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e~écos a. Totéž vykoná se i pro jiné dopadové úhly. Výsledky
možno kontrolovati vzorcem pro pošinutí*) a znázorniti graficky
čárou e^f(a).
Záměnou desky lze konstatovati i vliv tloušťky a
lomivostL
Proř. Josef Machač, Jilemnice.
Vařič »Dix-elektro«. Tohoto vařiče užívám při výkladech" jedhak k demonstraci Jouleova tepla, jednak k zařadění odporu při růz
ných pokusech. Ve fysikálních cvičeních měříme odpor jeho drátu,
pak spotřebu proudu při vaření (hodinami, jichž koeficient ovšem
nutno znáti) a rychlost varu vody. Poslední úlohu řešíme tím, že
sledujeme oteplování vody v intervalech dvouminutových až do
varu' teploměrem děleným na desetiny stupně. Oteplování zapisu
jeme tabelárně á graficky (na jednu osu nanášíme minuty, na druhou
příslušnou teplotu vody). Při tom měníme množství vody, materiál
nádoby, plochu jiejího dlna a tejplotu síně. Pěknou úlohou je také
zjštění účinnosti vařiče. (Návod Viz » Rozhledy mat.-přfr.« roč. II.,
str. 97.) Používáme síťky, aby nepraskly skleněné nádoby, stojící
na dvou kovových příčkách vařiče; Prof. Josef Machačf Jilemnice.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Bedřich Poske f. Uprostřed namáhavé činnosti organisátorské
zemřel ve věku 74 let 28. září 1925 jeden z nejčilejších německých
středoškolských učitelů, tajný studijní rada Dr. B. Poske, býv. pro
fesor Askanského gymnasia v Berlíně. Není účelem těchto řádků
oceňovati význam zesnulého pro školství jeho vlasti; stačí pouká
zati na to, že jeho odborná činnost byla oceněna povoláním do něm.
říšské konference školské a že ještě ve svém vysokém věku horlivě
se věnoval pracím něm. výboru pro matem-, a příř.. vyučování a
spolkům pdborným (hlavně »Verein ffir Forderung d. math. u. náturwissenschafilichen Unterríchts«), které nesly známky jeho silné in
dividuality. Při úsilné práci o reformě středoškolské, která zaměst
nává odborné knihy ceřé střední Evropy, hájil Poske vždy ne
ochvějně zájmy přírodních věd, hlavně fysiky. Nutno přiznati, že
málokterý jeho kolegy byl k tomu tak povolán; jeho činnost v pro
pagaci nových myšlenek metodických nalezla ohlas i za hranicemi
ří$ítieckxi; v tpm směru stává se mužem mezinárodního významIL
NeéřililíŽ(me-li áni k Četným pojednáním v odborných listech uve
řejněními musíme alespoň upozorniti na jeho učebnici fysiky (NaturIetíre), &iéřá — výsledek dlouholetých zkušeností — dočkala se ně
kolika vydána jsouc stále udržována na výši doby: učebnice vzorná,
\;jy;:£lÍ^VattÍf>ř-' sí^plii .;Žá^tóiitíu ^stftíSnbst se vzorným výběrem látky*,
kiéťá ;ipo^
rozměrech volřiost VYÚÍOVSLT
é^ptb^im*
Vífctíoíiiýí5 díleňi zesnulého jest ieho ^Didaktik des
)p|^^
(Teufenér Í9I5), v nfž búduie;nájZkv£é^

V •-;v •-••/'•; v-•" ;•• •

'-•.. 43!
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nosti a experimentu a jest takřka tvůrcem směru označovaného
nyní jako »Problemphysik«, připravuje cestu nejfriodernějšírri meto
dám činné školy. Poske není přítelem vzdělání pouze formálního,,
ani zavádění metod vyšší matematiky do stř. školy; ve své učebnici
se omezuje v té příčině pouze na příležitostné poznámky. Jeho di
daktika bude však na dlouhou dobu pramenem nových podnětů.
Poske uložil v obou jmenovaných dílech dlouholeté zkušeností, kte
rých si získal nejen jako Učitel, ale i jako redaktor známého odbor
ného Časopisu »Zeitschrift fíir den physikalischen und chemischen
Unterricht«, který založil před 38 léty a řídil po téměř čtyři desíti
letí — poslední dobou s Rosenbergem, Qhmannem a HahnenuSvůj
program vystihl redaktor nejlépe u kolébky nového časopisu: »Metoda fysikálního poznáni musí se státi i metodou fysikálního vyučo- .
vání«/A zachoval svůj program až do své smrti, dbaje nejen toho,
aby časopis vzdělával čtenáře po stránce metodické a technické, ale
i to stránce vědecké a literární, i když se sám mnohdy k vědeckým
domněnkám choval skepticky. Úspěšný vliv jeho časopisu, kte
rému — ac měl velkou řadu spolupracovníků — uměl jako redaktor
ýždy vtisknouti znak své osobnosti, možno pozorovati snad na všech '
vyšších školách evropských..Neúnavnému průkopníku moderních
snah bude zajisté zachována vděčná paměf.
Dr. VI Ub;cký.
Působnost krystalového detektoru lze vhodně demonstrovati
podle návodu Dra Rv D a ti n e b e r g a, podaného na str, 263 XXXVIL
ročníku časopisu »Zeitschrift fiir den physíkalisčhén unci chemischen
Untěrricht«» a to y této úpravě. ,
'
Nejdříve ukážeme, m krystalový detektor propoušti stejno
směrný, proud oblma směry, jako zdroje užijeme nát př/číánku Gre«?
netova, který spojíme-přes komutátor s detektorem a gályanonietrem
o títtivósti do tisían^aímipérú. Dle toho, jé-li hrot detektoru ^oíeňf
s kladným nebo\$e .zápóriiým-pólem
větší úchylku kalvanomětru (několik tisícin ampéru) v iédnu nebo
druhou stranu. Proud stá/jř procház^
'v 0 ^
ukážeme, jak, se jédríddúbhýrproud $tř<(íúP$
detektorent usměrňuje. }>• Jednu fázi •- střídavého Tpróútíu městského
o 120 voltech zupmnte přes ^Iťnsyíčtó^
íívks^ slcfožíeí; k; o^y&
|.<
jádro asi na Čtvrtinu íěho rdéily; K cívcerókutitíá?t|ípfiiw? :/
: iminé
jímélí^mttó^
iémnf"gatyiaií^etrt^
millontíti %$pét\ů« Spj^&yjpc?í^^; r
tátorem;-. sekundární£i 1 n ď u k ^
j^p^ttí^labÓunc^ 5kj^»é>^
Stekfot% tp$íme-li komutátoretfi ptxM:^
/ wMútí^siM^
í y lednu ,-stratn^ Vjrtóčfn^
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torem do druhé polohy, objpví se stejně velká úchylka směrem opač
ným. Vytvořil se tedy ze střídavého proudu indukovaného v cívce
sekundární vlivem detektoru proud stejnosměrný.
Dr. Jos. Štěpánek, Praha VII.
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Francouzské matematické vyučovací poměry musí překvapiti cizince,
vyrostlého v našich poměrech. Kdeižto u nás učitel se vyčerpává, sokratickou metodou a nestačí vymýšleti, jak by učinil učivo záživnějším a pří
stupnějším, jeho francouzský kolega si přednáší dokonalou, literární formou
a předkládá svým žákům z matematiky látku, na kterou náš profesor nesmí
pomysliti -ani ve snu. A nejen to. Knihkupecký trh hemží se učebnicemi
mnohenY vyšší úrovně, než na jaké se nalézá naše středoškolská látka,
které však podle celého svého rázu nepočítají jen s vysokoškolským čte
nářstvem. Jak jest to možno, táže se cizinec. Kniha výše uvedená jest také
jednou z těchto učebnic. V Německu jest pro ruce středoškolských žáků
určena sbírka »Mathemiatisch-physikaHsche Bibliothek«. Jsou to malé svá
řečky, v nichž se teorie proplétá žertovnými nápady, vypravováním histo
rických příběhů, odívá se do roucha praktických aplikací, jen aby četba
příliš nenamáhala a stala se zábavnější. Zde se stručnou, elegantní sice, ale
naprosto abstraktní formou podá teorém, j^eho důkaz, snad nějaká ab
straktní konstrukce nebo přiklad, ale nic více. A přece se tyto knihy spi
sují, prodávají a čtou. Kde je toho příčina? Zdá se. mi, že odpověď jest
dána poslední větou nakladatelova oznámemí naší kruhy, či spíše okolnostmi,
které dovolují pronésti tato slova: »Žák, který se chce věnovati studiu na
velkých školách (t. j. Écoles Polytečhniajuie, Normále Supérieure, des Pomts
et Chaušsées, des Mineš, Centrále, Supérieure des Postes et Télégraphie)
a který dva či tři roky před tim, než přistoupí k přijímací zkoušce, použije
na př. hlavních prázdnin nebo prázdnin velikonočních k tomu, aby postupně
studoval jednotlivé svazky našeho díla, nabude nenásilně poctivých znalostí
georhetrických.« Žák ví, že se musí podrobiti velmi přísné zkoušce před
zcela cizi komisí, neznající pardonu, zkoušce, za jejíž výsledek jest činěn
zodpovědným cn sám, nikoli jeho učitelé a jejíž důsledky ponese také on
sám. Veliké množství propadlých kandidátů jest mu plamennou výstrahou,
A tak, chce-li přistoupiti k této přísné přijímací zkoušce, nezbude milému
žáčkovi nic jiného, než aby se obrátil včas k bohatému stolu knižního trhu,
vybral si vhodiné knihy a studoval pilně sám.
Spis Papelierův, který jest rozvržen na 9 dílů, jest tu skutečně vhodnou
pomůckou. Předmětem, dílu I. jsou útvary opatřené smyslem. Vektory,
úhly, základy geometrie analytické a cbsahy ísou nadpisy jednotlivých
částí. Nalézáme tu detaily jako poučky Stewartovu, Chaslesovu, Leibnizovu
nebo různé poučky o obsahu polygonů. Díl II., transveřsály, vyvrcholuje
v zevšeobecnění poučky. Menelaovy. Harmonické řady a svazky jsou ob
sahem dilu MU kde mezi jiným nalézáme i obálku přímek proťatých dvěma
danými kružnicemi v harmonických čtveřjnách. IV. díl obírá se-póly, polárami a polárními rovinami kružnice a koule. Hojné využiti transformace
reciprokými pólárami dovoluje tu odvoditi vlastnosti kuželoseček. Také
vlastnosti cTtogcňálníčh krtřžnlc, svazků a sítí koulí a pod; tu přicházejí
v úvahu.:-„ •
\-..
Q.Vetter..

