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Cíle Žáci rozeznají typy vlnění a podstatu vlnění v každodenním 
životě a budou schopni řešit jednoduché výpočty. 

Obsah Funkce sinus a její graf, kmitavý pohyb a jeho rovnice. 
Pomůcky Rádio, pružina - slinky ("chodící pružina"), lano, strunný nástroj, 

video, barevné elastické vlákno (5 metrů), kancelářské svorky, 
elektrický holicí strojek nebo jiný zdroj kmitavého pohybu, 
stopky, měřicí pásmo, konvexní zrcadlo, běžné zrcadlo, laser, 
slámka na pití, sklenice (nejlépe čirá), voda, odrazky, počítač se 
zvukovou kartou a mikrofonem, optický hranol, různá optická 
vlákna, transparentní syntetické lepidlo, arch černého papíru - 
xerokopie pořízená otevřenou kopírkou (A4, podle možnosti pro 
každého žáka), mělká nádoba, CD (nebo DVD), polarizační 
filtry. 

Poznámky Téma obsahuje pracovní listy žáků a materiály pro učitele s 
doporučením a řešením úloh. 
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Počáteční aktivita, motivace 

Prezentace různých typů vlnových pohybů 
Učitel ukázal některé příklady vlnění (ukázat krátké video, pokud je to možné). 
 
a) Příčné mechanické a elektromagnetické vlny 
Např. Zapnuté rádio (nebo něco podobného), „slinky“ (hrací kovová spirála) na podlaze (osciluje příčně podle délky spirály), vlnící se lano 
(jeden konec je upevněn, kmitající ruka drží druhý konec), hra na hudební nástroj  

 
b) Podélné mechanické vlnění 
Např. hrací kovová pružina na podlaze (kmitá podélně vzhledem k délce pružiny) 
Hlavní aktivita 
 
Práce ve dvojicích 
Studenti pracovali ve dvojicích, zapsali příklady vln a vlnových pohybů v každodenním životě. 

Práce ve skupinách 
Studenti vytvořili skupiny (6 osob), dali dohromady své myšlenky a navrhli jedno řešení. 

Diskuze 
Studenti diskutovali společně o různých typech vlnových pohybů a napsali tyto druhy pohybů na tabuli. Studenti vytvořili tabulku s příklady  
z každodenního života. 



 

 
 

Skupinová práce  

 
Studenti si vybrali jeden nebo více vhodných příkladů (například vlnový pohyb šňůry). Skupiny byly požádány, aby navrhly pokus, který by 
demonstroval konkrétní typ mechanických vln. Byly požádány, aby ho pomocí levných materiálů nebo jednoduchých zařízení předvedly 
ostatním skupinám (příští vyučovací hodina). 
Experimenty připravené doma 
Prezentace pokusů připravených doma. Studenti předvedli základní jevy spojené s vlnovým pohybem (např. odraz, interference).  
 
Základní fyzikální veličiny a jejich měření (a výpočet) 
Studenti připevnili jeden konec barevné pružné šňůry ke stěně (nebo například k okenní klice), pak napnuli šňůru a drželi ji v ruce. 
 

 
 
Pak studenti šňůru rozkmitali druhou rukou. Studenti mohli pozorovat rychlost pohybu. Také si mohli všimnout odrazu vlny na konci šňůry.  
Studenti změnili napnutí šňůry a pak ji opět rozkmitali; změnila se přitom rychlost pohybu. Studenti mohli zjistit vztah mezi napnutím šňůry 
(vazbu mezi částicemi) a rychlostí mechanického vlnění. 
Učitel dal studentům možnost zjistit rychlost vlnění. Když studenti měli zdroj kmitavého pohybu (např. elektrický holicí strojek), mohli také 
zjistit vlnovou délku, periodu a frekvenci zdroje.  



 

 
 

Studenti drželi napjatou pružnou šňůru tak, aby mezi jedním koncem a bodem v jejich ruce byla 5 metrů. Studenti si připravili stopky. Nyní 
rozkmitali šňůru a měřili třikrát dobu, kterou potřebuje impuls, aby dospěl tam a zpět. 

 
Závěrečná aktivita 

Diskuze projektů 
Skupiny si zvolily společně (nebo individuálně) typ ukázky, kterou si každá skupina připraví na příští vyučovací hodinu. Mohly by si připravit  
i „Učitelský experiment“ (mohl by být tentýž).  
Experiment učitele (důležitý pro příští vyučovací hodiny) se skládal z barevné pružné šňůry (o délce 5 metrů), elektrického holicího strojku nebo 
jiného zdroje kmitavého pohybu, stopek a měřicího pásma. 
 
Shrnutí 

Studenti shrnuli fyzikální veličiny; frekvenci, periodu, rychlost vlnění, vlnovou délku a amplitudu a vztahy mezi těmito veličinami. Pak 
zopakovali podmínky pro stojaté vlnění. Byly použity následující vyučovací metody: skupinová práce, diskuze, pokusy studentů, domácí práce, 
anketa, zkoumání, řešení problému.  
 
 
 



 

 
 

Vyhodnocení (reflexe) 
 
Všichni studenti obdrželi dotazník a vyplnili ho ihned po těchto 2 vyučovacích hodinách. Většině studentů se výuka líbila. Z dotazníků 
vyplynulo, že 32 % studentů zcela souhlasilo a 38 % souhlasilo v těchto otázkách. Někteří studenti si nebyli jisti (24 %) a 6 % studentů 
nesouhlasilo. Studenti se naučili některé nové věci (27 % studentů zcela souhlasilo, 34 % souhlasilo a 10 % nesouhlasilo). Studenti dělali ve 
vyučovacích hodinách zajímavé věci (68 % zcela souhlasilo nebo souhlasilo). Za nejzajímavější a nejzábavnější stránku studenti považovali 
provádění experimentů a také to, že měli příležitost předvést pokusy, které si připravili doma. Vyučovací hodiny se jim líbily (2), protože nedošlo 
ke známkovanému zkoušení. Někteří studenti nemají rádi práci ve skupinách (3 studenti). Čtyřem studentům se nelíbilo téma, protože nemají 
rádi fyziku. Měli zato, že téma bylo nudné a že tyto znalosti po opuštění školy nebudou potřebovat. 

 
 
 


