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Vážení čitatelia, 
 
skončil opäť jeden školský rok. Bol to druhý rok reformy základného a stredného školstva na Slovensku. Na 
reformu ako takú môže mať každý svoj názor. My sme sa v minulosti k tejto problematike stavali kriticky. 
Najmä, že je spúšťaná bez dôkladnej prípravy, že veľa vecí sa rieši za pochodu, že nie sú k dispozícii nové 
učebnice, a tak ďalej. Ako sa hovorí, najdôležitejší je vždy výsledok. V našom prípade je to stav nášho škol-
stva v ktorom sa v danom čase nachádza. Zaujímalo by nás, čo si o tom myslíte Vy. Vaše postrehy a názory 
radi uverejníme. 

V tomto čísle na strane 3 prinášame sľúbenú informáciu o našom váženom kolegovi z Katedry jadrovej 
fyziky a biofyziky profesorovi Jozefovi Masarikovi, ktorý získal ocenenie Vedec roka 2009 na Slovensku. 
Dovolili sme si mu položiť jednu otázku. Spolu s ňou uverejňujeme na tomto mieste aj odpoveď. S názorom 
profesora Masarika sa naša redakcia stotožňuje. 

Vážený pán profesor, vieme o Vás, že ste otcom syna, ktorý bude čo nevidieť maturovať a o dva roky 
mladšej dcéry. Iste ste sledovali „pôsobenie“ základnej, či strednej školy na svoje deti. Fyzikálne listy sú 
určené najmä učiteľom na spomenutých školách. Určite by ich zaujímal Váš názor na naše školstvo, na jeho 
prítomnosť, či budúcnosť ako by ste si ju predstavovali Vy. 

Ja by som si ju predstavoval tak, ako všetci kompetentní o nej hovoria a píšu, no ale pre naplnenie svojich 
slov nič nerobia, respektíve idú opačným smerom. Bol by som rad, keby sa v tejto škole podporovali predmety, 
ktoré vedú k rozvoju logického myslenia, ako sú matematika a fyzika a nie predmety, ktoré podporujú memo-
rovanie. Skutočnosť je však taká, že matematiku zredukovali a fyziku podstatne zredukovali. Zaviedli sa 
predmety, kde sa učia také triviálne veci, ktoré ľudia, ktorí sú vzdelaní v matematike a fyzike bez problémov 
zvládli. Ďalej by som rád videl školu kde učia vzdelaní mladí učitelia a majú z toho radosť. Radosť preto, že 
ich práca baví, ale aj preto, že si ich spoločnosť a žiaci vážia a že to dávajú najavo a dokonca aj v rovine 
odmeňovania. Ďalej by som rád videl triedy kde je primeraný počet žiakov a učitelia majú čas keď už nie sa 
im venovať, tak aspoň s nimi pracovať. Žiakom by som tiež prial aby mali k dispozícii aj dobre učebnice a 
primerané zastúpenie e-learningovej formy učenia, lebo ľudia majú komunikovať a internet múdre učiteľovo 
slovo nemôže vo všetkom nahradiť. Ďalej si predstavujem, že dobrá škola by mala naučiť žiakov žiť v tejto 
modernej dobe, pochopiť nielen to ako čo funguje, prečo to funguje ale aj to ako sa to dá využiť na páchanie 
dobra, rozvíjanie priateľstiev, lásky, dobrých vzťahov a vytváranie dôstojných podmienok pre život nielen 
ľudí, ale všetkého živého okolo nás. Taktiež by škola mala viesť žiakov a študentov k úcte k prostrediu, v kto-
rom žijeme a to aj prírodnom aj spoločenskom. Nuž a samotná škola by mala byť prostredím kde chodíme 
radi a kde sa dobre cítime: pekné prostredie a príjemní ľudia.  

Profesorovi Masarikovi prajeme do budúcnosti ďalšie úspechy na vedeckom i pedagogickom poli. Sme si 
vedomí toho, že bez pracovníkov rangu prof. Masarika by naša fakulta nemala také prestížne postavenie ako 
má. Patrí mu za to vďaka a uznanie. 

Martin Belluš 
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Krátke informácie 

Deň otvorených dverí 2010 FMFI UK 
Na DOD sa 2. júna 2010 zúčastnilo viac ako 350 návštevníkov. Použili sme už 

osvedčený model z predchádzajúcich ročníkov. Program začal o deviatej paralelne 
v posl. A (informatika), B (matematika) a F1 (fyzika) premietaním filmu o fakulte. 
Nasledovali informácie o možnostiach štúdia a prezentácie jednotlivých katedier. 
Fyzici sa rozhodli upustiť od prezentácií fyzikálnych katedier, ktoré boli v minulosti 
zamerané prevažne na výpočet a propagáciu študijných programov a výsledkov 
vedeckého výskumu. Nahradili ich popularizačnými prednáškami na zaujímavé 
témy (LHC, meteority, pukance mobilom, jednoduché pokusy). Reakcie boli pozi-
tívne. Katedry pripravili tiež jedenásť laboratórií, ktoré mohli navštíviť záujemco-
via individuálne, podľa vlastného výberu. Každý návštevník si mohol odniesť 
brožúru so základnými údajmi o fakulte. 

Projekt Praktická astronómia populárne 
V posledných číslach Fyzikálnych listov ste sa mohli stretnúť s našou ponukou 

usporiadať priamo na pôde Vašej školy (z technických príčin prichádzajú do úvahy 
ZŠ a SŠ v bratislavskom kraji) populárno-vedeckú prednášku z astronómie a astro-
fyziky. Na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK realizujeme 
tento projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja, projekt č. LPP-
-0378-09. Radi by sme vašim študentom priblížili najnovšie poznatky z vesmíru  
v oblastiach, ktorým sa naši vedeckí a pedagogickí pracovníci venujú profesionálne. 
Študenti môžu priamo vidieť, ako vyzerá taký astrofyzik, opýtať sa na najrozlič-
nejšie problémy z astronómie a prípadne sa dozvedieť niečo o štúdiu a vedeckom 
výskume na Slovensku. Zoznam tém prednášok z ktorých si môžete vybrať nájdete 
na letáčiku vloženom vo Fyzikálnych listoch. Náš tím tvoria väčšinou mladí pred-
nášajúci. Ich prednášky sú ilustrované peknými zábermi a animáciami z vesmíru. 
Určite budú zaujímať väčšinu vašich študentov. Za kolegov sa na prípadne stretnutie 
teší, 

RNDr. Juraj Tóth, PhD.manažér projektu 
kontakt: juraj.toth@fmph.uniba.sk http://www.daa.fmph.uniba.sk/apvv.html 

Fyzika očami fyzikov 
V predchádzajúcom čísle Fyzikálnych listov sme informovali o možnosti zorga-

nizovať priamo vo Vašej škole prednášku popredných slovenských odborníkov 
vo fyzike na témy, ktoré by mohli zaujať žiakov. Projekt prebieha pod odbornou 
garanciou Fyzikálneho ústavu SAV za spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského. Vedúcim projektu je RNDr. Martin 
Plesch, PhD, z Fyzikálneho ústavu SAV.  

Podľa informácií od kolegov, ktorí sú do projektu prednášok zapojení, sa od 
septembra 2009 do júna 2010 uskutočnilo do 40 prednášok po celom Slovensku. 
Ohlasy od poslucháčov sú kladné. Prednášky budú pokračovať v budúcom škol-
skom roku (od septembra 2010). Zo zoznamu viac ako 30 prednášok vyberáme 
napríklad: Vedecká show (Bzdušek), Lekárske prístroje (Černý), Kritika a 
obrana evolučnej teórie vzniku života (Kulich), Ohrozuje nás elektromagne-
tický smog? (Kundracik), Voda – nutná podmienka života (Machala), Z čoho 
sa skladá svet (elementárne častice) (Mojžiš), Fyzika hudby, hudba fyziky 
(Nagaj), Ako veci fungujú (Plesch), Prapolievka (Tomášik), Röntgen a jeho 
žiarenie (Ziman). 

Projekt ponúka aj diskusie pre menšie skupinky žiakov, napríklad: Fyzikálne 
súťaže na Slovensku, Vedec a veda na Slovensku a vo svete a iné. 

Zoznam tém všetkých ponúkaných prednášok a diskusií nájdete na adrese 
http://www.physics.sk v časti aktivity, projekt Fyzika očami fyzikov. Môžete si 
tam prečítať anotácie k prednáškam a v mnohých prípadoch pozrieť aj prezen-
tácie. 

Ak máte záujem o prednášky a diskusie, kontaktujte e-mailom priamo vedúceho 
projektu RNDr. Martina Plescha, PhD, (martin.plesch@savba.sk). Všetky výdavky 
spojené s prednáškami sú hradené z projektu APVV. 
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Vedec roka SR 2009 

V 13. ročníku udeľovania ocenenia Vedec roka SR získal tento titul významný, medzinárodne uznávaný 
vedec, Profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Teší nás to o to viac, že Vedec roka SR 2009 je profesorom 
na FMFI UK (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky), kde pôsobí od ukončenia štúdia na matfyze v roku 1983. 

Uznanie a rešpekt v odborných kruhoch získal svojou dlhoročnou 
úspešnou spoluprácou s mnohými špičkovými fyzikmi i vedcami 
ďalších prírodovedných disciplín. Publikoval viac ako 160 prác  
v renomovaných časopisoch. O ich význame svedčí viac ako 1 000 
citácií. Kariéra vedca svetového formátu je nemysliteľná bez 
dlhších, či kratších pobytov v popredných zahraničných ústavoch a 
laboratóriách. Hádam najvýznamnejší pobyt absolvoval v 
laboratóriách v Los Alamos v rokoch 1992 až 1995. Kolegovia, s 
ktorými tam spolupracoval a spolupracuje dodnes, pokladajú 
profesora Masarika za spoluobjaviteľa vody na Marse. Sám k tomu 
skromne podotýka, že na problematike pracoval, spravil nejaké 
výpočty, ktoré kolegovia použili. Prítomnosť vody bola potvrdená v 
roku 2004. Intenzívne spolupracuje aj s ďalšími kolegami, ktorých spoznal na pobytoch v Mainze, Zürichu, 
Berkley. V súčasnosti tam realizuje krátkodobé, niekoľkotýždňové pobyty. Ich účelom je zúčastniť sa 
osobne na významných experimentoch, výsledky ktorých môže už na domácej pôde pomáhať 
interpretovať na modeloch, ktoré spoluvytvára. 

Ak by sme mali pár vetami charakterizovať oblasť záujmu profesora Masarika ako vedca, dalo by sa pove-
dať: je to jadrový fyzik skúmajúci vesmír. Mars sme spomínali, skúmal aj vzorky z Mesiaca, meteoritov, 
podieľa sa na skúmaní asteroidov. V súčasnosti je stredobodom jeho záujmu kozmické žiarenie a jeho inter-
akcia s látkou. Podľa jeho vlastných slov vesmírny výskum veľmi úzko súvisí s výskumom v oblasti jadrovej 
fyziky a najmä fyziky elementárnych častíc. Bez pochopenia procesov jadrových reakcií nie je možné pochopiť 
niektoré procesy prebiehajúce vo vesmíre. 

Ocenenie Vedec roka dostal za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu spomínanej interakcie. Kozmické 
žiarenie môže vyvolať závažné biologické efekty (napríklad zmenu génov), poškodzuje polovodiče a p. Preto 
metóda simulácie interakcií kozmického žiarenia s látkou je významným nástrojom pre pochopenie procesov 
v študovaných objektoch. 

Peter Kohaut 

51. ročník fyzikálnej olympiády v Bratislavskom kraji 

V školskom roku 2009/2010 prebiehal 51. ročník Fyzikálnej olympiády. Po úspešnom zvládnutí školského 
kola postúpili žiaci do ďalších kôl podľa kategórie, v ktorej súťažili. II. kolo (krajské kolo) Fyzikálnej olympiády 
kategórie A sa uskutočnilo  v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dol., Krajské 
kolo kategórie B, C, D ,E sa uskutočnilo v priestoroch Spojenej školy Gymnázium Novohradská a ZŠ Košická. 
Výsledky súťažiacich, za Bratislavský kraj, sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách. 

Počet riešiteľov a úspešnosť riešení úloh kategórie A, B, C, D krajského kola 51. ročníka fyzikálnej olym-
piády: 

Kategória 
Počet 
riešiteľov 

Úspešnosť 

A 13 77 % 

B 12 50 % 
C 16 69 % 
D 24 21 % 
E 34 41 % 
 

Úspešnosť riešenia úloh kategórie D, okrem príkladu č.2, je veľmi nízka. Nazdávame sa, že je potrebné 
pre budúci ročník zvážiť taký výber úloh a študijných materiálov k nim, aby výsledky motivovali žiakov 
zapojiť sa do súťaže aj v nasledujúcom školskom roku. Takýto prístup by bol, podľa nášho názoru, užitočný 
aj pre ostatné kategórie. 

Číslo úlohy 1.  2.  3.  4.  
A Úspešní riešitelia 2  2  11 10 
 15 % 15 % 85 % 77 % 
B Úspešní riešitelia 7 5 5 4 
 58 % 42 % 42 % 33 % 
C Úspešní riešitelia 8 8 10 8 
 50 % 50 % 63 % 50 % 
D Úspešní riešitelia 3 19  5 4 
 13 % 79 % 21 % 17 % 
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Úspešnosť riešení úloh kategórie E: 

Názov úlohy 
1. Transsibírska 

magistrála 
2. Rezistor 3. Umelé mlieko 

4. Pohárik  
z ľadu 

13 13 8 18 
Úspešné riešenia 

38,24 % 38,24 % 23,53 % 52,94 % 

Ako ukazuje tabuľka, najnáročnejšou bola úloha týkajúca sa tepelnej výmeny, ktorá bola spojená so zmenou 
skupenstva. Najlepšie si poradili žiaci s úlohou, ktorá vychádzala z problematiky Archimedovho zákona. 

Celkovo posudzovali učitelia úlohy ako matematicky zbytočne časovo náročné, žiaci sa v nich pre prácnosť 
zamotávali a obávame sa, že fyzikálna podstata im unikala. Fyzika postupne stráca svoje postavenie – počet 
hodín. Mení sa obsah učiva tak, že matematika stále menej korešponduje s učivom fyziky. Žiakom od čias 
prvých ročníkov FO pribudlo množstvo požiadaviek čo sa týka rozmanitosti predmetov. Tieto fakty by mali byť 
zohľadňované. Keďže sa v úrovni požiadaviek, na ktoré stále upozorňujeme, nič nemení, nemôžeme očakávať 
nárast záujmu o fyziku. Tento stav hlavne po reforme je alarmujúci. Deti zo základných škôl je potrebné pri-
tiahnuť úspechom. Na základnej škole veľakrát ešte nemajú vyhranený názor na svoju záujmovú orientáciu  
a až prístupom k predmetu ich možno prilákať alebo aspoň neznechutiť. To by mali tvorcovia úloh brať do 
úvahy. 

Za ďalší veľmi závažný problém považujem načasovanie krajského kola, ktoré sa konalo tesne po celoslo-
venskom testovaní deviatakov, čo z hľadiska psychohygieny nebolo práve vhodné. Túto skutočnosť je nutné 
v každom prípade v budúcnosti zvážiť. 

Pre úplný obraz o 51. ročníku FO treba počkať na výsledky za všetky kraje, uverejnené na http://fpv.uniza.sk/fo. 
Zdá sa nám však, že vhodným miestom pre komunikáciu učiteľov fyziky k FO by mohli byť aj stránky Fyzikál-
nych listov. 

Na záver je treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu 51. ročníka FO, žiakom za ich úsilie 
hlbšie preniknúť do tajov fyziky, a učiteľom fyziky, organizátorom a jej priaznivcom, za celoročnú prácu pre 
úspešné zavŕšenie súťaže. 

RNDr. Ľudovít Horňanský, PhD., Mgr. Mária Filová 

Akú problémovú úlohu prinieslo meranie V-A charakteristík svietivých diód 

Upravené z pripravovanej práce: Zenerova dióda a svietivé diódy vo vyučovaní seminára z fyziky pre 3. roč. 
gymnázia 

Na seminár z fyziky v 3. roč. gymnázia sme zaradili aj meranie V-A charakteristík svietivých diód. Účelom 
bolo zistiť, či a ako sa V-A charakteristiky svietivých diód odlišujú od V-A charakteristík usmerňovacích diód. 

Zopakovali sme meranie V-A charakteristiky usmerňovacej diódy podľa [1] a potom sme merali V-A cha-
rakteristiky svietivých diód viacerých farieb (červená, žltá, zelená, modrá, biela). 

V-A charakteristika červenej diódy. 

(Tabuľka a graf sú prevzaté zo záznamu o meraní žiaka gymnázia navštevujúceho seminár z fyziky.) 

Tabuľka nameraných hodnôt – červená dióda 

Priepustný smer 
U[V] 0,05 0,1 1,5 1,6 1,7 1,75 1,76 1,78 1,8 1,85 1,9 1,91 
I [µA] 0 0 0,2 2,6 11 50 58 136 280 1060 2920 3740 

Záverný smer 
U[V] 12 11 10 9 8 7 6 5 4,5 4 3 2 
I [µA] 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0 0 0 

Zisťujeme, že V-A charakteristiky svietivých diód sa od V-A charakteristík usmerňovacích diód odlišujú. 
Odlišnosť spočíva v tom, že prudký nárast prúdu v priepustnom smere nastáva až od napätia (prahové napätie) 
zreteľne vyššieho ako u usmerňovacej diódy a pre rôzne druhy diód je toto napätie rôzne. Dióda začne svietiť 
po prekročení tohto napätia. 
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Toto nás priviedlo k nasledujúcej problémovej 
úlohe: 

Diódy zapojíme paralelne, budeme zvyšovať 
napätie a budeme sledovať, ako sa diódy postupne 
rozsvecujú, tak ako stúpajúce napätie bude rásť 
nad hodnotu ich prahového napätia 

Výsledok experimentu ale naše očakávania 
nenaplnil. 

Úloha 
Predpovedzte výsledok experimentu (poradie rozsvecovania diód, nerozsvietenie diód, rozsvietenie naraz.) 
Vykonajte experiment, pozorovaný výsledok zdôvodnite. 
Navrhnite experiment podľa pôvodných predstáv. 

Literatúra 
[1] E. Svoboda a kol. Fyzika pre 2. ročník gymnázia, Bratislava : SPN, 1991. ISBN 80-08-01448-2 

Klement Hrkota, Ján Nižňan 

Niečo o plastoch 

1  Úvod 

V bežnom živote sa často stretávame s potravinami balenými v rôznych obaloch – fľašiach, téglikoch, 
škatuliach, alobaloch a pod. V téglikoch si kupujeme šaláty, konzumujeme z nich jogurty, natierame z nich 
maslo. Z čoho sú tieto tégliky vyrobené? 

Niekomu by mohlo napadnúť, že je to PVC. Avšak pozor! PVC, alebo polyvinylchlorid, je v podstate 
nebezpečný. Pri výrobe predmetov z PVC sa doňho pridáva zmäkčovadlo (ftaláty), pretože samotné PVC má 
vysokú tvrdosť, a teda veci by sa hneď lámali. Ftaláty okrem iného negatívne pôsobia na pečeň a obličky. Pred-
stavte si, ako by sme dopadli, keby sme jedli jogurty z takých téglikov! Deti sú veľmi citlivé na toxické látky  
a hračky často cmúľajú, a preto sa hračky pre deti nemajú vyrábať z PVC. 

2  (CH2-CH(C6H5))n 

Jedným z materiálov, z ktorých sú vyrobené tégliky a iné obaly používané v potravinárstve, je polystyrén 
(polystyrol, PS). Iste, pri slove polystyrén si väčšina spomenie na bielu penovú hmotu. Treba však rozoznávať 
dva druhy polystyrénu – termoplastický a penový (podľa [1]). 

Penový je práve ten, ktorý bol spomínaný vyššie a ktorý sa teraz vo veľkej miere využíva v stavebníctve 
na zatepľovanie budov, hlavne panelových domov. Okrem toho sa používa na tlmenie nárazov pri balení 
krehkých tovarov, napr. elektrospotrebičov. Niekto si kvôli kráse, ale i zatepleniu, obkladá z polystyrénových 
profilov napr. strop v obývačke. Keď sa polystyrén dostane do bytu napr. ako výplň zo škatule televízora, pre 
poriadkumilovných je to hotová katastrofa – na podlahe a nábytku ešte dlho nachádzajú malé biele zelektrizo-
vané guľôčky. 
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Termoplastický PS, to je ten, z ktorého sú vyrobené tégliky, je bez chuti a zápachu a nie je toxický. Takmer 
neabsorbuje vône a zápachy, preto je vhodný pre potravinársky a chladiarenský priemysel. Vzhľad výrobkov 
z PS je veľmi dobrý, ľahko ho možno farbiť v transparentných i v pastelových a nepriehľadných farbách. PS má 
vynikajúce elektroizolačné vlastnosti, malú nasiakavosť vody a dobrú rozmerovú stálosť vzhľadom na zmenu 
teploty. Vynikajúco odoláva vodným roztokom chemikálií (zriedené kyseliny a zásady, roztoky solí a pod.), 
výnimkou sú silné oxidačné činidlá, napr. kyselina dusičná. 

Medzi nevýhody možno zaradiť relatívne nízku tepelnú odolnosť (použitie štandard-
ného PS je obmedzené maximálnou teplotou 70 °C), krehkosť a studený tok (pri bežnej 
teplote sa dá ľahko deformovať). K nevýhodám možno taktiež zaradiť jeho postupné žltnu-
tie na svetle a sklon k tvorbe trhlín. [2] 

Každý druh plastu má svoje označenie. Polystyrén má značku PS alebo tiež (obr. vpravo) 
trojuholník tvorený tromi šípkami. Tento (recyklačný) znak znamená, že ním označený 
produkt je recyklovateľný. 

3  Ako sa vyrábajú tégliky 

Predmety z plastov sa vyrábajú dvoma spôsobmi. 
– Plast (vo forme granúl) sa po zahriatí pod tlakom injekčne vstrekne do pripravenej formy. Po ochladení 

(najčastejšie vodou) sa výrobok z formy vyberie. Veľmi dobrá animácia tohto procesu (injection moulding) 
je napr. na internete [3]. 

– Pri druhom spôsobe výroby téglikov sa z granúl po zahriatí a následnom lisovaní vyrobí hrubšia plastová 
fólia. Z nej sa potom vyreže tvar (kruhový, oválny alebo obdĺžnikový) podľa požadovaného tvaru téglika. 
Tento tvar sa na okrajoch uchytí na formu a pri vyššej teplote do nej zariadenie akoby fúkne horúci vzduch. 
Tým, že je tento plast uchytený na forme, vyformuje sa podľa nej na požadovaný tvar. Opäť dobrá animácia 
procesu vytlačovania (extrusion blow moulding) je na internete [4]. 
Týmito dvoma metódami sa okrem téglikov vyrábajú aj plastové bandasky, fľaše na kozmetiku, PET fľaše… 

4  Naozaj? 

Naozaj je možné vyrobiť téglik obľúbeného jogurtu z obyčajného štvorcového kusu plastu? O tom, že je 
naozaj vyrobený „vyfúknutím“, svedčí hrúbka stien téglika. Ak si ho dobre obzriete, zistíte, že jeho horný 
okraj je omnoho hrubší ako jeho steny v dolnej časti. Je to spôsobené tým, že kým krajná časť štvorcového 
kusu bola uchytená na forme, jej stred sa vplyvom vytlačovania natiahol, a teda zákonite sa musela hrúbka 
jeho steny stenčiť. 

Ak ešte aj teraz neveríte, spravte nasledujúci pokus. Budete na to potrebovať téglik (najlepšie s označe-
ním PS), hrniec s vodou, soľ a sporák. 

  
Obr. 1  Téglik a výsledok pokusu 

Do hrnca dajte variť vodu. Nasypte do nej toľko soli, aby vznikol nasýtený roztok (zistíte to podľa toho, že 
soľ sa už nerozpúšťa, ale ostáva na dne). Vodu zohrievajte, a keď voda začne vrieť, vložte do nej téglik tak, 
aby bol celý ponorený. Môžete pozorovať, že téglik sa v horúcej vode začne deformovať. Keď ho tam necháte 
dostatočne dlho, téglik sa vyformuje do tvaru, z ktorého bol vyrobený – teda do rovného obdĺžnika alebo 
kruhu. Bod mäknutia Vicat pre polystyrol je podľa [5] vyšší ako 80 °C. To znamená, že pri tejto teplote plast 
začína mäknúť a meniť tvar. Čím vyššia je jeho teplota, tým je plast mäkší a tvárnejší. Preto je vhodné do vody 
pridať soľ, lebo ako je známe, slaná voda má vyššiu teplotu varu. V našom prípade bola teplota varu nasýteného 
slaného roztoku 107,5 °C. 
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Meraním hrúbky steny téglika pomocou digitálneho mikrometra sme zistili, že má 0,263 mm. Hrúbka 
získanej fólie je 0,820 mm. To znamená, že pri výrobe téglika vytláčaním sa hrúbka zmenila o 67,9 %. 

5  PET fľaše 

Určite to poznáte, keď chcete dať deťom teplý čaj do 
PET fľaše. Začnete liať horúci čaj a fľaška sa začne defor-
movať. V tom horšom prípade sa vplyvom deformácie dna 
môže aj prevrátiť. PET fľaše sú síce rovnako ako tégliky 
plastové, ale nie sú z polystyrolu, ale z polyetylénterefta-
látu (odtiaľ skratka PET), ktorý má podobné vlastnosti ako 
polystyrol. PET fľašky sa vyrábajú podobne ako tégliky – 
metódou vytlačovania. Steny PET fľaše sú totiž príliš 
tenké na to, aby sa dali vyrobiť pomocou injekčnej apli-
kácie (injection moulding) do pripravenej formy. Nie je 
však problémom takto vyrobiť polotovar (obr. 2), ktorý 
má steny hrubé. Pri tenkých stenách by mohli vzniknúť 
kazy, ktoré by fľašu znehodnotili. Animáciu procesu 
výroby môžeme nájsť napr. na internete [6], zábery zo 
závodu na výrobu PET fliaš na [7]. 

Na obr. 2 si môžete všimnúť, že na polotovare na vý-
robu PET fľaše je rovnako veľký uzáver ako na fľaši  
s objemom 2 litre. Je to tým, že pri procese vytlačovania, 
zostáva horná časť zachovaná (je uchytená na forme), kým 
spodná časť podlieha zmenám. 

6  Plast nie je vždy plast 

Na internete [8] môžeme nájsť základné rozdelenie plastov. Tu zistíme, že číselné označenie pre polyety-
léntereftalát je „1“, a teda grafické označenie na obaloch je číslica 1 v trojuholníku tvorenom šípkami. Tak ako 
polystyrén aj polyetyléntereftalát je recyklovateľný. 

V Bratislave sú umiestnené kontajnery na separovaný zber. Na plasty je určený kontajner so žltým vekom. 
Na internetovej stránke [9] sa môžeme dočítať, čo všetko do tohto kontajnera patrí a čo nie. Vedeli ste, že  
i hliník môže byť plast? Do kontajnera s nápisom PLASTY, totiž okrem PET fliaš od nápojov, plastových 
obalov od domácej chémie, obalov od jogurtov, smotany, fólií, patria aj viacvrstvové obaly od nápojov 
(TETRAPACK a iné) a hliníkové plechovky od nápojov. 

Použité zdroje 

[1] http://sk.wikipedia.org/wiki/Polystyrén – čas poslednej úpravy stránky 6. 11. 2009 
[2] http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=508 – autor: Pollák, V., 2006 
[3] http://www.notesandsketches.co.uk/Injection_Moulding.htm – 23. 2. 2010 
[4] http://www.notesandsketches.co.uk/Extrusion_Blow_Moulding.html – 23. 2. 2010 
[5] http://webview.materialdatacenter.com/cwv/standard/matdb/matdb.php – 23. 2. 2010 
[6] http://www.youtube.com/watch?v=vSabFFQUr9E&NR=1 – 23. 2. 2010 
[7] http://www.youtube.com/watch?v=T01i_vp2mJE&NR=1 – 23. 2. 2010 
[8] http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/ako-separovat/plasty.html?start=1 – Muntech 2008 
[9] http://www.olo.sk/separovanyodpad.htm – 23. 2. 2010 

Klára Velmovská 

Planéta vedomostí  

Komplexný vzdelávací systém s digitálnym obsahom pre fyziku a ďalšie predmety 
Moderné informačné a komunikačné technológie našli a nachádzajú využitie v mnohých oblastiach nášho 

života. IKT v podobe nielen hardvéru, ale aj digitálneho vzdelávacieho obsahu sa už začínajú využívať aj 
v slovenskom školstve. Aktuálnym príkladom digitálneho vzdelávacieho obsahu pre školy je Planéta vedo-
mostí, ktorá predstavuje komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné predmety vyučované 
na základných a stredných školách. Produkt Planéta vedomostí bol vyvíjaný v spolupráci s Young Digital 

 
Obr. 2  Polotovar na výrobu PET fľaše a PET fľaša 
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Planet a nadväzuje na medzinárodný projekt Universal Curriculum (www.universalcurriculum.com) zameraný 
na implementáciu digitálneho obsahu do systémov vzdelávania v rôznych krajinách sveta. Tvorbu slovenskej 
verzie digitálneho obsahu realizovala spoločnosť AGEMSOFT, a.s. (www.agemsoft.sk) za pomoci odborní-
kov a pedagógov zo základných, stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Okrem digitálneho obsahu 
ponúka Planéta vedomostí širokú funkcionalitu a nástroje pripravené špeciálne pre potreby učiteľov a žiakov. 
Obsah, ktorý je ponúkaný v rámci jednotlivých úrovní a predmetov, sa skladá z interaktívnych lekcií najvyššej 
kvality. Každá lekcia obsahuje množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych 
simulácií, ilustrácií, interaktívnych cvičení a množstvo iných aktivít. Podľa prieskumov učitelia využívajúci 
tento digitálny obsah na vyučovaní hodnotia všetky dostupné materiály a nástroje veľmi pozitívne. Svoje 
skúsenosti a prácu s digitálnym obsahom Planéta vedomostí zhodnotila aj Mgr. Mária Mazúchová, učiteľka 
na ZŠ na Ul. Vajanského v Lučenci. 

Planéta vedomostí a jej využitie na našej škole 

Jednou z priorít vzdelávania na našej škole je potreba aplikovania IKT  do súčasných foriem výučby, vytvára-
nie motivujúceho učebného prostredia prepojením tradičného vyučovania s využitím moderných IT. Dôvodom 
pre využitie digitálneho obsahu Planéta vedomostí je zefektívnenie vyučovania prírodovedných predmetov. 
Moderný systém vzdelávania s veľkou mierou interaktivity je pre učiteľa jedinečnou pomôckou, pretože 
digitálny obsah tohto systému vyhovuje požiadavkám ŠVP na rozvoj základných kompetencií prírodovednej 
gramotnosti. Pre žiaka môže byť Planéta vedomostí dôležitým motivačným faktorom, ktorý eliminuje jeho 
pasivitu a prispeje k vytvoreniu pozitívneho vzťahu k prírodným vedám. 

Vzdelávacie prostredie pre učiteľov a žiakov 

Multimediálny vzdelávací systém je realizovaný v dvoch vzdelávacích prostrediach: učiteľskom a žiackom. 
Jednotlivé prostredia sprístupňujú funkcie: štúdium, obsah, správy. Použitie prostredia pre učiteľa vyžaduje 
zo strany učiteľa oboznámenie sa s prostredím a obsahom kurzov, základné zručnosti s používaním PC, 
dataprojektorom a interaktívnou tabuľou. Rozdelenie tohto prostredia do kurzov matematika, fyzika, chémia, 
biológia a prírodoveda umožňuje vyučujúcemu vybrať a kombinovať lekcie v rámci jedného kurzu. Moduly 
v rámci kurzov môžu byť združované rôznymi spôsobmi, je možné ich ľubovoľne kombinovať a skladať do 
vyšších celkov s podobnými vlastnosťami. 

 Vzdelávacie prostredie pre žiakov Vzdelávacie prostredie pre učiteľov 

  

Systém umožňuje učiteľovi zmeniť jednoduchým ovládaním poradie tém v lekcii, dopĺňať o vlastné po-
známky a komentáre, vlastné úlohy a cvičenia, pridaním podstránok sa podrobnejšie venovať niektorým 
častiam. Okrem statických obrázkov je tu veľké množstvo animácií určených na názorné vysvetľovanie a lepšie 
pochopenie preberaných javov (fyzika, biológia), široká škála simulačných prvkov, zvukov a efektov. Na 
prezentáciu fyzikálnych a chemických javov či pokusov sú neoceniteľné virtuálne laboratóriá. Riešením úloh 
a kontrolných cvičení je možné na rôznych úrovniach – motivačnej, expozičnej a fixačnej získať spätnú väzbu 
o osvojení si daných poznatkov, javov vo vzťahoch a súvislostiach. V časti Úlohy je ďalšou možnosťou 
vytváranie, prideľovanie a hodnotenie materiálu (testov) pre žiaka alebo skupinu žiakov, vkladanie vlastných 
materiálov – grafov, tabuliek, schém a odkazov na webové stránky. Táto možnosť poskytuje vyučujúcemu 
i žiakovi získať informácie o úrovni nadobudnutých vedomostí a znalostí. 
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Prostredie pre učiteľov obsahuje množstvo nástrojov  
na prispôsobenie digitálneho obsahu výučbovým cie-
ľom 

Žiak prechádza z pasívnej roly do aktívnej. Inter-
aktivita zvyšuje príťažlivosť aj inak nepopulárnych 
predmetov, ako je napr. matematika. 

Prečo používame Planétu vedomostí? 

Digitálny obsah Planéty vedomostí bol overovaný v priebehu niekoľkých mesiacov priamo na vyučovaní. 
Rozhodli sme sa v jeho využívaní pokračovať pri vyučovaní predmetov matematika, biológia, chémia a fyzika. 
Ide o centralizovanú databázu výučbového materiálu s jednoduchým používateľským prístupom a ovládaním. 
Prínosom je výrazné zvýšenie miery názornosti pri interpretácii učiva, možnosť rýchleho návratu ku ktorej-
koľvek časti lekcie (kurzu), podľa potreby pružne meniteľná – prispôsobenie tempa práce mentálnym schop-
nostiam žiaka. Vytvorené lekcie je možné kedykoľvek znovu použiť pre inú skupinu (triedu) žiakov. Virtuálny 
obsah umožňuje demonštráciu časovo či finančne náročných pokusov z fyziky, chémie a biológie. Vizuálne 
prostredie optimalizuje formu vyučovania. Audio a video sekvencie sa dajú využívať špecificky a selektívne, 
t. j. tam, kde to vyžaduje povaha učiva. Spracovanie učebnej látky do multimediálnych kurzov a ich interak-
tívne spracovanie zvyšuje kvalitu a rýchlosť. Popri klasickom učení je táto forma nepopierateľne atraktívnym 
doplnkom, ktorý zvyšuje kvalitu vzdelávania, získavania vedomostí a zručností.  

O Planéte vedomostí 

Interaktívny a zábavný digitálny obsah pre žiakov, študentov, učiteľov a rodičov! 
− Profesionálne spracovaný digitálny obsah pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. 
− Vzdelávací obsah pokrývajúci a rozširujúci štandardy a obsah definovaný v Štátnom vzdelávacom programe. 
− Študijné a výučbové materiály spracované do viac ako 1100 lekcií. 
− Databáza 70 000 multimediálnych obrazoviek vo forme názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, 

prezentácií, interaktívnych cvičení a hier. 
− Prostredie pre učiteľov prispôsobené ich potrebám pri príprave výučbových materiálov. 
− Prostredie pre žiakov s nástrojmi a pomôckami pre individuálne štúdium a vypracovávanie domácich úloh. 
− Minimálne technické požiadavky pre prácu so vzdelávacími prostrediami a digitálnym obsahom. 
− Sprístupnenie digitálneho obsahu online použitím internetovej aplikácie alebo na štandardných CD-ROM  

a DVD-ROM. 
− Jednoduchá implementácia v rámci komerčne dostupných systémov riadenia výučby (LMS). 

Digitálny obsah pre predmet fyzika 

Fyzika – Základné školy 

Rozsah digitálneho obsahu 
19 kapitol, 111 lekcií, 963 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 861 cvičení pre žiakov a študentov, 

1 843 výkladových jednotiek pre učiteľov, 2 744 multimédií, 83 videí, 44 3D animácií, 79 prezentácií, 449 foto-
grafií, 844 ilustrácií, 352 simulácií. 

Spracované témy 
Sily, Pohyb, Sily a pohyb, Energia, Gravitácia, Hmota, Tlak, Teplo, Elektrostatika, Jednosmerný prúd, 

Magnetizmus, Striedavý prúd, Elektronika, Kmitanie a mechanické vlny, Zvuk, Elektromagnetické vlny, Svetlo, 
Jadrová fyzika, Zem a Vesmír. 
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Fyzika – Stredné školy a gymnáziá 

Rozsah digitálneho obsahu 
23 kapitol, 119 lekcií, 1036 študijných jednotiek pre žiakov a študentov, 962 cvičení pre žiakov a študentov, 

2 220 výkladových jednotiek pre učiteľov, 3 198 multimédií, 54 videí, 36 3D animácií, 64 prezentácií, 401 foto-
grafií, 840 ilustrácií, 393 simulácií. 

Spracované témy 
Statika, Kinematika, Dynamika, Energia, Otáčavý pohyb, Gravitačné pole, Hmota, Mechanika kvapalín, 

Zákony plynov, Termodynamika, Elektrostatika, Jednosmerný prúd, Magnetizmus, Striedavý prúd, Elektronika, 
Harmonický pohyb, Mechanické vlny, Elektromagnetické vlny, Optika, Atómová fyzika, Jadrová fyzika, 
Astrofyzika a Teória relativity. 

   

Viac informácií o digitálnom obsahu Planéta vedomostí, jeho využívaní na školách a aktivitách, do ktorých 
sa môžu školy zapojiť, nájdete na www.planetavedomosti.sk. 
Poznámka 
Na fakulte matematiky, fyziky a informatiky sme sa zatiaľ venovali Planéte vedomostí v časti fyzika iba okrajovo. Viacerí učitelia nás 
informovali, že v obsahu sú drobné, ale zásadné chyby fyzikálneho charakteru a že niektoré z aktivít sú metodicky nevhodne pripra-
vené. Na niektorých miestach je zrejmé, že časti textov prekladal človek s malými skúsenosťami s prekladom vzdelávacieho obsahu. 
Napriek týmto výhradám, a možno aj práve kvôli týmto výhradám prejavili viacerí pracovníci a študenti FMFI UK ochotu venovať 
energiu úpravám digitálneho obsahu a jeho doplneniu. Konkrétnym možnostiam podporovať fyzikálne vzdelávanie v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom a s platnými učebnicami fyziky pomocou Planéty vedomostí prinesieme v niektorom z ďalších čísiel tohto 
časopisu. 

redakcia 
 

Z najnovšieho hodnotenia ARRA 

Nezávislá agentúra ARRA, ktorá hodnotí úroveň vysokých škôl na základe kvality poskytovaného vzde-
lávania a kvality výskumu a vývoja, zverejnila koncom roka 2009 už piate hodnotenie. Zo správy pre TASR 
si dovoľujeme citovať: 

„Pri pohľade na päť rokov hodnotení ARRA možno konštatovať, že celková úroveň vysokých škôl a ich 
fakúlt na Slovensku stagnuje alebo mierne rastie. Nie je možné jasne stanoviť trend, či ide o stagnáciu alebo 
pomalý rast. Výsledky viacerých škôl sa po zlepšení v jednom roku opäť vracajú na predchádzajúce úrovne. 
Vývoj je kolísavý a nejasný. ... Napriek tomu je niekoľko fakúlt, ktoré dosahujú „tradične" rast. Ide jednak  
o staršie vybudované školy ako je napríklad Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, 
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika alebo Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 
ale tiež o novšie školy ako napríklad Filozofická fakulta Katolíckej univerzity či Fakulta sociálnych a ekono-
mických vied Univerzity Komenského..." 

Podrobnosti nájdete na internetovej stránke http://www.arra.sk 

redakcia 
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