Gašparkove divy
Pohony áut často skúma, pritom balóny – zdroje pohonov dobre nafúka. Autíčka ská-ču sem
i tam a tak Gašparko nie je sám. Guľočka či pružina, vždy z nich jedna pohý-ňa. A
šmolkovia na gume kmitajú sa v pohode.

Rôzne druhy pohonov autíčok
Príklad č.1: Reaktívny pohon
Zákon č.1:
Akcia – sila, ktorou vzduch uniká dozadu.
Reakcia – pohyb autíčka dopredu.
Príklad č.2: Magnetický pohon
Zákon č.2: Autíčko sa
pohybuje dopredu ak
medzi magnetmi pôsobí
odpudivá sila.

Príklad č.3: Pružinový pohon
Zákon č.3:
Energia pružnosti pružín sa mení na pohybovú energiu.
Príklad č.4: Guľôčkový pohon
Zákon č.4: Polohová energia sa mení
na pohybovú energiu autíčka, čím guľôčka rýchlejšie klesá, tým sa autíčko
rýchlejšie pohybuje.
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Ako sa pohybujú zvieratá?

A

. VTÁCI - Vzhľadom k tomu, že vzduch má menšiu hustotu než voda, krídla musia byť
oveľa väčšie než plutvy. Mávaním krídel vytvárajú silu. Mávaním nadol dochádza
k pohybu nahor a dopredu.

Čajka pri údere krídel nadol stúpa a naopak pri pohybe krídel nahor poklesáva.

B. SUCHOZEMSKÉ - Nemôžu využívať vztlakových, vodných a vzdušných síl, preto je ich pohyb náročnejší. Dážďovky a podobné živočíchy
využívajú striedavé stláčanie (zmršťovanie) a uvoľnenie (roztiahnutie) článkov
tela.

C. VODNÉ - Žralok vďaka svojmu aerodynamickému tvaru a rýchlym
pohybom oblúkovitého zakriveného chvosta (v tvare mesiaca) dosahuje rýchlosť
asi 100 km/hod. Vodomerka sa dokáže pohybovať po vodnej hladine, ale dokáže
na nej i stáť, vďaka existujúcemu povrchovému napätiu vody. Overenie tohoto
faktu nám umožní pokus so žiletkou alebo mincou. Ak ich položíme na
hladimu zostanú plávať. Čo ak naru-šíme
povrchovú blanu purom?
Vyskúšaj!
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Fyzikovo

V

krajine Fyzikovo žilo veľa
trpaslíkov. Podľa tohto názvu sa dá
dovtípiť, že jej obyvatelia sa
zaoberali hlavne fyzikou. A ako sa volali?
No predsa fyzitrpaslíci.
Jedného krásneho zimného dňa sa
fyzitrpaslíci vybrali na turistiku do hôr.
Cestou na najvyšší vrch Fyzikova ich čakalo
mnoho prekážok. Odvážna trpaslíčka
Fyzinka si chcela svoje horolezecké
schopnosti vyskúšať na prvej skale, ktorú
zočila. Trpaslík Fyzino ju pripevnil na lano.
Fyzinka pomaly zliezala zo skaly, keď v tom
sa jej lano uvoľnilo. „Fyzinka, len sa drž!
Dolu k zemi ťa ťahá gravitačná sila.“ Múdry
Fyzino si neodpustil poučky: „Gravitačná
sila – je vlastne vzájomné pôsobenie dvoch
telies. V tvojom prípade si to ty, Fyzinka a
zem. Takže z toho možno usúdiť ...“,
„Fyzino, chyť ma a prosím ťa už nič
nehovor! Pokús sa ma vytiahnuť hore, lebo
na tú silu doplatím!“ Fyzino sa zaprel a spolu
s Fykom svoju priateľku vytiahli. Spoločne
pokračovali v ceste. Svojimi rýchlymi
krokmi dosahovali rýchlosť až 20 km za
hodinu. Zrazu pred sebou zbadali jaskyňu.
Trpaslíci boli veľmi zvedaví, preto sa
rozhodli, že do jaskyne aspoň nakuknú.
Naskytol sa im pohľad na množstvo
železničných vagónov, ktoré nehybne stáli
vedľa seba. Hneď ich aj vyskúšali..
„Fyzinka, ty spolu s Fyzuľou naskočte sem,

my dvaja sa odvezieme týmto.“ A
Fyzino slávnostne ukázal na najväčší
vagón
v kúte. Trpaslíci nasadli a začali sa
preteky. No naskytol sa ďalší problém.
Vedľa hlavných koľajníc viedli aj
vedľajšie, jeden z vagónov sa pobral
iným smerom. „Fyzuľa, tento vagón
zostane v rovnomernom pohybe, iba
ak my do vás nenarazíme. Pokúste sa
vrátiť na svoju koľaj. Inak nám hrozí
zrážka.“ Fyzuli sa to po chvíli
podarilo, no niečo nezbadali. Rovno
pred nimi sa končili koľajnice.
Onedlho bolo počuť iba zborové
PÓÓMÓÓC a trpaslíkov už unášal
prúd vody. Všetci sa zachytili o brvno,
ktorým sa poľahky dostali na breh.
Uzimení trpaslíci sa chceli zohriať.
„Poď, Fyzo, nazbierame drevo a
založíme si oheň“. Drevo o chvíľu
čakalo pripravené.
„Ako si s tým len poradiť?“ hútal Fyzino.
„Áno – už to mám!
Zostrojíme si
kladku! Tá nám
pomôže s týmto
ťažkým bremenom.“
Opäť teda zvíťazil
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Fyzikovo
Fyzinov zmysel pre fyziku a trpaslíci
pokračovali v ceste. Čím stúpali
vyššie, pribúdalo snehu i ľadu. Fyzuľa
išla ako prvá. Keď prechádzali cez
zamrznutú rieku, ľad sa preboril.
„Fyzuľa! Kde si?“ kričali vyplašení
trpaslíci. Fyko sa rozhodol pomôcť.
Rýchlo utekal k diere v ľade. „Fyko!
Čo to robiš? Musíš sa k nej priplaziť,
lebo o chvíľu budeme hľadať my teba!
Vari si nepamätáš poučku o tlaku?“
Fyzino mu ju rýchlo pripomenul. „
Čím je plocha menšia, tým je tlak
tvojho tela väčší a mohol by si pod
ľadom skončiť aj ty.“ Fyzuľu
samozrejme šťastne dopravili k brehu.
Fyzitrpaslíci celí vyčerpaní chceli
svoju túru vzdať. V tom Fyzuľa
skríkla: „Aha, sme tak blízko! Pozrite,
tam je Mont Fyz – náš cieľ!“ Šťastní
trpaslíci sa pozviechali a onedlho sa na
svet pozerali z výšky
1 900 metrov nad morom. „To je
nádhera!“ zneli prvé slová trpaslíkov,
ktorí dosiahli najvyšší štít vo svojej
krajine.
Múdry Fyzo si ani teraz neodpustil
krásnu vetu Einsteina: „Nikdy
nesmieme prestať pozorovať, ako
zvedavé deti, obrovské tajomstvo,
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ktorým sme obklopení...“.
-KONIEC-

FYZIKÁLNY TEST
1. Na ktorej z planét je tlak 90 – krát väčší
než atmosferický tlak na Zemi (je taký veľký,
že by ľudské telo rozpučilo)

MARS
VENUŠA
PLUTO
2. Na ktorej z planét môže teplota vystúpiť až
na + 425 °C (teplotu potrebnú na roztave-nie
olova?)

MERKÚR
VENUŠA
MARS
3. Názov planéty, ktorá je taká ľahká, že by
mohla plávať na vode a má okolo seba nádherný prstenec zložený z kúskov skál a ľadových kryštálikov?
VENUŠA
JUPITER
SATURN

4. Farebné zložky bieleho svetla sa lámu
rôzne – majú rôznu vlnovú dĺžku. Existuje
však také svetlo, ktorého zložky majú rovnakú dĺžku. Vydáva ho:
LASER
SLNKO
HVIEZDA
5. Koľko farebných zložiek má dúha?
5
6
7
6. Ktoré z farieb nepatrí do farebných zložiek bieleho svetla?
červená
hnedá
fialová
7. Najväčšou rýchlosťou sa otáča zo všetkých planét našej slnečnej sústavy
(okolo svojej osi sa otočí za menej než 10
hod.) planéta:
JUPITER
ZEM
PLUTO

8. Cez ktorý oceán vysielal taliansky
vedec G. Marconi rádiové vlny v r. 1901?

INDICKÝ
ATLANTICKÝ
TICHÝ
9. Ktorý slovenský vedec nezávisle od
Marconiho objavil bezdrôtovú telegrafiu?
(neboli potrebné žiadne vodiče)

J. M. Petzval
Š. Banič
J. Murgaš
10. T. A. Edison – americký fyzik, pou-žil
pri výrobe žiarovky (na žeraviace vlák-no)
a do mikrofónu:

CÍN
ŽELEZO
UHLÍK

toto je ale
ťažký test

Riešenie na strane 78.
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Majster „F“ – fyzikálny výmyselník
Otázka č.1: Aká sila poháňa rybu vystrihnutú z tenkého kartóna, s kvapkou oleja vo
vode?
Odpoveď č.1: Keď sa olej vo výreze
ryby dostane na vodu, snaží sa rozširovať
po celej hladine vody.
Olej sa pohybuje od hlavy smerom k
chvostu. Táto malá sila vyvoláva rovnako
veľkú silu, ale opačného smeru.

F2

F1

Otázka č.2: Parník pri zrážke s člnom môže čln potopiť, pričom sa parník nepoškodí.
Ako sa tento fakt zhoduje s 3. Newtonovým zákonom?
Odpoveď č.2: Newtonov zákon
hovorí o rovnosti síl. Nie o
rovnosti výsledkov pôsobenia
týchto síl.

F1

F2

F1 = F2
Otázka č.3: Môže vzniknúť v púšti ozvena?
Odpoveď č.3: Nie. Zvuk sa nemá od čoho odraziť.
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Pokusy Majstra "F"
Úloha č.1: Prečo sa vrtuľka
zhotovená zo železných ihlíc
točí, ak je pod ňou horiaca
sviečka a v blízkosti silný
elektromagnet?
Odpoveď č.1: Elektromagnet priťahuje najbližšiu
neohriatu ihlicu vrtuľky
(zohriatu nepriťahuje). Jav sa
opakuje a vrtuľka sa pritom bude točiť.
Úloha č.2: Prečo trením handry o zohriaty pohár sa vrtuľka točí?
Odpoveď č.2: Pohár sa trením zelektrizoval, v dôsledku čoho sa
vrtuľka pohne smerom k tomu miestu, na ktorom treme pohár.
Teplý pohár suší vzduch pod pohárom.
Vrtuľka z papiera

Úloha č.3: Čo dvíha za teplého
slnečného dňa pri stene domu padák?
Odpoveď č.3: Teplý prúd vzduchu,
ktorý prúdi nahor odnáša aj náš padák.
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Zahraj sa s fyzikou

Š TAR T

Postupne si zozbieraj písmená v štvorčeku a dostaneš správnu odpoveď na otázku:
AKO SA NAZÝVA TEPELNÝ JAV, PRI KTOROM VZNIKNE PEVNÁ LÁTKA?

fotoodpor

D
dipól

E
slúchadlo

K
uzemnenie

Á
vidlica, kolík

B
zásuvka

T
potenciometer

S
zvonček

E
uzemnenie

A
ladiaci
kondenzátor

A

K

L
gramofón

U
rádioprijímač

T
poistka

N
fotodióda

I
tlačidlový
spínač

R
striedavý prúd

I
batéria

L
žiarovka

C
magnetofónova
hlava

V
operačný
zosilňovač

M
cievka s jadrom

Á
termistor

P
batéria

M
I
kondenzátor

A
motor

Ak sa rozhodneš pre odpoveď:

áno, zvoľ si šipku
nie, zvoľ si šipku

Riešenie na strane 78.
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Astrorébus
V tajničke nájdete vesmírne objekty.

ÁNO

NIE

1.

Asteroidy – planétky nemajú atmosféru.

M

G

2.

Planéty, ich mesiace a planétky majú vlastný zdroj svetla.

A

E

3.

Najďalej od nás je hviezda Proxima Centauri.

V

T

4.

Okolo Slnka obieha 9 planét so 60 - timi mesiacmi

E

I

5.

Slnko je v strede našej hviezdnej sústavy.

X

O

6.

Urán má kamenné jadro.

R

A

7.

Venuša má ročné obdobia.

S

I

8.

Merkúr je štvrtá najmenšia planéta.

Z

T

9.

Jupiter rotuje najrýchlejšie zo všetkých planét.

Y

K

Riešenie napíš sem:

Tak toto ste ešte
nevideli!

Riešenie na strane 78.
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Wilhelm Conrad Röntgen a jeho lúče X

K

omu bolo dopriate dostať sa s Röntgenom do osobného
vzťahu, mal pocit, že stojí pred veľkým človekom. Už
svojím zovňajškom bol mimoriadne imponujúcim.
Neobyčajne vysoká postava, nesmierne jemná hlava učenca, z
ktorej žiaril vážny pohľad, skoro prísny. Len zriedkakedy a na
krátke okamžiky vedel na jeho perách pohrávať ľahký úsmev. Tak
zovňajškom, tak i vo vnútri bol veľkým človekom.
Najvýraznejším rysom jeho povahy bola rýdzosť a ušľachtilá
skromnosť. Za jeho prísnou tvárou skrýval hlboký citový život,
ktorý sa pri uzatvorenosti jeho bytosti prejavoval len voči
priateľom a blízkym osobám. Keď mal sedemnásť rokov vylúčili
ho zo školy, lebo nechcel vyzradiť meno spolužiaka, ktorý na
tabuľu nakreslil karikatúru istého profesora. Tento krutý rozsudok
sa stal príčinou mnohých jeho ťažkostí.
Vákuová banka – vzduch je z nej vyčerpaný. Tlak vzduchu v nej dosahuje len 0,2 Pa. Medzi jej
elektródy: katódu – a anódu + sa pripája vysoké napätie, ktoré urýchľuje prúd elektrónov. Elektróny
vyletujú z katódy a dopadajú na wolfrámovú anódu. Z miesta ich dopadu vychádzajú röntgenove lúče.

Röntgenove lúče – lúče X
Vysielanie röntgenových lúčov súvisí s prudkým
zabrzdením elektrónov pri dopade na anódu. Sú to
vlastne elektromagnetické vlny s tisíckrát väčším
kmitočtom než svetelné. Röntgen tieto vlastnosti
dokázal pomocou svojej ruky, ktorú umiestnil
medzi trubicu a tienidlo. K svojmu veľkému
prekvapeniu videl na tienidle obrys kostry svojej
ruky.
W. C. Röntgen – prvý fyzik, ktorý dostal Nobelovu
cenu. R. 1901 prevzal Nobelovu cenu ale 20 000
švédskych korún poukázal univerzite vo
Würzburgu (Nemecko).
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Röntgenova trubica

katóda

+
anóda

Osemsmerovka
E
L
E
K
T
R
I
N
A
I
A
K
Á
P

I
L
J
A
K
D
A
L
K
C
N
A
T
O

N S T E I N Z D R O M M
H M O T N O S T R H E A
E A P A S C A L E E CH G
E K O D P O R J A U A N
E I T D N O S M K R N E
E T T R E N I E C É I T
R P B S I L A N I K K I
É O H O E Z L E A A A Z
D K R Ý CH L O S T T R O
K M A G N E T V É H O V
A V O D I Č A S A P A: A
R CH I M E D E S T N I N
R A J E K T Ó R I A I
I
H Y B A O E L I L A G E

BOD, ČAS, SILA,
PÁKA, VODIČ,
ODPOR, KLADKA,
OPTIKA, TRENIE,
REAKCIA, PASCAL,
POHYB, MAGNET,
GALILEO, HEURÉKA,
RÝCHLOSŤ,
HMOTNOSŤ,
EINSTEIN,
ELEKTRINA,
MECHANIKA,
TRAJEKTÓRIA,
ARCHIMEDES,
MAGNETIZOVANIE

V tajničke sa nachádza zariadenie alebo prístroj, v ktorom
na zápornom póle trvale vzniká prebytok elektrónov a na
kladnom póle prebytok kladných nábojov alebo nedostatok elektrónov.

Riešenie na strane 78.
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Šmolkoviny o dúhe
Šmolkovia videli po búrke slnečnú oblohu a na nej krásny rôznofarebný oblúk. Údiv bol veľký,
ale vysvetlenie nejasné. Šmolinka si spomenula na lom svetla a vysvetlenie prečo vzniká dúha
objasní.
Dúha – svetelný jav, ktorý vzniká v atmosfére odrazom a lomom slnečného svetla vo vodných
kvapkách.
Dažďová kvapka

Slnečné lúče preniknú do kvapky, lomia sa i odrážajú
a pritom vznikajú farebné zložky spektrum. Vznik
dúhy ako prvý vysvetlil I. NEWTON (1643 – 1727) vo
svojom diele „Optika“.

Dopadajúci lúč

2.
1.
1. Dúha - 2x lom, 1x odraz
2. Dúha - 2x lom, 2x odraz
č

o

ž

z m

i
f

Dúhu tvorí 7 farebných zložiek a to:
č – červená, o – oranžová, ž – žltá,
z – zelená, m – modrá, i – indigová
/tmavomodrá/, f – fialová
Vyfarbi jednotlivé kruhové výseky
podľa označenia!
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Krížom... krážom...
V tajničke sa ukrýva fyzikálny zákon, ktorý
bol objavený pred našim letopočtom vo vani.
Objaviteľ, šťastný fyzik od radosti vykríkol
názov tejto knižky.

1.
2.
3.

Krstné meno Galilea
5.
Sila, ktorú vyvoláva akcia voláme
Jednotka tlaku
Keď vzdialenosť telesa vzhľadom na
iné teleso sa mení teleso je v ...
8.
5. Bod, kde teleso pôsobí na pružinu
silomera je ...
6. Fyzikálna veličina, ktorej
označenie je m
7. G. Galilei objavil, že pohyb je ...
8. Silu, ktorá nahradzuje zložky síl
voláme ...
9. Keď každý bod telesa opisuje
kružnicu teleso koná ... pohyb
10. Ak teleso vykonáva krivočiary
pohyb, trajektória je ...
11. Zmenu veľkosti rýchlosti za jednotku
času nazývame...
12. Tyč otáčavá okolo svojej osi sa volá ...
13. Opak záporného náboja je ... náboj
14. Častica, ktorá vznikne spojením aspoň
dvoch atómov
15. Jednotka tiaže

4.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Riešenie na strane 78.
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Fyzikálne zákony
Teleso zotrváva v
pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, ak
na teleso nepôsobia
iné telesá silou, alebo
výslednica síl sa rovná
nule.

Vonkajšia sila pôsobiaca na povrch
kvapaliny vyvoláva
vo všetkých smeroch rovnaký tlak.

Elektrický prúd prechádzajúci vodičom je
priamo úmerný elektrickému napätiu
na jeho koncoch.

Teleso ponorené do
kvapaliny je
nadľahčované
vztlakovou silou,
ktorá sa rovná tiaži kvapaliny vytlačenej ponorenou
časťou telesa.

Do každého obdĺžnika pod obrázkom napíš meno fyzika
Pokús sa nakresliť ako si predstavuješ jeden zo zákonov
Riešenie na strane 78.
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Fifík výmyselník

F

ifík vo svojom laboratóriu – mravenisku vymýšľal rôzne pokusy z fyziky. Všetci jeho
spoločníci videli jeho zanietenosť a maximálne pracovné nasadenie. Rozhodli sa, že
ho pošlú ako výskumníka na cestu okolo sveta. Fifík po pobalení najnutnejších vecí sa
vydal na cestu.
V blízkosti svojho bydliska, mraveniska sa stretol s prekážkou – s veľkou vodnou
nádržou, cez ktorú nemal šancu prejsť. Jeho centrálna sústava začala rozmýšľať na plné
obrátky a riešenie bolo na svete. Do skúmavky nabral vodu a uzavrel ju kúskom dreva, ktoré
nahradilo korkovú zátku. Za obetavej pomoci ďalších mravcov zavesil vodorovne skúmavku
pomocou špagátov na konár stromu. Na drevo vyčnievajúce zo skúmavky sa pohodlne
usadil. Jeho pomocníci zapálili pod skúmavkou sviečku a zohrievali vodu v skúmavke. Vo
vode sa začali tvoriť bublinky vzduchu, neskôr začala kloktať a v celom jej objeme vznikali
vodné pary. Rýchlosť a tlak pár narastal až dosiahol takú hodnotu, že drevo s Fifíkom
vyletelo skoro 1. kozmickou rýchlosťou a dopadlo na druhý breh nádrže. Fifík vynikajúci
pozorovateľ si všimol, že v momente keď opúšťal skúmavku začal sa pohybovať dopredu a
skúmavka dozadu. Tento reaktívny pohon využil aj na cestách okolo sveta.

Viete, že:
teplota varu závisí od veľkosti tlaku vzduchu?

a.
tv = 100 °C
Ph = 1013,25 hPa

b.
tv = 120 °C
Ph >1013,25 hPa

c.
tv < 100 °C
Ph < 1013,25 hPa
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Fyzika v živej prírode
Prečo mačkám v noci svietia oči?
Za sietnicou oka majú mačky (aj žraloky) nepriehľadnú vrstvu –
TOPETUM, ktorá odráža svetlo. Ako si predstavíš topetum? – tisíc
drobných zrkadiel, ktoré dopadajúce svetlo odrážajú naspäť. Tým
zmyslové bunky využívajú efektívne svetlo dvakrát.

Hydraulika v telách rýb.
Ryby majú pozdĺž obidvoch bokov zvláštne zoskupenie hmatových
teliesok, tvoriacu postrannú čiaru – dlhú trubičku tiahnucu sa od
hlavy po chvost. Počas plávania ryby sa zmeny vonkajšieho tlaku
šíria hydraulicky prostredníctvom otvorov v trubičke a pôsobia na
nervové zakončenia. Ak ryba pláva v tme v blízkosti prekážky, cíti
vzrastajúci tlak a môže zmeniť smer svojho pohybu.

Radarové uši netopiera.
Veľké uši netopiera slúžia na zachytenie
zvukov vysokej frekvencie - až do 10kHz-100
000 kmitov za sekundu (človek zachyti zvuky
len do 20kHz). Netopier vydá zvuk vysokej
frekvencie, ktorý dopadne na prekážku od
nej sa odrazí a uši netopiera ho zachytia.
Čím je kmitočet vyšší, tým je systém
účinnejší. Nepripomína vám ucho netopiera
radar?
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Krížom... krážom...
Tajnička – priezvisko fyzika, ktorého výrok je
názvom našej knižky.
1. Časť fyziky, ktorá skúma svetelné javy
2. Valec s clonou a matnicou – predchodca
fotoaparátu
3. Akú prácu vypočítame vzorcom W = F . s
4. Ako sa volá obraz, ktorý vznikne za
nepriahľadným telesom
5. Čo vzniká, ak jedno nebeské teleso je v
tieni druhého
6. Ako sa volá uhol, pri ktorom uhol lomu
je 90°
7. Ktoré zrkadlo zrkadlí vnútornou guľovou
plochou?
8. Zatmenie akého nebeského telesa vzniká,
ak ho nevidíme pre tieň Zeme
9. Ako sa volá bod, do ktorého vstupujú
rovnobežné lúče s optickou osou?

Veda je vtedy prospešná, keď ju prijímame nielen rozumom, ale aj srdcom.
Mendelejev

Riešenie na strane 78.
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Ako využiješ poškodené cédečko?
Pokusy: 1. Vznášadlo
2. Jojo
3. Lietajúce UFO
4. Spektrum

Všeobecne: CD – compact disk – platňa
hmotnosti asi 20 g. V strede má otvor
s priemerom 15 mm. Plocha so záznamom
je opatrená lesklou kovovou vrstvou, ktorá
dobre odráža svetlo na ňu dopadajúce. Z
druhej strany disku – platne je len etiketa,
ktorá chráni pred poškodením. CD platne sa
vyrábajú najčastejšie lisovaním. Ide o
lisovanie jemných štruktúr s detailmi pod
1 mikrometer.

Vlastný pokus:
Pokus č. 1: Vznášadlo
Do krabičky od kinofilmu vyvŕtaj otvor
malého priemeru. Krabičku nalep do stredu

CD a nasuň na ňu balónik. Balónik
nafúkni hustilkou opatrenou ventilom so
špicom.
Po nafúknutí polož vznášadlo na
hladkú vyleštenú plochu stola. Vzduch
unikajúci z balónika vytvorí pod CDčkom vzduchový vankúš, po ktorom sa
môže kĺzať. Medzi stolom a vznášadlom
nepôsobí trecia sila, čo umožňuje jeho
voľný pohyb.
Pokus č. 2: Jojo
K prázdnej cievke z písacieho stroja,
prípadne z nití alebo korku, nalep dve
cédečka k cievke so
stranami s etiketami. Cez otvor cievky
prevleč špagát, urob uzlík a jojo je na
svete. Po uvoľnení špagátu môžeš
pozorovať zmeny polohovej
a pohybovej energie.
Pokus č. 3: Lietajúce UFO
Stredom CD-čka a hliníkového
valčeka vedieme špagát. Na dolnom
konci špagátu pri valčeku vytvoríme
uzlík. K docieleniu dobrého efektu je
vhodné kyvadlo s dlhším špagátom, napr.
1,5 m. Najskôr bez rotácie. Po rozkmitaní
kyvadla sa rovina platne svojvoľne
preklápa sem a tam.
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Potom s rotáciou. Jednou rukou
držíme špagát tesne nad CD-čkom a
druhou roztočíme vo vodorovnej rovine a
rozkmitávame. Pozorujeme, že kývajúca
a súčasne rotujúca platňa si zachováva
rovinu svojej rotácie. Je to preto, že
izolovaná sústava si zachováva moment
hybnosti - jeho veľkosť i smer.
Pokus č. 4: Spektrum
Ak CD-čko visiace na špagáte
z predchádzajúceho pokusu obrátime
smerom k Slnku, alebo inému
svetelnému zdroju, môžeme pozorovať
na tienidle rozklad svetla. Biele svetlo sa
rozkladá na výbežkoch CD-čka. Vzniká
sedem farebných zložiek, v jeho
rozkývaní vidíme farebný prstenec, ktorý
pripomína dúhu.

1.
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2.

3.

Optika
Nás dnes baví optika,
iné sa nás netýka.
Šošovky a zrkadlá
to sú pre nás lákadlá.

č
f

Odraz svetla to je veda,
lúče k tomu veľmi treba.
Prechod svetla, odraz, lom,
nameriame hranolom.
Zobraziť sa na ňom dá
všetko včetne bodu A.
Farby pekné spektrálne,
ktože ich len uhádne?
Žltá, modrá, červená,
pridá sa k nim zelená.
A tie druhé zaspali,
ostatné ich volali:
„Poďte farby, poďte sem
začína už nový deň!“

f

č

červená

žltá

modrá

oranžová

zelená

indigová

Fyzika nás veľmi baví,
vedia o tom všetci známi.

fialová
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Fyzikálny kvíz - dokáž čo vieš
1.Otáčavý a posuvný pohyb spolu vytvárajú pohyb:

S

priamočiary

T

valivý

U

krivočiary

Q

Kirhoffov

T

elektromer

S

E

I

m= V.p

2.Zákon zachovania energie sa nazýva:

O

Lomonosov

P

Ohmov

3.Prístroj na meranie veľkosti elektrického prúdu:

R

ampérmeter

S

elektrometer

4.Označenie polohovej (potenciálnej) energie:

Q

Pe

R

Ep

5.Vzorec pre výpočet hmotnosti (masy) je:

H

m= V
p

CH m=

p
V

6.Anemometer doplnený registračným zariadením:

A

Barograf

B

Kalorimeter

C

7.Schematická značka elektrickéhozvončeka:

D

22

E

F

Anemograf

8.Zákon o vztlakovej sile v kvapalinách a plynoch objavil:

L

Archimedes

M

Pascal

N

Galilei

L

Kinetická

9.Pohybovú energiu nazývame cudzím slovom:

J

Potenciálna

K

Vnútorná

10.Zákon akcie a reakcie bol v poradí? Newtonov zákon:

CH 1.

I

3.

J

2.

Zozbieraj postupne jednotlivé písmená, pod
ktorými sa ukrývajú správne
odpovede.
Ich spojením dostaneš
priezvisko fyzika.

Riešenie na strane 78.
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Poézium fyzikum

Fyzika

Óda na Ohma

Od šestky sa ju učíme,
vždy si hlavy mučíme.
Začali sme stavbou atómov,
pokračujeme hŕbou zákonov.

Z Ohmovho zákona jasné Ti je,
že prúd napätiu priamo úmerný je.
Zoberieš vodič, žiarovku, rezistor,
potom ich zapojíš na napätia zdroj.
Odmeriaš veľkosť prúdu a napätia,
výpočet odporu Ti žiaci povedia.

Prvý zákon ktorý bol?
Už viem! Názov mal Pascalov.
O hydraulike nás poučil,
veľa vzorcov nás naučil.

Keď sa povie Archimedov zákon,
rozmýšľam o telese nadľahačovanom.
V osmičke do nás rôzne prúdy hustia,
a z učiva nikdy nepopustia.

V deviatke sa optiku učiť musíme,
všetko na vlastnej koži skúsime.
So šošovkou sa pohráme
a keď zazvoní domov padáme.
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A teraz zapoj za sebou žiarovky,
niekto Ti odmeria veľkosti napätí.
Prídeš na to, že hodnoty rôzne sú:
tie menšie najväčšiemu sa rovnajú.
Keď zapojíš žiarovky paralelne,
čo s napätím to s prúdom sa stane.

Pokusy s plastovými fľašami
Pokusy: 1. Beztiažový stav padajúceho
telesa
2. Rotačný paraboloid
3. Kyvadlo s vodou
4. Spriahnuté kyvadlá
5. Aerodynamický paradox
6. Overenie platnosti
Pascalovho zákona
7. Herónova guľa
8. Závislosť hydrostatického
tlaku od hĺbky kvapaliny
9. Vodné tornádo
Všeobecne:
Plastová fľaša je z ľahkého priehľadného
materiálu, ktorý môžeme zmenšovať
použitím rezačky, nožníc. Oživiť je možno
pomocou samolepiek.
V strede uzáveru je výhodné u visiacich fliaš
vyvŕtať otvor na prevlečenie špagátu.

Vlastný pokus:
Pokus č. 1: Beztiažový stav padajúceho
telesa
Do otvoru uzáveru plastovej fľaše
pripevníme tenkú gumu, na ktorej druhom

konci je pripevnený kúsok olova
/prípadne ťažšieho telesa/. Fľaša s
príslušenstvom je zavesená na špagáte.
Ak ju zdvihneme do určitej výšky a
potom ju pustíme k zemi nadol – olovo
sa začne pohybovať opačným smerom –
nahor. Po dobe pádu vzniká vo fľaši
beztiažový stav.

1.

Pokus č. 2: Rotačný paraboloid
Plastová fľaša so zafarbenou vodou je
zavesená na špagáte. Po rozkrútení fľaše
s kvapalinou pozorujeme zaujímavý tvar
kvapaliny – rotačný paraboloid
pretiahnutejší a prehĺbenie hladiny
výraznejšie, na čiastočky vody pôsobí
odstredivá sila. Čiastočky sa prestanú
premiestňovať práve vtedy, keď sila,
ktorá pritláča každú čiastočku k povrchu
kvapaliny bude na ňu kolmá.
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2.

Pokus č. 3: Kyvadlo s vodou
Na špagáte je zavesená plastová fľaša
čiastočne naplnená zafarbenou vodou. Os
fľaše splýva so smerom špagátu. Fľašu
rozkmitáme okolo pevného bodu závesu.
Pozorujeme, že hladina vody je relatívne
ku fľaši v pokoji a javí sa nám ako
stuhnutá. Akokeby častice prestali
navzájom kĺzať a pohybovať sa.

Na dvoch rovnako dlhých špagátoch sú
zavesené plastové fľaše naplnené zafarbenou
vodou. Predstavujú dve kmitavé sústavy dva oscilátory. V hornej časti sú špagáty
prepojené – spriahnuté špagátom s malou
plastovou fľašou čiastočne naplnenou
vodou. Jednu z fliaš rozkmitáme v rovine
prechádzajúcej špagátmi a sledujeme pohyb
druhej fľaše. Po krátkom čase sa prvá fľaša
takmer úplne zastaví a druhá v tomto
momente kmitá maximálne – nastáva
striedavý prenos energií.

4.

3.

Pokus č. 4: Spriahnuté kyvadlá
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Pokus č. 5: Aerodynamický paradox
Na dvoch špagátoch sú asi vo vzdialenosti 5
cm zavesené plastové prázdne fľaše. Ak
fúkneme medzi fľaše pozorujeme, že fľaše
sa pohybujú k sebe – vzniká aerodynamický
paradox – je to niečo neuveriteľné, ale
existujúce. Príčinou je vznik podtlaku

zapríčinený rýchlejším prúdením vzduchu.

5.

Pokus č. 6: Overenie platnosti
Pascalovho zákona
V hornej časti plastovej fľaše urobíme
niekoľko otvorov priemeru 2 mm. Fľašu
naplníme vodou až po otvory a pôsobe-ním
vonkajšej sily vyvoláme v kvapaline všade
rovnaký tlak – voda vystrekuje na všetky
strany rovnakým tlakom.

Pokus č. 7: Herónova fľaša
Do uzáveru plastovej fľaše urobíme otvor
s rovnakým vnútorným priemerom ako je
priemer sklenenej rúrky. Sklenenú rúrku
vopred nahrejeme tak, aby v otvore
dobre tesnila. Fľašu naplníme vodou a
uzavrieme. Trubičkou ponorenou do
vody nafúkame do fľaše vzduch. Ak
prestaneme fúkať začne voda striekať
von z fľaše. Vzduch, ktorý fúkneme do
fľaše vytlačí vodu von. Tlak vzduchu vo
fľaši je vyšší ako tlak pri otvore rúrky,
preto voda strieka von z fľaše. Tento
pokus urobil ako prvý Herón a preto je aj
podľa neho pomenovaný.
A prečo Herónová guľa? Vysvetlenie je
jednoduché. Fľaša, s ktorou Herón robil
pokus mala guľovitý tvar.

7.

6.

Pokus č. 8: Závislosť hydrostatického
tlaku od hĺbky kvapaliny
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Do plastovej fľaše vyvŕtame rovnaké
otvory tak, aby ležali v jednej priamke
nad sebou. Otvory prelepíme
samolepiacou páskou a fľašu naplníme
vodou. Po uvoľnení otvorov vystrekuje
voda zo všetkých otvorov. Čím je otvor
nižšie, tým viac vrstiev vody naň pôsobí,
tým je aj hydrostatický tlak na nižší otvor
väčší.

9.

Otázky: Čo môže vzniknúť pri predbiehaní
vozidiel idúcich veľkými rýchlosťami?

8.

Pokus č. 9: Vodné tornádo
Dve plastové fľaše spojíme spojkou so
závitom priemerom otvoru 8 mm. Do
hornej fľaše nalejeme zafarbenú vodu
zaskrutkujeme ju a obidve postavíme do
zvislej polohy. Ak uvedieme fľaše
krúživým pohybom do pohybu, vytvorí
sa vír a tým otvor vo vode. Tlaky v
obidvoch fľašiach sa vyrovnajú a voda
bude pretekať z hornej fľaše do dolnej.
Vzniká tzv. „vodné tornádo“.
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Prúdiaci vzduch spôsobuje zníženie tlaku,
toto býva prvotnou príčinou
... diela skazy!
Fúkajte medzi nás a dozviete sa,
prečo je veľa dopravných nehôd,
pri ktorých je bicyklista zachytený
rýchloidúcim vozidlom, ktoré ho práve
predbieha...

Hydrorébus
Ako riešiť HYDRORÉBUS?
Postupne zozbieraj písmená, ktoré prislúchajú jednotlivým odpovediam. Ich spoznaním
dostaneš názov lode. Majitelia tejto lode chceli ohromiť svet rýchlosťou plavby, ale dno lode
poškodila v dĺžke 90 m ľadová kryha.

č.

OTÁZKA

ÁNO

NIE

1.

Prvý potápačský oblek sa začal používať v r. 1839

T

S

2.

Batyskaf je skafander do väčších hĺbok

K

I

T

A

A

F

A

N

N

I

C

D

3.
4.
5.
6.
7.

J. Piccard – švajčiarsky fyzik sa potopil v oceľovej guli
do hĺbky 11 034 m
Na oceľovú guľu v tejto hĺbke pôsobila hydrostatická
sila asi 50 nákladných áut
V Mŕtvom mori pôsobí na nehybne ležiaceho muža
menšia vztlaková sila než v rybníku
Pohybujúca sa loď vytvára väčšie vlny na vode než
pohybujúca sa ponorka
Tsunamy sú obrovské morské vlny výšky 10 – 30 m,
ktoré vznikajú na mori

doplňte správne písmenká

Riešenie na strane 78.
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Pokusník Smejo

S

mejo je pokusník, ktorý chce svojich divákov ohúriť šikovnosťou a fyzikálnymi
skúsenosťami. Pripravil si súťaž:“Kto najrýchlejšie vyprázdni fľašu, ktorá obsahuje
kečup?“ Z obecenstva si vybral dvoch divákov Janka a Petra.
Janko uchopil fľašu s kečupom do pravej ruky a ľavou do nej udieral smerom z hora nadol.
Netušiac, že na dne fľaše z plastu sú veľké otvory. Po niekoľkých úderoch mu vytryskol
priamo do tváre a diváci „kečupového“ Janka odmenili za námahu potleskom. Peter udieral
do ruky, v ktorej držal kečup opačným smerom zdola nahor. I keď na dne jeho fľaše boli tiež
otvory, kečup sa presunul smerom nadol, rovno do taniera. Smejo vyzval divákov o
vysvetlenie Petrovho postupu. Vysvetlenie podala diváčka Zuzka: „Kečup vďaka svojej
vlastnosti – zotrvačnosti nechce zmeniť svoj pôvodný stav. Smer jeho pohybu je opačný než
je sila náporu na fľašu“. Diváci odmenili Petra obrovským potleskom, lebo uňho zvíťazil
rozum nad silou úderov.
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Dážďovka Žofka

Z

ačiatkom decembra, v studený zimný biely deň, keď sa tancujúce vločky chumelia a
vytvárajú prekrásnu panorámu na zamrznutých lesných bystrinách sa konali Zimné
olympijské hry dažďoviek ZOHD. Kedysi, bolo to už veľmi, veľmi dávno, keď na Zemi
vládli králi a vydávali sa princezné, boli dážďovky určené na kyprenie a skvalitňovanie pôdy.
Veru, kto by si bol pomyslel, že sa stanú účastníkmi ZOHD
v plazení. Keď dal rozhodca povel prasknutím konárika, vzniesli sa do výšin a rýchlym
postupným vlnením svojho tela lámali rekordy. Dopadali s vypätím všetkých síl, ale podľa
pravidiel. Nikto nemohol tušiť aké nebezpečenstvo na ne číha. Pod najväčšou favoritkou –
dážďovkou „Žofkou“ sa začali lámať ľady. Žofka v panike spadla pod ťarchou svojho tela do
mrazivej vody. Kričala na ratu a zmietala sa na všetky strany. To sa už dážďovka „Tlakovka“
rýchlym vlnením svojho tela plazila k nej ako záchrankyňa. Veru, bola ona dobrou žiačkou, veď
fyzika bola pre ňu hračkou. Rozvážne si ľahla na ľad a nehľadiac na vlastnú bezpečnosť, plazila
sa k topiacej. Dobre totiž vedela, že zväčšením plochy (časti svojho tela, ktorým sa dotýkala
ľadu) zmenšuje svoj tlak na ľadovú kryhu. Z múdrej Tlakovky, z ktorej sa napokon stala hrdinka
– záchrankyňa si vzali príklad všetky dažďovky sveta. Zväčšením obsahu svojho tela, či na súši
alebo na ľade, znižujú tlak, dokonca aj svoje ťažisko, čo prospieva k zvýšeniu ich stability. Na
svete je od toho dňa menej nehôd, bolestivých pádov, čí zranení. Práve dažďovka Žofka –
olympionička získala dve zlaté medaily za svoj výkon a obetavosť. Čo myslíte, ktorá má väčšiu
hodnotu?
DÁŽĎOVKA TO MÁ ŤAŽKÉ.
- Plazenie je zo všetkých druhov pohybov najnáročnejšie – vyžaduje najviac energie.
- Pri plazení musí dážďovka prekonať gravitačnú silu – pri nadvihnutí, odpor tela
voči sťahovaniu tela, treciu silu- medzi telesom a zemou.
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Verejný pokus
Prvé pokusy s vývevou vykonal jej
vynálezca Otto Guericke (čítaj gerike),
magdeburský starosta. Známy je jeho pokus
s tzv. magdeburskými pologuľami, ktoré
verejne predviedol r. 1654. Boli to pologule
o priemere 70 cm, ktoré boli k sebe tesne
priložené. Z ich vnútra bol vyčerpaný
vzduch. Ako vidíme na obrázku 16 koní
tieto pologule ťažko od seba odtrhlo,
príčinou bol atmosferický tlak, ktorý má
prevahu nad ich vnútor-ným tlakom.

Otto von Guericke (1602 - 1686)
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Žiacke slovo od tabule
Známa je Galileova veta: „A predsa so mnou zatočíte“.

Hvezdár Kepler bol hvezdár. Pozoroval hviezdy,
ale keďže zle videl, tak ich radšej vypočítal.

Mikuláš Koperník bol poľským gastronómom.

Príťažlivosť našiel Newton.
Zjavuje sa najmä na jeseň, keď zo stromov padajú
jablká.

33

Einstein mal malý mozog. Iba 11. 000 m3.

Edison bol v škole lenivý, preto musel
ťažko pracovať a robiť rôzne vynálezy.
Spával tým spôsobom, že vôbec nespal.

Švéd Celsius vynašiel čiarky na teplomeri.

34

Výroky T.A. EDISONA

"Najväčšiu hodnotu má čas
lebo sa nedá ničím zaplatiť"

"Tajomstvo úspechu v živote
nespočíva v tom, že robíme,
čo sa nám páči, ale že nachádzame
záľubu v tom, čo robíme."

Hlavným triumfom vedy má byť:
"Uviesť do súladu dve dynamá;
dynamo ľudskosti a vynálezov,
len vtedy bude na svete krásne."
"Katastrofa nastane, keď dynamo techniky
bude predbiehať dynamo ľudskosti."
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Janko Hraško akrobatom
Janko Hraško po rozlúčke so svojimi rodičmi sa rozhodol navštíviť mestečko kolo-točov,
cirkusových atrakcií.
Pri vstupe do mestečka ho zaujali hojdačky upevnené na lanách rovnakých dĺžok.

Príklad č.1: Janko Hraško zistil, že ak rozhojdá prvú hojdačku, postupne sa rozhojdá
aj druhá rovnakej dĺžky
Zákon č.1: a, Na hojdačke si overil ako fungujú mechanicky spriahnuté kyvadlá. Keď
prvé kyvadlo kmitá maximálne, druhé kyvadlo je takmer v kľude. Po určitej dobe si svoje úlohy vymieňajú. Okrem mechanickej väzby zažil náš
akrobat aj magnetickú.
b, Z hojdačky skočil na jeden z feritov umiestnených na oceľovej tyči. Po
rozkmitaní prvého feritu sa postupne rozkmital aj druhý. Magnetické
pole každého feritu pôsobilo silovým účinkom na susedný ferit čím vytvorilo väzbu.

Príklad č.2: Janko Hraško spozoroval pri hojdačke zavesené lano. Skočil na jeho voľný koniec a vytvoril kyvadlo.
Zákon č.2: Rozkmital ho tak, že doba jedného kyvu trvala 1 s. (sekundové kyvadlo).
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Chcel byť aj povrazolezcom na napnutom lane. A aby sa na lane udržal, musel zväčšiť
svoju stabilitu znížením ťažiska. Urobil si vahadlo a na jeho konci upevnil dve plné
vedrá s vodou.

Janko Hraško sa stal výborným akrobatom vďaka svojim fyzikálnym vedomostiam.
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Fyzika v živej prírode / P R E Č O ?

1. Prečo si môžu vtáci bez následku sadať na drôty vedenia elektrického prúdu ?
2. Občas sa stáva, že vtáka, ktorí sedí na elektrickom vedení, zabije elektrický prúd.
Za akých okolností sa to môže stať?
3. Vtáci, ktorí sedeli na drôtoch vypnutého rozvodu vysokého napätia, odletia, keď
vedením znova začne prechádzať elektrický prúd. Prečo?
4. Prečo lastovičky pred dažďom nízko lietajú?
5. Prečo pred búrkou končeky ušníc koňa svetielkujú?
6. Prečo spoteného koňa za mrazu prikrývajú?

Preto lebo...správnu odpoveď nájdeš na druhej strane.
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Fyzika v živej prírode / P R E T O L E B O

1. Telo vtáka sediaceho na drôte predstavuje vetvu elektrického obvodu zapojeného
paralelne s časťou drôtu medzi jeho nohami. Odpor tela vtáka je v porovnaní
s odporom drôtu veľký, preto je elektrický prúd v jeho tele malý a neškodný.
2. Keď sa vták dotkne stĺpa krídlami, chvostom alebo zobákom, vodivo sa spojí so
zemou.
3. Pri zapojení vedenia vysokého napätia vzniká na perí vtákov statický elektrický
náboj, ktorý spôsobí, že sa perie naježí, čo ich odplaší.
4. Pred dažďom sa zväčší vlhkosť vzduchu a krídelká mušiek a iného hmyzu
drobnými kvapôčkami oťažievajú. Preto sa pohybujú nižšie a lastovičky za nimi.
5. Príčinou modrastého svetla Eliášovho ohňa je tichý výboj, ktorý vzniká na hrotoch.
6. Spotený kôň spotrebuje značné teplo na odparenie potu. S tým súvisí ochladnutie,
ktoré môže byť príčinou prechladnutia.
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Fyzikálne kuriozity

Magnetické póly Zeme sa premiestňujú,
intenzita magnetického poľa sa mení (na
severe 50 000 nT, na juhu 46 000 nT).
Okrem magnetického poľa vzniká
v okolí Zeme, i každého telesa aj gravitačné pole.
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Na dlhší nos Foxíka pôsobí väčšia
gravitačná sila Fg, na sploštený – malý,
menšia gravitačná sila Fg:
Ktorý z nosáčov je z Afriky a prečo?

lez
en
ie

plaz
enie

Plazenie vyžaduje najväčšiu
spotrebu energie. Skladá sa:
z postupného nadvihnutia
malého úseku tela, nasleduje:
zmrštenie tejto časti v smere
pohybu. Energia musí prekonať
gravitačné sily, odpor tela voči
zmršteniu a treciu silu.

jednotková energia

e
ni
ka
á
sk

beh

chôdza
valivý pohyb

rýchlosť
Porovnanie pomeru jednotkovej energie na 1 kg
hmotnosti živočíchov potrebnej k udržaniu pohybu.
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Foxíkov vývin
3,8 µF
983,5 mm
102,31 cm
10,987 dm

µ - micro
1 000 000 krát
menej
1
1µF =
106F

-

3,8 µF : 1 000 000
983,5 mm : 1 000
10,31 cm : 100
10,987 dm : 10

m - mili
1 000 krát menej
1
1mF =
103F

= 0,0000038 F
= 0,9835 m
= 1,0231 m
= 1,0987 m
c - centi
1 00 krát menej
1
1cF =
102F

F - Foxík v dospelosti
- základná jednotka
d - deci
10 krát menej
1
1dF =
10F

0,0931DF
9,27 hl
0,083 km
0,3394 Mg

-

- 0,0931 DF . 10
= 0,931 F
- 9,27 hl . 100
= 927 l
- 0,083km . 1 000
= 83 m
0,3394Mg . 1 000 000 = 339400g

F - FOXÍK v mierke 1:10 Základná jednotka Foxík

M - mega
1 000 000 krát viac
k - kilo
1 000 krát viac

h - hekto
100 krát viac
D - deka
10 krát viac
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Milenci fyziky, ktorých neskazila sláva

Pier Curie (1859-1900)

Mária Curie Sklodowská (1867-1934)

„Geniálne ženy sú vzácne.“

Získala 2 Nobelove ceny
1. za fyziku r. 1903 spolu s manželom a
H. Bequerelom za objav prirodzenej
rádioaktivity a 2. za chémiu r. 1911

„Mária je zázračne bystrá, má oceľovú vôľu,
je nežná, živá, hneď detinská
a hneď vedecky uvážlivá, je priateľom
a priateľkou,milenkou i vedcom.“
Piere Curie

Treba mať vytrvalosť a vieru v seba,
treba veriť, že niečo dokážem
a dokázať to za každú cenu.
Mária Curie

Objavili: 2 rádioaktívne prvky - rádium a polónium (od slova Poľsko – rodisko M. Sklodowskej)
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Albert Einstein - otec teórie relativity
Einstainovo meno zostáva nesmrtelné
Einstein vždy pohŕdal slávou – jeho sláva
však nepohasínala celých 50 rokov.
Roku 1955 zomrel uprostred svojich úvah o
fyzikálnych poliach.
Podľa jeho poslednej vôle spálili jeho telo a
popol rozprášili do mora. Niet teda žiaden
Einsteinov hrob, žiadna mohyla, žiaden
epitaf. Len Einsteinov mozog je starostlivo
uchovaný na Princetonskej univerzite, ktorej
ho venoval. Tu totiž pracoval 22 rokov svojho
života.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Teória relativity? „Tri vlasy na hlave to je málo, ale tri vlasy v polievke to je priveľa“.

Myšlienky nemeckého fyzika Alberta Einsteina
„Ideály, ktoré predo mnou žiarili, boli dobro,krása a pravda. Majetok, vonkajší úspech, luxus
zdali sa mi už od mladosti opovrhnutia hodné.“
„Skôr rozbiješ atóm ako klebetu.“
„Hodnotenie človeka má vychádzať z toho čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať.“
„Často máme šťastie na dosah, túžime po ňom, hľadáme ho tak, ako sa hľadajú okuliare, keď
ich máme na nose.“
„Nikdy nesmieme prestať pozorovať, ako zvedavé deti, obrovské tajomstvo, ktorým sme
obklopení...“
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"Skladačka" síl

-

Newton by sa potešil

F2
Zložky síl F1, F2 môžeme nahradiť
výslednicou F
F1
F= F1 + F2

F= F1 + F2
Jedným smerom a viacerým sa to
„tlačí“.

Zložky síl F1 ,F2 môžeme
nahradiť výslednicou F

F1

F2

F= F1 - F2
V prevahe je väčšia sila
F1

F=0

F2

F= F1 - F2

Sily sú v rovnováhe

F1=F2 a F=0
Účinok potných žliaz sa zvyšuje,
ale účinok síl je nulový
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Pokusy s vajíčkom
Išlo vajce na vandrovku. Cestou sa ocitlo v domácom minilaboratóriu, v ktorom tvori-lo
pokusy samo so sebou, alebo so svojim dvojvaječným dvojčaťom.
Príklad č. 1:
Som čerstvé surové (1)

Som na tvrdo uvarené (2)

a)Majster F nás roztočí rovnakou silou. Ktoré z nás dvojičiek sa bude točiť dlhšie?
b)Majster F nás násilne zastaví počas pohybu. Ktoré sa vydrží dlhšie pohybovať?
Odpoveď: (1) moja kvapalina zotrváva dlhšie v pohybe
(2) mám väčšiu hmotnosť – väčšiu zotrvačnosť
Príklad č. 2:
Som čerstvé (3)

Mám pokazený žalúdok,
zvyšuje sa plynatosť (4)

Ako zistíš, ktoré z nás je skazené, keď sme celkom rovnaké?
Odpoveď: Podľa ponoru vo vode. Budem plávať, lebo moja priemerná
hustota je menšia než hustota vody.

46

Príklad č. 3:
Som na tvrdo uvarené a chcem sa ocitnúť vo fľaši od mlieka. Ako to zariadi moje dvojča?
Odpoveď:Zapáli papier, hodí ho do fľaše, vznikne
podtlak a ty sa ocitneš vo fľaši.

Príklad č. 4:
Ako zbavíš môj žalúdok žĺtka a bielka?

Odpoveď: Slamkou. Saním vzduchu vznikne podtlak a žĺtko s bielkom vytečú von.
No a s prázdnym žalúdkom sa nedá pokračovať.
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Dobrodružstvá Štoplíka
Príklad č. 1: Štoplík ako letec
Prečo tak na mňa tlačíš suseda Patvarošová?
Nevieš, že tlak,ktorý vytváraš na moju ubolenú hlavu sa nešíri len nadol, ale všetkými
smermi?

Nikdy nevtláčaj štoplíka do fľaše!

Som nadľahčovaný vztlakovou silou
a bublinkami CO2

Príklad č. 2: Štoplík ako plavec
Štoplík má rád spoločnosť a preto si pozval na oslavu svojich narodenín kamarátkymagnetky a kamarátov-štoplíkov. Galantné štoplíky sa stali nosičmi magnetiek.
Náš Štoplík ponoril do bazéna tyčový magnet. Predstavte si, že všetky pohľady smerovali len k magnetu.
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Štoplík na oslave pochopil ako je môžné presvedčiť svojich kamarátov o existencii
magnetického poľa.
Príklad č. 3: Štoplík na trampolíne
Po oslave sa ocitol vo vnútri kvapky vody, s ktorou
poskakoval na rozžeravenej platni
sporáka ako na trampolíne. A viete prečo?
No predsa tak, že z kvapky vznikla para s veľkou vnútornou
energiou prijatou od rozžeravenej platne sporáka.
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Čo to je ?
1. ULTRAZVUK
a zvuk, ktorý nevnímajú netopiere
b zvuk, ktorého frekvencia je väčšia
než 20 000 Hz.
c ultra-uhličník, ktorý vydáva hrozivý
zvuk
2. SUBLIMÁCIA
a záhadné zmiznutie žiaka pred písomkou z fyziky
b sub-blamovanie sa z nevedomosti
c priama premena pevnej látky na
plynnú
3. POLOVODIČ
a vodič, ktorého technické zručnosti
sú polovičné
b látka s menšou vodivosťou než
majú kovy a s väčšou vodivosťou
než izolanty
c pólo vo vode
4. IZOLÁTOR
a žiak, ktorý sa izoluje od prípravy
na hodinu fyziky
b vytvorenie izolovanej sústavy
počas laboratórneho merania
c predmet z elektricky nevodivého
materiálu

5. TUBUS
a rúrka s humusom
b dutý valec, ktorým pozorujeme
hviezdnu oblohu
c dutý valec, v ktorom sú upevnené optické časti prístroja
6. PLAZMA
a plyn vyznačujúci sa vysokým stupňom
ionizácie
b plaz, ktorý pri plazení vytvára elektrický náboj
c jedovatá látka, ktorú vylučujú plazy
7. HYDROMECHANIKA
a hydrant s mechanickým zariadením
b strach z vody
c mechanika kvapalín
8. VÁKUUM
a vak na nosenie väčších bremien
b vačica, ktorá nosí pomôcky na hodinu
fyziky
c vzduchoprázdne prostredie

Riešenie: 1b; 2c; 3b; 4c; 5c; 6a; 7c; 8c;
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Osemsmerovka
E
D
I
S
O
N
Y
A
D
A
R
A
F
A
L

B F R A N K L
I A G S O H M
A N Š A S L U
M O S T L O V
L I U T S I P
H R M O E Y L
B B I R D I E
M P É R E F N
O A T I M F A
L S N C I O E
U C E E CH H T
O A W L R CH T
C L T L A R A
E J O I S I W
D I N M Á K J

I
K
O
A
O
Z
E
J
M
U
R
G
A
Š
K

N
M
J
I
K
S
V
O
K
L
O
I
C
E
K

EINSTEIN, EDISON, TORRICELLI,
ARCHIMEDES,A.E. CIOLKOVSKIJ,
AMPÉRE, E. FERMI, DE COULOMB,
KIRCHHOFF, B. FRANKLIN,
GALILEO,
J. MURGAŠ, NEWTON, FARADAY,
G. S. OHM, A.VOLT, B. PASCAL,
JOUL, J. WATT

Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Americký fyzik, ktorý dokázal, že blesk
je elektrický výboj. Do búrkové-ho
mraku vypustil šarkana so želez-ným
hrotom, na dolný koniec uviazal kľúč a
keď prisunul svoju ruku – medzi nimi
preskakovali iskry. Neskôr draka nahradil
kovovou tyčou a objavil bles-kozvod.

Výrok B. Franklina /Tajnička: 28

Riešenie na strane 78.
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Krížom... krážom...
Najväčší experimentátor v oblasti javov elek-triny a magnetizmu,
objavil úkaz elektromag-netickej indukcie a zákonitosti tohto
javu.Skúmal vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a objavil
dva významné zákony elektrolýzy.
Ako sa volá anglický fyzik, bez ktorého objavu by neexistovalo
dynamo?

1. Prístroj na meranie veľkosti sily.
2. Krstné meno Galilea.
3. Časť fyziky, ktorá skúma pokoj
a pohyb telesa.
4. Bod, okolo ktorého je hmotnosť
telesa rovnomerne rozložená.
5. Jednotka sily.
6. Vlastnosť plynov.
7. Označenie sily.
8. Fyzik, ktorý zostrojil bleskozvod.
9. Sila pôsobiaca medzi telesom
a podložkou.
10. Vynález T. A. Edisona.
11. Sústava pevných a voľných
kladiek.
12. Stopa, ktorú zanecháva teleso.
13. Veda o neživej prírode.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Riešenie na strane 78.
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O Majstrovi "A"

Majster „A“ je špica,
stále niečo zmýšľa.
S ním sa chceme hrať,
budeme sa smiať.

Patvaroš néni potopa sveta, on ju miluje
od začiatku leta.
Do čaju jej dá potravu,
až vo vani klesá pod vodu.

Záhady a hádanky
pre Janky i pre Danky.
Kamarát som s ním,
poviem o čom sním.
On mi to dá hneď,
i ružový svet.

Super nápoj vždy ponúka
viete aké meno sa mu núka?
No predsa žabí slíz.
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O Newtonovi a Pascalovi
Gravitačný zákon
Pod jabloňou dumal som často
o podstate gravitácie prosto,
ako Newton chcel som prísť k tej sláve,
keď mi jablko zastalo na hlave.
Ľuďom sa to nepáčilo,
ale jablko sa už späť nevrátilo.
Keď si to chceš objasniť,vezmi si podušku
a choď dumať v lete pod hrušku.
I. Newton (1643 - 1727)

Raz popoludní išiel Newton von,
sadol si on pod jabloň.
Jabĺčko si zmyslelo, že mu spadne na čelo.
A tak Newton veľmi múdry,
vymyslel on zákon nutný.
Keď si Pascal niečo zmyslí,
hneď mu blysne nápad v mysli.
Tlaky sem a tlaky tam,
nový zákon pre vás mám.
Voltík je náš kamarát,
počíta on volty rád.
Voltíkov stĺp to je vec,
utekaj a sprav ju tiež.
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B. Pascal (1623 - 1662)

Čo o tebe prezrádza meno?
Najskôr napíš svoje meno na kúsok papiera. Pod každé písmeno napíš príslušné číslo podľa
tejto tabuľky. Tieto čísla potom spočítaj. Výsledok bude určite viacciferné číslo. Sčítaj
jednotlivé cifry tohto čísla. Rob to dovtedy, kým nedostaneš iba jednociferné.

A
I
R

B
J
S

C D E F G
K L M N O
T U V X Y

H CH
P Q
Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Príklad:
J O Z E F

M U R G A Š

2 7 8 5 6
5 4 1 7 1 2
2+ 7+ 8 + 5+ 6+ 5+ 4 + 1+ 7+1+ 2=48
4+8=12=1+2=

3

Typy:
Jednotkový: Má veľa záujmov a je cieľavedomý. Rád spoznáva ľudí a je spoločenský.
Dvojkový:
Má väčšinou dobrú náladu. Neúspechy neberie tragicky. Je prispôsobivý.
Trojkový:
Vie čo chce. Je odvážny a vie sa presadiť. Jeho šikovnosť so zaobchádzaním
s peniazmi niekedy hraničí s lakomosťu.
Štvorkový: Je rád stredobodom pozornosti, v jeho prítomnosti sa stále musí niečo diať.
Tieto typy mávajú často sklon k egoizmu a netrpezlivosti.
Päťkový:
Je veľmi dôvtipný a stále srší nápadmi. Je veľmi pracovitý a je
individualista.
Šestkový:
Je cieľavedomý, tvrdohlavý a nedá sa neúspechom
len tak ľahko vyviesť z miery.
Sedmičkový: Je pokojný, s každým sa zhodne a je vždy vyrovnaný.
Často sníva a je pri tom rád sám.
Osmičkový: Stále strieda náladu. Ľahko sa nadchne,
ale tak isto je ľahko sklamaný.
Deviatkový: Vyžaruje veľa pokoja a je všade obľúbený.
Doma sa cíti najlepšie.
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Žiacke slovo od tabule
Koperník vydal svoje spisy až po smrti.

Galileo dokazoval cirkvi, že obieha okolo Zeme.

Stephenson mal veľa pary a tak vynašiel lokomotívu.

Nobel objavil dynamit. Pri jeho výbuchu si treba
ľahnúť tvárou a pätou k zemi.

Newton objavil zákon vzájomného
pôsobenia telies: Kôň ťahá voz.
Voz ťahá koňa.
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Fyzikálna vtipparáda
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O Archimedovi
TLAK KVAPALINY
Urob na fľaši z plastu tri otvory. Potom ju
naplň vodou. Voda z otvoru pri dne bude
vytekať najďalej, lebo tiaž vody pri hrdle
tlačí na vodu pod ňou. Čím je voda hlb-šia,
tým je tlak väčší.

Archimedes (287 – 212 p. n. l.)
Grécky fyzik a matematik objavil zá-kon
páky, zákon skladania síl, klad-kostroj,
páku, ťažisko, zákon o telese ponorenom
v kvapaline a v plyne
STLAČITEĽNOSŤ PLYNOV
Plyny sú stlačiteľné do menšieho priestoru. Stlačený plyn, podobne ako vzduch
v balóne, vyvíja rovnaký tlak každým
smerom. Čím je plyn viac stlačený, tým
je v ňom väčší tlak.
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STLAČITEĽNOSŤ KVAPALÍN
Kvapaliny sú nestlačiteľné, takže keď zatlačíme na jednu časť kvapaliny, tlak sa
prenesie do všetkých ostatných častí.

Jednoduché stroje
PÁKA - Ťažké bremeno pohneme oveľa ľahšie
pomocou dlhej tyče-páky.
Každá páka má os, okolo ktorej sa môže otáčať.
Na každú páku pôsobia sily. Na jednej strane
pôsobí sila a na druhej strane bremeno.
Od osi páky vychádza rameno sily a rameno
bremena. S dlhšou pákou sa pracuje ľahšie.
Dvojzvratné páky – majú rameno sily a bremena na rôznych stranách od osi /váhy/.
Jednozvratné páky – majú obe ramená na rovnakej strane od osi /fúrik/.
KLADKA - Kladka pomáha dvíhať bremená. Ťahať lano
nadol je ľahšie, ako vyťahovať veci nahor, pretože nám
pri tom pomáha gravitačná sila.
KLADKOSTROJ - viac kladiek, ktorými môžeme dvíhať
aj veľmi ťažké bremená celkom malou silou. Tiaž
bremena sa rozdelí po väčšej dĺžke lana.

PEVNÁ KLADKA
ako rovnoramenná páka

VOĽNÁ KLADKA
umožňuje dvojnásobne
zmenšiť silu
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Nájdi správny kód riešenia
Úloha č. 1:

Úloha č. 2:

1.
4

2

2.

Otázka č. 1: Je Hieronova koruna
z rýdzeho zlata, ak vytlačí väčší objem
kvapaliny ako zlato,z ktorého ju zlat-ník
zhotovil.
a) áno: {3}
b) nie: {5}

Otázka č. 2: Urč, ktoré z vajec je pokazené.
a) {4}
b) {2}
Úloha č. 3:

Otázka č. 3: Ako vyslobodíš pingpongo-vú
loptičku z jamky von?
a) naleješ vodu
{1}
b) použiješ magnet {2}
c) fúkneš vzduch
{3}

Riešenie: 5; 4; 1; 3
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Úloha č. 4:
fľaša 2 – do fľaše vniká voda
fľaša 3 – fľaša hermeticky uzavretá
2

3

Otázka č. 4: Na ponorenie ktorej z fliaš /2,
3/ je potrebná väčšia sila?

Ako včielka pomohla svojej kamarátke Nektárke

S

lnečné lúče vylákali včielky z úľa von, aby nazbierali z lúčnych kvetov sladký nektár.
Ako si tak lietali, zbadali pri včelej škole hojdačky. Zabudli na nektár
a zachcelo a
im pohojdať.
Jedna z nich – Včielka „Maja“ už sedela na hojdačke, no druhá „ Nektárka“ si pri lete
udrela krídelko o kovovú tyč. Z posledných síl si sadla na hojdačku, ale hojdačku nevládala
rozkývať. Včielka „Maja“ si spomenula na uja „Čmeliaka“, ktorý im na hodi- ne fyziky
povedal: „U telies rovnakej hmotnosti zavesených na rovnako dlhých ni- tiach, (spriahnuté
mechanické kyvadlá)
nastáva prenos energie.“ Zaprela sa do hojdačky a rozkývala aj druhú hojdačku, na
ktorej sedela včielka „Nektárka.“ Pri hojdaní
zabudla aj na boľavé krídielko, lebo stále
viac bola rozhojdaná.
Keď slniečko zapadlo, pobrali sa domov
ikeď bez nektáru, ale múdrejšie o poznanie
pravdivosti Čmeliakových slov.
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Lietajúci kufor

K

upcov syn „Io“, keď strovil všetky otcove peniaze, dostal od svojho priateľa
kufor, aby si doň všetko pobalil. Dobrá rada, lenže „Io“ nemal nič, a preto si
sadol do kufra sám. Bol to však čudný kufor. Len čo sa na ňom stisla zámka,
iónový prúd unikajúci dozadu, pohol kufrom dopredu.
Iónový prúd zanechával za sebou rôzne stopy – trajektórie, ktoré sa vplyvom
elektrických polí v atmosfére mohli meniť. Na začiatku pohybu kufra zanechával iónový
prúd trajektóriu – priamku. Z toho „Io“ usúdil, že kufor konal priamočiary pohyb. Po
nazbieraní kladných iónov z atmosféry sledoval „Io“ trajektóriu – krivku a vedel, že kufor
koná krivočiary pohyb. Zrazu sa kufor dostal do vzdušného prúdu a opisoval kružnicu.
Konal otáčavý pohyb. Ak chcel opustiť atmosféru Zeme, musel siahnuť do zásobárne
iónov. Tým zrýchlil pohyb svojho kufra natoľko, že kufor konal nerovnomerný pohyb –
za ten istý čas prešiel rovnaké dráhy – konal rovnomerný pohyb. Kufor sa rovnomerným
pohybom blížil k planéte Omega – planéte princeznej „Li“. Planéta Omega mala aj svoju
atmosféru.
Po šťastnom pristáti zasvätil „Li“ do tajomstiev pôsobenia rôznych síl. Na kufor pripevnili balón naplnený héliom tak, že sa vznášal. V tomto okamžiku nastala rovnosť
medzi vztlakovou a gravitač-nou silou. „Li“ s „Io“ riešili náročné
fyzikálne záhady i záhady života. Stali sa objaviteľmi vlastného
života i nových svetov. Žiarila z nich hĺbka a jas hviezd,
lebo objavili, že najbohatší je ten, kto je schopný
dávať a nie získať.
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Macko Timko záchranca

T

imka cestou k starej mame zastihla búrka. Ako prechádzal cez lavičku potoka zbadal,
že v potoku plávajú veci starej mamy. Prichádza k jej domčeku, ale domčeka niet.
Všimli si to aj ostatní medvedíci, ktorí podľa vzoru Timka radi ro-bia pokusy z
fyziky. Priniesli si k potoku jednoduché stroje, ktorými si uľahčili mecha-nickú prácu pri
dvíhaní ťažkých bremien:
c) Koleso na hriadeli

d) Naklonenú rovinu

Macko Timko si overil:
a) Čím ďalej tlačil labkou od bodu otáčania, tým ľahšie zodvihol bremeno
b) Keď použil viacej kladiek, ťahalo sa mu bremeno na konci lana menšou silou.
Približne toľkokrát menšou, koľkokrát viac kladiek použil.
c) Zistil, že ak použil koleso s kľukou s väčším polomerom, bremeno sa ľahšie dvíhalo
d) Zmenšenie sily pôsobiacej na bremeno znamenalo ísť s bremenom po väčšej
dráhe.
Timko so svojimi pomocníkmi zachránili celý majetok starej mamy. Aby ju búrka nikdy
neprekvapila, namontovali jej ešte na domček bleskozvod. Stará mama žiarila šťastím, lebo
zistila, že má okolo seba ochotných a múdrych medvedíkov a zo svojho vnuka nádejného
fyzika.
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Statočný cínový vojačik
Bolo raz 25 cínových vojčikov a boli to bratia, lebo ich uliali zo starej cínovej lyžice.
Vojačikovia boli rovnakí, len jeden sa od nich líšil. Mal iba jednu nohu. Uliali ho na- posledy
a nezvýšilo naň dosť cínu. Pozorujúc sa v zrkadle zistil, že jeho telíčko má striebrostobielu
farbu.
Príklad č.1: Pomocou batériovej skúšačky chcel zistit či má vo svojom tele dostatok
voľných elektrónov potrebných na rozsvietenie žiarovky. Svojou nohou a bodákom sa
dotkol vodivých častí obvodu.

-

+

Záver č.1: Zistil, že sudičky mu prisúdili veľké množstvo voľných elektrónov, lebo žiarovka jasne svietila. Z toho usúdil, že je kovom.
Jeho činy dokázali, že je kovom so statočným
srdcom. Pán Mendelejev – chemik mu vyhradil
v sústave prvkov ôsme miesto.

Príklad č.2: Svoju statočnosť dokázal od chvíle keď počas silnej búrky dopadol do papierovej loďky strhávanej silným vodným prúdom. Loďka z papiera sa zrazu premočila
a vojačik sa s loďkou začal potápať.
Záver č.2: Vojačik zistil že jeho priemerná hustota s loďkou je väčšia než hustota
vody.
Príklad č.3: Zrazu ho zhltla veľká ryba z fólie.
Olej, ktorý vylučovala sa rozťahoval po celej
dlžke a tým poháňal rybu s vojačikom dopredu.
Záver č.3: Sila roztažnosti (akcia) vyvoláva
opačnú silu pohybu ryby (reakciu).

Ked rybár doniesol kuchárke rybu, rozpitval ju a cínového vojačika vyslobodila. Svojej
slobody si užil len krátko, lebo neznámy chlapec ho hodil do horiaceho kozuba. Po
dosiahnutí teploty topenia 232 °C sa cínový vojacik roztavil. Slúžka pri vyberaní popola
našla v nom statočné cínové srdiečko.
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O teple a teplote
Teplo a teplota - Keď káva a voda majú
rovnakú teplotu. Majú rovnakú aj tepelnú energiu?
Dieselov motor

Sneh a sadza - Prečo sa sneh na slnku roztopí
skôr, keď ho posypeme sadzami?
Vieš že ? - Niektoré poplašné zariadenia na
ochranu pred zlodejmi využívajú infračervené
lúče. Keď snímače zaznamenajú teplo vyžarované telom zlodeja, vyvolajú poplach.

Teplota varu - Na vrchole Mount Everestu, kde
je nižší tlak vzduchu, voda vrie už pri 70 °C. Čím
nižší je tlak vzduchu, tým je teplota varu kvapalín
nižšia.
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Fyzici sa učia z prírody
Vákuové príchytky: Vytlačením
vzduchu z dutého priestoru príchytky vzniká podtlak (tlak menší
než atmosferický) Pv. Vonkajší tlak atmosferický - Pa pritláča príchytku
k povrchu.
ŽIVOČÍCHY S PRÍSAVKAMI
1) Štítovec - prísavku má v chrbtovej plutve.

3) Pijavica - prísavky má na konci tela.
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2) Mucha domová - prísavku má na
konci nôh, preto dokáže liezť po strope.

Kondenzátorové batérie - Elektrické doštičky navrstvené na seba vytvárajú v tele rýb
Voltov stĺpec. Doštičky sú vodivo spojené s nervovými vláknami.
ELEKTRICKÉ RYBY
Úhor elektrický - má elektrické doštičky
v chvostovej časti. Umax = 800 V

Sumec elektrický - elektrické doštičky sú
medzi kožou a svalovinou.

Raja elektrická - po oboch stranách
tela má elektrické články.
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Malý výlet do kozmu
V tajničke sa ukrýva priezvisko ruského fyzika, podľa ktorého je pomenovaný kráter
na Mesiaci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Zdroj tepelného a svetelného žiarenia
2.
Teleso obiehajúce okolo väčšieho
DAJTE DO SÚVISLOSTI NASLEDOVNÉ
materského telesa
VÝRAZY:
3. Mrak medzihviezdneho plynu
a prachu
1. Súhvezdie
a) Meteorický roj
4. Jedno z najkrajších súhvezdí na
2. Mesiac
b) Koróna
oblohe
3. Hviezdokopa
c) Odchýlka
5. Planéta slnečnej sústavy, ktorú ob4. Kométa
d) Drak
javil W. Herschel
5.Refrakcia
e) Nov
6. Pohyb nebeského telesa okolo svojej osi
7. „Červená planéta“
8. Najvzdialenejšia planéta slnečnej
sústavy
9. Príťažlivosť medzi telesami

Riešenie na strane 78.
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Krížom... krážom...
Ako sa volá „kráľ vynálezov?“
Odpoveď nájdeš v tajničke.
„Vo vynachádzaní je 99 % potu a 1 %
talentu“.
1. časť fyziky, ktorá skúma svetelné
javy
2. význam značky „m“
3. prístroj na meranie veľkosti sily
4. jednotka odporu
5. značka jednotky tlaku
6. elektrický výboj v atmosfére
7. časť fyziky skúmajúca pokoj
a pohyb telies
8. Al
9. prístroj na určovanie zvislého
smeru
10.francúzsky fyzik, ktorý skúmal
tlak kvapalín
11.neosvetlená plocha za
nepriehľadným telesom
12.vzdialenosť
13.najväčšia planéta slnečnej sústavy
14.označenie obsahu
15.fáza Mesiaca
16.jednotka sily

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Riešenie na strane 78.
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Spišský kúzelník

Rodný dom J. M. Petzvala v Spišskej Belej, kde
je zriadené múzeum optiky a kinematografie.

"Podmanil som si svetlo, mam ho v hrsti,
lebo na svete je ešte príliš veľa tmy."
SKONŠTRUOVAL: fotografický
objektív, ktorého expozičný čas skrátil z
30 minút na 30 sekúnd.

J.M.Petzval (1807 - 1891)

ZDOKONALIL: ďalekohľad, mikroskop.
Petzvalove objektívy, ktoré boli na vtedajšiu dobu zázrakom, začal vyrábať viedenský optik
F. Voigtländer. Voigtländerovi priniesli veľký kapitál a Petzvalovi morálne ocenenie. Podľa J.
M. Petzvala je pomenované múzeum v jeho rodisku - Spišskej Belej. Na viedenskom
cintoríne mu odhalili dôstojný pomník s nápisom:
„Jeho meno nevymizne z pamäti, dokiaľ budú fotografie tešiť ľudské oči.“
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Štoplík sa učí od slona Bruča
Štoplík výskumník chce vedieť: „Prečo stúpa voda slamkou nahor?“
Bručo zdôvodňuje: Vzduch v slamke rýchlejšie prúdi - vzniká podtlak (tlak menší než
atmosferický: p < pa ).
Pokus so slamkou sa mu tak zapáčil, že si vyprosil ešte jeden. Koniec chobota si pri-blížil k
Štoplíkovi a ten zostal na ňom ako prilepený.
„Prečo ako prilepený?“ pýta sa Bruča.
„V chobote vznikol pri nadýchnutí podtlak a atmosferický tlak pritlačil tvoju malú te-lesnú
schránku k nemu.“
Štoplík použil namiesto chobota „vákuovú príchytku“ - vešiačik. Pripevnil ho k hladkej
stene, stlačením a bez lepidla. „Ako?“ Vytlačil spod nej vzduch a atmosferický tlak ju
pritlačil.

Slon Bručo pije vodu. Pri jednom
nadýchnutí chobotom nasaje 5 l vody.

Štoplík nahradil chobot slamkou.
Pri jednom nadýchnutí nasal 0,005l vody

Horúce leto unavilo aj veľkého slona. Rozhodol sa pre plávanie pod vodou. Vysunul si
chobot nad hladinu a prísun kyslíka bol zaistený. Štoplík sa ochladil tiež. Využil slam-ku a
skúsenosti svojho priateľa. Bručo chcel, aby malý výskumník na vlastnej koži po-cítil
pôsobenie podtlaku. Preto ho vyzval na bežecké preteky. Štoplík i keď s veľkým
náskokom bol predbehnutý, k nemu pritiahnutý. Náš výskumník už vedel prečo. Veľká
rýchlosť prúdenia vzduchu - vzniká podtlak . Štoplík sa po pretekoch ocitol na chobo-te
Bruča. Unavený, ale obohatený o nového priateľa.
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Cesta do Liliputu

C

esta do Liliputu sa začala v
roku 1699.Podmienky na
cestu boli priaznivé, ale pri
plavbe do Východnej Indie búrka zahnala
posádku na severozápad od Ván
Diemenovej krajiny.
V búrlivých vlnách sa čln prevrátil a
moreplavcov pohltilo rozbesnené more.
Nažive zostal len Guliver. Keď sa
prebudil na brehu akejsi čudnej krajiny,
zistil, že je celý spútaný. Neskôr ho
Liliputánci dali do väzenia, ale Guliver si
získal priazeň učencov svojou
múdrosťou. Guliver iba vtedy pochopil,
ako užitočne využije fyziku v cudzej
krajine. Malí ľudkovia si nevedeli
vysvetliť rôzne fyzikálne javy. Nechápali
ako sa pohybujú kolesá, na ktorých ho
viezli. Guliver urobil jednoduchý pokus.
Zobral liliputánske koleso, nakreslil naň
bod, ktorý pri otáčaní kolesa opisoval
kružnicu. Tak vysvetlil otáčavý pohyb.
Zaoberal sa aj gravitáciou
Zeme, pretože v Lilipute sa prvýkrát
konala súťaž vo vystreľovaní loptičiek.
Liliputánci si zmysleli, že loptičky späť
na zem nespadnú, ale Guliver ich rý-chlo
vyviedol z omylu. Vystrelil loptičku a o
chvíľu dopadla na zem. Potom
Liliputánci uverili, že naozaj medzi
Zemou a loptičkou pôsobí gravitačná
sila. Jedného dňa sa Liliputánec Gulivera
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spýtal, prečo vidí v zrkadle 13:00, keď
v skutočnosti hodiny ukazujú 11 hodín.
Guliver mu na to povedal, že zrkadlo
vytvorilo zdanlivý obraz hodín a otočil ho o
180 stupňov. Na dôkaz toho ukázal
Liliputáncom pokus aj s knihami. Videl
zrkadlový obraz písmen v knihe. Guliver
teda svoje fyzikálne schopnosti v Lilipute
naplno využil a Liliputánci boli veľmi radi,
že sa poučili z fyziky.

Krížom... krážom...
Tajnička - zákonitosť, pomocou ktorej sa
fyzikovi podarilo zistiť nepravosť
kráľovskej koruny

1.
2.

1. okolo Zeme sa nachádza pole...
2. množstvo el. nábojov prechádzajúcich
vodičom za jednotku času
3. dráha prejdená za jednotku času...
4. pilot sediaci nehybne je vzhľadom k palubnej doske v....
5. menšie častice hmoty objavené
J.Daltonom
6. plyn elektricky vodivý s veľkou svetelnou
energiou
7. atóm, ktorý má 1 protón a 1 elektrón
8. hmotnosť jednotkového objemu
9. označenie rýchlosti
10.prenikanie molekúl 1. látky medzi molekuly 2.látky
11.vzduchoprázdne prostredie
12.sila pôsobiaca nahor na pohybujúci sa
balón
13.látka s veľkým počtom voľných elektrónov
14.druh motora, ktorého pohybová energia
vzniká premenou energie vody

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Riešenie na strane 78.
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Vzorce

gravitačná sila - Fg = m.g
vztlaková sila - Fk = Vt. ζk.g = mk.g

rýchlosť - v =

s
t

odovzdané teplo - Q = m.c. t

hydrostatický tlak - Ph = hk. ζk.g

74

tlak - P =
mechanická práca - W = F.s

účinnosť -η=

trecia sila - Ft =

P1
P2

µ. G

moment sily - M = F.a

F
S

skupenské teplo - L = m.l

elektrický prúd - I =

U
R

Čo to je ?
1. DIÓDA
a Óda na dirigenta
b Disperzné lepidlo
c Usmerňovač el. prúdu
2. POTENCIOMETER
a Schopnosť zariadenia merať potenciálnu energiu
b Súčiastka, ktorá pohybom bežca
mení elektrické napätie
c Meter, ktorým sa meria poloha telesa

c Elektroakustický prijímač
6. GRAMOFÓN
a Ozdobný kvet Petúnie-fónie
b Slúžiace na snímanie zvuku
c Gramotne fungujúci
7. AKUMULÁTOR
A Zdroj jednosmerného elektrického
napätia
b Kumulátor energie
c Zberateľ akumulátorov

3. TERMISTOR
a Lietajúci mravec - termit
b Terminálny prameň
c Súčiastka, ktorej elektrický odpor
klesá s rastúcou teplotou
4. REPRODUKTOR
a Zariadenie, v ktorom vzniká zvuk
premenou elektrických kmitov
b Prístroj na rozmnožovanie fotografií
c Stroj na predvádzanie reprodukcií
5. MIKROFÓN
a Mikro batéria
b Milióntina 1 fónu

Riešenie: 1c; 2b; 3c; 4a; 5c; 6b; 7a
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Zahraj sa s fyzikou
Otázka : Ako sa volá celosvetová počítačová sieť a jeden z jej nástrojov.
Postupne si zozbieraj písmená nad príslušnou správnou odpoveďou a dostaneš
tajničku 8 písmen + 3 prísmená
Š TAR T
Libela je pomôcka
na určovanie
vodorovného
smeru

Sila je fyzikálne
určená bodom,
úsečkou, šipkou

Voľná kladka
zväčšuje silu dvakrát

Elektromer je prístroj
na zisťovanie elektrického náboja

I

A

T

Hustota je hmotnosť
jednotlivého objemu

Pascal objavil
elektrický článok

Páka je klúč so
žľabom

Výkon je mechanická
práca vykonaná za
jednotku času

L

J

N

E

Voltmeter je prístroj
na určovanie veľkosti
el. napätia

Trecia sila pôsobí v
smere pohybu telesa

Moment sily je súčin
sily a ramena sily

Výslednica síl
nahrádza zložky síl

T

N

R

N

Galvanometer je
prístroj na určovanie
slabých el. prúdov

U - je označenie
el. napätia

Trajektória je dráha
prejdená telesom
za jednotku času

Váhy sú
jednoramennou
pákou

E

W

W

S

Slnečné škvrny sú
teplejšie miesta
na slnku než okolie

Jednozvratná páka
má jeno rameno

Energia je schopnosť
telesa konať
mech. prácu

Pohyb je relatívny

R

T

W

Ak sa rozhodneš pre odpoveď:

ano, zvoľ si šipku
nie, zvoľ si šipku

CIEĽ

Riešenie na strane 78.
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Test
1. Ako sa nazýva prírodný materiál (vlákno), ktorý je pevnejší ako oceľ?
2. Ako sa elektrickému vlaku dodáva elektrický prúd?
3. Aký fyzikálny zákon vysvetľuje otáčanie helikoptéry proti smeru rotácie
hlavnej vrtule?
4. Ako slnečná batéria vytvára energiu v noci?
5. Aké svetlo sa používa k osvetleniu zimného štadióna?
6. Ktorý renesančný umelec, konštruktér skicoval lietajúce stroje?
a) Michal Aniot

b) B. Donatello

c) Leonardo Da Vinci

7. Ako sa označuje 6 fáz letu lietadla?

Riešenie: 1. Pavúčie vlákno; 2. Z koľají, pantografu - vodičov umiestnených nad vlakom;
3. Zákon akcie a reakcie - 3. Newtonov zákon; 4. Nevytvára. Čerpá energiu
nahromadenú cez deň; 5. Vysokotlakové, halogénové výbojky; 6. c; 7. a) štart,
b) stúpanie, c) rovný let, d) klesanie, e) pristátie, f) zastavenie
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Správne riešenia
strana 4 - 5 Fyzikálny test
VENUŠA, MERKÚR, SATURN,
LASER, 7, HNEDÁ, JUPITER,
ATLANTICKÝ, MURGAŠ, UHLÍK
strana 8 Zahraj sa s fyzikou
DESUBLIMÁCIA
strana 14 Krížom, krážom...
ARCHIMEDOV ZÁKON
strana 18 Krížom, krážom...
ARCHIMEDES
strana 51 Osemsmerovka
AK SI LENIVÝ POHRYZIE ŤA AJ
SLIMÁK
strana 52 Krížom, krážom...
MICHAEL FARADAY
strana 68 Malý výlet do kozmu
LOMONOSOV
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Poznámky
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Poznámky
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