
 XIV, 2009, 4 

ISSN 1337-7795 

Vážení čitatelia, 

v rukách drţíte posledné číslo 14. ročníku Fyzikálnych listov. Áno, uţ 14 rokov sa snaţíme, aj prostredníctvom 

Fyzikálnych listov, udrţovať kontakt s Vami. Mnohí z Vás sú absolventi pedagogického štúdia na našej fakulte 

(FMFI UK, MFF UK). Čo trošku starší, študovali ešte na PF UK (kde boli do roku 1980 odbory matematika 

a fyzika). 

Snahou redakcie od začiatku bolo urobiť z časopisu miesto, kde by sa mohli kontaktovať učitelia fyziky 

na základnom a strednom stupni medzi sebou a tieţ s učiteľmi katedry na ktorej budúci učitelia fyziky študujú. 

Môţu si vymieňať názory na vyučovanie fyziky, podeliť sa so skúsenosťami s vyučovacími prostriedkami 

a metódami. Do akej miery sa nám to darí, posúďte sami. Názor redakcie je, ţe aj keď počet príspevkov exter-

ných autorov rastie, vo Fyzikálnych listoch prevládajú stále články učiteľov a doktorandov Katedry teoretickej 

fyziky a didaktiky fyziky. Viem, ţe máte práce vyše hlavy, najmä v tomto roku, keď prebieha „reforma“. 

Moţno v ďalšom školskom roku pribudne článkov o konkrétnych skúsenostiach s jednotlivými témami, či a 

ako sa zmenilo vyučovanie a pod. Čo nám najviac chýba, sú reakcie (kladné, záporné, s výhradami) na jednot-

livé príspevky. Autori sa potešia aj pár kritickým vetám. Stačí poslať e-mail na adresu redakcie. Na tej istej 

adrese uvítame aj autorské príspevky. Pošlite ich v elektronickom formáte umoţňujúcom dizajnové úpravy 

(word, openoffice,…). Obrázky priloţte aj osobitne v tlačovej kvalite (300 pt/inch). 

V neposlednej rade Fyzikálne listy informujú o dianí na fakulte, najmä v súvislosti so štúdiom a o všetkom, 

čo by mohlo zaujímať Vás alebo Vašich študentov.  

Je tu opäť čas, keď sa aj Vaši maturanti budú rozhodovať o štúdiu na vysokých školách. Moţno niektorí 

rozmýšľajú aj o matfyze. Im a ďalším nerozhodnutým je určený leták, ktorý sme Vám poslali spolu s Fyzikál-

nymi listami. Na letáku je napísané stručne všetko potrebné a adresa na ktorej je moţné zistiť podrobnosti. 

Tu sa mi ţiada zdôrazniť jednu skutočnosť, ţe štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky nie 

je určené len pre vyhranené talenty. Väčšina našich študentov patrila na gymnáziu do skupiny ţiakov, kto-

rým nerobili problémy ani ďalšie prírodovedné predmety. Matematiku, fyziku, či informatiku si viacerí obľúbili 

aţ na fakulte. Neznamená to, ţe štúdium na FMFI UK je ľahké, ale je zvládnuteľné. Naša fakulta patrí, dnes 

uţ to môţeme hrdo povedať, medzi elitné školy na Slovensku. Naši absolventi nemajú dlhodobo problémy 

so zamestnaním doma, ani za hranicami. 

V predchádzajúcom čísle Fyzikálnych listov sme informovali o Šoltésových dňoch 3.– 4. decembra 2009 

v Budmericiach. Účastníci budú pracovať vo fyzikálnych dielňach. Práca v dielňach je zameraná na fyzikálne 

aktivity, experimenty ktoré moţno vyuţiť a realizovať v reformných ročníkoch (niţších, vyšších) 8-ročného 

a tieţ 4-ročného gymnázia, na stredných odborných ako aj na základných školách. 

Anotácie dielní nájdete tieţ v tomto čísle. 

Za redakciu Vám ďakujem za priazeň a spoluprácu. Prajeme Vám príjemné Vianočné sviatky v kruhu 

rodiny a priateľov a po všetkých stránkach úspešný Nový rok. 

Martin Belluš 

 Nájde sa pamätník, ktorý spozná túto budovu? 
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Krátke informácie 

Besedy o modernej vede so stredoškolákmi na DVD 

V rámci projektu APVV kolektív autorov pripraví v rokoch 2010 a 2011 

okolo 20 záznamov prednášok s diskusiou na DVD. Záznamy budú do 45 mi-

nút, tak aby vyučujúci na strednej alebo základnej škole mohli DVD vyuţiť 

na jednej vyučovacej hodine. 

Záznamy by mali pomôcť učiteľom doplniť a rozšíriť ţiakom poznatky 

zo školského učiva z fyziky, chémie a ďalších prírodných vied. Napríklad 

elementárne častice, jednoduché experimenty, meteorológia, výskum Marsu, 

kvantové počítače, supravodiče, nanotechnológie, genetika, biológia, astro-

fyzika, archeológia a pod. Všetky prednášky budú spojené s mnohými 

experimentmi. 

Prvá bude zaznamenaná prednáška doc. Kundracika Pravda a lži o škod-

livosti mobilných telefónov. 

AKADÉMIA 2009 

Veľtrh AKADÉMIA je určený predovšetkým stredoškolským a vysoko-

školským študentom, ktorí hľadajú informácie o moţnostiach štúdia na vy-

sokých školách. Kaţdý rok ho navštívi viac ako 10 000 študentov z celého 

Slovenska. 

Na 13. ročníku AKADÉMIE, 5. aţ 8. októbra 2009, v priestoroch Národ-

ného Tenisového Centra v Bratislave, propagovalo moţnosť študovať na 

svojich školách 18 univerzít a vysokých škôl zo Slovenska, 20(!) z Českej 

republiky a asi 15 z ďalších krajín. Univerzitu Komenského zastupovala 

len FMFI (zúčastňujeme sa pravidelne) a Farmaceutická fakulta. 

Steny nášho stánku tvorili naše vlastné panely. Na dvoch boli informácie 

o fakulte, na ďalších boli zaujímavé praktické aplikácie najmä fyzikálneho 

výskumu. Na dvoch zavesených veľkoplošných obrazovkách beţal film 

o fakulte a katedrách, zaujímavé šoty z rôznych aplikácii výskumu a dve 

prednášky z cyklu prednášok pre stredné školy zaznamenané vo fakultnom 

štúdiu. Pozornosť pútal experiment so vznášajúcou sa polystyrénovou guľou 

v prúde vzduchu a učebná pomôcka na miešanie základných farieb. 

O stánok bol veľký záujem. Niektorí študenti sa vrátili aj niekoľkokrát 

(zrejme si chceli znovu vypočuť, čo hovoríme o moţnosti dostať sa na 

fakultu bez prijímacej skúšky, o perspektívach absolventov a iné). Najviac 

sa zaujímali o štúdium informatiky, ale mal som dojem, ţe oproti minulým 

rokom sa častejšie pýtali aj na fyziku a matematiku. 

Rozdali sme 250 CD o fakulte, 100 Ročeniek, 450 broţúr o fakulte  

a katedrách (16 strán), 600 papierových spektroskopov s logom fakulty, 

460 farebných broţúr Veda pre ţivot (64 strán) a 100 CD Veda pre ţivot. 

Fakultu sme predstavili aj na 25 minútovej prezentácii v rámci semináru, 

ktorý bol súčasťou veľtrhu. 
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Rezonancia 

„Krempaského“ rezonátor 
(námet na rezonátor pochádza od prof. Júliusa Krempaského) 

1. časť – Učiteľ demonštruje 

Rezonátor môţete pripraviť pred ţiakmi. Stoličku vyloţíte na lavicu hore nohami. Nohy stoličky pevne 

spojíte špagátom a naň pomocou lepiacej pásky zavesíte rôzne telesá, napríklad pero, noţnice, pravítko, 

izolepu. 

 

Rezonátor 

Teraz začnete kúzliť. Poviete si napríklad: „Noţnice, rozkývajte sa!“ Rozkývajú sa noţnice. 

  

 „Noţnice rozkývajte sa!“ Detail na pointu triku 

Vy ich pritom rozkývate nenápadným pohybom prsta na kraji špagátu. Ak budete dávať špagátu impulzy 

s frekvenciou, akou sa kývajú noţnice, podarí sa vám ich výrazne rozkývať. Spôsob nemusíte ţiakom prezrá-

dzať, prídu naň sami. Potom si poviete napríklad: „Pero, rozkývaj sa!“ a postupujete podobne, len impulzy 

špagátu udeľujete s frekvenciou kývania sa pera. Odporúčame pred začiatkom „kúzlenia“ vyskúšať si kývanie 

pouţitých telies. 
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Cieľom je ozrejmiť aj pojmy oscilátor, rezonátor, nútené kmity, rezonancia. 

Poznámka: Namiesto učiteľa môţe po dohode demonštráciu pripraviť ţiak. 

2. časť – Ţiaci si zostrojujú svoj rezonátor 

Po tom, čo ţiaci objavia „kúzlo“, je vhodné nechať im priestor, aby si mohli sami vytvoriť podobný rezo-

nátor so závaţiami visiacimi na špagáte. 

  

 Ţiacky rezonátor Rozkývaný ţiacky rezonátor 

Ţiacka aktivita: Vyrobte si rezonátor. Poloţte na stôl stoličku hore nohami a zaviaţte na nohy stoličky 

pevný špagát (obrázok). Na tento upevnený špagát potom zaveste na ďalšie špagáty rôznej dĺţky a na ne upev-

nite závaţia. Získali ste kúzelnícky rezonátor. Prstom môţete rozkývať poţadované závaţie. 

Poznámka: Rezonátor so závaţiami zavesenými na rôzne dlhých špagátoch je ľahšie rozkývať poţadovanou frekven-

ciou ako rezonátor vytvorený pomocou telies. 

Cieľom je poskytnúť ţiakom záţitok s realizáciou rezonancie. 

Tacomský most 

Aktivita: Čím sa preslávil Tacomský most (Tacoma bridge). Nájdite čo najviac informácií na Internete 

a pripravte si krátku prezentáciu s fotografiami, prípadne videom o tomto moste. 

Iné príklady na rezonanciu 

Aktivita: Uveďte, nájdite príklady, keď treba počítať s existenciou rezonancie, prípadne kde sa rezonancia 

vyuţíva. 

Očakávané výsledky by mohli byť napríklad: 

Most a vojaci, nerozbiť auto na „roletách“, tancujúca práčka, rozbíjanie pohára pred reproduktormi, mag-

netická rezonancia (Pišút). 

Podľa námetu prof. Krempaského napísal Peter Horváth 
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Bezšnúrový telefón v kabinete 

Článok nadväzuje na „Mikrovlnnú rúru v kuchyni“ vo FL 3/2009. 

Abstract: Cieľom príspevku je prezentovať aktivitu, experiment Určenie hustoty energie vysokofrekvenčného elektro-

magnetického poľa S(μW/m
2
) v okolí bez šnúrového telefónu s uvedením konkrétnych výsledkov.  

Úvod 

Bezšnúrový telefón (BT) je spotrebič, ktorý sa nachádza v mnohých domácnostiach. BT vyuţíva vysoko-

frekvenčné elektromagnetické pole (vf EMP) s frekvenciou 2,4 GHz. 

V médiách sa dozvedáme rôzne, informácie týkajúce sa pôsobenia BT resp. vf ţiarenia na človeka napr. 

[1, 2]. Tieto informácie sú niekedy protichodné. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli, ţe zmapujeme vf EMP 

v miestnosti v okolí BT. Merania sme realizovali v rámci projektu prezentovanom v [3]. 

Experiment sme realizovali podľa návodu [4]. Pre merania sme pouţili prístroj HF 35C. Jednoduchý 

experiment, ktorý sme realizovali, môţe slúţiť, ako podklad pre diskusiu so špecialistami. Hygienické 

normy a opis analyzátora HF 35C nájdete v [5] a v článku Mikrovlna rúra v kuchyni vo Fyzikálnych listoch 

č. 3/2009. 

Experimentálne výsledky 

Merania vf EMP, ktorého zdrojom je bezšnúrový telefón (BT), sme realizovali v kabinete (obr. 1). Nakres-

lili sme pôdorys miestnosti s vyznačením meracích bodov (obr. 2). Experiment a vyhodnotenie sme realizovali 

podľa pracovného listu [4]. 

   
Obr. 3 ukazuje časové závislosti hustoty energie S v rôznych meracích bodoch, pri nezapojenom bezšnú-

rovom telefóne (stanica BT, nie je pripojená na napätie 220V) – pozadie. Obr. 4 ukazuje rovnakú závislosť, 

avšak BT je pripojený na 220 V, pričom netelefonujeme. 

   
Z porovnania závislosti S(t) na obr. 3 a 4 vyplýva, ţe zapnutý BT (stanica BT zapojená do siete – netele-

fonujeme) je zdrojom vf EMP. Toto pole, v priestore celej pracovne, je stacionárne (minimálne kolíše) a je 

nehomogénne. Hodnoty S, závisia od vzdialenosti od BT. V porovnaní so Slovenskými normami [6] sú hod-

noty S (v najnepriaznivejšom prípade) 1 400 krát menšie, ako predpisuje norma (2 W/m
2
), obr. 3, avšak sú 

20 aţ 150 krát väčšie v porovnaní s pozadím (obr. 4). Podľa SBM-2008 [7] sú v pracovni silné aţ extrémne 

 

Obr. 1  Bezšnúrový telefón 

na stolíku v pracovni 
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Obr. 3  Časová závislosť hustoty energie S 

v rôznych miestach pracovne, pozri obr. 2 

BT nie je zapojený do siete - pozadie 

 

Obr. 2  Pôdorys pracovne (6,5 m × 2,5 m); 

A, B, C, D, E, F, a G meracie body; T – stôl,  

BT – bezšnúrový telefón 
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Obr. 4  Časová závislosť hustoty hustoty  

energie S v rôznych miestach pracovne 

BT je zapojený do siete, avšak netelefonujeme 
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anomálie vf EMP. Experimenty ukázali, ţe v bodoch D a E boli hodnoty S väčšie ako 2 000 μW/m
2
 (prekro-

čili rozsah nášho prístroja). Ţiarenie prešlo aj stenou na chodbu, bod G je vo vzdialenosti od 1 m steny. 

Bezšnúrový telefón (jeho stanica) ţiari stále, 24 hodín denne, ak je zapojená do siete na napätie 230 V (teda 

nielen 30 sekúnd, ako sme realizovali meranie). 

Na záver ešte niekoľko výsledkov 

Vf EPM v exteriéri: Na sídlisku v okolí blokov sme namerali hodnoty S v intervale cca 10 aţ 500 μW/m
2
, 

v okolí školy 20 aţ 200 μW/m
2
, v lese 0,0 aţ 3,0 μW/m

2
. 
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Freinetovské hodnotenie ţiakov ako prvok humanizácie 

na základných a stredných školách 

Školské hodnotenie slúţi na poznávanie a posudzovanie stupňa rozvoja ţiakovej osobnosti. Je nevyhnutnou 

súčasťou edukačného procesu. Má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Zasahuje veľmi citlivú oblasť 

ţiaka, jeho sebavedomie. Efektívnosť práce škôl i jednotlivých učiteľov sa posudzuje aj podľa spôsobov 

skúšania ţiakov, podľa klasifikácie a hodnotenia ţiakov. Humanistická výchova predpokladá diferencovaný 

prístup k ţiakovi a pouţitie rôznych metód skúšania vo výchovno-vzdelávacom procese. Hučeková vo svojej 

práci uvádza, ţe u nás sa známkovanie na školách II. cyklu objavuje v 1. polovici 19. storočia a na školách 

I. cyklu koncom 19. storočia. 

Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia sú vystavené kritike ţiackej, učiteľskej a rodičovskej obce najviac zo 

všetkých didaktických funkcií. Sú zdrojom väčšiny sporov, nedorozumení i konfliktov, ku ktorým dochádza 

medzi učiteľom a ţiakmi, učiteľom a rodičmi, učiteľom a jeho nadriadenými orgánmi (Turek, 2008, s. 343). 

Predmetom kritiky sú kritériá hodnotenia výstupov – výsledkov, vecná afunkčná kvalita vedomostí, objektivita 

a spravodlivosť examinátora a aj procesuálna stránka skúšania. 

Ak je klasifikácia ţiakov vyuţívaná na hodnotenie kvality učiteľovej práce a dokonca aj na finančné odme-

ňovanie, vytvára to na mnohých učiteľov neţiaduci tlak a nepriaznivo ovplyvňuje aj kvalitu vyučovacieho 

procesu, napr. hlavným cieľom učiteľa sa stáva úspešnosť jeho ţiakov v didaktických testoch alebo učiteľ 

umelo vylepšuje prospech svojich ţiakov (Turek, 2008, s. 346). To naznačuje, ţe kontrola vyučovacieho 

procesu, t. j. skúšanie, hodnotenie i klasifikácia ţiakov sú poznačené určitými nedostatkami. 

Ţiakov výkon pri skúšaní má učiteľ nielen klasifikovať, ale aj slovne hodnotiť (Turek, 2008, s. 349). Ideálne 

by bolo hodnotenie ţiaka vzhľadom na jeho predchádzajúci výkon. Tieţ veľmi pozitívne pôsobí zhodnotenie 

kaţdého aj malého zlepšenia. Kaţdý rád zaţíva pocit úspechu, pri ktorom sa vytvára vnútorná motivácia – 

radosť z poznávania nového. 

V predmetovom hodnotení by mal učiteľ dbať na to, aby popisoval, ale neposudzoval, aby prísne odde-

ľoval zaznamenávanie pozorovaných javov od ich hodnotenia. Zmyslom je zhromaţdiť fakty, skladať 

mozaiku, z ktorej sa aţ neskôr ukáţe, čo bolo náhodné a čo je stabilizovaný jav. Tu musí byť priestor aj na 

http://physedu.science.upjs.sk/degro/pokus/pokusy.html
http://www.conrad.sk/
http://www.conrad.de/
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zaznamenanie výsledkov písomných prác (najlepšie v percentách). Ak sú vedľa seba kolónky pre jednotlivé 

mesiace, dá sa ľahko posúdiť, či sa výkon ţiaka zlepšoval, stagnoval alebo sa zhoršoval. Pri zaznamenávaní 

výsledkov aj grafickým spôsobom aj sám ţiak ľahko zbadá ako sa blíţi k stanovenému cieľu, najmä ak je 

celok učiva rozdelený na časti podľa obsahových podcelkov. Vhodné je, aby celok predstavoval väčší časový 

úsek, čím by ciele stihli zvládnuť aj pomalší študenti. 

Grafické hodnotenie sa v pedagogike Freineta povaţuje za určitý druh symbolického hodnotenia. Učiteľ 

za aktívneho podielu ţiaka ho kaţdý týţdeň graficky vyhodnotí v určených oblastiach. Za celý školský rok 

vyučujúci získa vyše 40 grafov, z ktorých môţe urobiť záverečné hodnotenie. Takto získané grafy moţno 

porovnávať a tak sledovať pokrok ţiaka v určených oblastiach (graf 1). 

 

Graf 1  Grafické hodnotenie jedného ţiaka za všetky predmety vo Freinetovskej škole 

Rovnakým spôsobom ako hodnotíme jedného ţiaka za všetky predmety je moţné hodnotiť celú triedu  

v jednom predmete. Toto hodnotenie sa dá realizovať po kaţdej písomnej práci samostatne alebo súhrnne po 

viacerých písomných prácach. V grafe 2 sú znázornené získané body, ktoré získal kaţdý ţiak triedy z 1. písom-

nej práce (body 1) a maximálny počet bodov, ktoré daný ţiak mohol získať z 1. písomnej práce (max 1). Rov-

nakým spôsobom sú znázornené výsledky po 2. písomnej práci. Body, ktoré získal jednotlivý ţiak (body 1 + 2) 

a body, ktoré mohol získať (max 1 + 2), vyjadrujú súčet bodov za 1. a 2. písomnú prácu. Na grafe č. 2 sú vy-

značené tieţ percentuálne hranice pre hodnotenie ţiakov podľa nasledovnej stupnice: 100 % – 90 % (výborný), 

89 % – 80 % (chválitebný), 79 % – 50 % (dobrý), 49 % – 30 % (dostatočný), 29 % – 0 % (nedostatočný). 

 

Graf 2  Grafické hodnotenie ţiakov celej triedy za jeden predmet Freinetovskou metódou 
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Takýmto spôsobom vytvárame v triede spoločne so ţiakmi graf. Jednotlivé hranice pre príslušné percen-

tuálne záverečné hodnotenie sa menia po kaţdej písomnej práci počas roka. Na spoločnom grafe v triede sa 

tieto hranice znázorňujú pomocou pomocných pohyblivých šnúrok na nástenke. Na grafe sú tieto hranice 

zobrazené prerušovanou čiarou. Ţiak tak po kaţdom hodnotení okamţite dostáva informáciu o svojej vedo-

mostnej úrovni. Na štvrťročnom a polročnom hodnotené triedy sa z grafu veľmi ľahko určia slabo prospievajúci 

a neprospievajúci ţiaci a celkový profil úrovne triedy. Takýto graf je veľmi prospešný nielen pre ţiakov, ktorí 

sa môţu navzájom porovnávať a to ich motivuje k lepším výsledkom, ale takisto aj pre vyučujúceho, ktorý 

na základe grafu jednak hodnotí triedu a usmerňuje ďalší vývoj výučby optimálnym spôsobom. Má prehľad 

o tom, ktorý ţiak je šikovný a ktorý nedosiahol ţelané kompetencie v určitých tematických celkoch. Tak môţe 

vhodne rozvíjať šikovných ţiakov individuálnym prístupom (náročnejšie úlohy, logické úlohy, olympiády, 

korešpondenčné semináre apod.) a zároveň sa venovať slabším a neprospievajúcim ţiakom (intenzívnejšie 

precvičovanie jednoduchších úloh z konkrétnych tematických celkov, v ktorých ţiak nedosahuje poţadovanú 

úroveň kompetencií).  

Do grafického hodnotenia je moţné zahrnúť aj iné aktivity, ako písomné práce. Ide o  ústne odpovede, 

referáty, iná rozvojová činnosť (príklady z olympiád, zaujímavé úlohy, logické, rébusy apod.). Body za takéto 

aktivity sa pripočítavajú v aktuálnom čase do grafu.  

Špecifikum freinetovskej školy je práve v technikách, v pracovných postupoch a v pomôckach, ktoré Freinet 

zaviedol do vyučovania. Za najdôleţitejšie prostriedky vyučovania povaţuje: 

– praktická práca v pracovných ateliéroch, v školskej tlačiarni, maľovanie, modelovanie, 

– voľné vyjadrovanie všetkými formami, najmä však voľné texty, 

– individuálna práca najmä s autokorektívnymi (sebakontrolnými) kartami, s pracovnými zošitmi, z ktorých 

sa tvorí triedna kniţnica; individuálna práca musí súčasne podporovať kolektívnu prácu, kde kaţdý pracuje 

pre svoje potreby aj pre potreby ostatných, 

– mimoškolské pozorovanie a poznávanie ţivotnej reality, exkurzie, mimo priestorov školy, ktoré slúţi 

najmä ako motivácia k hlbšiemu poznaniu, 

– úzka spolupráca učiteľov. 

K tomu slúţia najdôleţitejšie techniky a materiály ako sú: školské kartotéky, voľné texty, školská korešpon-

dencia, školské noviny, školská tlačiareň, kniţnica. Jednou z freinetovských techník je aj priestorové uspo-

riadanie triedy. Priestor musí byť mnohostranne rozčlenený a neexistujú pevne zakotvené lavice. Trieda by 

mala byť rozdelená na voľný čelný priestor pre kolektívnu činnosť detí. Police, kartotéky, kniţnice by mali 

byť uloţené po obvode triedy. Deti by mali mať moţnosť voľného pohybu, prestaviteľné stolíky a stoličky. 

Časť priestoru triedy tvoria ateliéry. Je to vlastne kútik, kde sa nachádza tlačiareň, spojené stoly, je to miesto, 

kde sa maľuje, modeluje, kde sa chovajú zvieratká a pestujú rastliny. 

Freinetovská pedagogika je plná podnetných myšlienok, no kritici poukazujú na nedostatok teoretického 

zázemia pre túto koncepciu, ako aj moţný anarchizmus v organizácii vyučovania. Tvorivý učiteľ v nej však 

môţe nájsť mnoho inšpirácií. V mnohých krajinách sa táto koncepcia realizuje skôr vo freinetovských triedach 

v rámci beţných škôl, ako v samostatne organizovaných celých freinetovských školách. 

Literatúra 

HUČEKOVÁ, Denisa: Pedagogicko-psychologické otázky skúšania a hodnotenia žiakov.  

Dostupné online: <http://www.diskurz.sk/hucekova/D08Hodnotenie.doc> [02-08-2009] 

TUREK, Ivan: Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2008, 595 s. ISBN 978-80-8078-198-9 

Mgr. Mária Holubcová 

maria_holubcova@post. sk 

Počítačová simulácia reálneho fyzikálneho javu 

V školskej fyzike v gymnáziu sa často snaţíme zadávať k riešeniu fyzikálne úlohy o javoch, ktoré sú 

väčšine ţiakov dôverne známe. Očakávame, ţe úloha o činnosti, ktorú ţiaci viackrát vykonali, bude mať 

motivačný účinok a prebudí ich záujem. Úlohu potom spravidla zadáme opisom reálnej úlohovej situácie. 

Zadanie úlohy môţe mať napr. slovnú alebo aj obrazovú formu, napr.:  

Lyţiar s hmotnosťou 90 kg (obr. 1) sa pri zjazde pohybuje na svahu so sklonom .2,0
z

h
 Koeficient šmy-

kového trenia medzi skĺznicami lyţí a povrchom zjazdovky má hodnotu f = 0,01. Vypočítajte rýchlosť lyţiara 
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na konci svahu dlhého 500 m. Aerodynamickú odporovú silu pôsobiacu na lyţiara pri pohybe vo vzduchu 

zanedbajte (Pozri podobnú úlohu, napr. 1 , str. 73, 74, 76). 

Obr. 1  Reálna situácia: Na lyţiara pôsobí v smere jeho pohybu na svahu 

sila Fp, ktorá zrýchľuje jeho pohyb. Proti smeru pohybu pôsobí odpo-

rová sila Fo, zloţená zo sily Ft šmykového trenia a odporovej aerodyna-

mickej sily Fa 

Posledná veta (niečo treba zanedbať) je v školskej fyzike veľmi obvyklá a spravidla ţiaka nijak neprekvapí. 

Skôr v jeho úvahách o jave vyvolá jednoduchú reakciu: „Zrejme odporová sila, ktorou na lyţiara pôsobí 

vzduch, je príliš malá na to aby sme sa ňou váţne zaoberali.“ Zadávateľ úlohy však príčinu, pre ktorú sa ţiak 

aerodynamickou odporovou silou Fa nemá zaoberať, dobre pozná. Táto sila nemá počas pohybu konštantnú 

veľkosť, ale závisí od rýchlosti v pohybu podľa vzťahu 
2

a
2

1
vCSF , v ktorom C je tvarový koeficient aero-

dynamického odporu, S je plocha čelného prierezu lyţiara a konštanta  je hustota vzduchu. Pri riešení úlohy 

by teda mal ţiak vypočítať zrýchlenie a z pohybovej rovnice  

 ma = Fp − Ft − Fa (1) 

Keď dráhu v smere svahu označíme x a dosadíme za sily Fp, Ft, Fa, dostaneme diferenciálnu rovnicu 

 

2

2

2

d

d

2

1
cossin

d

d

t

x
CSfmgmg

t

x
m  (2) 

s ktorou si ţiak samozrejme nevie poradiť. Ak ale zanedbá aerodynamický odpor, vynechá posledný člen rov-

nice (1), je schopný vypočítať konštantné zrýchlenie a a potom rýchlosť v = at a dráhu 2

2

1
ats v čase t = 20 s. 

V niekoľkých nasledujúcich riadkoch uvádzame v skratke riešenie úlohy v „klasickej“ podobe: 
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 111 hkm155sm17,43sm)98,08,901,02,08,9(0001v  

Z výpočtu vyplýva, ţe v ideálnom prípade, pri zanedbaní aerodynamickej odporovej sily (Fa = 0), by sa 

mal lyţiar na konci svahu s dĺţkou 500 m pohybovať rýchlosťou 155 km ·h
−1

. 

Aby sme sa vyhli zdĺhavým algebraickým úpravám a numerickým výpočtom, nechali sme si na počítači 

zobraziť grafy zrýchlenia a = a(t), rýchlosti v = v(t) a dráhy s = s(t) v závislosti od času. Pre ideálny prípad 

sú tieto grafy na obr. 2 ľavom stĺpci. Pohyb lyţiara pri zanedbaní aerodynamickej odporovej sily (Fa = 0) by 

mal byť rovnomerne zrýchlený so zrýchlením 2 m·s
−1

. 

Počítačový program je zostavený tak, aby simuloval aj reálny pohyb lyţiara so započítaním aerodynamic-

kej odporovej sily. Zobrazujú ho tri grafy v pravom stĺpci na obr. 2. Reálny pohyb lyţiara nie je rovnomerne 

zrýchlený, zrýchlenie postupne klesá a po štyridsiatich sekundách klesne aţ na nulu. Preto ďalší pohyb lyţiara je 

rovnomerný, ako to vidíme na grafe rýchlosti v = v(t) a aj na grafe dráhy s = s(t). Na konci svahu (s = 500 m) 

sa lyţiar pohybuje rýchlosťou 91 km·h
−1

. 
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Obr. 2 

Simulácia pohybu lyţiara 

na svahu so sklonom 20 %. 

Grafy zrýchlenia, rýchlosti 

a dráhy v závislosti od času. 

Vľavo – ideálny prípad so 

zanedbaním aerodynamic-

kého odporu (Cx = 0, Sx = 0). 

Vpravo – realita –  

proti smeru pohybu pôsobí 

aerodynamická odporová 

sila 2
a

2

1
vCSF  závislá 

od druhej mocniny rýchlosti. 

Hodnoty koeficientov odporu 

Cx nájdeme v tabuľke na 

obr. 3. 

Z rozdielneho priebehu grafov a z porovnania dosiahnutých rýchlostí vyplýva, ţe pri idealizovanom riešení 

(Fa = 0) zanedbávame fyzikálnu súvislosť, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje fyzikálny jav a preto do-

stávame výsledky, ktoré sú celkom nereálne a výrazne odporujú skutočnosti. Je zrejmé, ţe takto nechávame 

ţiakov riešiť úlohy len preto, aby mohli vykonať niekoľko algebraických úprav matematicky formulo-

vaných fyzikálnych vzťahov a potom vypočítať nereálny výsledok. Takto riešená úloha by sa mala zaradiť 

skôr medzi matematické cvičenia.  

Snaha zanedbávať fyzikálnu realitu len preto, „aby ţiak niečo vypočítal, aj keď to nezodpovedá skutočnosti“, 

je ţiaľ v súčasnej stredoškolskej fyzike veľmi rozšírená. Podporuje matematický formalizmus v myslení ţia-

kov a skresľuje ich pohľad na reálny svet. 

Obr. 3  Tabuľka hodnôt koeficientu aerodynamického odporu C pre telesá  

s rôznymi tvarmi, obtekané vzduchom. Najväčší aerodynamický odpor  

(C = 1,4) prislúcha telesu s miskovitým tvarom, ktoré je obrátené dutou 

stranou dopredu v smere pohybu. (Spomeňme si na padák.) 

Súčasný stav prostriedkov výpočtovej techniky dostupných aj v škole, umoţňuje poznávať skutočne exis-

tujúce príčinné súvislosti medzi fyzikálnymi vplyvmi a ich následkami. Tam, kde riešenie vyţaduje pouţiť 

ţiakovi neznáme a nezrozumiteľné matematické postupy, program sa stáva „čiernou skrinkou“. Riešiteľ vie 

program obslúţiť a vyuţiť, ale nevie ako funguje. V prípade počítačovej simulácie, ktorej výsledky sú na  

obr. 2, vie do programu vloţiť hodnoty veličín a vie aj vysvetliť, ktorú fyzikálnu vlastnosť javu predstavujú. 

Takými veličinami sú napr. koeficient f šmykového trenia, sklon svahu alebo postoj lyţiara, ktorý sa prejaví 

ako tvarový aerodynamický koeficient C alebo ako plocha S, ktorou lyţiar „naráţa“ na vzduch pred sebou…  

Ţiakovi strednej školy však určite nebude známe, ako počítač rieši diferenciálnu rovnicu (2). Nie je neob-

vyklé, ţe beţne a bez problémov niečo pouţívame bez toho, ţe by sme vedeli ako to funguje. Spomeňme si 

napr. na mobilný telefón alebo procesor počítača… 
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Riešenie fyzikálnych úloh na počítači si ţiada nový prístup zo strany učiteľa. Zauţívaná „univerzálna“ schéma 

riešenia úlohy zadanie – všeobecné riešenie – riešenie s dosadenými hodnotami – kvantitatívny výsledok, je 

pri väčšine úloh riešených počítačovou simuláciou ťaţko pouţiteľná. 

Riešenie fyzikálnej úlohy na počítači sa spravidla začína opisom fyzikálneho javu. Od riešitelia sa ţiadajú 

úvahy o súvislostiach javu s fyzikálnymi veličinami, ktorými sa dá jav opísať, hypotézy o ich vplyve na jav 

a overovanie hypotéz simuláciou javu po dosadení vybraných hodnôt veličín do programu. Aţ v tejto fáze 

riešenia, keď riešiteľ opakovane mení a do programu dosadzuje zmenené fyzikálne veličiny, môţeme 

hovoriť o fyzikálnom poznávaní javu. Počítačová simulácia šetrí čas, ktorý sme pri „klasických“ postupoch 

riešenia venovali matematickým operáciám a teraz ho vyuţívame na skúmanie fyzikálnych vlastností javu. 

Poznávacie postupy podobné tomu, ktorý sme predviedli pri počítačovej simulácii pohybu lyţiara na svahu, 

sú vhodné všade tam, kde matematické postupy potrebné na reálny opis javu presahujú rámec ţiackych spôso-

bilostí. Potrebujeme ich aj pri riešení matematicky menej zloţitých úloh, aby sme získali dostatok času na 

overovanie hypotéz o jave. Veľmi dôleţité sú tieto postupy pre vyučovanie fyziky v prvých troch ročníkoch 

štvorročného gymnázia, kde má fyzika prednostne plniť svoje všeobecno-vzdelávacie poslanie. Z tohto sta-

noviska vychádzali aj autori súčasnej učebnice fyziky pre 1. ročník gymnázia 1 . K učebnici pripravili súbor 

počítačových programov umoţňujúcich simuláciu javov alebo spracovanie odmeraných dát v programových 

systémoch EXCEL a Coach. Súbor týchto počítačových aplikácií je dostupný na stránke „Učebnice fyziky“ 

na portáli FYZIKUS Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 2 . 

Literatúra 

1. KOUBEK, V., LAPITKOVÁ, V, DEMKANIN, P.: Fyzika pre 1. ročník gymnázia. Bratislava : Zdruţenie EDUCO, 

2009. 

2. http://fyzikus.fmph.uniba.sk. (Pozri stránku „Učebnice fyziky“.) 

V. Koubek 

FMFI UK Bratislava 

Anotácie (Šoltésove dni) 

Beňuška, J., Šabo I. 

Workshop ponúka návod, ako moţno realizovať vyučovacie hodiny výrazne podporené experimentálnou 

činnosťou najmä ţiakov. Ţiaci uskutočňujú praktické cvičenia trvajúce v časovom rozsahu od 20 minút aţ po 

celú vyučovaciu hodinu. Praktická činnosť je zameraná nielen na pozorovanie a vysvetlenie jednoduchých 

experimentov, ale aj na meranie fyzikálnych veličín a ich matematické spracovanie. Ide o nové experimenty, 

na ktoré treba pomôcky „vyrobiť na kolene“. Nesúlad súčasných učebníc pre 1. ročník gymnázia s obsahom 

predmetu je riešený vytváraním vlastných učebných textov pre ţiakov. 

Na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine uţ niekoľko rokov veľmi úspešne pracuje Centrum 

popularizácie fyziky s celoslovenskou pôsobnosťou, a tak s námetmi na praktické cvičenia učitelia nemajú 

problém. Súčasťou workshopu je prezentácia top experimentov realizovaných návštevníkmi Centra populari-

zácie fyziky v uplynulých školských rokoch. 

Demkanin P., Chalupková S., Šuhajová Z. 

V tejto dielni sa budeme venovať laboratórnej činnosti ţiakov v duchu ŠVP – gymnázium. Príklady aktivít 

budú najmä z oblasti kmitanie a vlnenie. Spomenieme pripravovanú učebnicu F2G a zbierku úloh ZUZF2. Pre 

účastníkov nebudú pripravené frontálne experimenty, ţiacku experimentálnu činnosť budeme komentovať 

z pohľadu učiteľa. Účastníci si z dielne odnesú niekoľko spracovaných námetov aktivít pre priame 

pouţitie so ţiakmi na strednej škole. Odnesú si tieţ jednu domácu úlohu. 

Jednu úlohu máme aj vopred: „Je dobré, ţe fyzika patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a učia sa 

ju všetci ţiaci základnej školy a gymnázia. Budem sa snaţiť vás naučiť …XX… tak, aby …XX…“ Úloha: 

Doplňte výrok učiteľa tak, aby sa s ním stotoţnila aspoň polovica ţiakov. Aspoň pár riadkov odpovede odo-

vzdajte lektorom na dielni. 

Haverlíková V., Hodosyová M., Horváthová J., Matejka M., Teplanová K., Zelenák M. 

Predstavené budú dve konkrétne ukáţky tvorivo-objavných aktivít SCHOLA LUDUS: 

1. „Ťaţisko v pohybe“ určené študentom stredných škôl aj s verziou pre základné školy, 

2. vzdelávací program „Papierová fyzika“ určený ţiakom druhého stupňa základných škôl a obsahuje aj 

podklady pre rozšírenie aj na stredoškolskú úroveň. 

Tvorivo-objavná dielňa „Ťaţisko v pohybe“ bola uţ realizovaná na 4 gymnáziách (pre viac ako 1 700 štu-

dentov), vo verzii pre základnú školu na 11 školách (pre 1 105 ţiakov). 

http://fyzikus.fmph.uniba.sk/
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Vzdelávací program „Papierová fyzika“ je spracovaný blokovým spôsobom. Vyuţíva aktívne učenie 

objavovaním, rôzne metódy podpory tvorivosti, učenie hrou; program bol témou letného fyzikálneho tábora 

SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ 2009 (36 detí vo veku 10 – 15 rokov), ako aj následného záţitkového 

sústredenia pre učiteľov. 

Obe aktivity aplikujú teóriu pro-vedeckého učenia. Účastníci budú počas dielne aktívnymi bádateľmi a tvor-

cami, rovnako ako ţiaci počas vyučovania. Navyše im budú sprostredkované skúsenosti z realizácie oboch 

prezentovaných programov v praxi. Účastníci dielne dostanú publikáciu – metodický materiál „SCHOLA LUDUS: 

EXPERIMENTÁREŇ 2009– Papierová fyzika“ 

Horváth P. 

V dielni predvedieme jeden z postupov od tlaku k izo-dejom v plynoch. Niektoré učiteľské ukáţky zreali-

zujeme pomocou PC, ale hlavný dôraz dielne bude na ţiacke aktivity s jednoduchými pomôckami. 

Príklad: Zavedenie pojmu tlak. Učiteľské demonštračné experimenty potvrdzujúce existenciu atmosféric-

kého tlaku. Niekoľko námetov na meranie atmosférického tlaku. Meranie absolútnej teplotnej nuly. 

Karászová V., Marenčáková A. 

V rámci tvorivej dielne „Vianočné stromčeky alebo polovodiče lákavo“ si hravou formou ukáţeme ako 

zaviesť pojem a modelovať polovodiče pre ţiakov ZŠ ale aj na vyššej úrovni pre ţiakov SŠ. Ukáţeme si rôzne 

polovodičové súčiastky a ich praktické vyuţitie pri vyučovaní. A na záver si sami vyrobíte z polovodičových 

diód funkčný a medzi ţiakmi veľmi obľúbený vianočný stromček. Veď idú Vianoce! 

Koubek V., Danišovič M., Šedivý M. 

Riešenie komplexnej fyzikálnej úlohy ako prostriedok poznania. Cieľom je poukázať na moţnosti, ktoré 

počítač poskytuje pri numerickom a grafickom spracovaní dát a pri simulácii reálnych javov, ktorých matema-

tický opis presahuje rámec tej matematiky, s akou sa pracuje na strednej škole. Plánované aktivity sú: 

1. Fyzikálna realita v riešení školskej fyzikálnej úlohy. Numerické a grafické riešenie fyzikálnej úlohy o po-

hybe lyţiara alebo bicyklistu na svahu a o vodorovnom vrhu bez započítania a so započítaním aerodynamickej 

odporovej sily. Simulácia javu pomocou grafu v programe EXCEL. 

2. Riešenie výkladovej fyzikálnej úlohy o páde telesa na počítači v programe C6lite. Meranie na strobosko-

pickom zázname pádu a grafické spracovanie dát. 

3. Pohyb elektrónu v katódovej trubici uloţenej v homogénnom magnetickom poli. Simulácia javu pomocou 

grafu v programe EXCEL. 

Záujemcom o riešenie fyzikálnych úlohových situácií na počítači odporúčame do pozornosti stránku 

http://fyzikus.fmph.uniba.sk. (Pozri stránku „Učebnice fyziky 

Lapitková V., Velmovská K., Barčiaková G., Hudáková Z. 

Dielňa „Premeny skupenstva. Teplo“ je zameraná na kľúčové experimenty pri zavádzaní príslušných 

pojmov, ktorá sú obsahom II. AO (sekunda) 8-ročného gymnázia a siedmeho ročníka ZŠ. V dielni si priamo 

odskúšame experimenty, a spracovanie údajov do grafu pomocou počítača. 

Teoretický úvod k dielni bude zameraný na širší metodický nadhľad o zaradení experimentov do vyučovania 

tak, aby viedli k budovaniu predstáv ţiakov o dejoch a zavádzaných pojmoch. Ide predovšetkým o netradičný, 

ale odskúšaný postup: praktické skúmanie premien skupenstva, analýza grafov – zavedenie pojmu hmot-

nostná tepelná kapacita, vzťah pre výpočet tepla – analýza premien skupenstva z hľadiska tepla. 

Experimenty sa dajú robiť s beţne dostupnými pomôckami a môţu sa konať aj mimo laboratória, teda  

v triede. 

Reichl J. 

Motivovat ţáky resp. studenty ke studiu fyziky není jednoduché, a proto se snaţím vymýšlet i netradiční 

metody. Jednou z nich je i pouţívání filmových ukázek ve výuce fyziky. Tyto ukázky lze pouţít jako motivaci 

či dokreslení dobové atmosféry, ale v některých případech i jako zpětnou vazbu (zkoušení, test, ověření pocho-

pení probrané látky,…). Snaţím se přitom vybírat filmy, které patří mezi oblíbené i u studentů (jsou tzv. „in“). 

Ukázka práce s filmovými ukázkami bude prezentována na dílně, která bude skutečně pracovní… 

  

Príjemné preţitie vianočných sviatkov praje redakcia 

  

http://fyzikus.fmph.uniba.sk/
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