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NA DNI S FYZIKOU SI DĚTI ZKUSÍ VYROBIT MLHU ČI ODPÁLIT RAKETU 
 
Plzeň, 25. 5. 2015 – Netradiční pokusy a hrátky s vědou čekají na účastníky Dne s fyzikou, 
který ve čtvrtek 28. května pořádá katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty 
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v prostorách plzeňského Středního odborného 
učiliště elektrotechnického na Vejprnické ulici. Cílem akce je přispět ke zvýšení zájmu dětí  
a mládeže o studium tohoto oboru. 
 
Již v předvečer Dne s fyzikou se uskuteční dvě přednášky: Moderátor Petr Jančařík prozradí, 
proč by učitel měl umět mluvit, a předseda Ústřední komise Fyzikální olympiády Jan Kříž 
vysvětlí, jak nejlépe vytvořit kvalitní úlohy pro fyzikální olympiádu. Na toto téma naváže 
hned ve čtvrteční ranní přednášce, ve které se zaměří na způsoby, jak tyto úlohy řešit. Žáci 
základních a středních škol si poté budou moci vyzkoušet netradiční experimenty, při nichž 
na ně čekají například statisíce voltů v podobě Teslova transformátoru, které neuškodí, 
ukázky levitace, pokusy s vývěvou či podtlakem. V mlžné komoře spatří na vlastní oči 
radioaktivitu, zkusí si vyrobit mlhu, vyslat kouřové signály nebo odpálit lihovou raketu. 
Plzeňská hvězdárna zpestří program pozorováním Slunce. V rámci Dne s fyzikou budou 
rovněž vyhlášeni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády, kterým předá 
ceny rektor ZČU Miroslav Holeček. Program moderuje Petr Jančařík. 
 
„Podobné akce dětem ukazují, že fyzika je všude kolem nás a není třeba se jí bát. Pokud k ní 

získají kladný vztah, může je to zároveň do budoucna motivovat ke studiu přírodovědných 

oborů. Proto Den s fyzikou vítám a rád jej podpořím,“ uvedl rektor Holeček, který nad akcí 
společně s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Jiřím Stručkem převzal záštitu. 
 
Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých 
matematiků a fyziků. 
 
 


