
Nápady na experimenty na přednáškovou noc na Výfučím
Kyber Koncilu 2022

Pokud nemáš nápad, o čem bys na Výfučí přednáškové noci mohl přednášet, nebo si jenom chceš 
lépe vyzkoušet vědeckou práci, připravili jsme si pro tebe nějaké experimenty. Jejich zadání není 
konkrétní jako u experimentální úlohy, ale nechává ti více prostoru k vlastnímu zkoumání a spíše 
přináší náměty k vlastnímu zkoumání. Své výsledky pak představíš ostatním a budeš mít příležitost 
s nimi diskutovat a srovnat své výsledky.

• Růst krystalů

Určitě jste si všimli, že sůl tvoří malé krystalky. Když ji rozpustíme a necháme znovu 
krystalizovat, můžete dostat i větší krystal. Zkuste vypěstovat co největší. Jaké metody vám 
v tom pomohly? Jaký mají krystaly tvar? Z jaké jiné látky by ještě šlo pěstovat krystaly? 
Liší se nějak jejich tvar nebo velikost? Potřebují k růstu jiné podmínky?

• Výroba padáku

Když potřebujeme nějakou věc dopravit bezpečně z větší výšky na zem (například 
parašutistu nebo kosmickou loď), je jedním z nejjednodušších způsobů postavit padák. 
Zkuste takový padák zkonstruovat i vy. Místo parašutisty použijte tužku. Jak nejvíce se vám 
podařilo tužku zpomalit? Jaké konstrukční postupy jste k tomu použili? Pokud jste 
dostatečně odvážní, můžete místo tužky použít vejce. Jak se změní výhodné postupy?

• Termodynamická hra

Máme hru s alespoň dvaceti očíslovanými  kameny, dvěma nádobami a losovacím zařízením
na čísla kamenů. Na úvod umístíme všechny kameny do jedné nádoby a pak začneme 
losovat. V každém kole vytáhneme jedno číslo, kámen s tímto číslem přemístíme do opačné 
nádoby, než ve které se momentálně nachází a číslo vrátíme do osudí. Že se situace ustálí na 
polovině kamenů v jedné nádobě a polovině v druhé asi tušíte (ověřte). Za jak dlouho se 
situace ustálí? Rovnováha ale není konstantní, ale nastávají různě velké výchylky. Jak velké 
vznikají průměrně jak často? Jak se situace změní, když zvýšíme počet kamenů? Jak ji 
ovlivní tahání dvou nebo více čísel najednou? Jak ji ovlivní umístění více papírků s každým 
číslem v osudí?

• Pozorování počasí

Ačkoliv se to nemusí zdát, jeden z největších fyzikálních experimentů máme přímo kolem 
sebe, jelikož jím je počasí. Zkuste sledovat jaké počasí je v místě vašeho bydliště či školy. 
Kromě klasického měření teploty či tlaku se můžete zaměřit i například na výskyt námrazy 
či tvar mraků a to, jaké změny počasí je následují.

• Libovolný vlastní experimentu

Pokud sis ze seznamu nevybral, ale máš jiný nápad, můžeš realizovat a představit i 
libovolný vlastní experiment. Pokud bys s ním potřeboval nějak poradit nebo se zeptat na 
jeho vhodnost, ozvi se nám na vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
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