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Kde funguje fyzika?Kde funguje fyzika?

 V příkladech / teorii?V příkladech / teorii?

 V demonstračních pokusech?V demonstračních pokusech?

 V praktikách a laboratořích?V praktikách a laboratořích?

 Ve škole?Ve škole?
(A v které: VŠ, SŠ, ZŠ?)(A v které: VŠ, SŠ, ZŠ?)

 Nebo i mimo školu a laboratoř?Nebo i mimo školu a laboratoř?
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Jarní soustředění pro budoucíJarní soustředění pro budoucí
učitele fyzikyučitele fyziky –– proč?proč?

 Ukázat, že fyzika funguje i „mimo civilizaci“,Ukázat, že fyzika funguje i „mimo civilizaci“,

 že se dá dělat jednoduše,že se dá dělat jednoduše,

 že ji lze propojovat s dalšími aktivitami…že ji lze propojovat s dalšími aktivitami…

Inspirace:Inspirace:
Letní MF tábory pro středoškolákyLetní MF tábory pro středoškoláky
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Jarní soustředěníJarní soustředění –– co to jeco to je

 Tradiční akce (od r. 1997)Tradiční akce (od r. 1997)

 2020--30 účastníků30 účastníků

 Budoucí učitelé fyziky (i učitelé ze škol)Budoucí učitelé fyziky (i učitelé ze škol)

 Zcela dobrovolnéZcela dobrovolné

 44--5 dní5 dní

 „Mimo civilizaci“„Mimo civilizaci“

 Odborný + mimoodborný programOdborný + mimoodborný program
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Jarní soustředěníJarní soustředění –– kde to jekde to je
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Co se tam dělá…Co se tam dělá…
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Odborný program: miniprojektyOdborný program: miniprojekty

 Kratší, otevřené, volně zadanéKratší, otevřené, volně zadané

Možnost upravit téma, zvolit si vlastní…Možnost upravit téma, zvolit si vlastní…

 Společné hlavní „téma roku“Společné hlavní „téma roku“

 Řeší skupiny 1Řeší skupiny 1--3 účastníků3 účastníků

 Konzultace, spolupráce, diskuseKonzultace, spolupráce, diskuse

 Každé odpoledne krátké prezentaceKaždé odpoledne krátké prezentace
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Hlavní témataHlavní témata

 2000: Jednoduché přístroje2000: Jednoduché přístroje

 2001: Kmitání, vlnění a zvuk2001: Kmitání, vlnění a zvuk

 2002: Energie ve všech podobách2002: Energie ve všech podobách

 2003: Síly a interakce2003: Síly a interakce

 2004: Menší a ještě menší2004: Menší a ještě menší

 2005: Rezonance2005: Rezonance

 2006: Na ramenou obrů2006: Na ramenou obrů

 2007: Voda a jiné kapaliny2007: Voda a jiné kapaliny
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K čemu může téma inspirovat…K čemu může téma inspirovat…
(2006, Na ramenou obrů)(2006, Na ramenou obrů)

 Přečíst si oPřečíst si o CavendishoviCavendishovi ……

 … o… o FaradayoviFaradayovi ……

… zkusit něco s tlakem vzduchu… zkusit něco s tlakem vzduchu
a „horrora „horror vacuivacui“,“,
i když nemáme magdeburské polokoule …i když nemáme magdeburské polokoule …
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20072007

 HustotaHustota

 Archimédův zákonArchimédův zákon

 Stabilita plováníStabilita plování

 Odpor prostředíOdpor prostředí

 KapilaritaKapilarita

 Vlny na voděVlny na vodě

 Vodivost vodyVodivost vody

 Elektrolýza vodyElektrolýza vody

 DiamagnetismusDiamagnetismus
vodyvody

 Fázové přeměnyFázové přeměny

 VlhkoměryVlhkoměry

 ViskozitaViskozita

 Voda, cukr a světloVoda, cukr a světlo

 ……

(8 stran námětů)(8 stran námětů)
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Úvodní společný „Úvodní společný „pidiprojektpidiprojekt““

Měření hustoty libovolné kapalinyMěření hustoty libovolné kapaliny

 Na 1 hodinuNa 1 hodinu

 Pak velmi stručná prezentacePak velmi stručná prezentace

… a co se také dá stihnout:… a co se také dá stihnout:



Měření hustoty lihu

RNDr. Jaromír Kekule, PhD.

Mgr. Miroslav Jílek
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Metoda měření

1. Nasátí lihu do
stříkačky

2. Zvážení stříkačky
s lihem
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Metoda měření

3. Upustíme určité
množství lihu a
opakujeme body 1.-3.
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Výsledky měření

Závislost hmotnosti soustavy na

objemu lihu

y = 0,8007x + 11,026
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2

= 0,9974
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Interpretace výsledků

Lineární interpolací naměřených hodnot
závislosti m=m(V) získáme přímku, jejíž

směrnice udává přímo hustotu lihu v g/ml.

Zjištěná hodnota hustoty lihu při teplotě
14°C je (0,80 ± 0,05) g/ml.

Tabulková hodnota pro ethanol při 20°C je
0,789 g/ml.
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Závěr

Naměřená hodnota je v mezích chyby
měření shodná s tabulkovou hodnotou.
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Příklady dalších projektůPříklady dalších projektů

 Tvar bubliny a povrchové napětíTvar bubliny a povrchové napětí

( vyšlo σ = 83 mN )
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Příklady dalších projektů IIPříklady dalších projektů II

Měření indexu lomu vodyMěření indexu lomu vody

… a řada dalších …… a řada dalších …



13. 9. 200713. 9. 2007
L. Dvořák: Fyzikální miniprojekty...L. Dvořák: Fyzikální miniprojekty...

(50 let DF v ČR, Brno)(50 let DF v ČR, Brno) 2020

Proč to dělámeProč to děláme

 Funguje toFunguje to
(aktivní práce, rozvoj kreativity, kompetencí, …(aktivní práce, rozvoj kreativity, kompetencí, …
aa baví nás tobaví nás to! )! )

 Bourá bariéryBourá bariéry
 VŠ fyzikaVŠ fyzika -- fyzika na školáchfyzika na školách

 školská fyzikaškolská fyzika -- reálný světreálný svět

 mymy –– onioni

 Spojuje lidiSpojuje lidi
(napříč ročníky, budoucí a současné učitele, …)(napříč ročníky, budoucí a současné učitele, …)

 InspirujeInspiruje
(nové varianty pokusů, nové nápady, …)(nové varianty pokusů, nové nápady, …)
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

http://http://kdf.mff.cuni.cz/hrasticekdf.mff.cuni.cz/hrastice


