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sledující: Je-li v průmětně n dána parabola s osou o a vrcholem V, 
pak rotací její kolem osy vznikne rot. paraboloid. Jakákoliv rovina 
Q ±_ n (obecná poloha dá se transformací 3. průmětny vždy do 
této polohy uvésti) seče paraboloid v elipse e, která promítá se 
ria jr do tětiVy AB paraboly, jež je zároveň délkou velké osy. 
Malá osa CD = 26 promítá se do půlícího bodu O tětivy AB a, 
délka poloosy určí se kruhovým řezem l(L, LE) paraboloidu jdou
cím bodem O jako výška v prav. A EFC čili b2 = LW—LO2. 

Elipsou e proložme válcovou plochu rovnoběžnou ,s osou o 
a, protněme ji rovinou o kolmou k ose paraboloidu v křivce e^ 
Kuželosečka ex má jednu osu A^i a druhá C1D1 = CD ==: 26 pro
mítá se do středu Ox úsečky AxBý Dokážeme snadno, že AtOx =- 6, 
čili, že zmíněný válec jě rotační. Jsoú-U vzdálenosti bodů A, B 
od osy yx, yz, pak střed O má vzdálenost LO = l (y±-\-y2) a 
délka~Z_0* = i (yx

2 + Ž/2
2), takže b2 = * (Vl

2 + y2«) — £ (yi + ^)« 
a 6 = \ (y2 — yx). Tutéž délku má však AxOx = \ (y2 — yx) a uva
žovaný průmět je tedy kružnice. 

DROBNOSTI. 
' NejjednoduSSí počítací stroj, ruské sčoty, doporučuje pro 

.výučování počtům nově Rohrberg ve své didaktice matem, vyučo
vání, I. díl, o níž bylo už v tónito časopise referováno prof. Q. vette-
remu V Číně používá se podobného počítadla, řečeného si ianpan, 
o němž Rohrberg vypravuje, že se sám na něm naučil velmi rychle 
počítati. Liší se od sčotů tím, že pět jednotek každého řádu Je 
representováno pěti kuličkami, ostatních pět kuličkou jedinou. 
Zajímavá je poznámka Rohrbergova, že sčoty byly r. 1812 při
neseny ž JRuska do ířaiicie, kde byly považovány za učebnou 
pomůcku a zavedeny do elementárních škol jako ruské počitadlo, 
ovšem/sJiným významerii, ňiež se ho k počítání v Rusku užívalo. 

"* Sčotý i suánpan jsou jen jinou formou abaku starých Římanů; 
také počítání na liny našich předků nic jiného nebylo. Podepsaný 

; zařadil sčoty do své aritmetiky pro I. třídu stř. škol (již do I. \ry-
•T ;d^ní žTi ^1010)̂  dlouho nebyly tu nikde k dostání. Nýnl se objevily 
{ 2a výkladní sfcHní obphodu u města Pekingu v Praze vevSpálené 
'-lilící;^;prodát*Í^^í>0 65,Kč. 1 ' i . Červenků. 

f £ ? « : 4 S . ^ ^ ^ ! ^ P 0 ^ * V kabinetech bývá známý přístroj který 
í ^ f ^ y ^ a má dokazpyati^že rovina 
Č^J^^ '« l í ieM^, H když $e točí sý$tém, rě kterém Je kyvadloiáv|Šénoť 
i ^ A f e r A i & ^ n ^ l . ^ +.Án'£e rovina kývli s é : ^ ^ 
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čiperně kroutíme vlákno kyvadla! Vtipného žáka nepřekvapuje, 
že se rovina kyvu při tom nemění. Nemůže toho ani čekati. Ale 
pokus sé dá změniti tak, že skutečně úkaz demonstruje. Nejlepší 
úprava je ta, že pozorující žák sedí na pomalu rotující stoličce 
a drží aparát svisle v ruce před sebou.1) Rovnovážná poloha ky
vadla je poněkud šikmá následkem odstředivé síly. Rozkývá-li 
nyní kladná se točící pozorovatel kyvadlo, vidí, že se rovina kyvu 
stáčí doprava. Nemáme-li stoličku schopnou rotace, můžeme 
obvyklý přístroj upevnit na př. na sirénu Seebeckovu ekscentrióky 
(dírkami se protáhne vhodně silný drát). Nejlépe by ovšem bylo, 
kdyby byl trn nasazen na kraj přístroje, nikoliv doprostřed. Při 
potnalém stejnoměrném otáčení dostaví se brzy šjkmá rovnovážná 
poloha'kyvadla. Pak rozkýváme kyvadlo slabým nárazem směrem 
meridiánu. Pokus je nutno dobře si nacvičit, zvláště rychlost 
otáčení a sílu nárazu. t>r. Vladimír Ryšavý. 

Z LITERATURY. 
Durchfuhrung des Arbeitsschulprincips im mathemátischen Unter-

richt. (Lipsko, Teubner, 1931; VII + 172 str.; M 7-40.) 
V říjnu 1929 vypsala redakce časopisu „Žeitschrift fur řnathematischen 

unď naturwissenschaftlichen Unterrícht" soutěž na pojednání, v nichž bylo 
ukázati, jak provésti vyučování matematice ve smyslu v nadpise uvedeném."* 
Do konce konkursní lhůty, totiž do 1. května 1930, se~seŠlo 14 prací, z nichž 
jsou v této knize otištěny ty, jež byly poctěny cenami* jejichž autory jsou 
Dr. V iktor Gurski, Fr. Stre icher a Dr. Anna D i s s e ; mimo ně pak 
pojednáni R u d o l f a Kůchemanna. Obecné úvahy autorů se namnoze 
kryjí, což jest snadno póchopitelno při sťéjriéřri iématě prací a právě tím 
cenné, neboť ukazuje, v jSem praktikové na podkladě své praxe došli k stej
ným názorům. 

Nacházíme shodu v názoru, že veškerých metod v matematickém vy
učování dosud užívaných, totiž přednáškové (dogmatické), heuristické a pra
covní možno a také nutno používati. (To se shoduje též* rrníněním metodiků 
amerických, na př. Bres l icha, o jehož knize jsem zde nedávno referoval*) 
Ač přednášková metoda jest pro školu nejméně vhodná, nelze se bez ní 
obejíti ani při vyučování vedeném podle zásad školy pracovní. XJ žáků nelze 
očekávati črstého věcného zájmu, ani toho, že by bez návodu v krátké době 
několika let zmohli v riiatematice to, k čemu lidstvo potřebovalo staletého 
úsilí nejlepších hlav. Proto se užije přednáškové metody tehdy, jedná-li^se 
o vědomosti, jichž žáci nemohou nabýti z vlastního pozorování a z vlastní 
zkušenosti. Tato metoda, je na místě jako úvod a ne^mí podávati řešení 
problémů, které může rozřešiti žák sám. Zde se tedy jaksi nadhodí v širších 
rysech to, co žáci mají, potom'zpracovávati v podror>riostech samostatně* 
Heuristická metoda bývala velmi .chválena, álé nesnese pronikané-kritiky, 
neboť áák ší nezvyká při ni směřovati k vytčenému cíli; ani sledovati jistý 
skrytý cíly jest stále veden učitelem, -často jakoby se zavázanýma očima, , 
neučí se mysliti samostatně a sám sé snažiti vpřed. Těmto nedostatkům hledí 

4 ) Viz E ; W. P o h l : Emfuhrůng in diě Mechanik\ und Akri 1-
1930) str> 105. ~V; -, ' U , •;»-• \ v. */;;.-. . * •• >- . ;i; ^ . v v y - \ ;r,v •*. W 
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