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Předmluva
k d r it li é  m í l  vy d a n  i u .

Ked som pred rokom  prvé vydanie mojej fyziky do verej
nosti p u s t i l , vtedy naša lite ra tú ra  sotva jedno abo dve diela to 
hoto mena počitovala, tak  že dielko moje tiež len za kliesnite  ľa 
dráliy považovať sa mohlo. I ktože by nad dielom takým  prísny 
súd vynášať chcel, je s tl i  v ňom i nek toré  chyby a nedostatky  na
šie l?  Ze sa ale dielka toho prvô vydanie i p ri jeho  nedostatkoch 
už v tak  krátkom  čase rozobralo, pohnulo ma k tomu, abych od 
ďalšieho vydávania jeho  n eo d stú p il, ale abych toto jeho  druhé, 
bedlive prepracované vydanie obstaral. Tiež velikej potrebe a p re 
javenej žiadosti daktorých pp. učiteľov usiloval som sa pri tom to 
druhom  vydaní zadosť urobiť, p ridajúc  k osnove aj obrázky. — 
O smel ujem sa však ctené učiteľstvo upozorniť na nasledu júce: 
a) Obmezenosť m iesta nepripustila, abych každý predm et bol do
statočne tu  vysvetliť mohol, preto  nech laskavý učiteľ všetky často 
len  slovmi naznačené prík lady doplní, b) Neni účelom , aby žiaci 
celé stránky  tohoto spisku z pam äti odriekať z n a li ; akby ale daktorý  
p. učiteľ preca i tu dačo doslovného od žiakov požadovať a úlohy 
nak ládat chcel, tedy môže k tomu pohodlne použiť to, čo je  vät- 
šími literam i tlačené, a tex t drobnejší hodí sa k jeho  (učiteľovmu) 
výkladu, c) Kto by pre svoju školu fyzikálske náradie a appara ty  
zaopatriť chcel, tom u odporúčam nasledujúce firmy: 1) Z locha & 
Pausz, M echaniker und E rzeuger physikalischer Instrum ente  u. A p
parate, IV. Bez. W iedner Ilau p tstrasse  59 . in W ien, kde vyhotoví 
sa v krátkom  čase a za ľavnú cenu každý žiadaný fyzik, s tro jek  
a p redm et; 2) Móric R a th , kníhkupec v Pešti, predáva m alé 
sbierky prírodozpytných prostriedkov pre nár. školy po 29 z l.;  
vätšie také sbierky dostať po 40—50 zl., 3) v kníhkupectve Sall- 
m ayer & С отр . K ärtnerstrasse  Kro 30. vo Viedni.

Pôvodca.

Sbweittké p*d«9«9kkft ЫЫс*
BratiiUv«

Sign. . \ j ý! é c i 'f i



Silozpyt čili Fyzika.

Úvod.
§ 1. Všetko to, čo na našej zemi, vůkol sebä a nad 

•sebou spatřujeme, menuje sa spolu prírodou (Natur), a jed
notlivé predmety, jako kamene, rastliny, vodu, oblaky, 
povetrie atď. voláme telesami (Körper), to ale z čoho 
telesá sú, hmotou (Stoff, Materie).

Každé teleso zaujíma nejaký priestor, t. j. má nejakú 
zdĺžku, šírku a výšku: nemôže 
teda na tom istom mieste, na 
ktorom sa jedno teleso nachá
dza, v ten istý čas i druhé teleso 
byt. Že aj povetrie istý priestor 
zaujíma, dokáže sa, keď obrátený 
pohár hore dnom do vody zano
říme (obr. 1.). V priestore E  zostalo povetrie. Na zá
klade tom vyhotovúva sa potápači zvon, v ktorom sa ludia 
na dno mora spúšťajú, aby tam utonulé lode, perly a i. 
veci vyhľadali.

§ 2. Všetky telesá pozostávajú z nesmierne malun- 
kých kúskov hmoty, ktoré časticami zovieme; dľa toho 
ako v telesách tieto častice sriadené sú, rozoznávame vô
bec telesá trojaké: pevné, tekuté a plynné. Pod pevnými 
telesami rozumieme také telesá, ktorých častice pevno 
k sebe priliehajú a len známejšou silou rozdeliť sa dajú5 
jako pri železe, kosti, vosku atd. Tekuté telesá sú zase

Obr. i.

432



4

také, ktorých častice sa len slabo spolu udržujú a ľahko 
sa rozdeliť, rozliať dajú, jako pri vode, víne atd. Plynné 
inačej i vzdušnými zvané telesá sú také, ktorých častice 
žiadnej súvislosti nemajú, ba práve sa odstrkujú, jako 
povetrie, para atd.

§ 3. Styknú-li sa dve alebo viac telies, alebo účin- 
kuje-li jedno abo viac telies na druhé teleso, povstávujú 
úkazy. Na pr. treme-li zápalku o kameň, zapáli sa. 
Zapálenie je úkaz, ktorý pri styknutí sa zápalky s ka
meňom smyslom naším sa objavil.

§ 4. Každý úkaz prírody deje a riadi sa neviditeľ
nou silou (Kraft) a nepreim nitelným zákonom prírody 
(Naturgesetz). A všetky tie úkazy, sily a zákony učí nás 
poznávať veda, ktorú fyzikou alebo silozpytom zovieme, 
preto že hlavne sily zpytuje čili skúma.

Jak veľmi užitočnou je veda táto, poznáme už z toho, ked  
povážime, že ona nás poučuje o tom, čo je  v prírode možného a čo 
nemožného, chrániac nás tak pred poverou a vedúc nás k obdi
vovaniu moci a múdrosti Tvorca všemohúceho. Veliký úžitok z vedy 
tejto vyplýva dalej pre hospodárstvo, priemysel, obchod, zdravo
vědu atd. Bez vedomostí fyzikálnych nemali by sme železníc, ďa
lekopisov, parostrojov, hromosvodov atd.

§ 5. K snadnejšiemu vyznaniu sa medzi tymi mno- 
kými úkazami přírodními rozdelíme jich na sedem od
dielov, v ktorých pravda len tie najhlavnejšie úkazy za
hrnuté sú a síce:

1. tlkazý pohybu a rovnováhy, — 2. úkazy tepla, — 
3. svetla, — 4. zvuku, — 5. magnetické, — 6. elektrické 
— a 1. úkazy chemické čili lučebné.

L Úkazy pohybu a rovnováhy.
§ 6. Ked jakékolvek teleso z ruky pustíme, vidíme, 

že padne k zemi. Tak tiež kameň do výšky vyhodený 
neletí neustále vyšej, ale vracia sa konečne nazpiatok 
k zemi. Ale prečo? Preto že jich zem svojou príťažlivou



Obr. 2.

silou k sebe priťahuje. Pamätné ešte je, že zem všetky 
telesá rovno do svojho stredu priťahuje.

Olovnica (obr. 2.) a vážka murárska (obr. 3.) 
ukazujú nám smer padajúcich telies, ktorýžto smer 
kolmým  (perpendikulárnym) voláme. Posledný ná
stroj slúži vlastne k udaniu vodorovnej (horizon
tálnej) čiar}\ Jako vysvetlenie 
na túto a iné niže nevysvetle
né a len podotknuté snadné 
otázky a veci ľahko podá ústne 
každý dúmyselný učiteľ.

Počas padania zvätšu- 
je sa rýchlosť padajúceho Obr. 3. 
telesa; jeho pohyb je zrýchlujúci.

Zo stolca opovážime sa skočit, ale zo strechy nie; bo od 
strechy k zemi je  dlhá cesta, na ktorej by sa pád náš veľmi zrý
chlil, a my by sme veľkou silou na zem vrazili. — — Že pierko 
a kameň z väže pustené, nepadnú naraz dolu, ačkoľvek zem všetky 
telesá jednako  k sebe přitahuje, toho príčinou je  vzduch čili po
vetrie, ktoré padajúcim telesám a vôbec každému pohybu prekážku 
robí. Kameň jako liu3tejšie od pera teleso, skôr prevládze odpor 
povetria. V nádobe, z ktorej by sme vývevou (sivákom, Luftpum pe: 
Bopp tab. 3*) povetrie vytiahli, padnú kameň i pero naraz na 
dno. Alebo jednoduchšie presvedčíme sa o tomto nasledovne: vezmi 
4-krajciarnik, a niečo menší krúžok papieru; pustíš-li 4-krajciarnik 
pravou, papierik ľavou rukou plocho padnút, padne hmotnější 
4-kr. prú nežli krúžok papierový; keď ale položíš krúžok na 4-kr. 
a pustíš, padnú oba razom; bo 4-kr. odpor povetria premáha, 
kdežto by sa myslet mohlo, že by papierový krúžok v páde za
ostať mal.

Táto sila zemskej príťažlivosti menuje sa ťarchou 
(Schwerkraft). Nemôže-li teleso k zemi padnúť, súc po- 
dopreno, ťarcha nan preca pôsobí a leleso vydáva na 
svoju podložku tlak. Tento tlak voláme obyčajne váhou 
(Gewicht) toho telesa.

K označeniu tlaku čili váhy užíva sa dosiaľ v krajine nasej 
za mieru 1 cent zz 100 ft.; i ft ZZ 32 lotov; 1 lot zz 4 kvintle.

*) Poneváč mnohé školy vy*, vládou Boppovými silozpytnými obrazy ob
darované sú, připomeneme tu i t ie to ; na nícb môže patričný učiteľ dľa obdržanej 
k obrazom úpravy deťom všetko až do podrobná vysvetliť, čo spisovateľovi v tomto 
maličkom dielci urobiť možným nebolo. S p i s o v .
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Dľa zákonu od 1872 gramm — metrická váha. A tu robí 
1000 grm. zz  1 kilogramm, V10 grm. zz 1 decigrammr

100 „ zz 1 hektogramm, Vioo &rm- =  1 centigramm,
10 „ zz 1 dekagramm, Viooo grm- — 1 milligramm,

560 grammov je 1 viedeňský funt.

A. Rovnováha a  pohyb telies pevných.
§ 7. Ťarcha zapříčiňuje zvláštne úkazy pohybu a rov

nováhy, ktoré najprú na pevných telesách zkúmať bu
deme. *— Pevné telesá podporujú sa alebo v jednom  
alebo vo viacej bodoch

Keď v jednom  bode podoprené 
teleso (v rovnováhe) stát má, mu
sia sa po oboch stranach podpory 
Ä  (obr. 4.) rovnako ťažké kusy 
z neho nachodiť. Pôsobí-li na jed

nej strane podpory vätšia váha, nastane na nej prevaha 
— pohyb, a teleso spadne.

Zkúšky prevedieme tu s linajom na prste. V prostriedku 
podoprený zz rovnováha. Potiahneme-li linaj ďalej, alebo zavesíme-li 
na jeden koniec klúčik zz prevaha. Cheme-li ale, aby i v tomto 
posledňom páde línaj vodorovne ležal, musíme prst, blížej ku klúču 
pošinúf.

Ten bod, na ktorom teleso v rovnováhe stojí a 
v ktorom celá jeho ťarcha jakoby sústrednená je, menuje 
sa tažištom  (obr. 4. o). Poneváč ale telesá len v jednom 
bode podporované velmi slabo stojá, preto podporujeme 
stoličky, vozy, flaše atď., ktoré pevno stáť majú vo viacej 
bodoch alebo širšou plochou. Poloha telesa je ešte aj 
tým stálejšia, čím hlbšej leží ťažište jeho; preto pri na
kladaní voza treba vždy ťažšie veci dolu klásť.

Jest-li je  teleso síce vo viacej bodoch, ale len čia
stočne podoprené, padne , keď prevažujúca čiastka viac 
váži, nežli podoprená.

Špalok A (obr. 5.) nepadne, ale špalok B  padnút musí, bo 
tohto prevažujúca čiastka je vätšia ako podópretá, a kolmá z ťa-

Obr. 4,
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žišťa jeho ť nepadá na pod
poru. — Kto na chrbáte ťar
chu nesie, naprecloJc sa zo- 
hýba, aby ho ťarcha na za
dok nestiahla. — Voz po strá
ni bokom idúci. — Balanzí- 
rovanie komediantov na nap
nutom povraze. Obr. 5.

§ 8. Týč okolo pevného bodu pohybovaná (jako li- 
naj na prste) predstavuje sochor. Sochor je prvý jedno
duchý stroj (Maschine). Strojom voláme všetko to, čím 
na nejakú hmotu prenáša sa sila a pohyb. Strojom má 
sa silou malou premôcť ťarcha jakákoľvek velká, i má 
sa strojom vôbec práca usnadnit. — Stroje sú dvojaké, 
jednoduché a složené; poneváč ale aj tie najsloženejšie 
zas len z jednoduchých sa skladajú, my povážime tu 
len tieto poslednie, sú oni nasledujúce: 1. sochor, 2. 
hriadel, 3. škripec, 4. naklonená rovina, 5. klin a 6. šrôba.

Dôležitosť strojov vysvitá i z toho, že strojom možno prácu 
pravideFne, dokonále a ľubovoľnou silou a rýchlosťou konať a možno 
k nej prírodných síl upotrobiť. Para kuje železo, prade, ore, mláti 
vozí atď. Stroje rezacie, šijacie a i. konajú prácu tak rýchlo a do
konále, jako to človekovi nemožno; slovom, stroje pracujú za člo
veka výborne a neunavia sa. — Veda, ktorá dokonále poučenie 
o strojoch podáva, sluje: strojníctvom  (Mechanik).

Pri horemenovaných jednoduchých strojoch sodpovieme hlavne 
koľko sily ku premoženiu ťarchy pri práci načim , a kde a jako 
sa stroje tie užívajú.

§ 9. Sochor (Hebel) jako už povedano je každá 
týč okolo pevného bodu podpory pohybovaná a ktorou 
nejakú ťarchu zdvihnúť chceme 
(obr. 6.). Čim dlhší máme sochor, 
a čim blizej dáme podporu p hu 
íarche ť, htorú zdvihnut chceme, 
tým menej sily bude ku zdvihnú- Obr. 6.
tiu treba. Práve z tej príčiny uvezieme na táckach tým 
vätšiu  ťarchu, čím dlhšie majú ony sochory (rukoväte) a 
čím blíž naložíme ťarchu ku kolečku. Tiež: Čím dlhšie sú
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na nožničkách alebo Miestach rukoväte, a čím kratšia  
je  tá  čiastka, ktorou strihám e, štikáme, tým s menšou 
silou jicli upotrebujeme.

Obecné krám ské vážky  a m inder  majú tiež svoj 
základ na sochore. Sochor na vážkach, obyčajne vahadlo 
menované, je  v samom prostriedku podoprené, rozdelené 
je  teda na dve rovné ram ená; preto: vahadlo postaví sa

(pri vážení) vtedy 
do rovnováhy, kečľ 
sila (závažie v je d 
nej m isko) je  toľká 
jako tarcha (v d ru 
hej miske). —  So
chor minciera (ob. 
7.) je  nerovnora- 

menmj, a tu  p la tí : o koľkorazy zavesíme na mincieri
hrušku čľalej od p o d p o ry , jako  je  na druhom kratšom  
rameni zavesená misa alebo hák , otoľkorazy odvážime viacy 
jako  sama hruška váži. —  Váhy dcci- alebo ccntimálne 
sú složené z viacej sochorov, a majú tú výhodu, že
možno na nich velké ťarchy 10 alebo 100 raz menším 
závažím odvážiť.

§ 10. H r ia d e ľ  (Rad an der 
W elle) je  valec, na ktorom upev
nené je k točeniu koleso, kľuka  
alebo kríž  (obr. 8). Okolo valca
okrúca sa obyčajne povraz a na
tento zavesuje sa ťarcha. Čím  
je  vätšie koleso, kľuka alebo kríž  
a čím menší hriadeľ’ tým  menšia 
sila k jeho točeniu sa vyhľadáva.

Hriader užíva sa veľmi často, na pr. na m lynoch , kde ku 
pohybu užito obyčajne vody, — na studniach  atd. Stroj hodinový  
skladá sa tiež zo samých kolečiek na hriadloch, kde sú ozubené 
hriadele aj kolečká. Sila tu účinkujúca je pružnosť pera alebo 
závažie (obr. 12.).
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§ 11. Škripec abo éiga (Rolle) je kolečko zave
sené vo vidlici i (obr. 9.)
Pres kolečko, do neliož 
je  járčok zarezaný, za
vesuje sa povraz a na 
tento ťarcha. Škripce sú 
dvoje, pevné (obr. 9.) a 
pohyblivé (obr. 10). Na 
pevnom škripci musí byt 
sila na jednom konci po 
vrazu účinkujúca tak ve
liká, jako je  na druhom 
íarcha — k udržaniu rovnováhy. — Pohyblivým  a z viac 
kolečiek složeným škripcom o mnoho lahčej vyzdvihneme 
ťarchu, nežli pevným abo jednoduchým.

§ 12. Naklonenou rovinou je každá cesta do 
výšky vedúca, po ktorej je  tým tažšie sa hore dostat, čím 
strmšia je  ona. L iehy , po ktorých sa sudy na voz na
kladajú, sú tiež naklonené roviny.

§ 13. K lin  a šrôba sú vlastne tiež naklonené ro
viny, s tým rozdielom, že naklonená rovina stojí, tam 
tie ale sa pohybujú. Klin užíva sa 
ku štiepaniu a k upevňovaniu te
lies. Sekery, motyky, nože, ihly, 
klince, ba aj zuby naše sú kliny.
Čím užší je  klin , tým sa ľahši 
mrezuje. — Šrôbam i, ktoré zá
ležia z valca ovinutého závitami Obr. 11.
Ľ  (obr. 11.) a ku ktorým sa ešte tak zvaná matica B  
vyrezuje, spojujeme telesá, a užíva sa jich tiež k lisom 
(Pressen). —

§ 14. Z príčiny tej, že každé teleso, je-li v pokoji, snaží sa 
y ňom sotrvaí, a tiež pohybuj e-li sa, chce sa pohybovať neustále, 
muselby teda kameň hodený ustavične sa pohybovať; avšak při
tažlivá sila zeme (ťarcha), povetrie a iné veci, s ktorými kameň
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do styku prichodí, pohyb jeho ustavične rušia, a on ostane ko
nečne nepohnute ležať. Vlastnosť tá, že žiadne teleso samo od sebä 
ani sa pohnúť ani zastaviť nemôže, volá sa sotrváčnosťou (Behar
rungsvermögen). — Pomocou sotrváčnosti nasádzame sekery, stria
same ovocie at(T.

Na zákone ťarchy a 
sotrváčnosti zakladá sa 
kyvadlo (Pendel), ktoré 
pre svoje pravidelné kyvy 
k riadeniu hodín sa upo
treb uje (obr. 12). Kot- 
vica op zabiera svojimi 
zubami do zubov kolečka 
striedavé dla kyvov ky
vadla A. Aby sa hodiny 
nezastavily, je hnané ko
lečko závažím m. K ratšie  
kyvadlo kýva sa rýchlej
šie nežli dlhšie. Jestli sa 

nám teda hodiny opozdievajú, treba nám len kyvadlo 
skrátiť; a na opak . . . Pri vačkových hodinkách užito 
miesto kyvadla malého kolieska s perom, ktoré sem 
a tam sa kyvotá a nepokojom sa zovie.

§ 15. Točíme-li kamienčok na niti uviazaný v krúhu, spozo
rujeme, že kameň istou silou niť napína, a není-li dosť silná, ju  
pretrhne a z kruhu preč odletí. Tá sila, ktorá teleso т krúhu sa 
pohybujúce z krúhu odpuzuje, volá sa odstredivosťou (Centrifu- 
galkraft). SHy tej používa sa často v priemysle. H lina  na točia
com sa hrnčiarskom krúhu sa pod rukou hrnčiarovou silou odstre
divou rozťahuje, čím sa nabude nádoby vydutej. Pšenicu mlynári 
z jej šupy tiež silou odstredivou pozbavujú. Blato  od kolies od
frkuje  tiež tou silou. Prak  . . . Naproti tomu zem naša pohybuje 
sa okolo slnca silou dostredivou; since nie len zem, ale aj iné 
obežnice k sebe priťahuje a v behu udržuje.

B. Rovnováha a pohyb te lies  tekutých.
§ 16. V predešlom pozorovali sme úkazy pohybu a rovnováhy 

len na pevných telesách, pozrime teraz na tekuté telesá, o ktorých
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dosial len toľko známe, že jako všetky telesá, tak i ony ku pr. 
pri dážďu dolu padajú, a poneváč jejich častice sa len slabo spolu 
držia, snadno rozdělit — rozliať sa dajú.

Medzi všetkými tekutinami je voda najznámejšie 
kapalné teleso. Jej mnohonásobné upotrebenie je známo. 
Najlepšia voda na pitie je tá, ktorá je čistá a nemá žiad
nej cudzej barvy, vône a chuti. Voda studničná, obsa
hujúca v sebe viac vápna a iných látok, nehodí sa tak 
dobre k praniu a vareniu ztravy, jako voda potočná 
alebo dáMová, ment ĵ cudzích látok v sebe obsahujúcar 
a ktoré sa ináč aj mäkkými menujú. Vody tak zvané 
minerálne, kyslé, šťavice, železné, sirkové, solné a teplé 
potrebujú sa pre nezdravých na pitie a na kúpanie v te
pliciach.

Pri nesmierne ľahkej pohyblivosti jaká v tekutinách panuje, 
zapríčiňuje v nich tlačiaca sila tlak na všetky strany (a tak nie 
len v jednom smere, jako sme to pri pevných telesách videli, ba 
tam na pr. kniha len v tom smere tlačila, na ktorý bok sme my 
ju  tlačili); preto a ešte ďalej i z príčiny te j, že sa tekutiny len 
nepatrne stlačiť dajú, zkúsujeme, že flaša vodou naplnená praskne, 
keď násilne zátku do vnútra tlačíme. V priemysle užíva sa toha 
tlaku pri vodnom lise (Hydraulische Presse: Bopp tab. 6.), ktorý 
nám znázorňuje obr. 13.
V úzkom valci pohy
buje sa sochorom m 
piest i a v  širšom piest 
B , na ktorý klade sa 
tovar Ej papier, súkno 
a p ., ktorý sa lisovať 
má. Srazíme-li piest A  
dolu, zavre sa záklopka 
1 a otvorí sa 2, a voďa 
vbehne do valca vät- Obr. 13.
šieho, kde na piest B  pôsobí. Zdvihne-li sa zase piest A  na hore, 
zavre voda záklopku 2, otvorí 1 a do valca menšieho vnikne nové 
množstvo vody. Nato sa práca opakuje, až sa valec veľký vodou 
úplne naplní. Poneváč voda tlačí na všetky strany, pôsobí i tu tlak 
piestu A  na piest B  a síce toľkonásobným tlakom , koľkoraz m á 
piest B  ti spodku vätšiu plochu než piest A. Je-li piest B  na pr
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10 raz vätší než piest A, a tlačí-li tento tlakom 5 ft. pôsobí voda 
na piest B  silou 1 0 X r> — 5G ft. Možno tedy tu opísaným strojom 
malou silou velikých účinkov docieliť.

Pre tento na všetky strany rozprestierajúci sa tlak a pohyb 
zapríčiňuje tarcha istú podobu y povrchu tekutín , a predpisuje 
jich tlaku jako aj pohybu isté zákony, z čoho my tu len nasle
dujúce povážime: 1. povrch teku tín , 2. jích  polohu v trubiciach 
gpojitých a 3. jích  chovanie sa oproti zanořeným telesám.

§ 17. Povrch tekutiny predstavuje v čas pokoja 
obzornú (horizontálnu) rovinu, jako sa o tom lahko pri 
dopoli naplnenom poháre (ktorý jekokolvek nalmut mô
žeme,) alebo na jazere, rybníku a t ď. presvedčíme.

§ 18. V trubiciach u spodku tak spojených, že 
tekutina z jednej do druhej bez prekážky prechádzať 
môže, stojí tekutina rovnák vysolo (obr 14). Na tomto 
zákone zakladajú sa zvahomer a vodomety.

Obr. 14. Obr. 15.
Sklenenú trubicu zohnime nad liehovým plameňom na podobu 

veľkého U a obdržíme trubicu spojitú. — Zvahomer (Canalwage) 
(obr. 15.) užíva sa k určovaniu vodorovnej ro
viny a tak k posúdeniu o koľko jedno miesto 
vyššie ьа nachodí než druhé. Je-li ku pr. po
vrch vody m 4" nad zemou , a tabulka o 6' vy- 
soko, je  výška miesta A  o 2' vyššie než u N. 
Malý vodomet snadno spravíme dľa obr. 16. z ple
chu. Nalej eme-li do nádoby A  vody, vynasnaží 
s i  z ramena V  skoro tak vysoko vystrieknut, 
jako stojí povrch vody y A. —

Obr. 16.
Odchýlky od zákona o-spojitých trubiciach povstanú 

ked sila přilnavosti(Adhäsie) účinkuje, abo keď y jed-
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г о т  ramm e ľahšia, v druhom ale ťažšia tekutina sa
nachádza, ku pr. voda a rtuť, abo voda a olej.

Strčme mokrá paličku  do pohára vodou naplněného, tedy 
ukáže sa okolo paličky voda vyšej, nežli inde v pohári. Medzi 
drevom a vodou pôsobí p řita ž liv á  s i la , ktorá sa tu silou p řiln a 
vosti volá. Zanoríme-li ruku do vody, zadržia sa kvapky prilnavo- 
stou na ruke. — Přilnavost spatřujeme tiež a upotrebujeme pri 
písaní, malovaní, cínovaní atď. — K masnotám voda nelne, podobne 
i k hustému periu. Iné spôsoby přilnavosti sú ešte i presiakavosť  
a botnanie. V tenkej tru b ic i, ktorej otvor je  len ako vlas úzky, 
vystúpi tekutina vyššie než v širokej nádobe. Úkaz ten volá sa 
aj vláskovitost Olej vystupuje  po knote, presiakne ho; stena od- 
vlhne, keď je  spodok mokrý. — Teleso tekutinou presiaknuté zvät- 
suje svoj objem —  nabotná. Botnanie rámcov na oknách.

§ 19. Poneváč tekutina aj do hora tlakom svojím 
pôsobí, nese voda drevo, lode i telo ludské. K tomuto 
sa však vyhľadáva, aby teleso na tekutinu položené, 
bolo ľahšie než voda objemom telesa vytisnutá; je-li ono 
ťažšie, tak sa ponořuje. Z tej príčiny dostávajú lode 
širokú, bruchatú podobu. — Že telesá vo vode utrácajú 
zo svojej váhy, preto pod vodou i veliké skaly ľahho 
dvíhame. —

C. R o v n o v á h a  a  pohyb te l ies  plynných.
§ 20. Jako medzi tekutými telesami voda, tak je 

medzi plynnými vzduch čili povetrie najznámejším te
lesom. Povetrie nie len celú zemegulu našu vákol otáča, 
ale preniká pre svoju veliká riedkost i do tých najhu- 
tejších telies. (V každom totižto telese nachádzajú 
sa vätšie alebo menšie otvoreniny čili tak zvané póry 
a tieto povetrie naplňuje.) I vo vode je povetrie, bo 
ináč by v nej ryby žiť nemohly. A riedkosť povetria 
roste ešte tým viac, čím vyššie od zeme vystúpime, jako 
to zkúsili ľudia, ktorí sa v balónoch (§ 25.) až vyše 
oblakov vyzdvihli.

Ostatné druhy plynov, o ktorých pri chemických úkazoch 
reč bude, riaďa sa tymi istými zákonami čo povetrie. Len tie
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plynné telesá, ktoré param i nažívame a ktoré zas pri úkazoch tepla 
spomeneme, podávajú, poneváč sa opäť do stavu tekutého preme
nujú, odchylujúce úkazy.

Vzdušné telesá rozoznávajú sa od tekutých tým, že jich ča
stice žiadnej súvislosti medzi sebou nemajú, ba práve sa jedny od 
druhých odstrkujú , hľadiac čo najvätší priestor zaujať. Toto sna
ženie vzduchu: rozprestierať s a , voláme rozprostranivosiou (ex- 
pansitas). Iná dôležitá vlastnosť vzduchu je  pružnost a velká po
hyblivost, tak že tlak na jednu čiastku zapríčinený na všetky strany 
rovnomerne ďalej sa sdeluje. Tyto vlastnosti povetria zapríčiňujú 
zvláštne úkazy pohybu, a my len o tých tu prehovoríme. Že po
vetrie neni dokonale priezračné, — že sa ono pôsobením tepla 
roztahuje, — že jeho pohybovanie meno vetra nosí, — alebo že 
otriasajúc sa zvuk roznáša — o tom bude reč na inom mieste.

§ 21. Pružnosť povetria javí sa patrne tým, že 
sa ono dá stisnúť; jaknáhle ale slobodu dostane, zase 
sa roztahuje a předešlý svoj priestor zaujíma. Tak to 
zkúsujeme, keď ku pr. nadutý mechúr prstom potlačíme. 
— Prípravy , ktoré na pružnosti vzduchu sa zakladajú, 
s ú : pukalka a Heronová banka.

V  pukalke medzi kúdelné gulky stlačené po
vetrie sa silným vyrazením  jednej guľky rozťahuje. 
Pres korkový zapcháč strčme do flašky do poli vo
dou naplnenej až po dno tenkú na hornom konci 
veľmi zúženú sklenú abo plechovú trubicu neprie- 
dušne. Potom fuknime silno do trubice; a tu voda 
vyskočí následkom stlačenia sa povetria z flaše vy
soko. Takto pripravená flaša sa dľa jej vynálezca 
„Heronovou“ menuje (obr. 17.).

§ 22. Tak sa nám zdá, že povetrie je bez všetkej 
ťarchy, a preca, podlá vypočtovania učených mužov, 
každý strednej postavy človek do 2C0 centov povetria 
na sebe nosí. Že nás táto ťarcha povetria neroztlačí, to 
pochádza odtiaľ 1) že nás zovnejšie povetrie zo všet
kých strán jednako obtáča, a 2) že sa aj v našom tele 
rovného tlaku povetrie nachodí. Toto vnútorné povetrie 
účinkuje rovnou silou oproti zovnejšiemu, a preto my 
ťarchu tohoto necítime. Že povetrie skutočne tlak spô-

Obr. 17.
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sobuje a síce na všetky strany, presvedčíme sa skrz po
kusy s náprstkom, obráteným pohárom  a násorkou krivou .

Keď do náprstka prst strčíme a ho potom tak vyťahujeme, 
aby na všetky strany ka náprstok dokonale priliehal, pocítime jak  
velkou silou zovnejšie povetrie náprstok na prst náš tlačí. Príčina: 
v  náprstku povstala práznina, a tá zovnejšiemu na náprstok účin
kujúcemu tlaku povetria nemá čo oproti postaviť. — Naplňme po- 
]uxr vodou až do vrchu, prikryme ho papierom a pomocou oboch 
rúk obráťme; papier priľahne pevno na pohár a voda z neho ne- 
vyteče, lebo ju  povetrie svojím tlakom do hora účinkujúcim tam 
udržuje. — Ked násorku krivú (obr. 18.)
(z plechu lebo zo skla) zanoříme k rat
ším  koncom do tekutiny , na dlhšom 
ale vysajeme povetrie, poteče tekutina 
trubicou. Prečo? Kde tlačí tu pove
tr ie ?  nech sami žiaci vynajdú a zodpo- 
vedia. Takouto násorkou postáčame víno 
bez unuvania a o mnoho skôr, lež je  
to  koštúrom (lopovom) možno, pravda 
len do nižšie ležiacej nádoby.

Nástroj k meraniu vzdušného tlaku menuje sa 
komerom  (Barometer).

Obyčajný tlakomer (obr. 19.) shotovúva sa zo 
sklenej asi 34" dlhej, na vrchu zavretej, na spodku 
otvorenej do hora ohnutej a vydutej, živým striebrom 
(rtuť) naplnenej trubice. Povetrie udrží živé striebro 
v trubici pri strednom tlaku vo výške 28 palcov. Po- 
neváč čiastočne i počasie od tlaku povetria závisí,
«potrebuje sa tlakomer aj k poznaniu premien v po
vetrí jako aj k meraniu výsky vrchov.

Na tlaku povetria spočívajú tiež nasle
dujúce prístroje: kováčsky mech, striekačka  
ručná  a vozná a p u m pa .

Ked mech rozťahujeme, zreduje sa v ňom po
vetrie , preto sa hneď zovnejšie hustejšie povetrie 
pres záklopku do vňútra rú ti; keď mech stláčame, 
zavre vnútorné povetrie záklopku a vyteká úzkou trubicou von. 
P ri mechu jednoduchom (obr. 20.) stáva sa to ’s "prestávkami; pri 
mechu slozenom (obr. 21.) čerpá dolná časť povetrie a hornou sa 
závažím Z  nepretržene vytlačuje. — У striekačke ručnej keď ru-

Obr. 18.
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koväf vytiahneme, zriedi sa 
povetrie, tlakom zovnejšieho 
povetria vystúpi voda do 
striekačky a udrží sa v nej 

q týmže tlakom, aj keď strie
kačku otvorom dolu držíme.

Keď na voznej striekačke 
Obr. 21. (obr. 22.) sochorom P

piesty I  a I I  raz jeden 
raz druhý vytáhneme, 
vniká voda pres záklop
ky ad do dutých valcov 
(t. j. zovnejšie povetrie 
v N  ju  ta vtlačí); keď 
zase striedavé piesty do
lu stlačíme, voda piv
nej šou cestou náspätok 

Obr. 22. ísť nemôže, bo si svojou
tarchou záklopky ad zavre, žene sa tedy pres 
záklopky ôcdo tak zvanej Heronovej baňky P ;  
shustené ale v baňke (větrník) povetrie vy- 
tiskuje čili vy štrikuj e vodu rúrou s von. (Bopp 
tab. 5.) — Pumpa dvíha vodu tiež na základe 
vzdušného tlaku a pomocou dvoch záklopiek; 
to jako ? snadno si na obrázku 23. (Bopp. tab. 
4. fig. 1. 2.) už dla hore naučeného i sami žiaci 
pochopia. Náš obrázok predstavuje pumpu na 
zdviž; sú ale aj pumpy na tlak (Bopp tab. 
4. % . 3. 4.;.

Obr. 23.

II. Úkazy tepla.
§ 23. V obecnej mluve rozumieme pod teplom  

ten pocit, ktorý pôsobením slnka, ohňa, trenia atď. v nás 
vzniká. Tento pocit tepla my obyčajno dľa tela našeho

949995
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posudzujeme. Je-li песо teplejšie jako naše telo, voláme 
to „letním, teplým, horúcim, vrelým“ ; keď je ale chlad
nejšie, tedy „studeným, smrzlým, Iadovým.u

§ 24. Pramene tepla sú rozličné.
a) Hlavným prameňom tepla je slnko. Ono vysiela 

papršleky svoje na všetky strany, ktoré tým viacej hrejú, 
čím kolmejšie dopadajú. Preto u nás neni tak teplo jako 
pod rovníkom (ekvátorom), a preto je na poludnie a v lete 
teplejšie jako za rána a v zime. Tiež čím tmavejsej 
barvy teleso, tým viac slnečného tepla do sebä bere.

Čierna barva pohlcuje všetky, biela zas odráža všetky pa
pršleky slnca; preto: čierna šata najteplejšia. Pred úpekom slneč
ným bránime sa bielymi šatami. — Slncom zahrieva sa len vrchná 
čiastka zeme. Y hĺbke asi 11 siah teplota sa nemení. Nižej od 11 
siah pribýva tepla vždy viac a viac, z čoho vypočtovano, že v hĺbke  
8 — 10 mil je  naša zem žeravo-tekutá. — Sopky. — Zemetrasenie.

b) Trením a úderom vzbuzuje sa tiež teplo. Nebo- 
žiec a pílka trením zahrievajú sa.

c) Najčastejšie pripravujeme si teplo horením, čo 
je chemický úkaz (§ 45. a 47.); tak tiež kysnutie a hnitie 
(§ 49.), jako aj hasenie vápna vyvinuje teplotu.

d) Teplo konečne vyvinuje sa i skrze výkony ži
votné, menovite skrz dýchanie.

Do plúc vchádza dýchaním  povetrie. Uhlík (§. 47,) v krvi 
obsažený spojuje sa s kyslíkom, súčastkou to povetria. Následok  
slúčenia sa uhlíku s kyslíkom je , že sa ony v plúcach spála a plo
dia tak zvanú teplotu zvieram . Cím prudkejšie ideme, lebo namá
havé pracujeme, tým viacej krve žene sa do p lú c, my musíme 
chytrejšie dýchat, spaľovanie v plúcach je  mocnejšie a — my sa za
hrejeme. Vyparovaním potu telo sa ochladzuje, a len týmto umožne
né je  človekovi vykonávanie ťažkých prác i v najhorúcejšom pásme.

§ 25. Účinky tepla sú: 1) rozťahovanie telies, a 2) 
topenie pevných a vyparovanie tekutých telies.

Že sa telesá následkom tepla rozťahujú, učí nás 
kypenie vody zo zohriatej plnej nádoby, a že povetrím 
nafúkaný mechúr na teple až do rozpuknutia sa naduje.
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Lež nie len voda a povetrie ale aj pevné telesá sa následkom 
tepla roztahuj ú. Dôkaz toho: nemôžeme-li zo sklenice zapcháč vy
tiahnuť, treba len horúcou handričkou jej hrdlo obkrútiť; o chvíľku, 
ked sa toto rozohrialo, veľmi ľahko zapcháč vytiahneme. Hrdlo 
fiaše sa tu následkom tepla roztiahlo. — Nalejeme-li do sklenice 
vrelej vody, stáva sa, že sklo nerovno sa rozťahujúc, praskne; na
hrej e-li sa ale sklenica prv, nepraskne. — Železničné šíny nesmejú 
úplne priliehať.

0chladnú4i rozohriaté telesá, tedy sa sťahujú , ba 
zima vodu i 11a ľad obracia a drevo sa puká a praští.

Kováč naťahuje na kolesá horúce pásy (ráfy) železné, ktoré 
po vychladnutí sa sťahujú a tým koleso tužšie otáčajú.

Na pravidelnom roztahovaní sa telies skrz teplo 
zakladá sa teplomer (Thermometer).

Teplomer (obr. 24.) má z čiastky podobu tlako
meru. Záleží tiež z trubice sklenej, na spodku v gu- 
ločku vydutej, rtufou asi do poli naplnenej a šká
lou opatrenej ; avšak delí sa 011 od tlakomeru hlavne 
tým, že je  celý zavretý. Vystupovanie živého strie
bra stáva sa pri teplomeru jedine následkom tepla, 
pri tamtom ale následkom vzdušného tlaku. Teplo
mer môže byt jakejkoľvek dĺžky, tlakomer ale nie. 
Každý teplomer má dva pevné body. Ten b o d , po 
ktorý rtuť v teplomeru stojí, keď teplomer do topia
ceho sa ľadu vložíme, zovie sa bodom m razu; ten 
ale, na ktorom rtuť stojí, keď teplomer do vriacej 
vody zanoříme, zovie sa bodom varu. Vzdialenosť 
týchto bodov delí sa dľa Celsia na 100, dľa Réomýra 
na 80 stupňov čili grádov. Stupne od mrazového 
bodu na dole ukazujú postup zimy.

Povetrie teplom roztiahnuté stáva sa 
ľahším a vystupuje hore.

Vystupovanie rozohriatého povetria môžeme 
veľmi dobre spozorovať: na slnečnej žiare v padnu
tej pres okno do izby, v ktorej sa prach  po zame
taní nebol ešte usadol, — potom na točiacom sa 
papierovom hádiku na teplých kachloch (obr. 25.), 
— v komíne a i.

Toto vystupovanie ľahkého povetria po- 
Obr. 25. hnulo ľudí k vyhoveniu balónov.
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Balóny (obr. 26.) sa robia v podobe guly z veľmi tenkého 
(hodbábneho) papieru (v malom; vo vel- 
kom z voskového tafe tu ); pod nimi za* 
vesí sa na drôtiky chĺpok bavlny liehom 
(spiritusom) napustenej a zapáli sa, pri 
čom balón za vrchol sa drží. Balón vy
stúpi hore, jak  náhle sa v ňom povetrie 
dostatočne rozohrialo. Veľké balóny na
plňujú sa veľmi ľahkými plyny, vodí
kom (§ 46.) alebo svitiplynom (§ 47.)
Na guľu zavesuje sa loďka, v ktorej sa 
ľudia do povetria pozdvihujú. Obr. 2б-

Následkom vystupovania rozohriatého a rozriede
ného povetria povstávajú aj vetry.

Toto možno v malom spozorovať v blízkosti každého požiaru  
(ohňa). I tam rozohriaté povetrie vystupuje h o re a n a je b o  miesto 
prúdi sa studené. Z takéhoto pohybu povetria povstane vietor. 
A toto hľa je  tá príčina, že pri každom požiaru, aj v ten naj
tichší čas, povstane vietor. Vätšie vetry povstávajú obyčajne, keď 
slnečné papršleky povetrie niekde veľmi rozohrialy. — Na rovníku, 
kde je  teplejšie, vystupuje povetrie hore a prúdi sa k pólom, od- 
tialto zase nazad. Pravidelné a nepravidelné vetry (passat). Po
brežný vietor. — Veľmi rýchle pohybovanie sa povetria, volá sa 
víchorom. Žeby sa víchor preto bol strhol, že sa niekto obesil, 
je  hlúpa poverčivosť. —

Zmena počasia často závisí od vetru. Západný vie
tor prichádzajúc od atlantického mora prináša mnoho 
vodných pár, ktoré nám dáždivé počasie spôsobujú. Preto 
sa hovorí: západný vietor přinese dážď. Naproti tomu 
vietor východný nikdy dážďu neprináša, lebo na svojej 
ceste k nám pres žiadne vätšie vody neveje, je teda 
suchý; Vietor severný je studený, dážďu ale tiež nepri
náša. Južný  teplý vietor býva nekdy až vlažný a pri
náša teplý dážď.

§ 26. Druhý účinok tepla je: topenie pevných a vy
parovanie sa tekutých telies.

Mnohé pevné telesá sa na vätšej alebo menšej te
plote roztopujú , tak že tečú; po ochladení však zase

*
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tuhnú. Tak roztopiť sa dajú pri menšej teplote maslo, 
loj, vosk, — pri väťšej zas všetky kovy, jako olovo, 
zlato, meď, želežo atď.

§ 27. Tekuté telesá premenuje teplota na paru. 
Tvorenie pary môže sa už pri malom teple diať a vy
konáva sa vtedy len na povrchu tekutiny; ono menuje 
sa vyparovaním.

Pár kapiek pareju (aetheru), ktorý v každej apateke dosta
neš, vyparí sa hned. — Yoda v otvorenom pohári vysichá.

Poneváč k vyparovaniu teplo je potrebné, povstává 
pri každom vyparovaní citlivá zima. -Nekolko kapiek 
aetheru na ruku vyliatych spôsobuje ochladenie. K vy
parovaniu aetheru bolo teplo potrebné a toto musela ruka 
vydať.

Podobné úkazy zkúsujeme v lete po  d á žd i , jako aj p o  kú
pan í. Známe je  náhle ochladenie povetria po dáždi. P o kúpaní 
keď z potoka vystúpim e, zima nás prechodí, trebárs povetrie je  
teplejšie jako potočná voda. Príčinou toho j e ,  že voda na tele  
pozostalá sa nábl-e vyparuje a tým zimu spôsobuje. — Lakko po
chopitelné je  tiež prechládnutie v mokrých šatoch. — Chcejú-li 
ženci, aby jim voda vo džbáne nesteplela, nech obkrúfa džbán 
mokrou handrou.

Následkom vyparovania sa vody je vzduch premie
šaný pa ra m i , bo z mora, riek, potokov a vlhkej zemi 
veliké množstvá pár každodenne vystupuje. Tieto pary 
podstupujú pri utratení teploty rozličné premeny.

Keď po západe slnca rastliny a iné telesá na zemi 
ochladly a okolo nich nachádzajúce sa vodné pary te
plotu svoju utratily, vtedy sa tieto na ochladnutých 
telesách na kvapky srazia, a tak povstává rosa.

Keď studenou vodou naplnený pohár do teplej izby done
sieme, nabehne pohár rosou. — Zajdenie okien je  tiež následok 
schladenej pary na oknách.

Keď rosa smrzne, máme mráz, jinovat, osuliel.
Keď je  v noci zamračeno, nebude m razu; lebo mraky, ktoré 

vo dne od slnca mnoho tepla pohltily, v noci ho vypúšťajú čili 
vy sálaj ú a zem zahrievajú, tak, že mráz povstať nemôže.
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Keď vodné pary nad samou zemou ochladnú a 
shustnú, spraví sa mhla. — Oblaky sú mhla vysoko nad 
hlavami našimi visiaca. Utratia-li oblaky svoju teplotu, 
vtedy sa sťahujú na kvapky a — prší dázdl. — Keď 
voda v oblakoch pozvolna smrzne, padá jako snah alebo 
krúpa; smrzla-li ale rýchlo a v nižšej vrstve povetria, 
máme ľadovec.

Takto hľa koluje voda ustavične, hore vystupujúc 
čo para, a zas k zemi padajúc čo rosa, mráz, dážď, ľa
dovec a p.

§ 28. Tvorenie pary môže sa však nie len na po
vrchu ale aj vo vnútru samej tekutiny diať, a to sa stáva
pri vrení.

Čím ďalej vrenie trvá, tým sa viac vodnej pary 
z vody tvorí, a para sa ešte tým viac roztahuje, čím 
viac ju rozohrievame. Odpor, ktorý by sa jej pri tom 
rozťahovaní v cestu postavil, dovede silou svojou pre
vládať. Sila vodnej pary upotrebuje sa k pohybovaniu 
parostrojov (Dampfmaschinen).

I . И .

|7
ŘA

Obr. 27.
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Že pokrievku  na hrnci vriaca para vyzdvihuje, je  každému 

známo, a keby sme ju  na hrnec tak pripravili, žeby para nikade 
ubehnúť nemohla, tedy by sila pary hrnec rozhodila. Viďme tedy 
jako upotřebeno tejto sily pri tých v novej šej dobe tak veímo 
rozširujúcich sa parostrojoch.

Vo velikom kotle varí sa voda; z tejto vyvinujúca sa para 
prichadzá rúrou Lee  (obr. 27. v lavo) do valca dutého pod  piest 
К  a tlačí piest do hora; para nad piestom sa nachádzajúca od
chádza rúrou ffg z valca von. Striedač (šupátko) B C  má pri tom 
polohu J. Jakmile piest až hore dôjde, prešmykne sa striedač do

polohy U ., zavre otvor 
e, ale otvorí f, a para 
teraz do valca nad piest 
ide a ho dolu tlačí. Para 
pod piestom sa nechád- 
zajúca zase rúrou eeg 
von odchádza. Došiel-li 
piest až dolu, prešmy
kne sa striedač zase do 
polohy I., a tak to ide 
naporad, dokiaľ len pary 
v kotle pribýva. Piest 
je  vahadlom alebo (pri 

strojoch s ležiacim valcom) (obr. 28) sochorom a klukou Ľ  spojený 
s ťažkým a velikým kolesom B, tak zvaným honom (sotrváčni- 
kom, Schwungrad), ktorý sa otáča a z nehož skrz remene pohyb na 
rozličné iné stroje sa prenáša. Pri parovozoch (rušňoch, Lokomo
tive : Bopp. tab. 7.) má sa to taktiež. Koleso ale tu stojí na kola j  i 
železnej a otáčaním jeho dostáva sa voz do pohybu. Sú tu valce 
dva, každý po jednej strane parovozu striedavé na kolesá účinkujúc.

§ 29. Rozvádzanie tepla. Zahrievame-li teleso na 
jednom konci, rozvádza sa teplota ďalej, ale nie vo všet
kých telesách jednakou rýchlosťou, preto rozoznávame 
dobrých a zlých teplovodičov. Dobrými teplo vodičmi sú 
tie telesá, ktoré sa chytro rozohrejú, ale aj zas chytro 
ochladnú, a také sú kovy, jako železo, mied atd. Zlými 
teplovodičmi sú tie telesá, ktoré sa neskoro rozohrie
vajú a neskoro ochládzajú, jako sklo, drevo, slama, vlna, 
srsť, popol, hlina, sňah, voda atd.

Obr. 28.
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Z mnohých príkladov o užívaní dobrých a zlých teplovodičov 
spomeneme Ion nasledujúce. Železné kachle sa skôr rozohrejú než 
hlinené, ale aj skôr vychladnú než tieto. —  Vod snahom oziminy 
nezmrznú; lebo snah teplotu zeme neprepúšťa. — Kuchárky horúce 
hrnce handrou  chytajú. — Dvercia na železných pecách, nástroje 
atď. dostávajú drevené rukoväte. — Stromy a studne sa na zimu 
slamou obkrúcajú, — a ľudia sa vlnenými šaty zaopatrujú. — Pod 
slamenou strechou je  v ie te  chládok, a vžim e teplo. — Ladovne.
—  Ohňovzdorné kassy. —

III. Úkazy svetla.
§ 30. Príčinu jasnosti zovieme svetlom. Niektoré 

telesá vydávajú zo sebä svetlo,ktoré do našich očí vniká, 
a videnie zapríčiňuje; také telesá sú: 

lice, elektrina(§§ 40. 41. 42.), a
(§ 48).

Najlepšie svetlo  je  istotne svetlo slnečné; ono je  300.000-kráC 
silnejšie od svetla mesačného. Táto nesmierna jasnosť slnca vy
svitá najpatrnejšie, keď s ním najsilnejšie svetlá, ktoré umelosť 
ľudská dosiaľ pripraviť doviedla porovnáme, a také sú: svetlo 
Ľrumo?idovo, magnesiumové a svetlo elektrické.

Obyčajná krieda v plameni z plynov vodíka a kyslíka (§§ 4G. 
45) povstalého, vydáva tak veliké svetlo, že ono oku ľudskému 
nesnesitelným je, a predca je  14G-kráť slabšie od svetla slnečného. 
Svetlo to menuje sa dľa jeho vynálezcu svetlom Drumondovým.
— S prekvapujúcou jasnosťou horí tiež magnesiumový drôt (ktorý 
za pár krajciarov aj v apatékach dostať možno). — Nad všetky 
umelecké svetlá vyniká však tak zvané eliktrické since, ktoré pri
pravuje sa tým, že sa uhlík do silného galvanického prúdu (§ 42.) 
postaví a v ňom rozžeraveje (svieti i pod vodou); ale i toto svetlo 
je  trikrát slabšie od slnečného.

Svetlo preletí za okamženie (sekundu) 42 tisíc mil.
Z úkazov svetla prichádzajú v silozpyte hlavne na

sledujúce veci do povahy: 1. prímočiarny postup svetla, 
2. odraz svetla, 3. lom svetla obzvláště v čočkách, 4. roz
klad svetla a barvy a 5. barevné úkazy na nebi.

§ 31. V  povetrí postupuje svetlo na všetky strany 
v prímych čiarach, preto nevidíme poza uhol a cez
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krivú rúru. Prvý následok toho je tieň. Tieň je ne osvie
tené miesto za osvieteným neprezračným telesom.

Keby papršleky svetla v krivých čiarach postupovaly, tak 
dostaly by sa aj za chrbát neprezračného telesa, a nebolo by tieňu. 
Podoba tienn závisí doc-ela od podoby telesa tieň dávajúceho. 
Tieň knihy bude teda štvorhranný, jablka zas okruhlý. Tieň, k torý  
naša zem pri zatmení mesiaca na tento hádže, je  okruhlý; nasle
dovne i zem naša musí byt ohruhlá.

Druhý následok prímočiarueho postupu svetla sú
obrátené obrazy v tmavom priestore.

Spravme z lepenky (pappendeklu) dve trubice v prúmere asi 
2 palcov tak, aby sme jednu do druhej vopchať mohli (obr. 29.). 
Jeden koniec vätšej trubice zalepme tým istým papierom a do 
jeho prostriedku prepichnime dierku ihlou. Druhú trúbku treba

tiež na jednom  
konci zalepiť, 
ale papierom 
hodbábnym. 

Týmto koncom 
strčme potom  
užšiu trubicu

do širšej asi do poli. Všetky predmety (p), oproti ktorým túto 
dvojistú trubicu s prepichnutým koncom držať budeme, uzrieme 
na hodbábnom papieri (v o) a síce naopak, horenohami.

§ 32. Vätšina telies odráža papršleky na sebä pa
dajúce, ale nie jednako a všetky. Najlepšie odrážajú pa
pršleky zrkadlá, leštené kovy a hladiny vôd. — Telesá, 
pres ktoré papršleky prechádzajú, volajú sa prezracnými, 
jako na pr. sklo a voda; ináč neprezračnými.

Keď v izbe papršleky slnečné zrkadlom chytíme, spraví sa 
na stene malé osvetlené miesto, ktoré tam pred tým nebolo. Pa
pršleky slnca odrazily sa v zrkadle a padly na stenu. Odraz a le  
nestal sa na prezračnom skle, lež na tenunkom kovovom obťahu 
zrkadla. A poneváč sa papršleky svetla na ploskom zrkadle vždy 
pod tým uhlom odrážajú, pod ktorým naň padajú, bude osvietené 
miesto po stene dvaraz tak rýchlo behať, jako mi zrkadlom to
číme. — Odraz papršlekov v dobrom zrkadle stáva sa tak z n a 
menite, že pred zrkadlom stojace predmety vo vernom obraze 
a v práve tak veľkej vzdialenosti za zrkadlom vidíme. Úkaz ten 
pochádza odtiaľ: že každý osvietený predmet vydáva zo sebä

Obr. 29.
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svetlé papršleky, ktoré jako  na zrkadlo padnú, tak nám jich toto 
verne odrazí.

Krom ploských zrkadiel sú ešte aj zrkadlá guľovato podduté 
( ) ) ,  ktoré predmety zvätšujú, a vyduté ( ( ) ,  ktoré zas zmenšujú. 
Gule v zahradách, hodinkové sklá sú zrkadlá vyduté.

Následkom toho, že temer všetky telesá svetlo od
rážajú (bárs aj nie tak dokonále jako zrkadlá, leštené 
kovy atď.), máme v izbe i vtedy svetlo, ked do nej since 
rovno nesvieti. Odtial pochádza, že aj nesvietiace telesá 
vidíme; odtial úsvit a mrkanie.

Na ulici osvetlené predmety, tak tiež povetrie a oblaky od
rážajú do izieb našich jasné papršleky, a tak máme v izbe svetlo. 
— Bez odrazu nevideli by sme len telesá svietace (slnko, oheň 
a p.), lebo telesá osvetlené len tým objavujú sa oku našemu, že 
odrazené papršleky do oka vnikajú. — Prv jako by sa slnečné 
papršleky za rána po našom obzore zemskom rozliať mohly, vrazia 
do vzdušnej vrstvy na východnom n eb i; táto hodí nám obdržané 
papršleky a zapríčiňuje svitanie. Na večer stáva sa to isté. Since 
už nevidíme, ale osvietené nebo na západe odráža tie papršleky, 
ktoré naň zo slnca dopadajú.

§ 33. Ked svetlo z jednoho priezračného telesa do 
druhého prechodí, na pr. z vody do povetria, tedy ono 
svoj predošlý smer premenuje, čo sa lomením svetla 
menuje.

Palička strčená šikmo do čistej 
vody, zdá sa byt zlomenou. — Položme 
peniaz do nádoby (obr. 30.) (misy) a 
postavme sa tak aby sme kosom hľa
diac z peniaza už len kraj videli. Ja- 
konáhle niekto do'nádoby vody naleje, 
uvidíme celý peniaz. — Keď kosmo 
do vody pozeráme, nevidíme ryby na obr. 30.
pravom mieste, a strelec musí pod 
rybu mieriť, keď ju  chce utrafiť.

§ 34. Jako sa svetlo vo vode a v povetrí zo svojej 
rovnej cesty odchyluje, tak odchyluje sa ono obzvláště 
a ešte viac pri vchode do skla. O tom sa najlepšie na 
sklených čočkách presvedčíme.
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Pod sklenými čočkami rozumieme taký kúsok skla, 
ktorý je po oboch stranách gulovato jako obecná čočka 

-щ , (šošovica) vydutý  (obr. 31. a) (Bopp*
| f  tab. 2. fig. 2. a 3.) alebo jako náš obra
l i  zok b ukazuje poddutý  (Bopp. tab. 2.

Шк fig. 5.). Vo vydutej соске lámu sa pa-
a b pršleky tak, že sa za sklom v jednom

bode A  (obr. 32.) ohnisku menovanom 
pospájajú. Preto sa takáto čočka sběracím sklom menuje. 
A poneváč sosbierané papršleky vo svojom ohnisku i ve- 
likú horúčosť vyvinujú, tak že sa v nom nie len zápal- 
čivé telesá zapála, ale i kovy roztopia, volá sa čočka tá 
aj zapalovacím sklom. Konečne má vypuklá čočka i tú 

vlastnosť, že držíme-li ju na pr. 
nad literami, vidíme pres hu li
tery zvätšené: je teda aj zvätšo- 
vacím sklom. —  Pri čocke pod-  
dutej (obr. 31. b) má sa to na- 

Obr. 3*>. opak. Ona papršleky nesbiera^
ale rozptiluje, a dívame-li sa skrze takúto čočku na pred
mety, vidíme jich vždy zmenšené. Poddutých čočiek upo
třebeno do okuliarov pre krátkozrakých, vydutých zase 
pre ďalekozrakých alebožto ľudí starších.

Krom okuliarov užito čočiek i pri dJalekohľade čili 
perspektíve, drobnohľade, tmavej komôrke atď.

Ďalekohľad  záleží z rozťahovacej trubice, v ktorej viac čo
čiek sa nachodí tak usporiadaných, že prvá predmet zmenšený a 
převrácený zobrazuje, druhá ho obracia a tretia zvätšuje; slúži 
k ozbrojeniu oka ľudského, aby ďalej a zvätšeno videlo. — Oko 
naše (Bopp. tab. 2. fig. 1.) je  v mnohom podobné ďalekohľadu, 
ale miesto sklených čočiek máme v ňom čočku z kožtičiek p r ie 
zračných, d u tin y  naplnené tekutinami. Otvor v oku ces ktorý pa
pršleky dnu vchádzajú, volá sa zorničkou. Povstalý prevrátený 
obraz v oku ulapuje sie tn ica , čierna to v zadu oka z čuvov pre
pletaná kožtička, pomocou ktorých obraz do povedomia nášho 
prechodí. (Miesto obrázku môže tu učiteľ žiakom oko zv o lá  uká
zat, ktoré od mäsiara snadno dostane). — Drobnohľad je  s jed -
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nou i viac čočkami, slúži k zvätšovaniu drobných vecí; ces dobrý 
drobnohľad vidíme v kvapke vody tisíce pohybujúcich sa zvierat. 
— Tmavá komôrka (camera obscura) (obr. 33.) pomocou ktorej 
sa tie už všeobecne obľú
bené svetlopisy (fotografie) 
vyhotovujú, je  podobná oku 
alebo oným v § 31, opísa
ným trubiciam; predná tru 
bica (vlastne tu už kasnica)
E  dostane do otvoru o vy
dutú čočku. Na zadnej stene 
B , záležajúcej zo sklenej 
mdlo brúsenej tabuľky, utvorí 
sa (jako už z oných trubíc Obr. 33.
známe) verný obraz predmetu zmenšený a obrátený; tento by 
sme mohli tam tužkou naznačit. Fotografovi ale toho robit netreba; 
svetlo namaluje mu samo. Nektoré soli totižto ku pr. soli strie- 
bornaté majú tú vlastnost, že na svetle viac alebo menej podľa 
množstva svetla zčernajú. Fotograf klade do komôrky na miesto 
zadnej steny druhú sklenú tabuľku , poliatu soľou striebornatou. 
Za malú chvílu obdrží obraz na tej tabuľke, ktorý len ešte ustá
liť potrebuje; ale obraz tento má tam svetlo, kde je  v prírode 
tieň, a naopak. Tento obraz — negatívny — položí sa na papier 
tiež solou striebornatou napustený , vystaví sa svetlu a tu potom 
utvorí sa obraz dľa prírody verný — positivny. — Ako fotograf 
umele tak maluje since prirodzene jablká na červeno. Keď jablko 
za zelena polepíme papierom čiernym, do nehož sme obraz vre- 
zali, nuž vymaľuje since obraz tento na zrelé jabko.

§ 35. Papršleky slnca zdajú sa byt bezbarevné, jak- 
náhle jich ale kosom pres vodou naplnený pohár alebo 
pres trojhranné sklo — hranol (prisma) prepustíme 
(obr. 34.), ukážu sa nám v dúhových barvách vždy 
v tomže poriadku, a síce: červená, oranžová, žltá, ze
lená, modrá, indichová a fialková. Chytíme-li týchto se
dem bariev dúhových sldom sběracím, obdržíme zas jasné 
biele svetlo.

Bozklad  slnečných papršlekov hranolom podarí sa nám vý
borne v tmavej izbe, kde sme si len malou dierkou papršleky vpu
stili. Bez hranolu padaliby papršleky prímym sm erom , a bola by 
v b (obr. 34.) jasná biela plocha.
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Obr. 34.

Pomocou svetla slnečného vidíme všetky viditelné 
veci v jich prirodzenej barve. Každá totižto harvistá vec 
len tú barvu zo složených papršlekov slnečných odráža 
a zraku našemu podáva, ktorú práve vidíme, tak ku pr. 
listie stromové zelenú, zlato žltú, krv červenú atď., ostatné 
ale barvy dúhové pohlcujú. Ktoré teleso všetkých sedem 
bariev odráža, to vidíme bielo, ktoré žiadnu — čierno. 
— Najsilnejšia barva je  červená; preto ona oči kazí.

§ 36. B a re v n é  ú k a z y  n a  n eb i (v povetrí) sú na
sledujúce: dúha, zore, krvavé since a modrá barva oblohy, 
potom paslncia, pamesiace, hrádze a dvory.

Duhu môžeme vždy videť, keď na jednej strane na
šeho obzoru prší a na druhej slnko svieti. Kvapky dáž- 
ďové lámu a rozkladajú svetlo slncové jako hranol. Pad-

nú-li tedy papršleky 
S  (obr. 35.) na kvap
ky v , zlomia sa, a 
vyjdúc rozložené na 
barvy padajú do oka 
pozorovateľa o. I tu 
je barva červená na 
vrchu a fialová na 
spodku. Pri vedlaj- 
šej dúhe stoj á barvyObr. 35.
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naopak. — Pri západe a východe slnca býva niekdy 
velmi mnoho studenej, hustej pary v nižších vrstvách 
povetria. a poveváč táto para len červené papršleky 
slnca prepúšťa, vidíme nebo na červeno zapálené. Úkaz 
ten voláme: večerné a ranné zore. — Keď je since nie
kedy červené, to je znak, že vtedy je tiež mnoho hustej 
pary v povetrí, ktorú paru len červená (jako najsilnejšia) 
barva svetla preraziť môže. Žeby teda červené (krvavé) 
since a podobné úkazy svetla nečo zlého, jako hlad, mor, 
vojnu at ď. předzvěstovat maly, neni prada; lebo úkazy 
tie pochádzajú od vplivu a moci docela prirodzených, 
ktoré s hladom, morom a t. pod. v žiadnom spojení 
nestoja. — Obyčajná barva oblohy nebeskej je  modrá. 
Tabulka čistého skla zdá sa nám byť dokonále prezrač- 
nou; položíme-li ale viac takých tabuliek jednu na druhú, 
tak sa ukáže: že sklo neni dokonále prezračným , ale že 
zeleno-modrú barvu má. Tak aj povetrie neni dokonále 
priezračné, ale ukazuje, keď sa do vätšej dialky, na vrchy 
alebo na oblohu dívame, peknú modrú barvu. To teda, 
čo mi na vrchoch alebo nad sebou modré vidíme, neni 
nič iné, jako (modrá) barva povetria. Keby povetria nad 
nami nebolo, videli by sme nekonečnú priestoru sveta 
(nebe) čiernu jako noc. —

Nekdy pozorujeme veľmo krásny úkaz velkým dvom 
alebo i viac i hore nohami obráteným dúham podobný, 
medzi ktorými tri i viac slniec abo mesiacov vidíme; 
úkaz tento zovieme paslnciami a pamesiacami, keď je 
okolo slnca abo meciaca len jednadúha do kola — dvorom. 
Príčina toho sú malé vo veľkej výške (i v lete) plávajúce 
kúsočky ľadové, okolo ktorých slnečné papršleky sa ohy- 
bujúc, tieto pekné úkazy podávajú. Na severu sú úkazy 
tieto časté. Keď sa ohyb tento deje okolo kvapok par
ných, dostaneme ohradené since („suché pary“) alebo 
ohradený mesiac.
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IV, Úkazy zvuku.
§ 37. Keď na pružné teleso uderíme, zatrasie sa; 

od neho zatrasie sa aj povetrie až po naee uši; toto 
povetrie uderí potom na ušný bubon: a mi slyšíme zvuk.
Zvalí teda slyšíme, ked sa nektoré teleso v povetrí istou 
rýchlostou otrasie.

Zvuk ústami vydávaný voláme hlasom, jeden jediný 
otras povetria treskom, pleskom, bachom; pravidelné 
otrasy povetria dajú snenie a tón.

Jde-li voz okolo domu, brinčia okná, lebo otrásanie vzduchu 
až na sklo naráža; tak tiež v čas hromobitia. — Keď do píšťale  
fúkneme, privedieme y  nej nachádzajúce sa povetrie do trasavého 
pohybu, ktorý v uchu našom zapríčiňuje zvuk. — Keď sa znejú
cej s tru n y  prstom dotkneme, prestane znieť, lebo sme jej otrasy, 
ktoré tón vydávaly, zastavili.

Čím redšie je povetrie, tým tazšie rozširuje sa v ňom 
zvuk. Yo vzduchoprázdnej nádobe môžeme aj zvonkom 
cingat, neslyšať zvuku žiadneho.

V  dolinách, kde je povetrie hustejšie, rozširuje sa 
zvuk lepšie než na vrchoch, kde je ono redšie. — Hus
tejšie telesá, jako voda, zem, drevo atď. zdelujú zvuk 
lepšie než povetrie. Tón hláskovice (Stimmgabel) očujeme 
lepšie, postavíme-li ju na zuby. — V povetrí prebehne 
zvuk za sekundu 1038'.

Čím rýchlejšie sa nektoré teleso otriasa, tým vyšší 
dáva ono tón.

Kratšie, tenšie a viac natiahnuté struny otrásajú sa rýchlej
šie než dlhšie, tlstejšie a málo natiahnuté struny; nasledovne musia 
tamtie vyšší tón vydávat nežli tieto.

Keď na proti nejakej stene, ku pr. zborenému 
zámku, kostolu, alebo hore zakríkneme, odrazí sa na 
nich hlas náš, a my čujeme hlas ten poznovu, raz ba 
i viac raz; toto zovieme ozvenou čili echom.
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V. Úkazy magnetické.
§ 38. M agnet je rúda železná, jaká sa aj u nás 

na Slovensku pri meste Tisovci nachádza. Táto rúda 
má tú vlastnost, že drobné pyliny železné priťahuje. 
Keď takáto magnétová rúda za 
dlhší čas na mäkkej ocelovej 
tyčke leží alebo týčku tou rú- 
dou natierame, dostane aj týčka 
od rády magnetickú silu, stáva 
sa strojeným magnátom a pri
ťahuje železo. — Avšak má ma
gnát ešte aj druhú veľa dôležitú 
vlastnost. Keď magnetovú týčku Obr. 36.
T  (obr. 36) v prostriedku na tenkú nit zavesíme alebo 
ihlou N  podopreme tak, aby sa síce slobodne pohybovať, 
ale spadnúť nemohla, postaví sa tyčka jedným koncom 
vždy k severu a druhým k juhu, jakokolvek by sme 
týčku zakrútili.

Takáto juh a sever ukazujúca týčka alebo ihla, uza
vřená do sklenej škrýnky, menuje sa kompasom.

Kompas je  veľmi dôležitý obzvláště pre plavcov na mori, 
nby nepoblúdili. Dľa tohoto nepatrného přístrojku riadi kapitáň 
loď jemu so všetkým sverenú na šírom mori, kde len vodu a nebe 
vidno. A j haviari v baniach musia sa podľa kompasu riadiť, aby 
nezablúdili. Amerika  tiež len pri pomoci kompasu mohla byť vy
nalezená. P re č o ? -------

Poznamenať ešte dlžno: sblížia-li sa dve také magnetické ihly 
spolu, zkušujeme že rovnomenné konce (na pr. severný so sever
ným) sa vždy odstrkujú; naproti tomu rôznomenné sa priťahujú.

§ 39. Podlá mienky mnohých učených mužov má aj veľkolepý 
úkaz prírody, se v e rn á  ž ia r a  zvaný, s úkazy magnetickými súvi
sieť. Žiara táto vyzerá obyčaj no jako veliké ohnivé polkolo, alebo 
jak o  ohnivé stĺpy. Ona ukazuje sa v krajinách vysoko na severu 
ležiacich skoro každej noci. Barva jej papršlekov sa však mení, 
hneď na červeno, rudo, hneď zas na žlto vyšlahujúc. Takúto žiaru 
bolo v krajine našej veľkolepe videť 25. oktobra r. 1870 a 4. fe
bruára 1872. —
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VI. Úkazy elektrické.
§ 40. Ked nektoré telesá na pr. sklo alebo pečatný 

vosk súknom třeme, stáva sa, že ony lahké kúsky pa
pieru priťahujú a po istom ease zase odstrkujú. Tieto 
telesá voláme elektrickými a príčinu úkazu toho e lek tr ič -  
nosťou (alebo mlunom, Elektricität).

Zavesíme-li guľôčku z duše bezovej (chabzdovej) na hodbabnú 
nitku a priblížime k nej sklené elektrické teleso (bár cilinder 
z lampy), pritiahne toto guľôčku; ale o chvílu ju  odstrčí, ba  
i ona sa stala elektrickou. Túto guľôčku elektrickú, od elektri
ckého skla odstrkovanú, přitáhne  teraz ešte vätšmi elektrická týka 
vosková. Z úkazu toho poznávame dvojakú protivnú električnosť,. 
z nich jedna (zo skla) volá sa kladnou (positiv — a označuje 
sa + )  a druhá (z vosku) zápornou (negatív, značí sa —). Rovno
rodé elektňčnosti sa tak jako magnéty odstrkujú, nerovnorodé ale 
priťahujú.

Sblížime-li sa silno trenému sklu prstom, preskočí 
do neho malá jasná iskra sprevodená slabým praskotom  
Iskra tá volá sa iskrou elektrickou.

Iskra do prstu vniknuvšia neostala v ňom, lež vbe
hla pres telo do zeme. Tak prebehne iskra aj po drôte 
a čo jak dlhom (60.000 mil) v okamžení. Ale jestli mie
sto drôtu drevo alebo sklo upotrebíme, ces tyto nepre
skočí iskra. Rozoznávame teda dobrých a zlých elektro- 
vodičov. Kovy vôbec jako aj telo ľudské a zvieracie 
rastliny, voda a vlhké povetrie sú dobrí, — sklo, suché* 
drevo, suché povetrie, smola, hodbáb a i. sú zlí elektro- 
vodiči.

K obdržaniu vätších iskier slúži tak 
zvaný elektronos a elektrika. Elektronos 
(elektrofor) (obr. 37.) záleží z plechovej m i
sy , v ktorej sa nachodí kabáč smolový or 
a z kovovej pokrievky m, ktorú na troch. 
hodhabných nitkách  zodvihnúť možno. Pe- 
reme-li kabáč chvostom liščím , zelektruje sa 
záporno. Položíme-li naň pokrievku, rozloží 

Obr. 37. sa v ňom električina. Dotkneme-li sa na to
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pokrievky palcom, stane sa rozkladom kladne elektrickou; po kaž
dom zodvihnutí pokrievky možno z nej kladnú iskru élektričnú 
vytiahnuť. — Elektrika (Elektrisir-Mascliine) (obr. 3&.) skladá sa 
z nasledujúcich častí: 1. sklená o- 

kruhlá doska K , ktorá na ose upev
nená je a kľukou sa otáčať dá; 2. na- 
teradlá N ,  o ktoré sa sklená doska 
trie ; 3. svodic (konduktor) S} na ktorý 
sa električina shromažduje; 4. lapad- 
lá X, ktorými sa električina z dosky 
K  vede na svodic S . Tento posledný 
ako aj lapadlá musia byť na sklených 
stlpkoch postavené, aby električina ne- 
ujála, bo vieme, že je  sklo zlý vodič; 
lapadlá sú klinčokami opatrené a 
nateradlá amalgamom (z rtuti a zin
ku) potřené. Trením sa električina 
sklenej dosky rozkladá; záporná od
vádza sa do nateradiel a niesú-li tieto osamotené — do zeme,
kladná ale do svodiča. — K elektrikám vyhotovujú sa ešte aj tak
zvané Leidenové flaše. Toto sú z ňútra i z vonku až po kraj sta
niolom obložené obyčajné pevné flaše alebo
poháre (obr. 39,), v ktorých je  drôt, na vrchu
guľkou opatrený a až na dno flašky siahajúci 
strčený. Leidenovú flašu môžeme iskrami z elek
triky vyvedenými nabit, tak, keď guľku na flaške 
k svodiču .elektriky priložíme a kotúčom točíme.
Utveria-li všeci žiaci, za ruky sa držiac, reťaz 
a vezme-li prvý nabitú flašu do ruky a dotkne-li 
sa ostatní guľky, počíta všeci razom trhnutie 
t  rukách. —■ Prerážanie papieru iskrou, —  Obr. 39. 
ježenie sa vlasov na človekovi osamotenom (isolovanom) — a iné 
úkazy elektrické vysvetlí — ak škola vôbec elektriku má — uči
teľ ústne.

§ 41. Pomocou elektriky a Leidenovej flaše obdr- 
žané iskry podávajú v malom tie isté úkazy čo preto 
vieme, že búrka neni nič inéh

V sparných dňoch sú vyššie vrstvy povetria plné 
električiny. Táto električina sa potom shromažďuje v elek
trických oblakoch. Keď sa takýto elektrický oblak priblíži

3
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na pr. k väži, vytiahne koniec väže elektrickú iskru 
z oblaku, t. j. uderí do väže hrom. Hrom teda neni nič 
iného, jako veliká elektrická iskra. Poneváč uderenie 
hromu spojené býva s velikým nebezpečenstvom a ško
dou, z tej príčiny pripravujú sa na väže a iné vysoké 
budovy tak zvané hromosvody.

Hromosvody robia sa z nepretrhnutej železnej ž r d i , ktorej 
jedon koniec sa nad najvyššie miesto budovy postaví, ostatok 
ale po vrchu strechy a potom do zeme ide. Po takejto žrdi, jako 
dobrom elektrovodiči sbehne blesk bez nebezpečenstva do zeme. 
— Vynálezca hromosvodu bol Franklin.

Obyčajne preráža električina z jednoho oblaku 
(kladmo-elektňckého) do drahého (záp. el.), pričom vi
díme ju jako nejakého ohnivého hada prebiehať, a menu
jeme úkaz ten blískaním. Blískanie sprevádzené býva 
hrmením. Hrmenie je vo velkom to isté, čo praskot, 
ktorý aj najmenšiu elektrickú iskru sprevádza.

Poneváč zvuk tak rýchlo nepostupuje jako svetle, preto vi
díme vždy blesk prv a len o chvílu slyšíme zvuk: hrom , ktorý 
sa potom od hôr a mrakov odráža a v burácajúce dunenie mení.

Najskôr uderí blesk (tak by sa vlastne malo hovořit a nie 
„hrom“) do vody, väže, komína, maštale, stromov a vôbec kde je  
mnoho železa a vlahy, dobrých to mlunovodičov. Týmto miestam 
máme teda v čas búrky vyhýbať. Tiež nebezpečné je  v taký čas 
aj každé bežanie, či peší, či na koni alebo na voze; lebo tým 
povstává prievan povetria a ten tiahne za sebou blesk. Najlepšie 
je  v čas búrky v izbe, ale nie pri oknách, lež v prostriedku izby stáť.

§ 42. Skrz trenie vzbudená električina volá sa elek- 
tričinou trením, a električina v oblakoch búrkových má 
tie isté účinky. Lež nie len trením telies, ale po druhé
i dotýkaním dvoch rozličných kovov možno električinu 
vzbudit.

Vezmime strieborný a miedený peniaz  a položme strieborný 
na jazyk, miedený ale pod jazyk ; pokaždé, keď sa tie dva peniaze 
na konci jazyka vospolok dotknú, pocítime na jazyku kyslú, pá l
čivú chuť, a toto je  znak vzbudenej električiny dotýkaním . E lek
tričinu dotýkaním spozoroval najprv istý taliansky lekár Gal vani 
na žabacích stehienkach, preto ju  obyčajne len galvanismom  volajú-
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Velmi mnoho galvanismu vyvinujú mied  a zinok, 
obzvláště keď sa namočia do slanej alebo kyselinou sir
kovou okysdenej vody.

Do sklenej nádoby (obr. 40.) na
plnenej horemenovanou vodou postaví 
sa doska zinková c a doska miedená m.
Spojíme-li hornie konce každej dosky 
drôtom  a sblížime-li konce drôtov pomáli 
k sebe, spatříme medzi koncami malú 
elektrickú iskru. Spojíme-li úplne oba 
kovy drôtom, nastana stále prúdenie čili 
vyrovnávanie sa oboch rozdielnych elek' 
tričín , tak jako to šípy na obrázku uka
zujú. (Galvanischer Strom). Zinok javí 
v tekutine kladnú  (-f-)? mieď zase zápornú (—) električinu. Pretrli- 
ne-li sa drôt, prestane prúd prechádzať. — Jsú-li len dve dosky 
v tekutine pohromade, tvoria článok (Element); z viac článkov 
vospolok drôtami tak spojených jako to obraz 41. ukazuje, 
povstane refaz (Ket
te) čili vatrena gal
vanická (Galvan. Bat
terie). Začína-li sa va
trena doskou zinko
vou, tedy sa končí 
doskou miedenou, 

konce tie volajú sa poly. — Keď sa človek dotkne galvanickej 
vatreny a síce jednou rukou zinku a druhou miedi, pocíti trhnu
tie v údoch. — Krom zinko-miedeného článku pripravujú sa aj 
iné články', najsilnejší medzi všetkými je  článok uhlo-zínkový (uhol 
klade sa tu do hlinenej negliedenej nádobky naplnenej kyselinou 
sanitroyoua okolo tejto stojí doska zinková namočená do rozrie
denej kyseliny sírovej).

Prúdu galvanického užíva sa 
v priemysle k pozlacovaniu postrie- 
brovaniu a potom khotoveniu odlíkov 
rozličných vecí, jako z peňazí, pečatí, 
tlačiarskych pýsmen a rytín.

Odlíky galvanické robia sa nasledovne.
Y sklenici (obr. 42.) rozpustí sa modrej 
skalice (Kupfervitriol) čo najviac; do nej 
zavesí sa menšia bezodná na spodku mechú-

Obr. 41.

Obr. 40.
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rom zaviazaná nádoba, a do tejto sa naleje vodou rozriedená ky
selina sirková. Článkom galvanickým  je  tu kus plechu zinkového, 
ktorý je  priletovaný k zahnutému plechu miedenému. Na zohnutý 
koniec miedený položíme úplne lesklý peniaz vodorovno a potřeme 
jak  miedený plech celý, tak aj kraj peniaza lojom alebo voskom. 
Potom to všetko zavesíme na tú menšiu nádobku tak , aby zinok 
začiahol do kyselej vody a mieď s peniazom do modrej skalice. 
Tak to necháme stáť deň, dva; prúd galvanický rozloží modrú ska
licu na je jí č iastky , a mieď v nej obsažená usadí sa na peniazu 
a my budeme môct z tohoto verný odlík slúpnut — Dáme-li na 
miesto modrej skalice chlorid zlatový lebo dusičnan striebornatý, 
pozláti alebo postriebri sa peniaz trvale. Toto pozlacovanie, po- 
striehrovanie a robenie odlíkov volá sa g a lv a n o tv a r ie  č ili gal- 
v a n o p la s tik o u .

§ 43. Najpam ätnejší účinok galvanismu je predca 
ten, že on železo zmagnetuje. Ovinieme-li týč z mäkkého 
železa (obr. 43.) medeným drôtom hodbábom opleteným, 
a spojíme-li konce drôtu s póly galvanického článku (obr.

40.) alebo galv. vatreny (obr. 41), stane 
sa železo okamžite magnetickým; lebo 
sblížime-li k jeho koncom na pr. klú- 
čik, pritiahne ho k sebe. Jakmile ale 
prerušíme prád galvanický, prestane 
i hneď účinok magnetický, a klúčik 
odpadne od týčky železnej. Železo to, 
jaké aj náš obrázok č. 43. v podobe 
podkovy predstavuje, menuje sa elek

tromagnetom. Na tomto účinku, že možno železo zmag- 
netovat a jemu i hneď zas magnetičnosť odjať, zakladá 
sa terajší telegraf (ďalekopis; Bopp. tab. 1), prostried
kom jehož možno všeliake zprávy z mesta do mesta, 
ba aj do tých najďalších krajín za nekolko okamžení 
oznámiť.

Telegrafovanie deje sa nasledovne. Na telegrafickej stanici, 
ku pr. v P e š ti, pustí úradník z galvanickej vatreny v (obr. 44.) 
stlačením klúča k električinu do drôtu d, ktorý na žrdach ž  so skle
nenými abo porcelánovými zvončekami na vrchu opatrených až na 
pr. do Viedne ide. Jestli električina na celej ceste od Pešte až do

Obr. 43.
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Viedne na žiadnej etanici zadrža- 
nánebola, tedy zmagnetisuje ona- 
vo Viedni mäkké železo elektro
magnet (em) v tom samom okam
žení, v ktorom v Pešti do drôtu 
pustená bola, a priťahuje hneď iné 
menšie nad ním slobodne visiace a 
kotvou (sk) nazvané železo. Jakmile 
ale úradník v Pešti galvanický prúd 
pretrhne (čož sa stane tým, že klúč 
pustí a tento pomocou spruliy hore 
vykoči) prestane hneď aj elektro- 
magnét vo Viedni priťahovať, a kot
va perom tlačená do prvotnej po
lohy príjde. Nechá-li úradník galva
nický prúd na elektromagnét dlho 
pôsobiť, priťahuje aj tento kotvu za 
dlhšiu chvílu; pretrhne-li on ale 
prúd rýchlo, je  aj priťahovanie kot
vy krátke. Skrze dlhšie a kratšie pri
ťahovanie kotvy vykonávajú sa pí- 
sadlom p na pohyblivej staške p a 
pierovej s hneď čiarky hneď bodky.
Dlhším pritiahnutím  spraví sa 
čiarka , kratším ale len bod. Zna
ky takéto sú dostatočné, aby z nich 
úradník celú zprávu (depešu) po
rozumět a potom obyčajnými li
terami vypísať mohol. — Telegra
fické písmo vyhliadalo by v slovách „Sláva pílnym“ žiakom na
sledovne :

( S l á v a  p í l n  y m

ž i a k  o m)

Keď galvanický prúd svoju službu na elektromagnéte vyko
nal, sbehne po drôte do miedenej v zemi osadenej dosky ť, z tej to 
potom do zeme a navráti sa zas do vatreny, z ktorej bol vyšiel* 
— Jako teda i na obrázku našom vidno, spojenie dvoch protiv
ných pólov vatreny, miedi (M) a zinku (C) stáva sa tu , jako to 
šípy ukazujú, drôtom a zemou; treba teda k telegrafu len jeden 
drôt, bo druhý zastupuje sama zem. —
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VII. Úkazy chemické cili lučebné.
§ 44. Temer všetky telesá, tak jako v prírode prichádzajú, 

sú slúčeniny, t. j. z jednoduchých hmôt složené čili slúčená telá. 
Aj voda, oheň a zem, ktoré starý svet za hmoty jednoduché držal 
sú slúčeniny. Také telesá, ktoré žiadnym dosiaľ známym spôsobom 
viacej na jednoduchšie rozložit nemožno, voláme prvkami (Ele
mente). Dosial známe 67 prvkov, z nichž najdôležitejšie sú: ky
slík, dusík, vodík, uhlík, síra, kostík, draslík, vápnik, hliník, že
lezo, cín, zinok, olovo, mieď, striebro, zlato atď.

Počet úkazov pri rozkladaní sa (Zersetzung) slúčenín na 
prvky, tak tiež pri slučovaní sa (Verbindung) prvkov na slúče
niny, je  tak veľký, že ony samy pre sebä obšírnu vedu, ktorá sa 
ch ém io u  čili lu č b o u  menuje tvoria. No my i tu obmedzit sa 
musíme len na daktoré úkazy a opisovanie len najhlavnejších 
prvkov. —

§ 45. Kyslík (Sauerstoff) a dusík (Stickstoff), tak 
sa menujú tie jednoduché hmoty, z ktorých atmosferi
cké povetrie smiešané je. Obe tieto hmoty sú plynné 
a bezbarevné a preto neviditelné. Kyslíka nachádza sa 
v povetrí len jedna, dusíka ale štyri čiastky. — Kyslík  
je  k udržaniu života jako aj olina nevylinutelne potrebný.

Samý kyslík nemohli by sme dýchat, lebo by on skoro život 
náš strovil. — Nekdy sa spojuje kyslík s hmotami tak , že pri 
tom sa vyvinuje teplo i svetlo a tento výjav vola sa horením 
(§ 47). Najhlavnejšia podmienka horenia je  dostatok kyslíka, alebo 
poneváč kyslík vo vzduchu je  obsažený, dostatok vzduchu. Chce- 
mesli teda olieň zahasiť, potrebujeme mu len kyslík — povetrie 
— odjať, čo stáva sa obyčajne zalievaním vodou. Nesmie byt ale 
málo vody, lebo málo vody môže sa na ohni veľmi ľahko na svoje 
prvky, vodík a kyslík rozložiť a horenie ešte napomáhať, jako 
to kováči robia, keď oheň kropia. Najistejšie hasenie je  pieskom, 
zemou alebo popolom; toto odporúča sa menovite pri horiacej 
masti. — Y čistom kyslíku deje sa horenie o mnoho živšie než 
v obyčajnom povetrí. Naproti tomu dusík neni v stave oheň udržať. 
Aby sme toto vyskousiť mohli, tým cielom nekladme do flašky, 
ktorej sme dno vybili, čerstvého stromového lista a postavme ju  
do misy vodou naplnenej, tak, aby sa vodou až po hrdlo naplnila 
a zapchajme dobre. Potom odoberme z misy toľko vody , aby
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v mise nižšie stála než vo tlaške a postavme na since. O krátky 
čas vyvine sa z lista a nasbiera pod zátkou plyn: kyslík. Vytiahne- 
me-li zátku a vopcháme-lij rýchlo do kyslíka tliace práchno, bude 
toto. velkým ligotom horeť. — Samého dusíku na jedno miesto na- 
shromaždíme~si ta k to : Položme 11a škrupinu z vlaského orecha kú
sok do špiritusu namočenej 
bavlnky, alebo túto napich
nime na zohnutý drôtik (obr.
45.) vložme na vodu, zapál- 
me a pohárom prikryme. V 
pohári nachádzalo sa oby
čajné povetrie, z tohoto 
strovil plameň jednu jeho 
čiastku kyslík. У pohári 0 - 
stal teda len dusík (d), k to
rý že plameň neudrží, zkú- 
sime, keď pohár z vody vy
tiahneme a strčíme rýchlo 
do neho kúsok horiacej 
sviečky: tá tam hneď shasnt. — Krom povetria nachodia sa kyslík 
a dusík slúčené v látkach živočíšnych, rastlinných a v nerostoch.

§ 46 Vodík (Wasserstoff) je hlavnia čiastka vody, 
a nachádza sa krom toho i vo všetkých troch ríšach 
prírody s inými látkami slúčený. Vodík je plyn, 1472-kráť 
lahší než atmosferický vzduch, preto upotřebeno ho k na- 
plnovaniu balónov. Plyn tento keď sa s kyslíkom smieša 
a zažne, shorí zo silným výbuchom, zanechajúc po sebe 
kvapku čistej vody. Voda tedy složená je s kyslíka 
a vodíka. Poneváč ale voda mnohé látky rozpúšťa, preto 
ona v prírode nikdy dokonále čistá neprichádza. —

Jestli do močari palicou bodneme a ju  hned zase vytia
hneme, vystúpa z toho miesta bublinky. To je  vodík, ktorý pri- 
držíme-li k nemu horiacu zápalku, zapáli sa.

§ 47 . Uhlík (Kohlenstoff), nachádza sa v prírode jako 
diamant najtvrdší to kameň, uhlie, sadza a tuha (grafit), 
z ktorej poslednej sa tužky vyhotovujú. Uhol povstane ne
úplným shořením rastlín a zvierat. — Uhlík s kyslíkom 
slúčený tvorí na žalúdok občerstvujúco pôsobiaci plyn 
kyselinu uhličitú 9 v ktorom sa ale čivý tvor zadusí
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a oheň shasne. Preto v takých miestach, kde sa tento 
plyn shromažďuje, musíme sa najprv skrz zažatú sviecu 
presvedčiť, či tam pre život nebezpečenstva niet, ku pr. 
v pivniciach kde víno kysne. — Uhlík s vodíkom spo
jený dáva u h lovod ík ; i tento plyn zadusí svetlo a ži
vot, ale je aj velice užitočný; lebo bez neho by sme 
nemohli ani svietiť ani v kachloch kúriť, bo on je v dreve, 
loju tá čiastka, čo horí.

Drevené uhlie a jeho pálenie bude známe. Uhlie živočíšne, 
ktoré sa v železných trúbach z kostí páli, slúži k čisteniu syrupu 
cukrového, bo uhel má tú vlastnosť, že odoberá látkam barvu a zá
pach. Smrdutá, brunastá hnojovica precedená cez prach uhlový, 
stane sa čistou bezbarevnou a bezzápašnou. •— Kamene uhlie po
vstalo nasledovne: Pred potopou boly na zemi ohromné hory ; 
tieto zasypal z vnútra zeme prerazivší oheň, a tak zasypané spá
lil na uhlie, ktoré od tých čias kamenými látkami tak presiaklo, 
že skamenelo.

K yseliny uhličitej (Kohlen-Säure) nachádza sa mnoho krom 
v pivniciach i v izbách, kde mnoho svetieľ horí alebo kde mnoho 
ľudí pospolu sa zdržuje; ďalej vo vápne v žeravom a kameňom 
uhlí, jako aj v kyslých vodách a penavých nápojoch. — Hořlavé 
hmoty, jako drevo, uhlie, olej, loj a i. sú slúčeniny kyslíku, vo
díku a uhlíku. Rozpálením sa rozkladajú a púšfajú zo sebä (krom 
vodných par) uhlovodík (Kohlenwasserstoff), ktorý spojac sa s ky
slíkom v povetrí plameňom horí a tak teplo a svetlo vydáva. 
Plameň sviečky je  teda tiež horiaci uhlovodík; ale považujeme-li 
prísnej plameň tento, je  on len okolo kraju, kde povetrie prístup 
má jasný; čierne miesto v prostred plameňa je  neshorený plyn. 
Zápalka rýchlo do prostriedku sviece ku knôtu vložená sa neza
páli. Petrolej je  čistý uhlovodík; tak tiež svítiplyn , ktorý vo vät- 
sích mestách vo fabrikách z kamenného v trúbach rozpalovaného 
uhlia dorábajú a potom v rúrach po meste rozvádzajú je  plyn 
uhlovodíkový. (Bopp. tab. 8).

§ 48. K ostík  (fosfor) je nad mieru zápalivé pevné 
teleso; upotrebuje sa zvlášť na sirkách (zápalkách), 
a dobýva sa z kostí, odtial aj jeho meno „kostík“. Člo
vek má v modzgu a kostiach do l 1/, ft. kostíka.

Tak zvaný svetlpnos,ktorý sa najskôr na cinterinoch a v ba- 
rinách dá videí, je  fosforovodík; tento sa niekedy sám od seká
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na povetrí zapáli a jak vietor tiahne, tak v povetrí lieta. Fosforo- 
vodík v povetrí povstává najviac hnitím žabích kostí a vôbec 
fosforové slúčeniny v sebe obsahujúcich látok.

§ 49. Síra je tiež hořlavé, tvrdé teleso; keď horí, 
vydáva smrdutý plyn siřičitů kyselinu, ktorá plieseň kazí, 
preto zapaluje sa síra v sudoch, keď do nich víno le
jeme. — Ostatné hore spomenuté prvky sú výjma kre
míku, ktorý je v kremeňu obsažený kovy. Mimo striebra 
a zlata spojujú sa kovy s kyslíkom už na povetrí (preto 
strieborné ližice sú najzdravšie). Zlato, striebro, mied\ 
olovo, zinok, cín, železo a rtúi (živé striebro) sa velmi 
užívajú v priemysle; hliník a draslík menej, vápnik 
ale len v slúčení s druhými sa potrebuje. Ale slú
čeniny vápniku na pr. vápno, a slúčeniny vápna, jako 
vápenec, mramor a i. sú dôležité. Slúčeniny draslíka 
sú: lúh mydlársky, salajka, liadok, sanitra. Slúčeniny 
hliníka sú : hlina, jel, živec atd. Slúčeniny miedi sú: 
modrá skalica čili kamenec; slúčeniny železa: zelená ska
lica, hrdza atď. atd.

§ 50. K yslík , dusík, vodík a uhlík sú tie štyri základné 
stĺpy jak  mnohých, neústrojných hmôt, tak hlavne celého tvorstva 
ústrojného. Rastliny a zvieratá sú podstatne z nich složené a po
trebujú jich nutno k udržaniu života svojho. Ačkoľvek dýchaním 
a vôbec horením a hnitím ustavične kyseliny uhličitej vo vzduchu 
pribýva a kyslíka ubýva, tak predca múdrym rídením Božím i tu 
vyrovnanie sa deje, bo zas rastliny k svojmu udržaniu práve ky
selinu uhličitú potrebujú a kyslík zo sebä vypúšťajú. —

Každá ústrojná slúčenina (rozumej zvieratá a rastliny) roz
padá sa časom svojím na jednoduchšie, alebo jak tomu v obecnej 
mluve hovoríme: bere porušenie, luiije. Druhá premena, ktorú 
telesá podstupujú je pod menom kysnutie známa. Keď škrôb ob
sahujúce telesá, na pr. obilie, zemiaky atď. do vody dáme a jím 
kvasnice pridáme a tak za nejaký čas pri letňom teple stáť ne- 
háme, začnú kysnúť. Keď kysnutie len za krátky čas trvalo, pre
mení sa škrôb na cukor (slad, zemiakový cukor), a to voláme slad
kým kysnutím ; keď miešanina dlhšie kysla, začne sa vyvinovat 
uhličitá kyselina, povstalý cukor mení sa na lieh zz spiritus (ky
snutie vína, piva), čož sa liehovým kysnutím  zovie; keď kysnutie

3 * *
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ešte dlhšie trvá, mení sa lieh na ocot (z vína, piva, pálenky bude 
ocot ďalším kysnutím), a to sa volá kyslé kysnutie; keď ešte dlh
šie kysne, povstane hnoj, a to sa volá hnilým kysnutím. N  u tom  
zakladá sa vinárstvo , pivovárstvo , páleníctvo a pekárstvo , ktoré 
veci nech učitel obšírnejšie vysvetlí. Kedy upečie gazdina sladký, 
kedy vysoký a podarený chlieb ? Keď váľa po ukončení sladkého, 
liehového abo kyslého kysnutia. Chceme-li šišky dobré mat, mu
síme vedet uhádnuť čas liehového kysnutia.

Videli sme v dielcu tomto, jak nevýslovnou múdro
sťou a dobrotou stvoril Nebeský Otec náš prírodu spolu 
s rozličnými jej silami a úkazam i! — Ale skúsili sme 
i to, že vedomci, ktorí prírodnými vedami velmi mnoho 
k vývinu ľudstva prospeli, sú velikí dobrodincovia Člo
večenstva. Preto: oslavujme a milujme Nebeského Otca 
z hlbín duše našej, a ctime si každého vedomca, Čo do
brodinca ľudského.

Kníhtlač, účast, spolok v T. Sv. Martine.
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