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Апстракт. Експеримент је неизоставни део наставе из физике. Нажалост, школе нису 
довољно добро опремљене да би наставници могли укључити експеримент онолико колико 
би требалo. Овај рад предлаже неколико експеримената који се могу реализирати помоћу 
свакодневних приручних средстaва, које ученици могу наћи у свом дому или у обичној 
продавници. Предложене су и варијанте које би могле бити употребљене, не само као 
истраживачки експерименти или као демонстрације за дискусију, већ и као атрактивни 
експерименти за забаву. 

Кључне речи: приручни експерименти, свакодневни материјали, учење помоћу експеримента. 

УВОД 

Експеримент је најважније едукативно и мотивационо средство у настави физике. 
Такорећи свака активност која се базира на експерименту може да мотивише ученике у 
више различитих смерова: решавање техничких и конструкторских проблема, 
дизајнирање нових уређаја и поступака, добијање нових информација, аналитичке 
активности, креирање модела итд. То значи да сваки ученик, независно колико воли 
физику, независно колико је заинтересован за њу и независно од тога које су његове 
професионалне перспективе, може пронаћи себе у овим активностима [1]. 

Према једној од категоризација, експерименте можемо поделити у три групе: 
1. Демонстрације 
2. Демонстрациони експерименти 
3. Истраживачки експерименти. 
Демонстрација значи јавно, отворено и очигледно приказивање нечега. Демонстрација 

траје релативно кратко и треба бити једноставна да би могла да се понови више пута ако 
је потребно. Често се изводи на почетку часа, да би најавила нову тему или наставну 
јединицу, да би побудила интерес и што је још важније, да побуди ученике на 
размишљање. Највећи недостатак демонстрације је истовремено и њена предност, а то је 
да је изводи наставник, што значи да ученици нису непосредно активни, па нема потребе 
за већим бројем експерименталних комплета да би могли сви ученици да раде. 

Истраживачки експеримент изводе ученици у току часа и служи за откривање нових 
информација и нових знања. Ученици добијају процедурална знања и вештине, а 
резултати који добијају су квантитативни. 

Демонстрациони експеримент је нешто између демонстрације и истраживачког 
експеримента. Служи за откривање нових знања и закона, као и истраживачки 
експеримент, али најчешће га изводи наставник фронтално, а резултати могу бити и 
квалитативни. 

Наставници су заинтересовани за коришћење експеримената у настави и поред тога 
што постоји низ проблема у њиховој примени: недостатак опреме, недостатак времена на 
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часу, технички проблеми, неискуство ученика и др. Један од најједноставнијих начина да 
се укључи експеримент у настави, је примена демонстрације. Демонстрација је релативно 
једноставна за организацију и изведбу. То значи да неискуство ученика нема утицаја. 
Нажалост, демонстрације врло ретко побуђују ученике на размишљање и дискусију. То 
значи да демонстрацију треба надградити, осмислити нови приступ и прилагодити је 
нашим потребама. Демонстрација се може проширити, извести у више различитих 
варијанти, у различитим условима, што је чини ближом демонстрационом експерименту. 
Али, то је нови квалитет и предност који демонстрација добија [2]. 

ВОДЕНА РАКЕТА 

Трећи Њутнов закон 

Вероватно најпознатији закон у физици је Трећи Њутнов закон - закон акције и 
реакције. Кад питате ученике како гласи тај закон, најчешћи одговор је: 

- “За сваку акцију постоји одговарајућа реакција. ” 
Мало прецизнији одговор би био: 
- “За сваку силу акције постоји и сила реакције. ” 
Наставник: “Да ли можеш да даш мало прецизније објашњење?” 
Ученик: “Па реакција је у супротном смеру. ” 
Наставник: “Сила је мера узајамног деловања, а то значи да два тела узајамно делују 

једно на друго. Можеш ли да објасниш закон помоћу тих речи?” 
Ово тражење ствара додатну конфузију код ученика. Ученици мисле да им је најлакше 

да употребе конкретан пример да би дали боље објашњење и у овом случају користе 
најпознатији пример, пример ракете. Следи стандардно објашњење: 

Ученик: “Издувни гасови излазе у једном смеру, а ракета се креће у супротном смеру.” 
Наставник: “Добро. Ако је реч о узајамном деловању, онда која су тела која учествују у 

овом случају и како делују једно на друго? 
У овом моменту ученик се најчешће потпуно блокира и не може дати објашњење. 
 

 

  

а) б) в) 
СЛИКА 1.  а) Гумени чеп са једносмерним вентилом за аутомобилску или бициклистичку гуму. б) 
Пластична боца са гуменим чепом и вентилом. в) Балон са сламком. 

Постоји велики број огледа које демонстрирају овај закон [3, 4, 5]. Један пример 
атрактивне демонстрације је такозвана “водена ракета”. Користи се пластична боца од 0,5 
l, која је затворена гуменим чепом, а у средини чепа је набијен једносмерни вентил за 
аутомобилску или бициклистичку гуму (сл. 1.а). На вентил се прикачује и пумпа за гуме, а 
флаша се поставља под углом у односу на хоризонталну раван (сл.1.б). У току пумпања, на 
одређеном притиску у флаши, она се одваја од гуменог чепа, при чему се лансира. Анализа 
и дискусија са ученицима може довести до познате мисконцепције, да “боца делује силом 



Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 

49 

на чеп, а чеп делује силом реакције на боцу и да се боца може на тај начин “одгурати” од 
чепа и полетети”. Ученици не могу видети да ваздух излази из боце у току лета. Као 
одговор на ову мисконцепцију, следи друга позната демонстрација, летећи балон. Да би 
га лакше контролисали, балон се лепи на сламку за сок, кроз коју је провучен конац 
(сл.1.в). Може се видети и чути да ваздух излази из балона у току његовог кретања. Следе 
питања за размишљање и дискусију: 

- Зашто ваздух излази из балона? 
- Ко или шта утиче на излазак ваздуха из балона? 
- Шта се дешава са балоном кад је напумпан? Шта се дешава са материјалом од ког 

је балон направљен? Дали то стање има утицај на кретање балона? Какав је утицај? 
- Зашто се балон “смањује” у току пражњења? Шта то значи за материјал од кога је 

израђен балон? 
- Ко или шта гура балон напред? Како се то може објаснити? 
Јасно, овај списак питања није коначан. У зависности од ситуације, наставник треба да 

преформулише питања, да постави нова питања и да на тај начин доведе ученике до 
одговора. 

Импулс 

Демонстрација “водене ракете” не завршава овде. Она може имати наставак. Шта би 
било ако у боцу ставимо воду? Предвиђања ученика иду у правцу да “ако се повећа маса, 
онда ће бити теже да се помери ракета и она ће се кретати мањом брзином, постићи ће 
мању висину и имати мањи домет”. Једини начин да се провери та тврдња је да се изведе 
демонстрација. У боцу се сипа око 50 ml воде и понавља се демонстрација. У овом случају 
домет је већи од оног у претходном случају. То је резултат који ученици нису очекивали. 
Ово је ситуација коју Пијаже назива “когнитивни конфликт”, кад информација показује 
нешто супротно од оног које ученик “зна”. То је ситуација која иницира размишљање. 
Тражећи одговор, ученици приступају асимилацији знања, односно прилагођавају 
информације својој потреби, при чему погрешно тумаче законе. Једно од могућих 
објашњења је да што је маса боце већа, већа је и сила, пошто је сила 
правопропорционална маси: F ma , што, разуме се, није тачно. Овај закључак добија на 

интензитету ако се експеримент понови са 100 mL и 150 mL воде. Ипак, након одређене 
количине воде, тачније речено, за одређену масу воде домет боце почиње да опада. 

У овом случају потребно је да се уведе импулс и закон очувања импулса да би се 
објаснила појава. 

Ова демонстрација може прећи у истраживачки експеримент на тај начин што ће 
ученици добити задатак да испитају зависност домета водене ракете од масе воде која се 
сипа у њу. Како расте количина воде у боци, односно њена маса, тако се повећава и домет 
ракете.  За одређену масу воде водена ракета има максималан домет.  За веће масе од те 
критичне масе, домет ракете опада. Ученици треба да објасне зашто је то тако? Шта се 
дешава са водом у току лета ракете? Шта се дешава са укупном масом ракете, маса ракете 
плус маса воде, у току лета? Да ли она утиче на брзину ракете? Како утиче на брзину 
ракете? То су нека од питања које би наставник требао поставити да би навео ученике на 
одговор. 
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КОНОБАРСКИ ТРИК 

Постоје пуно демонстрација које демонстрирају инерцију тела. Али, вероватно 
најатрактивнија демонстрација је конобарски трик, повући столњак са постављеног стола. 
То је демонстрација коју наставници посебно избегавају, зато што су забринути да је 
вероватноћа за неуспех превелика. 

Рецепт за успех претпоставља неколико момената: 
1. Столњак не сме имати порубљену ивицу. Ако је ивица порубљена постоји опасност 

да руб повуче посуђе и да демонстрација не успе. 
2. Посуде које се користе требало би да имају глатку доњу површину и добро би било 

да су доње ивице, ивице које су у контакту са столњаком мало заобљене. Ако нису 
довољно глатке, сила трења може бити довољно велика да повуче посуде са 
столњаком и да посуде падну са стола. Оштре ивице коју су у додиру са столњаком 
могу да направе наборе на столњаку које ће повући посуде на под. 

3. Посуде требају бити пуне, односно да имају неку течност. На тај начин се повећава 
маса, а тиме и инерција посуђа и извођење експеримента је лакше. Обично, 
наставници се боје да било шта ставе у посудe, јер се боје да се течност не проспе 
у току извођења демонстрације. 

4. Столњак се не сме повлачити према горе. То је најчешћа грешка. Столњак треба 
повући преко ивице стола према доле. На тај начин сигурно неће постојати 
компонента силе према горе, која ће подићи посуђе и преврнути га. 

Истраживање које се може овде направити укључује управо четири момента која су 
описана претходно, шта треба урадити да би експеримент био успешан и зашто. Као увод 
у овај експеримент и ово истраживање, могу послужити друге демонстрације, које су на 
први поглед неатрактивне, али ако се одабере прави начин представљања, може се 
повећати драматика чиме би исчекивање резултата демонстрације било узбудљивије [6, 
7]. 

БЕРНУЛИЈЕВА ЈЕДНАЧИНА 

Позната и популарна демонстрација је лебдење пинг-понг лоптице у ваздушном млазу. 
То је интересантна демонстрација, која не први поглед не нуди могућност за истраживање. 
Ипак, ова демонстрација може постати атрактиван истраживачки експеримент. 
Истраживање се може поделити у два дела:  

- открити зависност висине на којој лопта лебди од њеног радијуса и од њене масе 
и 

- открити зависност максималног угла под којим лопта може остати у ваздушном 
млазу од радијуса лопте и масе лопте (сл.2). 

Да би обезбедили константну масу, а различите радијусе, може се употребити балон 
на надувавање. У зависности од тога колико је балон надуван, мења се његов радијус, док 
је његова маса, због мале масе удуваног гаса, практично константна. 

За откривање зависности од масе, сем балона на надувавање, могу се употребити и 
лопте које имају исти радијус, а израђене су од различитог материјала: гума, стиропор, 
пластика... 

За други део истраживања, мерење максималног угла под којим лопта може остати у 
ваздушном млазу, прво треба одредити вертикални правац, односно правац у коме делује 
сила Земљине гравитације. То се може лако одредитии помоћу обешеног ужета или 
штапа. Треба постепено и контролисано повећавати угао између вертикалног правца и осе 
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ваздушног млаза, до момента кад лопта испада из ваздушног млаза. Овај угао се може 
лако измерити ако се ситуација фотографише. Помоћу неког инструмента за мерења 
углова, са слике се може лако измерити угао. При томе треба имати на уму да се не сме 
мењати угао снимања. 

 

СЛИКА 2.  Демонстрација лебдења пинг-понг лоптице у вертикалном ваздушном млазу. α је угао 
између правца у ком делује гравитациона сила Земље и осе ваздушног млаза. 
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