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Vážení čitatelia, 

V júnovom čísle nášho časopisu sme Vás informovali, že náš vážený kolega z Katedry jadrovej fyziky  
a biofyziky profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc. získal ocenenie Vedec roka 2009 na Slovensku. V krátkom 
článku sme sa pokúsili stručne charakterizovať oblasti jeho vedeckého záujmu. Povedal nám aj svoj názor na 
naše školstvo, na jeho prítomnosť, či budúcnosť. Profesor Masarik patrí do skupiny vedeckých a pedagogic-
kých pracovníkov na ktorých si matfyz vybudoval a udržuje prestížne postavenie medzi vysokými školami 
na Slovensku a cez ktorých je naša fakulta viditeľná aj v zahraničí. 

Mnohí z Vás už vedia z médií, že za nového dekana FMFI UK na roky 2011 až 2014 bol Akademickým 
senátom zvolený práve profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Do funkcie nastúpil 1. februára a spolu s dekanmi 
ostatných fakúlt Univerzity Komenského bol rektorom UK 17. marca slávnostne inaugurovaný. Redakcia 
Fyzikálnych listov mu praje v neľahkej práci všetko najlepšie. 

Novému dekanovi sme si dovolili položiť jednu otázku. Spolu s ňou uverejňujeme na tomto mieste aj od-
poveď. 

Vážený pán dekan, na rôznych pracovných stret-
nutiach so stredoškolskými učiteľmi sa dozvedáme, že 
najmä v Bratislave a Bratislavskom kraji pociťujú 
školy nedostatok mladých učiteľov hlavne fyziky a 
matematiky. Na gymnáziách pôsobí veľa dôchodcov, 
ktorí aj keď sú skúsení a úspešní, budú musieť raz 
skončiť. Naproti tomu záujem o štúdium učiteľstva 
na našej fakulte klesá. Môže s touto situáciou fakulta 
niečo robiť? Alebo aspoň prispieť k riešeniu? 

Hostia dekana Masarika – člen vlády p. Galko  
a rektor UK p. Mičieta počas DOD (pozri str. 2) 

Fakulta môže s týmto robiť dosť málo, ale niečo 
predsa len môže. Podstatou problému je spoločenské postavenie a finančné ohodnotenie učiteľov, ktoré je 
v našej spoločnosti veľmi biedne. Toto nemôže zmeniť fakulta, takisto ako nemôže zmeniť, narastajúcu 
agresivitu žiakov, malé investície do rozpadajúcich sa škôl, prebyrokratizovanie učiteľskej práce a vymýšľanie 
všelijakých nezmyselných pseudovzdelávacích kurzov a iných výmyslov rôznych politických garnitúr, ktorými 
len kamuflujú neschopnosť a dokonca neochotu systematicky zlepšovať situáciu v školstve. Priestor pre fa-
kultu je v prvom rade v kvalitnej výučbe a výskumnej činnosti aj v oblasti odborovej didaktiky a pedagogiky. 
Veľký priestor má fakulta aj v oblasti propagovania a popularizácie matematiky a fyziky, pretože bez tohto 
nebude záujem o matematiku a fyziku všeobecne a potom nebude ani tlak na výchovu učiteľov v týchto 
odboroch, skôr sa otvorí priestor na ďalšiu redukciu výučby týchto predmetov. Ďalšou dôležitou vecou je 
presviedčanie ľudí, že všetko nie je na webe, resp. ak je, tak bez logického rozmýšľania sa to dá nájsť len 
ťažko. Nuž a z vyučovaných predmetov na našich školách logické rozmýšľanie určite nerozvíja nič lepšie 
ako matematika a fyzika. Nahradzovanie týchto predmetov, ktoré vytvárajú systém na logické myslenie úzko 
zameranými predmetmi vedie k tomu, že k všeobecne proklamovanému cieľu odbúrania memorovania a jeho 
nahradeniu tvorivou logické rozmýšľanie rozvíjajúcou sa výučbou sa nebudeme približovať, ale budeme sa 
od neho vzďaľovať. Nuž a posledná vec, ktorá ma napadá je vytváranie určitého partnerského vzťahu medzi 
fakultou a jej absolventmi, aby sa na svojich školách necítili opustení, ale aby mali istotu, že pri riešení mno-
hých profesionálnych problémov sa môžu obrátiť na našu fakultu. Nuž a my sa musíme chovať tak, aby tento 
pocit partnerstva nestratili už pri prvom kontakte s nami v dôsledku našej zaujatosti pre riešenie len našich 
vlastných problémov, neochoty, či dokonca neodbornosti, alebo odtrhnutosti našich rád od učiteľskej reality. 

Pán dekan, ďakujem Vám za Váš názor 

Martin Belluš 
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Krátke informácie 
Seminár Meteorológia a klimatológia 

Geofyzikálny ústav SAV v spolupráci s Agentúrou na podporu vedy a výskumu 
organizuje v kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej vo Vysokých 
Tatrách 4. – 7. mája 2011 prvý seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ Meteorológia a klima-
tológia vo vyučovaní s hlavnou témou Vzduch v pohybe. Na seminári budú prezen-
tované odborné prednášky, prednášky zamerané na didaktiku vyučovania a pre 
účastníkov sú pripravené exkurzie. Viac informácií nájdete na strane 10 a tiež 
na internetovej stránke http://www.ta3.sk/ /gfu/met_vyucovanie/seminar.html 

Pozvánka 
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave Vás pozýva na prednášku a dis-
kusiu na tému: Meteorit Košice. Prednáša RNDr. Juraj Tóth, PhD. v posluchárni 
F1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK dňa 18. 4. 2011 o 15.00 

Deň otvorených dverí 
Tradičný Deň otvorených dverí na FMFI UK bude ako vždy v prvú júnovú 

stredu, teda t. r. 1. júna 2011. Bližšie informácie nájdete na www.fmph.uniba.sk. 

Deň otvorených dverí pre maturantov na matfyze. 
Deň otvorených dverí (DOD) na FMFI UK organizujeme od vzniku fakulty 

každoročne. Ostatných 15 rokov bol vždy v prvú júnovú stredu. Na DOD sa zúčast-
ňujú väčšinou študenti gymnázií, okrem maturitných ročníkov, ktorí v tom čase 
končia štúdium. Už dlhšie rezonuje na fakulte myšlienka, že by bolo užitočné uspo-
riadať ešte jeden DOD na ktorý by boli pozvaní najmä maturanti. Termín by mal 
byť v čase keď sa rozhodujú kam po maturite. 

Prvý Deň otvorených dverí, na ktorý sme pozvali maturantov, bol 16. februára 
2011. Je to možno už trošku neskoro vzhľadom na blížiaci sa koniec februára, keď 
končí termín prihlášok na fakultu. Termín bol však spojený s ukončením 6 týždňov 
trvajúcej výstavy Fúzia energia budúcnosti. Túto výstavu spoluorganizovala fakulta. 

Účasť okolo 250 študentov prekročila očakávania organizátorov. Keďže pro-
gram DOD začal o 16,00 a trval do večerných hodín predpokladali sme, že prídu 
len študenti z blízkeho okolia. Potvrdenú máme však aj návštevu z Košíc. Dobrú 
náladu navodil hneď od začiatku dekan fakulty prof. Masarik. Predstavil tiež neča-
kaných hostí, rektora UK prof. Mičietu, ktorý mimo iné upozornil prítomných, že 
sú nie len na pôde najlepšej fakulty na Slovensku ale zároveň na pôde najlepšej uni-
verzity a nášho absolventa z roku 1991, momentálne ministra obrany Mgr. Galka. 
Pán minister si zaspomínal na svoje štúdium na matfyze a konštatoval, že je hrdý, 
že túto fakultu absolvoval. 

Našou snahou bolo, aby gymnazisti odchádzali v dobrej nálade, s pocitom, že sa 
dozvedeli niečo nové a zaujímavé, že im to bolo podané prístupnou formou. V tomto 
duchu boli koncipované jednotlivé 25 minútové prednášky z oblasti aplikácií mate-
matiky, fyziky i informatiky. Už názvy naznačovali, že sa je na čo tešiť (Doc. Mar-
košová – Svet sietí, RNDr. Tóth – Meteorit Košice, Doc. Boďa – Rozumieme 
ekonómii?, Doc. Kundracik – Varenie vajíčka mobilom?, Mgr. Vinař – Načo sú 
biológom informatici a informatikom biológovia?, Mgr. Matejka – Ako pračlovek 
varil na plazme, až kým ho netrafila). 

Všetky prednášky mali vďačných poslucháčov, ktorí nešetrili potleskom. Medzi 
prednáškami boli dostatočne dlhé prestávky na výmenu poslucháčstva (samozrejme 
nie každý chcel absolvovať všetko). Cez prestávku, resp. vynechanú prednášku bol 
hojne navštevovaný „stánok“ študijného oddelenia, kde pracovníčky na čele s ve-
dúcou pani dr. Parolkovou odpovedali na konkrétne otázky v súvislosti s prijímacím 
pokračovaním a štúdiom. Návštevníci sa mali možnosť kontaktovať priamo na 
mieste aj s pani prodekankou doc. Pardubskou. Domov si odnášali aj písomné 
materiály. Prezentovala sa aj Študentská komora akademického senátu a niektoré 
firmy, ktoré majú záujem o našich absolventov. 

Z hľadiska organizátorov a tiež pozitívnych odoziev návštevníkov priamo na 
mieste dopadol prvý DOD pre maturantov dobre. Zrejme budeme aj v budúcnosti 
okrem tradičného DOD v júni organizovať každý rok aj podujatie pre maturantov. 
Návštevníci opúšťali univerzitnú pôdu po zhliadnutí záverečnej laserovej šou v dob-
rej nálade okolo pol deviatej večer. 

Martin Belluš 
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Diskusná hra Energia pre budúcnosť 

Kľúčové slová: diskusná hra, PlayDecide, zdroje energie, životné prostredie, dostupnosť, alternatívy 

ÚVOD 
Chceme, aby kvalita nášho života rástla. Odkiaľ môžeme získať energiu potrebnú na rozvoj? Aké riziká priná-

šajú rôzne spôsoby získavania energie? Máme právo zasahovať do energetického hospodárstva iných krajín? 
Máme brať ohľad na budúce generácie alebo uprednostniť naše aktuálne potreby? 

Aj k týmto otázkam sa môžu študenti vyjadriť počas diskusnej hry Energia pre budúcnosť, vytvorenej for-
mátom PlayDecide, ktorý vznikol v rokoch 2004 – 2008 adaptovaním hier Democs (FUND MANUAL, 2009). 

PRIEBEH DISKUSNEJ HRY PLAYDECIDE 

Hra prebieha v 4–6-členných skupinách. Celá hra trvá 80–90 minút, čo 
sú dve vyučovacie hodiny. Každý žiak má k dispozícii hrací plán, ktorý 

obsahuje krátky úvod do problematiky, usmernenia hry, „priebeh hry“ 
a priestor na uloženie kariet, ktoré si žiaci postupne vyberajú. Priebeh 
hry možno rozdeliť na 3 časti: 

1. získavanie informácií 
2. diskusia 
3. podieľať sa na skupinovom výsledku 

1  Získavanie informácií 
Je zrejmé, že keď sa máme/chceme vyjadriť k otázkam, problémom 

a chceme zaujať vlastné stanovisko, je potrebné mať o danej problema-
tike aspoň základné informácie. 

V hre sú informácie pre žiakov zabezpečené formou troch typov 
kariet, ktoré sú farebne rozlíšené: 

Príbehové karty (biele) – obsahujú informácie o reálnych ľuďoch, 
ktorí sú problematikou nejakým spôsobom zasiahnutí (Obr. 1). 

Informačné karty (zelené) – obsahujú vedecky podložené informá-
cie a fakty. Žiakom poskytujú východiskovú vecnú informáciu (Obr. 2). 

Obr. 1  Príklad príbehovej karty 

      
Obr. 2  Príklady informačných kariet 
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V hre sú obsiahnuté informácie týkajúce sa zdrojov energie, jej využitia ako i dopadu na životné prostredie. 
Informácie priamo korešpondujú s obsahom fyzikálneho vzdelávania na gymnáziách. 

      
Obr. 3  Príklady problémových kariet 

Problémové karty (modré) – obsahujú názory a postoje rôznych ľudí, s ktorými sa žiaci môžu, ale nemusia 
stotožniť. Poukazujú na alternatívne a kontroverzné názory, vyhlásenia, načrtávajú problémové otázky, ktoré 
nútia účastníkov hry premýšľať, diskutovať a nakoniec sa dohodnúť (Obr. 3). 

V hre sú obsiahnuté problémy týkajúce sa ohrozeného životného prostredia, zdravia, požiadaviek na rozvi-
nuté a rozvojové krajiny ako i otázky zamerané na to, čo bude – krajina pre budúce generácie, dôsledky nášho 
dnešného rozhodovania. 
Čítaním a vyberaním kartičiek, ktoré sú pre jednotlivých hráčov významné (postupne zo skupiny príbe-

hových, informačných a problémových kartičiek), si žiaci ujasňujú svoj osobný pohľad na tému. Po výbere 
kartičiek z každej skupiny stručne prezentujú vybrané informácie ostatným hráčom. 

Táto časť trvá približne 30 min. 

2  Diskusia 
Po získaní informácií žiaci diskutujú o jednej alebo viacerých témach, ku ktorým ich inšpirovali vybrané 

kartičky a vlastné poznatky. 
Dôležité je zvoliť tému diskusie, ktorá je podstatná pre všetkých. Diskutéri môžu využiť na podporu svojho 

názoru ktorúkoľvek z hracích kartičiek. 
Počas diskusie sa dodržiavajú usmernenia, ktoré zabezpečujú priebeh diskusie: 

– Máš právo vyjadriť svoj názor. 
Daj si pozor, aby si neopakoval dookola stále to isté. 

– Doceň poznatky, ktoré si získal v bežnom živote. 
– Rešpektuj ostatných. 

Nechaj ľudí dohovoriť, neskáč im do reči. 
– Teš sa z rozmanitosti. 

Prekvapenie alebo nedorozumenie vnímajte ako signál nových myšlienok alebo pocitov. 
– Hľadaj spoločný základ. 

Ale zvýrazni odlišnosť a podobnosť. 

Priebehu diskusie napomáhajú aj ďalšie karty, ktoré hra obsahuje: 
Žltá karta (žltá) – predstavuje regulačný nástroj. Každý žiak ju počas hry môže použiť toľkokrát, koľko 

potrebuje (Obr. 4). 
Vyzývacia karta (oranžová) – poskytuje pomocnú ruku pri viaznucej diskusii. Poskytuje „výzvy“, aby sa 

žiaci na danú problematiku, o ktorej diskutujú, pozreli z rôznych uhlov (Obr. 5). 
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 Obr. 4  Žltá karta Obr. 5  Príklad vyzývacej karty 

Ak učiteľ vidí, že sa nezapájajú všetci žiaci v skupine, možno zaviesť pravidlo: „Každý žiak sa vyjadrí k téme, 
otázke, žiaci sa vyjadrujú postupne ‚do kruhu‘.“ 

Táto časť trvá približne 30 min. 

3  Podieľanie sa na skupinovom výsledku 
Cieľom je zamyslieť sa nad témami, ktoré boli v skupine prediskutované, vybrať kartičky, ktoré poskytli 

argumenty pre zaujatie výsledného stanoviska. Podstatná je snaha o nájdenie spoločného stanoviska, prijateľ-
ného pre všetkých účastníkov diskusnej skupiny. 

Celkom na záver hra ponúka 4 stanoviská k téme hry, ku ktorým má každý diskutujúci vyjadriť svoj postoj. 
Ak žiaci/hráči chcú, môžu si k ponúknutým stanoviskám doplniť svoje vlastné. 

Táto časť trvá približne 20 min. 

V hre Energia pre budúcnosť sú žiakom navrhnuté/ponúknuté 4 záverečné stanoviská, pričom žiaci si môžu 
vytvoriť ďalšie: 

1. Som za vhodnú kombináciu jadrovej energie, vodnej energie a alternatívnych zdrojov. Myslím si, že 
sa to dá globálne akceptovať. 

2. Som zásadne proti jadrovej energii. Je škodlivá a nebezpečná. Financie by sa mali prioritne investovať 
do rozvoja alternatívnych zdrojov. 

3. Vyčerpanie energetických zdrojov je mi ukradnuté, netýka sa ma. Na čo sa tým zapodievať, aj tak ide 
iba o biznis. 

4. Rozhodne by sme mali investovať do výskumu a vývoja jadrovej energie a termojadrovej fúzie. 
Obnoviteľné zdroje majú síce svoj určitý potenciál, no kvôli nosnému prvku elektroenergetickej sústavy  
sú neprijateľné. 

5. Nesúhlasím ani s jedným stanoviskom. Tu je moje vlastné: 
...................................................................................... 

ZÁVER 

Prečo venovať čas diskusnej hre Energia pre budúcnosť? Diskusnú hru pokladám za vhodnú vo viacerých 
oblastiach: žiaci získavajú informácie nenásilným spôsobom, pracujú v skupinách, rozvíjajú si komunikačné 
zručnosti – argumentáciu, prezentáciu postojov. Učia sa rešpektovať zásady diskusie, ale i svojich spoluhrá-
čov a seba samých. Uvedomujú si právo na osobné rozhodovanie, majú možnosť slobodne sa vyjadriť, učia 
sa zmysluplne stavať k lokálnym i globálnym záležitostiam týkajúcim sa životného prostredia, výskumu, vedy 
a techniky. 

Diskusné hry vo všeobecnosti dávajú učiteľovi i žiakom vhodný prostriedok na rozvoj vedeckého ako 
aj kritického myslenia. 
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Diskusná hra Energia pre budúcnosť vznikla v rámci môjho doktorandského štúdia na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky UK v Bratislave a bola jedným zo sprievodných podujatí pre školy v rámci výstavy 
FUSION EXPO, Fúzia – Energia budúcnosti, ktorá bola organizovaná FMFI UK a uskutočnila sa od 5. 1. 2011 
do 18. 2. 2011 v AVIONe, Shopping parku. 

Hra je prístupná a dá sa „stiahnuť“ z www.playdecide.eu, www.scholaludus.sk. 

Poďakovanie 
Táto publikovaná práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

č. LPP-0395-09 a Centrom vedecko-technických informácií SR Národným centrom pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti. 

Použitá literatúra 
FUND MANUAL Version 4. 2. 2009. Dostupné po registrovaní užívateľa na www.playdecide.eu 

Jana Horváthová 
mail: horvathova.jana@gmail.com 

Odhad Planckovej konštanty  
z elektricko-optických charakteristík svietivých diód 

Pri meraní V-A charakteristík svietivých diód [1] si možno povšimnúť skutočnosť, že ich prahové napätie 
(dióda začne svietiť až po jeho prekročení Obr. 1) stúpa s poklesom vlnovej dĺžky nimi vyžarovaného svetla. 

 

Obr. 1  V-A charakteristika červenej diódy (prahové napätie 1,85V) 
vodorovná os – napätie/V, zvislá os – prúd/µA 

Môžeme to overiť aj z údajov poskytovaných výrobcami (distribútormi) [2] [3] 

VF Forwaed Voltage 

High Efficiency Red 
Green 
Yellow 
Super Bright Red 
Super Bright Green 

2,0 
2,2 
2,1 
1,85 
2,2 

Obr. 2  VF – prahové napätie svietivej diódy 

Zjavne to súvisí s tým, že na generovanie svetla s kratšou vlnovou dĺžkou (vyššou frekvenciou) je potrebné 
väčšie množstvo energie, ktoré sa získa prekonaním väčšieho potenciálového rozdielu. 

Pri odhade teda budeme vychádzať z rovnosti 
λ

hc
eU =  (1) 
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e – elementárny elektrický náboj, U – prahové napätie svietivej diódy, h – Planckova konštanta, c – rých-
losť svetla, λ – vlnová dĺžka vyžarovaného svetla. 

Na odhad potrebujeme poznať aj vlnovú dĺžku vyžarovaného svetla. Tento údaj získame z optických cha-
rakteristík poskytovaných výrobcami (distribútormi) [2] [3] 

 

Obr. 3  Relatívna intenzita vyžarovania v závislosti od vlnovej dĺžky 

Použijeme vlnovú dĺžku λD, na ktorej dióda žiari dominantne, aj keď vyžaruje i iné vlnové dĺžky (Obr. 3). 
Odhad Planckovej konštanty získaný z dostupných (Obr. 2, Obr. 3) elektricko-optických charakteristík 

niektorých svietivých diód. 

Typové označenie diódy farba λD [nm] VF [V] h [Js] 
LED-SMD1206 R0015 červená 640 1,85 6,31·10−34 
LED-10 R0100 D oranžová 625 2 6,67·10−34 
LED-10 Y0050 D žltá 590 2,1 6,61·10−34 
LED-SMD1206 G0010 zelená 570 2,2 6,69·10−34 

Domnievame sa, že s takto vykonaným odhadom môžeme byť celkom spokojní (rádová zhoda je zjavná) 
a že by mohol byť žiakom, ktorí absolvovali meranie V-A charakteristík svietivých diód, prezentovaný. Treba 
však byť pripravený aj na prípadnú diskusiu o samotnom procese vyžarovania, o vplyve voľby dominantnej 
vlnovej dĺžky λD vo vzťahu (1), či presnejšieho poznania prahového napätia VF (udané hodnoty výrobcami 
alebo distribútormi sú „typické“), na odhad hodnoty konštanty. 

Literatúra 
[1] Klement Hrkota, Ján Nižňan: Akú problémovú úlohu prinieslo meranie V-A charakteristík svietivých diód. In: Fyzi-

kálne listy XV, 2010, 2, str. 5-6, ISSN 1337-7795. Bratislava : FMFI UK.  
[2] www.alldatasheet.com 
[3] www. sos.sk 

Klement Hrkota, Klement Hrkota ml. 
e-mail: hrkotak@piar.gtn.sk 

Išlo vajce na vandrovku 

Anotácia 
pevnosť materiálov, plávanie, rotácia, nosnosť,... rozprávka na Veľkú noc 

Pomôcky 

vajíčka – jedno natvrdo uvarené, aspoň tri čerstvé, obal na vajíčka, soľ, nožnice, po-
hár – dostatočne veľký aby sa doň zmestilo vajíčko, voda, knihy, igelitové vrecúško. 



Fyzikálne listy 8 

Jedného krásneho dňa sedelo Vajce Nevarené v kurníku a uvažovalo len tak o živote. Začalo 

ho trápiť, čo sa deje za stenami kurníku, a preto sa rozhodlo vydať sa na vandrovku. Nasadilo 

si šiltovku, uviazalo zeleného motýlika a rozbehlo sa po schodíkoch do sveta. Vykračovalo si 

takto Vajce po ceste a zrazu sa začala zem otriasať. Vajce sa rozhliadlo okolo seba a uvidelo 

obra, ktorý ho hneď schytil do ruky a začal stláčať. Avšak aj napriek obrovskej sile nedokázal 

vajíčko v ruke rozpučiť. 

„AU, AU, prosím pusť ma“ zajojkalo Vajce. 

„Iba ak mi prezradíš, ako je možné, že ja, taký veľký nemôžem rozpučiť jedno 

malé vajíčko“ zahuhňal obor. 

Vajíčko mu to pošepkalo a obor dokonca odniesol Vajce kúsok cesty, krútiac 

pritom neveriacky hlavou. 

Pokus 1  Napodobni obra. Najskôr skontroluj, či nie je vajíčko prasknuté alebo 
inak poškodené. Pokus rob nad umývadlom alebo vonku, prípadne daj vajíčko do 
igelitového vrecúška. Uchop vajíčko do ruky a pokús sa ho rozpučiť. Ak nie je 
vajíčko poškodené, nepodarí sa ti to! Ak je však vajíčko poškodené, budeš musieť poupratovať. 

Vajce si ďalej vykračovalo po ceste a obzeralo, toľko krásy veru v kurníku nevidelo a zrazu bác, spadlo 

do zle zakrytej studne až úplne na dno. 

„Pomóc, pomóc,“ kričalo. 

Jeho krik počul šikovný chlapec Peter, avšak táto studňa bola príliš hlboká a Peter Vajce nedosiahol. Peter 

je však žiak základnej školy, ktorý v škole dával pozor a tak ho napadla myšlienka a nalial do studne ďalšiu 

vodu. A Vajce, hoci plávať nevedelo, vyplávalo zrazu na hladinu. Poďakovalo Petrovi a prosilo ho o vysvet-

lenie záhady. „Ochutnaj vodu, ktorú som prilial do studne,“ povedal tajomne Peter a usmieval sa, keby mal 

fúzy, tak popod fúzy, teraz však len popod nos. Vajíčko prekvapené, ale zvedavé vodu ochutnalo. 

„Fuj, veď je slaná,“ povedalo, vypľúvajúc vodu. 

Peter sa však len usmial a zakýval Vajcu na rozlúčku. 

Pokus 2  Urob pokus, ktorým sa presvedčíš, či slaný 
roztok pomôže vajíčku vyplávať. 

Vlož vajíčko do pohára s vodou. Do druhého pohára 
si priprav nasýtený slaný roztok – nalej vodu a pridávaj 
soľ, pokiaľ sa ešte rozpúšťa. Potom nalej slaný roztok 
do pohára s vajíčkom a sleduj, ako vajíčko vypláva na 
hladinu. Ak by si chcel experiment predviesť rodičom, 
tak nechaj slaný roztok chvíľku postáť – on sa stane 
čírym, potom ho môžeš priliať do pohára s vajíčkom, 
akoby si tam lial čistú vodu. Nechaj rodičov hádať, ako 
sa ti to podarilo. 

Slniečko svietilo, a tak Vajce veľmi rýchlo vyschlo  

a pokračovalo v ceste. Zrazu sa proti nemu začal blížiť 

stĺpec prachu, ktorý vírili autá polície naháňajúce 

zločinca menom Natvrdlo, drsného piráta ciest, ktorého však ešte nikto nevidel. Vajce však stálo na ceste, a tak 

Natvrdlo pri snahe vyhnúť sa mu havaroval a polícia ho zatkla. Ale chyba lávky, v tom prachu zatkli aj nášho 

hrdinu a postavili ho pred súd, kde mal sudca rozhodnúť, ktorý z nich je pirát Natvrdlo a kto je Vajce Nevarené. 

Sudca to vyriešil šalamúnsky – rozkázal obidvom, aby sa roztočili a potom sa ich jemne dotkol prstom, pričom náš 

hrdina sa znovu roztočil ďalej, ale Natvrdlo zostal stáť. „A máme ťa,“ zaradoval sa sudca a posadil Natvrdla 

do väzenia. 

Pokus 3  Viete, ako sudca určil, ktorý z uväznených 
je Natvrdlo? Pripravte si jedno vajíčko uvarené na tvrdo 
a jedno surové vajíčko. Roztočte vajíčko a potom na neho 
na krátky okamih položte prst, tak aby ste ho zastavili, 
potom prst odtiahnite. Vajíčko uvarené na tvrdo zostane 
stáť a čerstvé vajíčko sa začne znova točiť. 

Za odmenu poslal sudca nášho hrdinu do cirkusu, kde 

uvidel silákov, ktorí mali zaujímavé vystúpenie. Traja 

siláci udržali na svojich hlavách 12 ťažkých kníh. Vajce 

tlieskalo a veľmi si pochvaľovalo celý výlet. Po skončení 
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vystúpenia sa vybralo domov, kde všetkým svojim kamarátom vyrozprávalo svoje príhody, a keďže som tam 

bola i ja, tak sa tieto príhody dostali aj k Vám. 

 

Pokus 4  Potrebujete obal na vajíčka, tri rovnako veľké vajíčka (nevarené, čerstvé, nepoškodené), nožnice 
a knihy. Rozstrihnite obal na tri dvojice a uložte do otvorov tri vajíčka. Dbajte na to, aby vajíčka boli otočené 
rovnako, teda aby ostrejší konček smeroval pri všetkých vajíčkach rovnako. Potom rozložte vajíčka rovnomerne 

na miesto, kde Vám nebude prekážať, ak niektoré vajíčko praskne. Položte na ne prvú knihu s tvrdým obalom, 
potom postupne prikladajte opatrne ďalšie knihy. Po priložení každej knihy pokus odfotografujte. Keď som po-
kus robila ja, minuli sa mi pripravené knihy, inak by som zrejme dokázala na vajíčka uložiť ešte viac kníh. 
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Otázky 

1. Prečo obor nedokázal vajíčko rozpučiť a prečo tri vajíčka unesú veľký počet kníh? 
2. Určite hmotnosť, ktorú udržali vaši traja siláci! Ak máte možnosť, odvážte knihy, ktoré sa vám na vajíčka 

podarilo uložiť, prípadne aspoň spočítajte ich strany! 
3. Vysvetlite, ako pomohol Peter vajíčku, keď spadlo do studne, a prečo to fungovalo! 
4. Čím usvedčil sudca piráta Natvrdla (uvarené vajíčko na tvrdo) a oslobodil Vajce Nevarené (čerstvé vajíčko)? 

Prečo to funguje? 

Nepovinná časť 

5. Nerealizujte – vajíčko v mikrovlnke. Ak vám niekedy napadne uvariť vajíčko v mikrovlnke, tak to, pro-
sím, nerobte. Ak sa chcete dozvedieť čo sa stane môžete si pozrieť video z vysielania Fyzika v mikrovlnke, 
populárno-náučná prednáška, ktorej záznam môžete nájsť na stránke: http://fyzikus.fmph.uniba.sk/vysielanie. 

Odpovede 

1. Škrupina vajíčka rozkladá sily pôsobiace na vajíčko tak, že nepoškodia konštrukciu vajíčka. Sily sa na-
vzájom nerušia, iba sa rozložia na menšie, ktoré nemajú schopnosť poškodiť škrupinu. 

2. Kamaráti zo súťaže EXPERIMENTÁREŇ napísali, že ich vajíčka uniesli 6 až 12 kg, 20 kníh, 1 500 až 2 700 
stránok a pod. 

3. Peter priliatím slanej vody s vyššou hustotou zvýšil hustotu vody v studni, a preto vajíčko vyplávalo. 
Hustota vajíčka je väčšia ako hustota čistej vody, ale menšia ako hustota slanej vody. Samozrejme ide o roz-
právku, bolo by potrebné veľké množstvo soli, aby vajíčko vyplávalo v ozajstnej studni. 

4. Varené vajíčko sa po zastavení už nebude krútiť ďalej, naopak vajíčko nevarené sa po krátkom pridržaní 
roztočí znova. Je to spôsobené vnútrom vajíčka. V nevarenom vajíčku sa žĺtko pohybuje spolu so škrupinkou, 
ale nie sú pevne spojené, a tak keď pribrzdíme takéto vajíčko, zastaví sa len škrupinka a žĺtko sa bude točiť 
ďalej. Takže ak škrupinku uvoľníme, žĺtko ju znova roztočí. Varené vajíčko má žĺtko spojené so škrupinkou 
a zastavením škrupinky zastavíme aj vnútro vajíčka, a to sa po opätovnom pustení už nebude točiť ďalej. 

 VESELÚ VEĽKÚ NOC  

Soňa Gažáková 

Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní 

Geofyzikálny ústav SAV v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja realizuje v období 
2009 – 2012 projekt s názvom Meteorológia pre verejnosť. Zámerom projektu je, okrem iného, organizácia 
edukačného seminára pre učiteľov Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní. 

Cieľom seminára je: 
– poskytnúť učiteľom prehľad súčasného stavu poznania v oblasti meteorológie a klimatológie formou 

prednášok prezentovaných pozvanými odborníkmi, 
– umožniť aktívnym učiteľom prírodovedných predmetov prezentovať zaujímavé spôsoby zakomponovania 

meteorológie a klimatológie do vyučovacieho procesu, 
– formou zážitkového vzdelávania (exkurzie na meteorologických pracoviskách) priblížiť princípy a účel 

meteorologických meraní a činnosť prístrojov používaných v meteorológii, 
– prezentovať možnosti prípravy vhodných didaktických pomôcok, materiálov a metód na vyučovanie 

a diskutovať o nich, 
– publikovanie študijných materiálov v zborníku príspevkov (tlačená a elektronická forma). 

Počas realizácie projektu je plánovaná organizácia troch seminárov pre učiteľov. Semináre sa členia na 
dve časti – v prvej sú prezentované prednášky odborníkov z oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie, ale 
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aj astronómie a geofyziky, v druhej časti učitelia prezentujú témy z oblasti meteorológie a klimatológie zakom-
ponované do vyučovania fyziky, geografie a chémie. Prvý seminár, zorganizovaný v roku 2010, bol tematicky 
zameraný na problematiku vody v atmosfére. Prednášky odborníkov sa týkali hydrologického cyklu na Zemi, 
hľadania vody ako základnej podmienky pre život vo vesmíre, vzniku oblakov, hydrometeorov a súčasných 
možností ich predpovedateľnosti, problematiky povodní a varovného systému pred nimi a tiež úlohy vegetácie 
v hydrologickom cykle. Prezentácie učiteľov sa týkali najmä vyučovania hydrologického cyklu na rôznych 
úrovniach vzdelávania, účastníci semináru sa dozvedeli o heuristickom prístupe k vzdelávaniu a vhodných 
experimentoch s vodou, ktoré sa pri vyučovaní dajú využiť. Na seminári sa tiež dozvedeli, ako fotografovať 
meteorologické objekty a ako skonštruovať s deťmi malú meteorologickú staničku, alebo dokonca digitálnu 
meteorologickú stanicu. Súčasťou seminára boli exkurzie na meteorologické pracoviská. Seminár bol akredito-
vaný ako kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ, čo umožnilo záujemcom z radov učiteľov ukončiť ho 
záverečnými prezentáciami. Všetky prezentácie a zborník príspevkov z podujatia sú voľne dostupné na interne-
tovej stránke http://www.ta3.sk/gfu/met_vyucovanie/Voda.html aj pre ostatných učiteľov a záujemcov o meteo-
rológiu. 

 

Druhý seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ sa bude konať 4. – 7. mája 2011v kongresovom centre SAV Academia. 
Tematicky bude zameraný na problematiku prúdenia vzduchu, synoptickej meteorológie a predpovede počasia. 
Prezentácie učiteľov budú zamerané na organizovanie práce žiakov s meteorologickou staničkou a na vyhod-
notenie nameraných údajov, na organizovanie meteorologických exkurzií spojených s meraniami, prezentované 
budú aj fyzikálne experimenty riadené počítačom, ktoré súvisia s interpretáciou meteorologických javov, alebo 
vyučovanie meteorológie prostredníctvom pre deti zaujímavých, objavných, metód. Podobne ako v minulom 
roku organizátori požiadali o akreditáciu seminára ako kontinuálneho vzdelávania učiteľov. 

Viac informácií o seminári a o možnosti prihlásiť sa naň možno nájsť na internetovej stránke: 
http://www.ta3.sk/gfu/met_vyucovanie/seminar.html 

Anna Pribullová 
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Programy kontinuálneho vzdelávania učiteľov fyziky na FMFI UK 

Akreditačná komisia pri MŠVVŠ SR akreditovala štyri programy kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
fyziky. Programy garantujú pracovníci oddelenia didaktiky fyziky KTFDF FMFI UK. Obsah programov napĺ-
ňajú tak aktuálne problémy z didaktiky fyziky, ako aj prednášky z najnovších výskumov z rôznych oblastí 
fyziky. Lektorský tím je zložený zo zamestnancov fakulty, ide predovšetkým o vysokoškolských učiteľov, 
ktorí majú skúsenosti s vyučovaním fyziky na základnej škole, gymnáziu v nižších či vyšších ročníkoch. Ide 
o skúsených didaktikov, ktorí sa podieľali a podieľajú na tvorbe učebníc či základných pedagogických doku-
mentov. Do tímu sú zaradení aj vedci, ktorí sú, prípadne boli, zapojení do medzinárodných výskumov napr. 
NASA, CERN, nanotechnológie a pod. 

V súčasnosti pripravujeme podrobnejšie informácie a zverejníme ich na stránke http://fyzikus.fmph.uniba.sk. 

Zoznam akreditovaných programov: 

POČÍTAČOM PODPOROVANÉ PRÍRODOVEDNÉ LABORATÓRIUM VO VYUČOVANÍ FYZIKY NA ZÁKLADNEJ A 
STREDNEJ ŠKOLE 

(Garant: RNDr. Peter Demkanin, PhD. – 16 kreditov) 

AKTÍVNE POZNÁVANIE VO VYUČOVANÍ FYZIKY 
(Garant: PaedDr. Klára Velmovská, PhD. – 16 kreditov)  

AKTUÁLNE OTÁZKY VYUČOVANIA FYZIKY 2011 – 2016 
(Garant: PaedDr. Peter Horváth, PhD. – 6 kreditov)  

DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY Z FYZIKY 
(Garant: PaedDr. Peter Horváth, PhD. – 14 kreditov) 

 

Pohľad na „vstup do otvorených dverí“ na FMFI UK pre maturantov 


