku „fyzika je veda o dosadzovaní do vzorcov“. Môžeme si tiež všimnúť medzipredmetové 
vzťahy – prevažne s technikou, pričom spojitosť je nielen v rovine teoretických poznatkov (fyzikálny princíp 
šikovného technického riešenia), ale badáme aj prakticko-tvorivú stránku (rozvíjanie technického cítenia pri 
zostavovaní striekačkového modelu a práci s ním). 
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Šoltésove dni 2012 

Devätnásty ročník tradičného stretnutia učiteľov fyziky sa uskutočnil na pôde FMFI UK 22. a 23. novembra 
2012. Konferencia nesie svoje meno na počesť významného pedagóga, profesora matematiky a fyziky 
RNDr. Júliusa Šoltésa. Od roku 1959, odo dňa, keď vzniklo Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, učil až 
do svojej smrti na tejto škole. Podieľal sa na vzniku Fyzikálnej olympiády a aktívne v nej pôsobil. Nielen 
ako výborný učiteľ, ktorého žiaci sa vracali z medzinárodných olympiád s medailami, ale aj ako organizátor, 
člen Krajského výboru FO v Bratislave. Angažoval sa v JSMF, bol členom ÚV JSMF a aktívne pôsobil vo 
Fyzikálnej terminologickej komisii SAV. Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Fyzika v škole, 
publikoval články s metodickou tematikou vo Fyzikálnych obzoroch a v Bratislavskom učiteľovi. Za svoju 
dlhoročnú činnosť pre JSMF bol odmenený Pedagogickým vyznamenaním JSMF, dostal Čestné uznanie JSMF 
a ÚV FO, za záslužnú činnosť fakultného učiteľa dostal Diplom dekana MFF. V r. 1989 mu bol udelený titul 
Zaslúžilý učiteľ. Zomrel 2. februára 1990 v Bratislave vo veku nedožitých 55 rokov. 

Učitelia „matfyzu“ sa aktívne zúčastnili na všetkých doterajších Šoltésovych dňoch. Ostatné dva roky ich 
organizujeme priamo na pôde FMFI UK. Tohoročná konferencia bola venovaná metódam aktívneho poznáva-
nia žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ formou tvorivých dielní a prednášok, v ktorých autori zdôrazňovali 
význam fyziky pre rôzne oblasti vedy a praxe. 

Viac ako 70 učiteľov stredných a základných škôl bolo rozdelených do pracovných skupín (dielní), v ktorých 
aktívne pracovali pod vedením autorov, ktorí konkrétne témy spracovali: 

„ Hlasné“ experimenty – (K. Velmovská, M. Vanyová) – zvuk, jeho vznik a vnímanie, zostrojovanie jedno-
duchých hudobných nástrojov. 

Vyučovanie fyziky, jemné dotyky s témou – (P. Demkanin, L. Bartošovič, M. Velanová, M. Figurová) – 
diskusia na témy „Načo sú nám učitelia fyziky?“; „Prečo ŠVP núti žiakov učiť sa fyziku?“; „Aká je naša 
úloha v škole?“; „Čo požadujeme od žiakov a čo požadujú rodičia (a žiaci) od nás?“; „Čo potrebuje učiteľ 
fyziky na to, aby žiakom pomohol v ich učení sa fyziky?“ 

Základy elektrostatiky v pokusech – (V. Piskač, gymnázium Brno) – základní experimenty z elektrosta-
tiky. Účastníci si sami vyzkoušeli žákovské varianty pro frontální práci ve třídě. Podrobně bylo rozebráno, jak 
elektrostatické pokusy provádět, aby spolehlivě fungovaly za všech okolností. 

Fyzika v 9. ročníku ZŠ – (V. Lapitková, P. Vnuková) – koncepcia učebnice F9 a odskúšanie kľúčových 
experimentov. 

Dynamické modelovanie – (M. Velanová) – oboznámenie sa s metódou dynamického modelovania a jej 
využitím pri vyučovaní fyziky na gymnáziu. 

Optika s dostupnými pomôckami – (P. Horváth, M. Horváthová) – výroba jednoduchej optickej lavice 
a ďalekohľadov, vyrobené pomôcky si účastníci mohli vziať so sebou.  

Bez experimentu to nejde... – (J. Beňuška, Gymázium V. P. Tótha, Martin) – Ako môžeme využiť ryžu, 
čínske paličky na jedenie, pomôcky na prípravu muffinov, točiaci sa kuchynský podnos pri experimentovaní? 
Nebolo to o fyzike v kuchyni, ale o fyzike s kuchynskými pomôckami. 

Dotyk ľudskej ruky – (Z. Balázsiová, V. Haverlíková, E. Kukurová, E. Ferencová) – Biofyzikálne senzo-
rické vlastnosti ruky, overovanie citlivosti mechanoreceptorov a termoreceptorov. Odskúšanie aktivít, ktoré 
umožňujú motivovať žiakov, aby sa chceli dozvedieť, ako poznávame hmatom a ako vnímame teplo a chlad, 
a aby akceptovali fyziku ako zaujímavý predmet. 

Okrem aktivít v dielňach, ktoré postupne absolvovali všetci účastníci konferencie, vypočuli si spoločne aj 
niekoľko prednášok. Doc. J. Hubeňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Hradec Králové si zvolil tému 
Zvončekový transformátor. Druhú prednášku mal k problematike Elektromagnetické vlnenie. Téma 
doc. F. Kundracika, FMFI UK, bola Fyzika fujary . Témou Ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom, zaujali 
doc. E. Ferencová a prof. E. Kukurová z LF UK. Nie menej zaujímavá bola prednáška Christian Doppler 
a jeho prínos pre vaskulárnu medicínu MUDr. K. Dostálovej z FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave. Mgr. V. Karászová zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave hovorila o Októbrovom 
nebi. Bola to stručná správa o školskom podujatí k výročiu vypustenia prvej družice Zeme. 

Účastníkom Šoltésovych dní sa program, ktorý pre nich pripravila FMFI UK páčil, hodnotia ho ako zaují-
mavý a prínosný pre ich učiteľskú prax. Tešia sa na jubilejný 20. ročník na budúci rok. 

M. Belluš 
S. Gažáková 

Na obrázku sú účastníci Šoltésovych dní 2012 
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