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KYVADLO SMRTI 

Ve škole se u íme o r zných fyzikálních zákonech v r zných oblastech, které jsou pak v život  více, 
nebo mén  využívány. Zcela jist  známe využití páky nebo zákona zachování energie. Snažíme se poznávat to, co 
známe, a v dom  poznatky a v domosti používáme k vysv tlení každodenních jev . Pobavme se o spojení fyzikálních 
poznatk  se vším, s ím se obvykle setkáváme.

Možný zdroj inspirace: http://www.quido.cz/fyzika/uvod.htm.

Motivace:

Závaží i koule (cca 10 kg), provaz (lanko), upev ovací konstrukce, n co na ur ení místa brady.Pot eby:

Planeta P ekonání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Je pot eba vytvo it velké kyvadlo se závažím na konci. K tomu je pot eba n jak upevnit závaží nad 
zemí. Ideální je, aby závaží ve svém nejnižším bod  bylo asi 10 cm nad zemí a nic jej nebrzdilo. Postup je následující:

1) Vytvo íme PEVNOU konstrukci k záv su kyvadla tak, aby se konstrukce nepohybovala s kyvadlem (životn  
d ležité). Nebo lze podobnou konstrukci nalézt v okolí, nap íklad konstrukce ruských kuželek je dosta ující. Ideální je 
co nejdelší záv s (kolem 8 m). Pot ebnou konstrukci uvnit  m žeme vytvo it tak, že do stropu v místnosti vyvrtáme 
díru a pomocí dostate n  silné hmoždinky i tekuté kotvy p ipevníme lano ke stropu. Místnost musí být dostate n  
velká, tj. min. jeden její p dorysný rozm r musí být dvojnásobkem její výšky (pro pohyb kyvadla).

2) Po p ipevn ní lana se závažím k nosné konstrukci i ke stropu vyzkoušíme pevnost a stabilitu kyvadla. Lehce 
zatahejte za lano a vyzkoušejte kývání v p edpokládaném sm ru a rozsahu. Toto zkuste n kolikrát. Musíte si být jisti, 
že t žké závaží nikomu neublíží a ani nic nezni í. Lépe je toto provozovat ve venkovních prostorech.

3) Musíte vytvo it pom cku pro bezpe nost aktér . Je pot eba ur it bod, kde by m la být brada testovaného lov ka. 
Pokud jste venku, sta í zatlouct do zem  kolík, na který se brada položí. V místnosti lze nap íklad natáhnout provázek 
s korálkem (korálek je t eba na provázku za  xovat, aby se nepohyboval).

4) Nyní lze p istoupit k samotné aktivit . Ú astník se p ipraví, dá bradu na vymezené místo. Vedoucí mu k nosu tak, 
aby se lehce dotýkal, p iloží závaží. A BEZ JAKÉHOKOLI POSTR ENÍ pustí kouli, aby se zhoupla a vrátila k ú astníku. 
Kdo toto vydrží a neuhne p i návratu závaží k hlav , usp l. Hlava  guranta nesmí zm nit svou pozici sm rem dop edu, 
aby se nep iblížila ke kouli a nedošlo ke zran ní.

5) Je d ležité, aby ú astníci toto absolvovali po jednom, tzn. bez p ítomnosti t ch, kte í aktivitu ješt  neprovád li. 
Nev domost ú astníky znervózní ješt  více. Ti, kte í zkouškou již prošli, by se nem li vracet k ekajícím, mohou ml ky 
pozorovat pokusy dalších v ad .

Na záv r s ú astníky aktivity proberte jejich pocity a zákon zachování energie, uve te další p íklady aplikace tohoto 
fyzikálního zákona v praxi. 

Pro otrlejší ú astníky m žete vyzkoušet druhou variantu, kdy kouli nebudete poušt t od hlavy ú astníka, ale naopak 
z druhé strany, tj. proti n mu. Platí stejné zásady jako u p edchozí varianty a sou asn  toto:
1. Vytvo te oporu pro umíst ní hlavy s p esným umíst ním hlavy pro všechny ú astníky shodn . Vždy musí 

existovat možnost úhybu hlavy p ed koulí a možnost kdykoli experiment p erušit.
2. Na prot jší stran  umíst te pevnou nepohyblivou zarážku (zna ku), a to v takové vzdálenosti, aby koule na lan  

p i zhoupnutí sm rem k ú astníkovi nikdy nedosp la až k jeho hlav . Takovou zarážkou je v ideálním p ípad  
ze . Vedoucí si musí vše n kolikrát ov it, nejlépe na sob , než toto vyzkouší na ostatních. Nejblíže by se závaží 
m lo k hlav  dostat na 5–10 cm. 

3. Na po átku volte malou výšku, a to jak u umíst ní hlavy, tak u umíst ní startu koule. Výška umíst ní hlavy 
a výška umíst ní startu koule musí být naprosto stejná. 

Provedení:

as p ípravy

1–2 hodiny

as realizace

podle po tu

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, ob anská, ke komunikaci a k ešení problém .

Použití fyziky p i zábav , p ekonávání strachu, trénování pevné v le, budování d v ry 
ve vedoucího, teambuilding.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Vedoucí by kouli m l držet dv ma prsty z opa ných stran. P i poušt ní sta í prsty od sebe oddálit. Tak 
nedojde k žádnému postr ení. Zp sob poušt ní závaží natrénujte! Místo hlavy použijte nap íklad p st i dla .

Kyvadlo zachovává zákon zachování mechanické energie. To znamená, že nem že vystoupat do v tší výšky než, 
ze které bylo vypušt no. To ovšem platí, pokud na závaží nep sobí žádná vn jší síla, krom  síly tíhové. Je proto 
nesmírn  d ležité (BEZPE NOST), aby závaží poušt l vedoucí a pouze jej „poušt l“. P i mírném postr ení by mohlo 
dojít ke ZRAN NÍ.

Pozor na:

Moje poznámky:

4. Po celou dobu aktivity musí být lano, na n mž závaží visí, napnuté. Závaží se musí pohybovat po ásti (úseku) 
kružnice, jejíž polom r je roven délce lana. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P ekonání.

Zrakov  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – umožnit ú astníku p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího – vysv tlování krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podob .

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy a komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci, d sledná a stálá kontrola. 

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

Výjime n  nadaní a geniální – následn  mohou podat vysv tlení, pro  koule nem že ú astník m ublížit.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


