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Abstrakt: V práci jsou popsány
závěsem (zavěšené

Zdeněk

tři

fyzikální pokusy ve velkém. Kyvadlo s dlouhým

z mostu nebo z oken budovy) bylo použito k

určení

závislosti

periody kyvadla na délce závěsu. Barometr měřící tlak vzduchu s pomocí dlouhé
hadice s kapalinou umožnil
Praktické využití páky bylo

měření

tlaku vzduchu

předvedeno při stavbě

běžně

dostupnými

prostředky.

strojů.

Pokusy ve

obléhacích

velkém mohou dát lépe viditelné výsledky a poskytnout snáze
chybou

měření.

studentům

Jsou

názornější

než

tradiční

data s menší

pokusy. Z výukového hlediska nabízejí

zážitek a tím i možnost využití v zážitkové pedagogice. Lze

takto získané poznatky se snáze a dlouhodoběji udrží v paměti
Klíčová

měřitelná

očekávat,

studentů.

slova: Experimenty ve velkém provedení, kyvadlo, barometr, páka,

zážitková pedagogika.
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Abstract: Three giant physical experiments were ascribed. Pendulum with a long

hung (it must be hung from bridge or from windows of some building) was used to
count dependence of period of pendulum on the length of hung. Barometer which
measures atmospheric pressure by the use of a long hose filled with a liquid was
constructed. It enables to measure atmospheric pressure by common tools. Use of
crow in practice was demonstrated on the construction ofbattering machine.
Giant physical experiments show results in a more visible way and they provide
easily measurable data with lower measurement error. They are more visual than
traditional experiments. In contemporary pedagogic giant experiments offer vivid
adventures and therefore it is possible to use them in experiential education. We can
anticipate that thanks to this method knowledge could be more easily acquired and it
would longer remain in student' s memory.
Keywords: Giant physical experiment, pendulum, barometer, crow, experimental

pedagogy
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Kapitola 1
Proč provádět

fyzikální pokusy v opravdu velkém

provedení?
1.1 Úvod
V moderní pedagogice již nikdo nepochybuje, že
vyučování

je názorné

předvádění vyučovaných

fyzikální pokusy nedílnou
připomenout,

součástí

pilířem

tezí, proto jsou již mnoho let

výuky fyziky. V

českém prostředí

že již v sedmnáctém století prosazoval názorné

nejvýznačnějších zakladatelů

důležitým

bychom

vyučování

měli

jeden z

moderní pedagogiky Jan Amos Komenský. Ve své

puvodm, české verzi Didaktiky říká: „čemu koli se žáci učí, všecko jim tak světle
předkládati
snadně

sluší, aby to jako prsty své před sebou viděli." (Kap. XVII.) „Vtip lidský

osvítíš, aby i nejskrytější věci chápal, jestliže( ... ) jemu včecko co chopiti má

vymalované

před oči

postavíš, makati,

voněti,

ochutnati mu každou

věc

<lada, aby

vlastními svými smysly se ji dotýkaje s ní se seznámil." (Kap. XX.) [1]
Fyzikální pokusy v klasickém školním provedení, tj. takové, „které se vejdou na
katedru" jsou již dávno považovány za
internetu je možné najít mnoho
(např.

běžnou součást

různých návodů,

[2]). Návody k fyzikálním

pokusům

v co

jak

výuky. V knihách i na

zpestřit

největším

výklad v hodině fyziky
provedení nejsou

běžně

k nalezení, s výjimkou vodního barometru, kterým jsem se inspiroval a pokusil jsem
se ho vylepšit Fyzikálními pokusy v co

největším či

mysli takové pokusy, které svojí velikostí
uskutečnitelný

rámec

experimentů

či

dobou

prováděných

mějme

velkém provedení,

při

na

přípravy přesahují běžně

například

výuce fyziky,

Foucoultovo kyvadlo, či již zmiňovaný vodní barometr. A přece existuje několik
důvodů, proč
rozdělit

1.2

by mohlo být vhodné a zajímavé je realizovat. Tyto

je možné

do dvou podoblastí - na přínos pedagogický a fyzikální.

Přínos

pedagogický

Na otázku, co mohou z pedagogického hlediska
opravdu ve velikém oproti
mnoho

důvody

učitelů, kteří

běžným pokusům,

zastávají názor, že
5

není

přinést

pokusy

prováděné

jednoznačná odpověď.

příprava

takového pokusu je

Je

určitě

zbytečná
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prováděných

zmiňovaný

mějme

velkém provedení,

při

na

přípravy přesahují běžně
například

výuce fyziky,

vodní barometr. A

přece

by mohlo být vhodné a zajímavé je realizovat. Tyto

existuje
důvody

několik

je možné

do dvou podoblastí - na přínos pedagogický a fyzikální.

1.2 Přínos pedagogický
Na otázku, co mohou z pedagogického hlediska
opravdu ve velikém oproti
mnoho

učitelů, kteří

běžným pokusům,

zastávají názor, že
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přinést

není jednoznačná

příprava

pokusy

prováděné

odpověď.

takového pokusu je

Je

určitě

zbytečná

námaha a že dobu, kterou jim zabere, mohou
pečlivější přípravě vyučování

práci,

souhlasili se mnou, že dnešní mladý
proto

při

vhodném využití nových

věnovat

trendů

rád

prospěšné

vzdělávání.

nebo svému
člověk

jiné

přijímá

Jiní

učitelé

podněty

nové

pedagogické

a

by asi

přístupy,

a

v pedagogice, bychom mohli s pokusy ve

velkém u studentů uspět, tj. získat jejich zájem a pozornost.
V dnešní pohodlné a přetechnizované době mladý člověk hledá zážitek. Hledá
prostě „něco". Něco

tak nedostane.
fyziky?

Proč

Proč

co se dá zažít na vlastní

kůži,

člověku zprostředkovat

tedy nezkusit mladému

by si nemohl fyziku prožít a tímto

poučit? Ostatně

co je neobvyklé a k čemu se jen

způsobem

Komenský na jiném místě své Didaktiky

jim všeho takový býti musí, aby jim všecko

zážitek z oboru

se nenásilnou formou

říká: „Způsob předkládání

učení nepřicházelo

jinak, než jako hra a

kratochvíl." (Kap. XVII.) [1] Pedagogickou teorii k nenásilnému poučení pomocí
prožitku nám poskytuje zážitková pedagogika.
výuky fyziky?

Ostatně

Proč

se ji tedy nepokusit zapojit do

zážitková pedagogika má u nás velmi dobré zázemí, které

vychází ze skautského hnutí či odkazu prázdninové školy Lipnice. [3], [4], [S], [6]
Základem teorie zážitkové pedagogiky je
osobnostního vývoje

člověka

zprostředkování

osobního a

skrze prožitek. [7], [8], [9] Tento druh pedagogiky stojí

na dvou základních kamenech - na prožitku a následné reflexi tohoto prožitku tzv.
review. Na začátku stojí prožitek. Tedy nějaká emočně či jinak silná událost působící
na

člověka.

Prožitkem

může

být pocit z dobře vykonané práce, radost z pohybu,

smutek nad prohrou

či

nemusí být jen kladně

emočně působící věci,

radost nad

vydařeným

fyzikálním pokusem. Prožitkem

lze užívat i negativních prožitků. Jak se

s nadsázkou tvrdí mezi lidmi zabývajícími se zážitkovou pedagogikou: „ Zážitek
nemusí být kladný,
cokoliv, co se nás
si z něj

něco

proces,

při

účastníka.

má

stačí,

osobně

odnesli, je

když je intenzivní."

nejčastěji

prožitkem

může

být

dotýká. Ale samotný prožitek k poučení nestačí. Abychom
důležitá

kterém probíhají

Za druhé je to

Prostě řečeno,

dvě věci.

zpětná

formu sezení

druhá

část

a to výše

Za prvé je to

vazba od ostatních

účastníků

vnitřní

účastníků

a

review. Review je

hodnocení prožitku
instruktorů.

Review

s instruktory a povídání si o tom, co jsme

prožili, co by si z toho každý z nás mohl odnést. V
prožitku a poučení se z něj.

zmíněné

Důležitou součástí

zásadě

je to

zpětné

zhodnocení

je i seznámení se s tím, jak

společný

zážitek vnímali ostatní. Instruktor tu vystupuje jako pomocná ruka, která nám

může

pomoci se poučit. Review probíhá zpravidla tak, že se na začátku instruktor zeptá na
pocity, nálady a zkušenosti

při

prožitku, a potom řídí debatu, kterou se pokusí tímto
6

rozproudit.

Při debatě

by

měl

instruktor pomoci

účastníkům,

aby se nebáli vlastní

reflexe a neutekli od vlastního prožitku k obecným konstatováním. Také v rámci
debaty by měl získat zpětnou vazbu, tzn. od účastníků by měl vyzvědět, zda se jim to
chtěl

líbilo a jestli cíl, který

pomocí prožitku dosáhnout, byl dosažen. Velmi dobrý

úvod do problematiky zážitkové pedagogiky s upozorněním na ,jistou neukotvenost
tohoto oboru" vzhledem kjeho

přesahu

do dalších

oborů

a na nejednotnost

používané terminologie najdeme u Denglerové [10]
Důležitou

otázkou je, jak dosáhnout toho, aby

Protože pokud nebude chtít si
člověka

nenásilný rozvoj

něco

prožít, je jakékoliv snažení

účastníků

motivace to bohužel nejde. Motivace je
Vůbec

úkon.

tu vyvolat u

mládeže a

musíme pracovat s motivací
odměna,

nebo

třeba

instruktorů

o

programu alfou a omegou. Bez dobré

něco

zvláště

vnější. Vnější

kupředu

co nás žene

nejlepší motivací je motivace

středoškolské

prožitek prožít.

marné. Tak se dostáváme k motivaci. V zážitkové

pedagogice je správná motivace

nějaký

účastník chtěl

vnitřní (např.

a nutí nás

dělat

láska k fyzice), ale

ve fyzice je skoro nemožné. A proto

motivací

může

být známkování,

jen to, že by mohla být legrace. Velmi

nějaká

osvědčený způsob,

jak

dosáhnout poslední jmenované motivace, je využití takzvaných motivačních scének.
motivační

scénka

může

děje. Instruktoři

mohou

například

Jako

přiblíží,
přečíst

co je bude

čekat,

sloužit cokoliv,

čím

se

podaří

vtáhnout

zahrát na ukázku kousek divadla, kde

nebo je možné promítnout

nějaký

filmový

úryvek zajímavého textu a podbarvit jej hezkou hudbou.

něco, čím

zaujmeme

alespoň

účastníky

účastníkům

sestřih, či

Důležité

do

lze

je vymyslet

polovina publika. Ostatní se již nakazí sami. Tolik

teorie zážitkové pedagogiky, ale je možné ji využít

při provádění

fyzikálních

pokusů?

Dobrý
mohly být

způsob,

právě

jak aplikovat zážitkovou pedagogiku do výuky fyziky, by

fyzikální pokusy ve velkém. Zážitek není nutné

zvlášť

vymýšlet,

protože takový pokus, jako je kyvadlo na Nuselském mostě, je jistě prožitkem sám o
sobě.

Zbývá postarat se o motivaci a provést

fyzikální pokusy,

neměl

nějaké

by instruktor zapomenout na

review. Pokud jsou ve

objasnění

fyzikálních

hře

principů

pokusu. V rámci review je možné také pohovořit o výsledcích měření a o úskalích při
měření.

A co s motivací? Zkusme vymyslet

pokusím v následujících kapitolách podat
nebál, že se ztrapní

či

něco,

nějaké

ztratí autoritu. Naopak,
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co dnešní mládež zaujme. Sám se
nápady.

Důležité

čím střelenější

je, aby se

nápady

učitel

předvede,

tím

větší úspěch
může jim

1.3

u

středoškoláků

bude mít.

Vždyť

i dospělí

či

dospívající si mohou hrát a

to být přínosem. [ 11]

Přínos

fyzikální

Pro samotnou fyziku jako

vědu

mohou mít pokusy ve velkém

několik

významů. Jedním z významů muže být snižování chyb měření. Čím pokus
větším,

provádíme ve

tím

méně

ovšem platí, pokud používáme
měření.

stejně přesné měřící

měřicích přístrojů.

nástroje pro

větší

Což

i pro menší

Tedy pokud se zvětšováním pokusu nezačneme používat hrubší měřicí

přístroje.

Potom by ke zmenšení chyby nemuselo dojít. Další velmi podstatnou

výhodou je, že
páky si

jsme závislí na rozlišení

může

při měření

každý

dostáváme lépe „viditelné" výsledky.

jasně ověřit,

že

potřebuje

ke zvednutí

Například

předmětu

u velké

daleko menší

sílu, a že pomocí opravdu velké páky zvedne předmět, který by normálně neuzdvihl.
Tuto informaci si pak jistě každý zapamatuje. A v neposlední
které by v malém provedení byly jen velmi

obtížně

neproveditelné. Pro ilustraci by mohlo posloužit
tlaku kapalinovým barometrem.
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řadě

existují pokusy,

proveditelné nebo

například měření

vůbec

atmosférického

Kapitola 2
Kyvadlo na

mostě

Kyvadlo samo o

sobě

Je možné využít toho, že

vyzývá k provedení

při dostatečně

několika experimentů

dlouhém a lehkém

závěsu

ve velkém.

lze kyvadlo

snadno a

dobře

platnosti

některých zákonů

závěsem

je také nezbytnou podmínkou k úspěšnému provedení názorné ukázky

aproximovat matematickým kyvadlem. Díky tomu je možné

ověřit

matematického kyvadla. Kyvadlo s dostatečně dlouhým

Foucaultova kyvadla. V této úloze se budu zabývat odvozením vzorce pro periodu
kmitů

kyvadla. Tuto úlohu s úspěchem používá Doc. RNDr.

Zdeněk

Drozd, PhD,,

vedoucí katedry didaktiky fyziky, v semináři Fyzika I prakticky. Pro mne byla
inspirací k návrhu dalších pokusů „v provedení XXXL" a uvádím ji s jeho laskavým
svolením jako příklad pokusu, s nímž jsou dobré zkušenosti.

Pomůcky

2.1

Kevlarová nit, závaží s
závěs,

háčkem, měřicí

pásmo, laboratorní stojan, laboratorní

stopky, fix nebo barevná lepicí páska, papír a tužka (viz také obr. 2.1 ).

2.2 Návod
Tento pokus vyžaduje dobrou přípravu v terénu. Aby se nám povedl, je
najít v okolí školy místo, odkud je možné spustit co nejdelší kyvadlo.
jsou výškové budovy, vysoké mosty nad údolím,
nějaká

vyšší skála.

Například

Nuselském

mostě

v Tróji. Pro

úspěšné

bezpečné.

v Praze a na výškové

alespoň

zvonice nebo

budově

třeba

katedrálního objektu MFF UK

provedení je vhodné nalézt místo, kde se nám

Je dobré se

vhodné

Doc. Drozd provádí se svými studenty tento pokus na

kyvadlo s co možná nejdelším
bylo

věže kostelů či

Zvlášť

třeba

závěsem,

při přípravě

ale

zároveň

aby

podaří pověsit

pověšení závěsu

kyvadla

pokusu dohodnout s majitelem budovy nebo

se správcem. V případě provozování kyvadla z mostu doporučuji oznámit

datum a

čas

provozování pokusu místní

komplikacím při případné

služebně

záměně experimentátorů

policie, tím se

předejde

za sebevrahy.

Po vytipování a domluvení vhodného místa je možné

přistoupit

k samotnému

provedení. Možných pokusů s dlouhým kyvadlem je spousta, ale já jsem se zaměřil
na

určování

závislosti doby kmitu na délce
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závěsu.

K tomu je

kromě

opravdu

potřeba

vysokého místa

ukázat. Tato místa by ale
v

různých

nějaká

využít i
neměl

třídy.

patrech školní budovy a prostor

Na

závěs nahoře.

ochoz, ze kterého by se dalo kyvadlo spustit

(např.

začátku

se závažím

důležitá bezpečnost člověka,

dolů.

při provádění

Je dobré mít co

vysoký

osvědčila

pokusu

při čtyřicetimetrové

závaží

nitě

Místo kevlarové
provázek. Tyto

například

jako je
označí

řešení

jsou výrazně

měříme

stejnými

dům, či

například

ale

či

provázek. Nám se

začít

připočítat

tom

kilové

není levná záležitost.

ševcovská dratev nebo zednický

přinášejí

s sebou drobné komplikace

bodě

trajektorie kyvadla. Místo není nutné

kyvadla kolem
měříme

určení

nějakého

označit přesně,

stačí měřit čas

periody

po

spuštění

periodu. Je vhodné

závaží

dolů.

délku

závěsu

na nejdelším možném

závaží od

závěsu

mezi

dvěma

libovolného bodu trajektorie. Kyvadlo
měřit čas

více period najednou

Po

skončení měření

středu

v místě

se nit natáhne na

Při provádění

závaží.

času počtem

značka

vodorovnou podložku a změří se vzdálenost značky od závěsu závaží.
nutné

při

problémů

délky kyvadla se provádí tak, že se na nit umístí

závěsu

je

Potom se spustí nit

pevná v tahu a

pořízení

věž),

kyvadla bude

deseti) a potom délku periody spočítat vydělením výsledného

Měření

horního

nit

dostatečně

Ale její

levnější,

délku periody. Pro

vychýlíme, pustíme a

period.

závěs

závěs.

nejpevnější

kostelní

menší pevnost. Dole pod kyvadlem se laboratorním stojanem

průchody

(například

je nutné vylézt na

než režná nit a udrží bez

závěsu.

délce

se dá použít

místo v nejnižším

jelikož

a co

kevlarová nit. Je

větší průměr

velice lehká. Nemá o moc

který upevňuje

nejlehčí

okna

V případě, že váš objekt nemá

možné využít oken tohoto objektu i když to bude znamenat, že
níž. Vždy je

stačí např.

být problém najít, protože k tomu

vytipovaný velký objekt a upevnit

dobře

místa nižší, aby bylo možné závislost

Samozřejmě je

pokusu je dobré

kyvadla, kterého jsme schopni dosáhnout, potom

délku závěsu zmenšovat (i změnou místa provádění pokusu) a měřit délku periody.
Naměřené

docela

hodnoty

obyčejné ověření

můžeme

možnost je jednoduchá, ale
ověření

způsobem.

První možností je

vzorce popisujícího popis matematického kyvadla. Druhou

možností je zkusit si pomocí

Pro

využít dvojím

naměřených

stejně ji

hodnot vzorec empiricky odvodit. První

pro úplnost uvedu.

vzorce je vhodné vypracovat tabulku a vynést závislost do grafu.

Jelikož ze vzorce pro periodu matematického kyvadla (2.1 ), kde 1je délka závěsu a g
tíhové zrychlení,

1'

g.

= 21f

-

B
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l

(2.1)

úměrná odmocnině

vyplývá, že doba kyvu je až na konstanty

vhodné vypracovat i graf závislosti periody na
bychom

měli

graf zlinearizovat a snadno se

odmocnině

přesvědčíme,

délky

závěsu,

závěsu.

grafu by

je

Tím

dobře měřili

zda jsme

Směrnicí

jestli výše uvedená závislost ve vzorci (2.1) platí.

z délky

měla

a

být

'!rr

konstanta ~ ,.....
·\!9

Pro druhou

zajímavější

aby studenti nakreslili graf
funkcí lze

naměřené

hodnoty proložit je

možnost empirického objevení vztahu (2.1) je

naměřených

třeba,

hodnot. Potom studenti odhadují, jakou

hodnoty proložit. Pokud odhadnou, že funkce, kterou lze

například

odmocnina, je vhodné vynést na vodorovnou osu
závěsu.

odmocninu z periody a na svislou osu délku

grafem přímka, odhad byl správný. Pokud by to

Jestliže bude v tomto

přímka

případě

nebyla, je třeba udělat nový a

lepší odhad. Odhadujeme do té doby, než se studentům podaří učinit správný odhad.
Samozřejmě

je vhodné

začínali

dlouho a

přispěchat studentům

by se nudit. Když se

na pomoc v případě, že by tápali

podaří

tzv. zlinearizovat graf,

přímky je potom konstanta před odmocninou ve vzorci (2.1 ), tedy
studenti mohou pokusit „dát dohromady" konstantu
čísel

jako je

například

n, g a

podobně.

před

Je vhodné na

2
:.

·.JIJ

příliš

směrnice

Nakonec se

odmocninou ze známých

závěr

celého pokusu ukázat

správný vzorec a provést srovnání se vzorcem, který studenti odvodili.
Po

měření

a vyhodnocení

výsledků můžeme

se studenty provést review, kde

bychom mohli rozebrat možné nastalé chyby v měření, problémy s hledáním
vhodných míst k měření a v neposlední
tom, jestli a co

konkrétně

studenty na

řadě

bychom mohli dostat

provádění

zpětnou

vazbu o

tohoto experimentu bavilo a co se

jim líbilo a nelíbilo.

2.3 Motivace
Kyvadlo. Co se asi tak dnešní mládeži

může

vybavit pod pojmem kyvadlo.

Možná kyvadlové hodiny doma v obývacím pokoji, v Praze metronom na Letné
anebo nezáživný fyzikální pokus s kývající se
nevyužít
příklad
jistě

něco,

kuličkou

na krátkém lanku. Tak

proč

na co si v tu chvíli možná nevzpomenou, ale je jim to blízké. Na

film. A co

hodil krátký

konkrétně

sestřih

využít

nějaký

houpajících se a na

jsou Spider-man, Batman, Tarzan

komixový film? Pro tento pokus by se
laně přemisťujících

či učitel
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se

superhrdinů

jako

fyziky. Jednoduše vybrat pár scén,

případně něco dotočit

na video a udělat krátký

sestřih,

studentům.

pustit. A pokud seženeme

superhrdinů

a v průběhu měření ji pověsíme na závaží nebo místo závaží, myslím, že

úspěch

2.4

ještě

a ten před prováděním pokusu
postavičku

malou

některého

ze

bude zaručen.

Příklad

experimentu

V našem konkrétním případě jsme měření prováděli na Nuselském mostě a na
katedrálním objektu MFF UK v Praze v Tróji. Fotodokumentace provedení na
Nuselském mostě v Praze je zařazena na konci kapitoly. V níže uvedené tabulce
(Tab. 1) jsou uvedeny

naměřené

hodnoty délky periody v závislosti na délce

Dále je uveden graf závislosti periody na délce
periody na

odmocnině

z délky

porovnal s konstantou
určí směrnici

závěsu

(Graf 2).

závěsu.

závěsu

(Graf 1) a graf závislosti

Spočítal

jsem

směrnici

Grafu 2 a

~. Směrnice Grafu 2 vyšla 2,007 a matematický výpočet

2

v9

rovnu 2,006. Z toho je vidět, že tento druh experimentu dobře simuluje

matematické kyvadlo.

Tab. 1: ~ Tabulka naměřených hodnot
Délka I m
Délka periody/ s

42,00 41,22 26,66 9,05 3,22 2,00 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50
13,0

12,9

10,4

6,1

12

3,6

2,9

2,5

2,2

2,0

1,8

1,4
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Obr 2.1: -

Pomůcky

použité v pokusu Kyvadlo na mostě

Obr. 2.2: - Uchycení pomocí laboratorního stojanu na Nuselském mostě

Univerzr.a Karlova v Praze
Matematicko-lyzikálni fakulta
Knihovna
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Obr 2.3: - Kyvadlo v letu

Obr 2.4: -
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Zavěšování

kyvadla na mostě

Kapitola 3
Barometr s dostupnými kapalinami
Druhým experimentem, kterým se ve své práci budu zabývat, je barometr,
jehož náplní budou netradiční ale přesto běžně dostupné kapaliny. Tím mám na mysli
např.

roztok síranu

měďnatého,

červené

solný roztok nebo

Například červené

víno.

krásně vidět.

víno je kapalina mezi mládeží atraktivní a navíc bude v barometru

Podobný pokus se vyskytuje v některých učebnicích fyzikálních pokusů

(např.

[12]),

ale pouze s vodou. Já se pokusím experiment rozšířit o měření s vínem a nasyceným
roztok€m soli.

3.1

Pomůcky

Hadice délky
lihový fix,

měřicí

alespoň

12m (viz obr. 3.1), sanitární silikon rychleschnoucí,

pásmo, plnicí kapalina,

větší

kbelík, provázek, laboratorní váhy

s odměrným válcem nebo hustoměr.

3.2 Návod
Pokus se sestrojením barometru s vínem nebo nasyceným roztokem soli má
několik

výhod.

Největší

výhodou je snadná a docela rychlá příprava. Další výhodou

je, že pokus se dá provozovat na většině škol, aniž by bylo třeba odejít se žáky mimo
školní budovu. A jeho poslední výhodu vidím v rychlosti, s níž se dá experiment
naměřit.

Provedení tohoto experimentu by se mohlo vejít do jedné

vyučovacích

hodin. Nevýhodou pokusu je, že se v průběhu

manipuluje s kapalinami a proto je zde
experimentátora. K provedení pokusu
jedné

straně otevřenou

polohy a do

potřebné

a na druhé

riziko

potřebujeme

straně uzavřenou.

působí

nevyteče úplně,

přípravy

ušpinění

trubici,

výšky tak, aby volný konec

kapalinou. Kapalina z trubice
Na hladinu v nádobě

větší

případně

místa

naplněnou

a

dvou

měření

měření

a

kapalinou, na

Trubici umístíme do svislé
zůstal

v nádobě se stejnou

ale udrží se v ní sloupec

určité

délky.

za prvé atmosférický tlak a za druhé tlak kapalinového

sloupce v trubici. Tyto tlaky se rovnají, jinak by kapalina v trubici stoupala nebo
klesala. A proto se dá

měření

atmosférického tlaku

kapalinového sloupce. V pokusu budeme

měřit

převést

měření

tlaku

výšku kapalinového sloupce a

hustotu kapaliny a následně výpočtem určovat atmosférický tlak.
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na

K pokusu je potřeba vyhradit ve škole místo, vysoké asi deset metrů. To se dá zajistit
například
potřeba

na schodišti nebo najít místo pod oknem z druhého patra. Toto místo bude

k zavěšení barometru. Samotný barometr se sestrojí takto: Vezmeme hadici a

naplníme ji kapalinou. Za kapalinu můžeme použít vodu, vodu se solí, roztok síranu
měďnatého,

buď

víno nebo líh.

Před naplněním

změřit

je vhodné

hustotu kapaliny. Lze

použít hustoměru, pokud je ve školním kabinetu fyziky, anebo zvážit litr

kapaliny a hustotu
bublinky. Po

spočítat. Při plnění

naplnění

hadici na jednom konci
následně

silikonem nebo zátkou a
důležité

hadice se snažíme, aby v hadici nevznikly
neprodyšně uzavřeme

sanitárním
způsobů,

zatavíme. Je možné použít mnoha

je aby konec hadice byl opravdu neprodyšně uzavřený, jinak by nám pokus

nevyšel. Potom z hadice dostaneme bublinky nacházející se v kapalině a
dolijeme kapalinu, aby hadice byla plná. Nejlepší
hadici položit neprodyšným koncem

způsob,

směrem dolů

případně

jak odstranit bublinky, je

a drobným poklepem bublinky

vzduchu dostat volným otvorem v hadici pryč. V tento moment také poznáme, jestli
se nám

skutečně podařilo neprodyšně uzavřít

konec hadice. Pokud by docházelo

k úniku kapaliny uzavřeným koncem, je třeba chybu napravit.
Po kontrole a
hadici

odstranění

dočasně uzavřeme

s barometrem pracovat.

bublinek
i na

přivážeme

otevřeném

Otevřený

otevřeným

koncem hadice

ve kbelíku a ne na zemi.

větší

Během

konec hadice pro jistotu také

uzavřený

konec hadice provázek,

konci a dopravíme k místu, kde budeme

konec

zůstává

v nádobě s tekutinou, provázkem vytáhneme
pod

na

dole,

uzavřený

při měření

konec

vzhůru.

Je dobré mít

kbelík, aby v případě nehody kapalina

vytahování horního konce

uzavřený.

vzhůru můžeme

zůstává ponořený

v kapalině v

nádobě.

zůstane

mít dolní

ve stejné výši. Pod

při

tom se

Horní konec vytahujeme tak

dlouho, dokud kapalina s hadicí stoupá. V určitý moment půjde
a hladina kapaliny

skončila

Když s horním koncem hadice dostoupíme

k přepokládané výšce vodního sloupce, uvolníme dolní konec hadice a
ujistíme, že

ponořený

je

uzavřeným

vzhůru

už jen hadice

koncem se bude

tvořit

podtlak (nad kapalinou pod uzavřeným koncem budou jen syté páry plnicí kapaliny).
V tento moment

můžeme přestat

značky

(např.

na hadici

značek změříme

tahat a

změříme

velikost rozdílu hladin.

Uděláme

lihovým fixem) v úrovních dolní a horní hladiny a vzdálenost

v pohodlí na zemi.

Ze získaných hodnot hustoty kapaliny a rozdílu hladin

můžeme spočítat

atmosférický tlak dle vzorce (3.1), kde hje výška rozdílu hladin, p hustota kapaliny
a g tíhové zrychlení.
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(3.1)

p= hp9

Odvození a podrobnosti

měření

například

tlaku lze nalézt

v knize Horák a kol.,

Fyzika. [13]
Pokud je to možné, je dobré barometr nechat viset
proměřovat změny

a

přitom

rozdílu vodních hladin. Tyto hodnoty tlaku lze vynést do tabulky.
barometrů

Také by bylo zajímavé sestrojit

více s různými kapalinovými

pozorovat závislost výšky vodního sloupce na hustotě kapaliny

V rámci review na

závěr

experimentu

můžeme

z našeho barometru s barometrem kalibrovaným.
řeč

několik dnů

Při

(při

porovnat

náplněmi

a

stejném tlaku).

naměřené

hodnoty

tomto porovnání je dobré zavést

na tlak sytých par jednotlivých kapalin, protože

naměřený

tlak sestrojeným

barometrem by se měl od kalibrovaného barometru lišit právě o tuto hodnotu. Dále je
potřeba

v review reflektovat problémy vzniklé

problémy

těsnosti

na vhodném

konce trubice a možná

místě,

Důležitou součástí

při

sestavování pokusu,

řešení, dlouhodobější

instalaci barometru

možnosti praktického využití a také historický vývoj
zpětné

review je i získání

bavilo, co by naopak vynechali a v čem

vazby od

žáků,

např.

barometrů.

co se jim líbilo, co je

spatřují přínos provádění

tohoto pokusu.

3.3 Motivace
V této motivaci bych zkusil využít
ze spousty úryvků, kde se vyskytuje

četby

měření

a podbarvení hudbou. Vybírat se dá

tlaku.

románu, kde jsou hlavní hrdinové závislí na

Například výňatek

předpovědi počasí

dobrodružného
nebo

potřebují

pomocí znalosti atmosférického tlaku přibližně určit výšku, ve které se nacházejí. Pro
inspiraci zde uvádím

humorněji

70) [14] „ Blaise Pascal

protože celý život

trpěl

neměl

pojatý

výňatek

z knihy Arnold N„ Zrádné síly (str.

smysl pro humor. Nebylo na tom nic překvapivého,

vážnou poruchou trávení. Proto asi
učinil řadu

To mu však nebránilo v tom, že

úžasných

letech sestrojil přístroj, který pomáhal jeho otci,
A v roce 1646 vynalezl barometr -

přístroj

na

neměl

objevů.

výběrčímu

měření

žaludek na žerty.

Ve svých devatenácti

daní,

spočítat,

co vybral.

tlaku vzduchu. Vysoký tlak

vzduchu vytlačoval sloupec vína vzhůru. Aby svůj vynález vyzkoušel, přinutil Blaise
svého nevlastního bratra,
(Vědcovo

ať

s barometrem na zádech vyleze na místní horu.

podlomené zdraví mu

samozřejmě

neumožnilo, aby podnikl ten výstup

sám.) Jeho bratr však zjistil, že tlak vzduchu klesá, když leze nahoru. Čím jste výše,
tím slabší vrstva vzduchu na vás

tlačí.

Dnes upadl tento
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statečný

nevlastní bratr

v zapomnění, ale tlak se

měří v Pascalech."

A zde je hned krásný úvod pro memoriál

Pascalova nevlastního bratra.

3.4

Příklad

experimentu

Pokus jsem provedl na schodišti obytného
průhledné potravinářské

činžovního

domu za pomocí

půlcoulové

hadice. Plnicími kapalinami byly vodný roztok soli a víno.

K měření s vodným roztokem jsem

připravil

nasycený roztok soli, to znamená 360g

soli na litr vody. Vznikl tak roztok o hustotě 1200 kg.1rt" 3• Víno bylo použito stolní
víno značky Merlot o hustotě 1090 kg.m-3 . Výsledné naměřené tlaky v porovnání

s tlakem měřeným českým hydrometeorologickým ústavem jsou uvedeny v tabulce
(Tab.2). Rozdíl mezi
úřadem

je

naměřeným

způsoben dvěma

tlakem a tlakem udávaným meteorologickým

vlivy. Prvním vlivem je tlak sytých par v hadici nad

vrchní hladinou. Druhý vlivem je nadmořská výška místa měření, protože ČHMÚ
udává tlak

přepočtený

naměřeného

na hladinu

moře.

Pokud by ke srovnání bylo využito tlaku

digitálním manometrem v místě sestavení barometru, bylo by možné

zhruba odhadnout, jaký je tlak sytých par vody se solí a vína. Fotografie experimentu
jsou zařazeny na konci této kapitoly.

Tab. 2: - Porovnání tlaku měřených kapalinovým barometrem a tlakil dle ČHMÚ
Kapalina

Vodný
roztok soli
Víno

Výška
kapalinového
slou ce I m
8,25

Hustota/
kg.m-3

Tlak
naměřený Tlak udávaný
barometrem I kPa ČHMÚ I kPa

1200

97,12

101,35

9,04

1090

96,66

101,34
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Obr 3 .1 :-

Potravinářská

hadice s metrovými

Obr 3.2: - Hladina vína v barometru dole

20

značkami

použitá ke

stavbě

barometru

Obr 3.3:- Hladina vína v barometru nahoře

Obr 3.5:-Pohled na zavěšení barometru s vodným roztokem soli zdola
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Kapitola 4
Páka a její praktické využití
Jakýkoliv pokus s pákou je typickým příkladem pro pokus v opravdu velkém
provedení. Neboť čím větší použijeme páku, tím těžší těleso můžeme zvednout. Řekl
názoměj šího,

bych, že pro studenty není nic
vyzkoušet zvednout

předmět,

který by jinak sami nezvedli. Zvláštním

praktického využití páky jsou
Stavba takovýchto
by se při

strojů je

stavbě něčeho

než když si pomocí dlouhé páky mohou

například
časově

sice

případem

staré stavební stroje nebo stroje obléhací.

i materiálně

náročná,

ale zato zábavná a proč

takového nedala vyučovat fyzika? Proto jsem jako třetí pokus

v provedení XXXL postavil jednoduchý pákový jeřáb určený jak k dopravě materiálu
do výšky, tak i k obléhacím účelům.

4.1

Pomůcky
Dřevo

na stavbu

klády délky asi 3 m
délce cca 22 m na
kramle,

hřeby

(dvě

klády o

průměru alespoň

silnějšího průměru,

zavětrování),

akátové nebo

a

tyčovina

o

20 cm a délky asi 7m,

průměru

čtyři

cca 1O cm v celkové

konopné provazy, proutí na výplet koše, protizávaží,

běžné různých

velikostí, dláta různých velikostí, sekery,

pila, nebozez, tužka, metr, měřicí pásmo.

4.2 Návod
Tento typ pokusu je náročný jak z hlediska použitého materiálu, tak i
Není to druh experimentu, který se snadno
jako

náplň fyzikálně-historického

důležité dobře

budeme

ve škole, ale je vhodný

výletu nebo fyzikální expedice. Na

odhadnout schopnosti své a

stavět. Při výběru může

vytvoří

studentů

časově.

například

začátku

je

a podle toho vybrat stroj, který

pomoci velké množství knih a textů.

Některé zdařilé

rekonstrukce je možné najít na internetu např. www.livinghistory.cz, nebo je možné
se podívat do
a

podobně.

zbraně

některých

Z těchto

doby

nových knih zabývajících se

pramenů

předhusitské

Rilstungen [16],

Klučina:

bych

doporučil

středověkým

životem, stavbami

publikace: Wagner: Kroje, zbroj a

a husitské [15]; Funken: Historische Waffen und

Zbroj a

zbraně

[17] nebo

některé

knihy od anglického

nakladatelství Ossprey, které v češtině vydává nakladatelství Grada. Pokud bychom
chtěli

spojit fyzikální expedici s historickou, je možně v hodinách dějepisu se podívat
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do dobových
nepřímo

materiálů,

rukopisů či

jako jsou iluminace
strojů.

stavbou takovýchto

knihy zabývají se

Inspiraci je možné hledat

např.

přímo či

v rukopise

Talhoferr, Alte Armatur und Ringkunst [18] nebo v rukopise z 14. století vydaného
tiskem Arma defensiva.
Dalším krokem po

výběru

stroje je vypracování plánu a

stroj vyrobit. Z těchto plánů odhadneme množství a typ
Pokud s tím nemáme dost zkušeností,
Dřevo

na stavbu se dá získat

nejdražší,
nařežou

způsob

je

dřevo

několika způsoby.

postupu, jak

dřeva potřebného

někdo

Nejjednodušší, ale také zpravidla

dřevo

z krovů. Takový
dřevo

využívám

způsob

jelikož

nastavit. Možná to bude znamenat i částečm~

nejčastěji,

způsob

je

má nevýhodu

bylo v krovech a jaké je jim

při stavbě,

poskytnuto. To znamená zvýšenou pracnost

dřevo

dřevo

nebourá dům s krovem a zkusit za odvoz nebo za

v tom, že stavitelé jsou odkázáni na to, jaké

bylo získané

tesařem.

objednat na pile blízké místu stavby. Na pile

symbolickou cenu vyprosit

třeba ztenčit či

na stavbu.

konzultaci se zkušeným

na míru, ale tato transakce je vykoupena vysokou cenou. Druhý

poohlédnout se, zda v okolí
nějakou

doporučuji

určení

některé

kusy bude

přepracování plánů,

co nejlépe zužitkováno. Poslední možností, kterou já
je získání suchého

dřeva

z lesa. Zpravidla

stačí

aby

osobně

zajít za hajným

nebo vlastníkem lesa a on dovolí, za odvoz, vzít si z lesa soušky, které jsou potřeba.
Tato varianta je

nejlevnější,

avšak

nejpracnější

a to jak při získávání

dřeva,

tak i

při

samotné stavbě. Ale s pomocí studentů se zvládnout dá a navíc věrně simuluje stavbu
takového stroje ve

středověku.

A nakonec je

potřeba

problém. Jako protizávaží
ze syrového

sehnat zbývající materiál a nástroje, což by

může

dřeva. Hřebíky

neměl

posloužit koš s kamením anebo silné krátké kmeny

všech

druhů

a síly se dají koupit v železářství. Pokud

bychom se rozhodli simulovat historickou výrobu, dají se místo železných
vyžít

hřeby dřevěné

(v dnešní

zatloukají do nebozezem

být

době

hřebíků

akátové, tehdy se používaly dubové), které se

předvrtaných děr.

A na

závěr

je dobré zkontrolovat, zda

jsou pracovní nástroje ostré a v pořádku. Nic nedovede zpomalit stavbu víc, než tupé
a rozpadající se nástroje.
Když je vše

potřebné zařízeno,

můžeme začít

se stavbou. Nejprve s1

zhotovíme hrubou kostru. To znamená, že zbudujeme základnu
trámů, či kmenů.

jeřábu

z nosných

Trámy je u menších staveb možné k sobě vázat kramlemi, jinak

jednotliv€ segmenty k sobě spojujeme do
sestavení hrubé kostry základny ji

zádlabů,

které k sobě podržíme

zavětrujeme. Zavětrovat
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hřeby.

Po

znamená zpevnit a to

...,

takovým způsobem, že spojujeme jednotlivé díly konstrukce slabším stavebním
materiálem tak, aby se zamezilo jakémukoliv kmitu základny.
je

vidět

na obr. 4.1.) Po

dokončení

(Zavětrování

základny

základny sestavíme rameno stroje. Délka ramene

závisí na výšce, do které chceme, aby jeřáb vynášel břemena. Snadno se dá spočítat
z podobnosti

trojúhelníků.

Rameno se nám

osvědčilo dělat

segmentované. To jest

z několika částí - tyčí v délce ramene složených na sebe (detail i s uložením je
možno

vidět

na obr 4.3 a obr. 4.4 v kap. 4.4). Rameno je potom

náchylné ke zlomení. Také tím o
zabudujeme osu

otáčení.

něco

pružnější

a

méně

zvyšujeme jeho nosnost. Dále do ramene

Jako osa může posloužit

lešenářská

trubka, nebo vyrobíme

osu dřevěnou nejlépe zjasanu nebo lísky (toto dřevo je dostatečně pružné a velmi
těžko

se láme).

Ještě

na zemi je dobré na rameno

připevnit

na protizávaží, tím se vyhneme práci s těžkými
rameno umístíme na základnu. Poslední

částí

je

protizávaží

či alespoň

koš

předměty

ve výškách. A nakonec

vytvoření

koše nebo podlážky na

dopravu předmětů (nebo lidí) či upravení konce ramene připevněním prakového
zařízení.

Pokud stavíme

jeřáb

proutěný

koš s dřevěnou podlážkou a

na dopravu lidí nebo materiálu, je vhodné
zavěsit

vytvořit

ho na jeden konec ramene. Zjistit, jak

vyplést koš, na to již určitě přijdete sami, nebo se poradíte s nějakým košíkářem. Ale
ono se to dá snadno vymyslet.
závěr

se

může

Nápovědu

poskytne obrázek (obr. 4.5, kap. 4.4). Na

každý svézt a vyzkoušet si jakou dá práci

sílu, jaká bude potřeba na zvednutí jeho samotného,
udělat

něco

spočítat.

zvednout. A zkusit si

Na konci akce je dobré

review a v něm se studenty probrat co si ze stavby odnesli, zkusit navrhnout

další využití páky v praxi,
výpočetní

teorie.

Neměli

osvětlit

fyzikální podstatu problému a zapojit trochu

bychom v rámci review zapomenout na získání

zpětné

vazby od studentů (co se jim líbilo, co je bavilo a co by naopak vylepšili a změnili).
Závěrem

pokusu. Je

popisu bych chtěl

důležité

dbát na

zdůraznit

bezpečnost při

jiných mechanických pomocníků.

Stejně

dodržování bezpečnosti práce při

stavbě

užívání elektrických a motorových pil a

tak dávat pozor při práci s dláty a sekerami,

kde neopatrné zacházení by mohlo vést ke zranění. Je třeba ohlídat, aby studenti byt'
i v legraci neobraceli nářadí proti
ani proti

sobě.

lékárničku

Pro

sobě

navzájem a nesekali a nedlabali proti nikomu,

případ nějakého zranění

(vybavení

alespoň

je dobré mít po ruce

vybavenou

ve standardu lékárny pro zotavovací akce) a pro jistotu

i zdravotníka s kurzem zdravotník zotavovacích akcí.
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l

dobře

4.3 Motivace
Motivací
učiteli,

při stavbě středověkého

kde jeden

například

být

vtipně

zahraná scénka

bude Leonardo da Vinci a druhý student a budou

disputovat na téma stavby stroje. Na
stavbě.

může

stroje

závěr

si mohou studenty vzít na pomoc

při

Ale pokud bychom chtěli být opravdu originální, je možné se studenty zkusit

uspořádat

malé obléhání blízkého hradu nebo tvrze. A nalákat je

vstup do hradu,

či

zkusit s nimi

udělat

i krátkou

přednášku

pro

třeba

na netradiční

veřejnost

na téma

obléhacích strojů. A na závěr uspořádat hostinu.

4.4

Příklad

experimentu

V posledním pokusu jsem se

zaměřil

na rekonstrukci historického pákového

jeřábu v drobné obměně pro účely obléhání hradu Švihova. Fotografie z pruběhu

rekonstrukce jsou

zařazeny

dlouhé 6,8 m, osa byla

na konci této kapitoly. Rameno bylo nesymetrické,

umístěna

ve vzdálenosti 3,2 m od jednoho kraje ramene.

Výška základny (od země k loži osy) byla 2,2 m. Protizávaží mělo hmotnost 78 kg a
hmotnost koše byla 89

kilogramů.

(nevýhodná páka), protože jsem kladl

při

při

použití vhodné páky bylo

třeba

F2

za využití vzorce pro

jsou síly

zavěsili

na delší stranu ramene

na dosaženou výšku zdvihu.

a vyzkoušeli

(subjektivně)

Při

dalším

jaký je rozdíl

zdvihu stejného závaží s opačnou pákou. Prokázalo se, že zatímco

pro zvednutí osoby v koši

spočítali

důraz

přehodili

zdvihu jsme protizávaží a koš
použité síly

Koš jsme

působící

použití nevýhodné páky bylo

třeba třech

osob,

při

pouze osob dvou. Pokud bychom úlohu teoreticky

výpočet momentů

síly a jejich rovnosti (4.1 ), kde F 1 a

na konec ramene a d 1 a d2 jsou

příslušné

délky ramen, za

aproximace pro ideální nehmotné rameno (tuto aproximace používáme pro
zjednodušení výpočtů pro

středoškoláky)

(4.1)
vyjde nám následující

potřebná

síla na zvednutí

člověka

v koši. Je

třeba při výpočtu

nezapomenout na tíhu koše a protizávaží. Výsledky jsou uvedeny v tabulce (tab. 3).
Z výsledků vidíme, že na zvednutí by měly
a jedna osoba (u výhodné páky), ale

při

stačit

jen dvě osoby (u nevýhodné páky)

experimentu bylo

vinou vysokého tření lože páky.
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potřeba

osob více, asi

Mmotnost

Mmotnost

Délka ramene
u protizávaží I
m

sna, kterou

koše I kg

Hmotnost
protizávaží
I kg

Délka

osoby v
koši I kg

ramene u
koše I m

zvedáme
osobu v koši

76

89

78

3,2

3,6

1055

76

89

78

3;6

3;2

673

/N
Páka
nevýhodná
Páka
výhodná

Tab. 3: -Tabulka teoretické síly potřebné k zvednutí pokusné osoby.
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Obr. 4.1 :-

Zavětrování

základny

Obr. 4.2:- Detail základny před vsazením ramene
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Obr 4.3 :- Uložené rameno na základnu

Obr 4.4:- Uložení ramena z jiného pohledu
28

Obr 4.5:-Detail výpletu koše

Obr. 4.6:- Zkouška funkčnosti

29

Un~'erzrla l<arlovd v Pratr;
Mafemaficko-fyzrkalni lah': ,
Knit1ovn3

Obr. 4. 7: - Zkouška funkčnosti jiný pohled

Obr. 4.8:~ Jiné využití jeřábu
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Kapitola 5
Závěr
V práci jsou popsány
(zavěšené

tři

fyzikální pokusy ve velkém. Kyvadlo s dlouhým

z Nuselského mostu a z oken budovy) bylo použito k

periody kyvadla na délce

závěsu.

Barometr

měření

hadice s kapalinou umožnil

měřící

určení

závěsem

závislosti

tlak vzduchu s pomocí dlouhé
běžně

tlaku vzduchu

dostupnými

prostředky.

Pokus byl proveden na schodišti obytné budovy. Praktické využití páky bylo
předvedeno při stavbě

obléhacích strojů. Výhodou pokusů ve velkém je, že mají lépe

viditelné výsledky a jsou ještě
studentům

než

očekávat,

pokusy.

Kromě

studentů.

že takto získané poznatky se snáze a

I když jsou pracnější a

náročnější

najdou své místo v moderní výuce fyziky.
ještě

tradiční

toho nabízejí

zážitek a tím se otevírá i možnost využít zážitkovou pedagogiku ve výuce

fyziky. Lze
v paměti

názornější

dlouhodoběji

udrží

na organizaci, domnívám se, že

Závěrem

bych

doporučil

zkusit objevit

další možné využití zážitkové pedagogiky ve výuce fyziky. Protože fyzikální

pokusy ve velkém

rozhodně

nejsou jedinou aplikací tohoto ve fyzice a zážitková

pedagogika jako princip výuky přináší zajímavé výsledky. Také nám může pomoci
rozšířit

stát

oblibu fyziky mezi

běžné

potápění

i neobvyklé

středoškoláky

činnosti

a laickou

veřejností.

denního života, jako

k ilustraci Archimedova zákona nebo

pádu a pružnosti a pevnosti těles.
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Inspirací se mohou

například

bungee~jumping

využít plavání a

pro výklad volného

Literatura
[1] Komenský, J.A. (1849): Didaktika. Nákl. Českého museum. Praha
[2] Metodický portál. Gymnaziální vzdělávání. Fyzika. Praktické náměty
http://www.rvp.cz/sekce/3 96
[3] Foglar J. (Miloš Zapletal ed.): (2000): Hry Jaroslava Foglara Olympia: Praha
[4] Jirásek I., editor (2007): Fenomén Foglar. Prázdninová škola Lipnice, edice
Gymnasion.
[5] Neuman J. (2000): Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, Portál.
[6[ Zapletal M. (1990): Zlatý fond her. Mladá fronta, Praha.

[7] Hora P. a kol. (1984): Prázdniny se šlehačkou. Mladá Fronta, Praha.
Qtm://www.ped.muni .cz/wphy/konf/DidaJ tika50Jet.hlml
[8] Šindler J. (2005): Zážitková pedagogika jako jedna z možných cest příznivého

rozvoje

člověka.

In: Macek P., Dalajka J.

(editoři):

Vývoj utváření osobnosti v

sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jií Dalajka). FSS MU: Brno.

s. 259-269
[9] Jirásek I. (2004): Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, Vol. 1, pp.
6-16
[10] Denglerová, D. (2007):

Učíme

se tím, co prožíváme. Psychologie dnes, Vol. 3,

No. 3., pp.46 - 49
[11]

Bakalář

E. (1976): I

dospělí si

mohou hrát. Praha, Pressfoto.

[12]Svoboda E.(1997): Pokusy z.fyziky na střední škole 1. Praha, Prometheus.
[13]Horák Z., Krupka F. (1976):
směru.

Fyzika-Příručka pro

vysoké školy technického

SNTL, Praha.

[14] Arnold N. (2004): Zrádné síly. EGMONT ČR, Praha.

32

[15) Wagner E. (1956): Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Naše
vojsko, Praha.
[16] Funken L„ Funken F. (2001): Historische Waffen und Rustungen. Orbis
Verlag, Niedernhausen
[17]

Klučina

P. (2004): Zbroj a zbraně -Evropa 6. -17. století. Paseka, Praha-

Litomyšl.
[18] Talhofer H., (1459): Alte Armatur und Ringkunst. Bayem. Rukopis pod
značkou

Thott 290 2° uložený v Royal Library of Denmark dostupný na internetu.

http://flaez.ch/talhoffer/

33

