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Milí učitelia, 

reforma vzdelávania na našich základných a stredných školách je rozbehnutá. Zmeny v obsahu a metódach vzde-
lávania si vyžadujú rozsiahle ďalšie vzdelávanie všetkých pedagogických a riadiacich pracovníkov základných 
a stredných škôl. Potrebné zmeny a postupy sú určené zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch a vyhláškou Ministerstva školstva 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a ates-
táciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Na Fakulte matematiky, fyziku a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sme sa preto rozhodli 
poskytovať ďalšie vzdelávanie učiteľov zamerané na Aktívne poznávanie vo vyučovaní fyziky. Toto konti-
nuálne vzdelávanie je určené pre záujemcov z radov učiteľov fyziky na základných a stredných školách. Jeho 
hlavným cieľom je oboznámiť učiteľov s metódou aktívneho poznávania, s možnosťami jej využitia vo vyučo-
vaní a s konkrétnymi príkladmi aplikácie tejto metódy v praxi. Počas trvania vzdelávania by učitelia mali 
absolvovať i prednášky zamerané na informáciu o najnovších poznatkoch vedy, o ktoré je medzi študentmi 
záujem. 

Termín, kedy by sa vzdelávanie malo otvoriť, je prvý júlový týždeň, čo nevyžaduje absenciu učiteľov  
na vyučovacom procese. V rámci 4 dní učitelia absolvujú 32 vyučovacích hodín. Časť z nich budú tvoriť 
prednášky na rôzne témy s ukážkami aktivít. Učitelia pri vzdelávaní zažijú modelovú realizáciu vyučovania, 
pri ktorej získajú vlastné skúsenosti s jednotlivými aktivitami. Zvyšných 33 hodín bude tvoriť dištančná forma, 
pri ktorej budeme s učiteľmi spolupracovať s využitím LMS systému Moodle. 

Uvedomujeme si, že cena za vzdelávanie je vysoká vzhľadom na finančné navýšenie k učiteľskému platu. 
Z našej strany sú to však reálne náklady. Sme v procese hľadania finančných zdrojov, z ktorých by sme Vám 
aspoň časť nákladov mohli uhradiť. Momentálne však nedokážeme povedať, či sa ich podarí zohnať, a ak áno,  
v akej výške. 

Na strane 12 uverejňujeme ďalšie podrobnosti o tomto programe. 

Klára Velmovská a Viera Lapitková 

 

Stretnutie učiteľov SŠ a ZŠ na pôde fakulty 
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Krátke správy 

Akademický rok 2011/2012 na FMFI UK 

Prípadných záujemcov o štúdium na našej fakulte niekedy v budúcnosti 
by mohlo zaujímať aká je situácia v prijímacom konaní. Podrobnosti sú 
dostupné na fakultnej stránke v informáciách Uchádzačom o štúdium. 
Veľa napovie aj nasledujúca tabuľka v ktorej sú uvedené plánované počty 
študentov na jednotlivých študijných programoch bakalárskeho štúdia, 
počty prihlásených, prijatých a konečne zapísaných na štúdium. 

  Prijímacie konanie na akademický rok 2011/12 
 plán prihlásení prijatých  zapísali sa 

FYZ  250 88 100 59 
BMF  27 29 24 17 
OZE 40 14 17 9 
MAT  50 32 44 34 
EFM  65 167 65 51 
MMn  70 66 69 47 
PMA  60 17 52 39 
INF  100 90 91 56 
AIN  300 202 183 123 
Učiteľstvo 
spolu 

120 23 23  

upMADG    0 0 
upMAFY    11 6 
upMAIN    9 6 
upMATV    1 1 
upFYIN    1 1 
upBIIN    1 0 
SPOLU 1082 728 668 435 

Veľtrh AKADÉMIA&VAPAC 2011 

Začiatkom októbra sa v Národnom Tenisovom Centre v Bratislave usku-
točnil 15. ročník veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA  a 13. ročník veľtrhu 
práce a cestovania VAPAC . Cieľom týchto podujatí je informovať stredo-
školských študentov o možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých ško-
lách na Slovensku i v zahraničí. Každoročná návštevnosť viac ako 10 000 
študentov z celého Slovenska hovorí o dôležitosti účasti vysokých škôl. 
Veľtrhu sa zúčastnilo 16 univerzít a vysokých škôl zo Slovenska, 20 z Čes-
kej republiky, 10 zahraničných vysokých škôl a asi 10 organizácií, ktoré 
sa venujú vzdelávaniu, výmenným pobytom, testovaniu. 

Treba oceniť, že aj Univerzita Komenského, po viac ročnej absencii, 
tohto roku vyslala zástupcov všetkých fakúlt do spoločného stánku (8×3 m) 
a zabezpečila aj niekoľko propagačných materiálov o UK. Treba však po-
vedať aj to, že 13 fakúlt sa v stánku tiesnilo. Len naša fakulta (FMFI UK), 
ktorá sa zúčastňovala na veľtrhu pravidelne, mala napr. minulý rok stánok 
4×3m. 

O expozíciu FMFI v stánku UK bol veľký záujem. Návštevníci sa naj-
viac zaujímali o štúdium manažérskej matematiky a informatiky, ale mali 
sme dojem, že oproti minulým rokom sa častejšie pýtali aj na fyziku a ma-
tematiku.  
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Videomeranie s Logger Pro od Verniera 

Abstrakt.  V príspevku ukážeme niekoľko námetov na zatraktívnenie vyučovania fyziky. 

Úvod 
Videomerania majú svoje miesto vo vyučovaní fyziky [Ješková 2010]. Tieto merania možno realizovať 

s využitím rôznych programov, napr. IP-Coach [Demkanin 2006, Ješková 2007], Tracker [Hanč 2008], Vernier. 
V tomto príspevku ukážeme, na dvoch aktivitách, ako použiť program Logger Pro na videoanalýzu vo vy-

učovacom procese. Využijeme na to video žiaka a video z databázy programu. Pomocou prvej aktivity sa 
učiteľ (aj žiak) naučí pracovať s programom pri použití vlastného videa, a realizáciou aktivity dva sa naučí 
využívať video z databázy programu. V závere uvedieme metodické poznámky pre využitie vo vyučovacom 
procese. 

Aktivita 1: Rýchlosť okolo idúceho auta 
Úloha: Na základe videoanalýzy zistite, aká je závislosť dráhy a rýchlosti, okolo idúceho auta od času. 
Pomôcky: Logger Pro, digitálny fotoaparát umožňujúci robiť krátke videa 
Realizácia videomerania 
• Urobte krátke video auta, ktoré sa pohybuje po ceste. 
• Súbor preneste z fotoaparátu na disk svojho počítača. 
• Spustite program Logger Pro 3. 
• V záložke Insert (vložiť) vyberte Movie…(video). Vyberte 

si svoje video z príslušného adresára. Potvrdením OK sa 
objaví okno videa (Obr. 1). 

• Kliknite na ikonu  Enable video analyses (umožniť 
videoanalýzu). Na pravej strane okna sa objaví nová 
lišta. 

• Kliknutím na ikonu  Set Scale (nastavanie mierky) 
nastavte mierku. Urobíte to tak, že na snímke nájdete 
objekt, ktorého rozmer viete odhadnúť, napr. vzdialenosť 
kolies auta je napr. 2 m. Kurzorom nakreslíte čiaru od ko-
lesa ku kolesu. Do zobrazenej ponuky napíšete 2. Potvrďte 
OK. 

• Kliknutím na ikonu  Set Origin (výber začiatku) aktivujete kurzor na nastavenie začiatku. Kurzorom 
sa nastavte na miesto na snímku, kde chcete zvoliť začiatok súradnej sústavy, napr. stred predného kolesa 
auta a kliknite myšou. Objaví sa súradnicová sústava. 

• Videomeranie realizujete tak, že kliknete na ikonu  Add Point (pridaj bod), tým aktivujete kurzor. Kur-
zorom sa nastavíte na počiatok súradnej sústavy a kliknete myšou. Objaví sa modrý bod a auto sa posunie. 

• Nastavíte sa opäť na koleso auta a kliknete. Takto klikáte, až kým auto prejde z ľavej časti okna do pravej. 

  
Obr. 2  Videoanalýza pohybu auta s preložením kriviek, fitovaním 

• V okne grafu sa počas klikania na obrazovke grafu zobrazujú merané body (t, x, y). V ponuke Graph Options 
(možnosti grafu) vypnite súradnicu Y. Súradnicu X premenujte na Dráha a súradnicu Time na Čas. Dosta-
neme závislosť dráhy od času pre auto. V ponuke na hornej lište vyberte Insert (vložiť) a vložte nový graf. 
Zobrazí sa graf rýchlosti. Podobne premenujte X Velocity na Rýchlosť. Premenovanie je v ponuke Column 
Options. Objaví sa po kliknutí pravým tlačidlom myši nad grafom (Obr. 2). 

 
Obr. 1  Okno videa 
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• Kliknutím na ikonu Examine (vyšetrovanie), sa zmení funkcia kurzora. Kliknutím na plochu grafu a ná-
sledne na ľubovoľný bod sa zobrazia v rámčeku súradnice daného bodu a taktiež auto sa presunie do danej 
polohy. Kurzorom môžete prechádzať celou závislosťou a sledovať ich súradnice (hodnoty) a tiež polohu 
auta v danom čase. 

• Kliknutím na Linear Fit (lineárna regresia) preložíte meranými bodmi priamku (Obr. 2). 
• Na grafe sa zobrazí okno, kde sú uvedené parametre regresie: rovnica; hodnoty m, b; korelačný koeficient 

a súčet štvorcov odchýlok (obr. 2). 
• Opíšte jednotlivé závislosti. Čo všetko z nich môžete vyčítať? 

Postupom analogickým s v uvedeným prípadom, možno analyzovať rôzne druhy pohybov. Viacero videí na 
spracovanie ponúka aj program Logger Pro3 v adresári Sample Movies (Príklady videa). Program ponúka 42 
adresárov, ktoré obsahujú videá a vzorové aktivity, s ktorými možno pracovať. Uvedieme stručne analýzu 
šikmého vrhu. 

Aktivita 2: Hod basketbalovou loptou 
Úloha: Študujte polohu a zložky rýchlosti basketbalovej lopty. 

Pomôcky: Logger Pro, video Basketball Shoot 

Realizácia videomerania 
• V záložke Insert (vložiť) vyberte položku Movie… (video). 

Vyberte si video Basketball Shoot z adresára Sample Movies. 
Potvrdením OK sa objaví okno videa (Obr. 3). 

• Nastavenie mierky, súradnicovej sústavy a následnú video-
analýzu vykonajte tak, ako v predošlom prípade. 

• Pohybom kurzora, pri zapnutej funkcii Examine, môžete sa 
pohybovať po grafe a súčasne sledovať pohyb lopty. Mô-
žete sa zastaviť v ľubovoľnom bode a odčítať súradnice a 
rýchlosť lopty a súčasne vidieť, na videu, kde sa nachádza 
lopta. Na obrázku 4 sú výsledky analýzy: závislosti súrad-
níc X a Y od času a tiež závislosť zložiek rýchlosti lopty vx a vy od času. 

• Opíšte jednotlivé závislosti. Čo všetko z nich môžete vyčítať? 

  
Obr. 4 Závislosť súradníc (x, y) polohy a zložiek rýchlosti lopty od času 

Metodické poznámky 

• Väčšiu motivačnú silu má videomeranie, ak si žiaci natočia video sami, Napr. chôdzu spolužiakov, rodičov, 
učiteľov, zábery z telocvične resp. prírody. 

• Presnosť merania závisí od presnosti stanovenia mierky a tiež od toho, ako presne klikáte v jednotlivých 
polohách (napr. pri pohybe auta). 

• Aktivity s Logger Pro možno využiť aj na rozvoj medzipredmetových vzťahov fyziky s angličtinou. Je dôle-
žité, aby žiaci mali, okrem bežnej slovnej zásoby, aj čiastočnú slovnú zásobu z oblasti fyziky a informatiky. 
Okrem iného, uľahčí im to štúdium na vysokej škole. 

• Podrobnejšie metodické námety na videomerania možno nájsť v práci Ješková, Z. a kol. (2010). 

Literatúra 
DEMKANIN, P. a kol. (2006): Počítačom podporované prírodovedné laboratórium. Bratislava : FMFI UK, 2006, dostupné 

na http://fyzikus.fmph.uniba.sk/PPPL 
HANČ, J., DEGRO, J, ONDEROVÁ, Ľ. (2008): Videoanalýza v spektroskopii. In: Zborník Veletrh nápadů učitelů fy-

ziky 13. Plzeň : ZU; Praha : UK, ed. K. Rauner. s.118-124. 

 
Obr. 3  Hod basketbalovou loptou 



Fyzikálne listy 

 

5 

JEŠKOVÁ, Z. a kol. (2010) Využitie informačných a komunikačných technológii v predmete fyzika pre stredné školy. 
Košice : Elfa .s.r.o., vydala pre ÚIPŠ. 

JEŠKOVÁ, Z. (2007). Laboratórne a videomerania, projekt KEGA 3/3008/05, dostupné na  
http://physedu.science.upjs.sk/ipcoach_webstranka/merania.htm 

Tracker:  http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/index.html 
Vernier Software and Technology: http://www.vernier.com, http://www.pmsdelta.sk/ 
Vernier Software and Technology (2008) Video v programe Logger Pro. PMS Delta s.r.o. 

Príspevok vznikol v rámci projektu LPP-0134-09: Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných 
školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET. 

Ján Degro 
jan.degro@upjs.sk 

Digitalizácia signálu v učive fyziky na gymnáziu 

V súčasnosti platnom štátnom vzdelávacom programe je v obsahu fyziky na gymnáziu aj téma Fyzikálna 
podstata informácie, analógový a digitálny signál (ŠPÚ, 2009). V tomto článku by sme radi poskytli časť učeb-
ného textu, ktorý súvisí s týmto obsahom. V komentároch sa tiež snažíme ukázať, ako je možné tento text 
použiť na plnenie cieľov fyzikálneho vzdelávania formulovaných v [1], [2] a [3]. 

Prenos signálu elektromagnetickým vlnením, digitalizácia signálu 

Predstavme si lúč monochromatického svetla z lasera. Tento lúč budeme zapínať a vypínať. Na druhom 
konci miestnosti, alebo aj oveľa ďalej, napríklad na konci ulice, môžeme tento lúč vidieť a sledovať, ako ho 
niekto pri jeho zdroji zapína a vypína. Od zdroja sa k nám prostredníctvom tohto lúča šíri informácia. Uve-
domme si, že zdrojom signálu je spínač, komunikačným kanálom je lúč svetla s danou frekvenciou a prijíma-
čom signálu je miesto dopadu lúča na stenu v spolupráci s našim okom. Ak lúč svetla nahradíme napríklad 
elektromagnetickou vlnou s frekvenciou z oblasti rádiových vĺn, potom opäť zdrojom signálu opäť môže byť 
spínač, avšak prijímačom musí byť zariadenie, ktoré nám zachytí sled zapnutí a vypnutí a premení ho na infor-
máciu dostupnú našim zmyslom. 

V predchádzajúcom odseku sme opísali prenos veľmi jednoduchej informácie, ktorý pripomína komuni-
kovanie prostredníctvom Morseovej abecedy, v ktorej každé písmeno je vyjadrené sledom zapnutí a vypnutí 
signálu. Na obr. 1 je signál SOS zapísaný Morseovou abecedou. 

Pokúsme sa naznačiť, ako možno takýmto spôsobom preniesť zvuk. Je vhodné pripomenúť si základné po-
znatky o zvuku z predchádzajúceho ročníka. Zvuk je mechanické vlnenie a prenáša sa napríklad vzduchom. 
Ak ho chceme preniesť z jedného miesta na iné napríklad telefónnou linkou, musíme informácie o tomto zvuku 
zakomponovať do elektromagnetického signálu. Robíme tak najmä preto, lebo s elektromagnetickým vlnením 
vieme zaobchádzať oveľa sofistikovanejšie než s mechanickým vlnením. 

Majme zvukové vlnenie, v tomto príklade na obrázku sme zobrazili hlásku a. V ďalšom sa ideme snažiť 
premeniť tento signál na sled zapnutí a vypnutí. 

 

 Obr. 1 Obr. 2 

Najskôr vyberieme z analógového signálu jeho hodnoty v pravidelných časových intervaloch, napríklad 
každú milisekundu. Každej z týchto hodnôt priradíme istý, vždy rovnaký počet zapnutí a vypnutí. V našom 
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príklade si zvolíme počet tri. Teda každej hodnote, ktorú sme zo signálu vybrali, priradíme trojicu hodnôt, 
pričom každá z hodnôt môže dosahovať jednu z dvoch úrovní, 1 (zapnutie) a 0 (vypnutie). Celá trojica teda 
môže dosahovať nasledovné úrovne: 000; 001; 010; 011; 100; 101; 110; 111. Spolu máme 23 úrovní. Z obr. 2 
vidíme, že signál dosahuje hodnoty od −6,00 Pa po 6 Pa. Teda celkový meraný rozsah je 12 Pa. Tento rozsah 
rovnomerne rozdelíme na 8 úrovní, dostaneme 12 : 8 = 1,5 Pa. Rozdelenie môže vyzerať napr. tak, ako v ta-
buľke. 

 

 Tabuľka Obr. 3 

Na obr. 3 sme vyznačili hodnotu signálu v čase 0,4 ms. Táto hodnota je o niečo menšia, než 2 Pa, prira-
díme jej teda úroveň 010. 

Aby sme sa mohli lepšie a presnejšie vyjadrovať, zavedieme si novú terminológiu. Mnohí z vás ste sa s uve-
denými pojmami už stretli, porovnajte naše nové pojmy s vašimi predchádzajúcimi vedomosťami. 

Keď hovoríme o tom, že v pravidelných časových intervaloch vyberáme z analógového signálu jeho hod-
noty, hovoríme o vzorkovacej frekvencii. V našom príklade sme použili vzorkovaciu frekvenciu 10 kHz, teda 
10 000, hodnôt sa sekundu, teda 10 hodnôt za milisekundu. 

Keď hovoríme o zapnutí a vypnutí, môžeme hovoriť aj o logickej 0 a logickej 1. Takéto množstvo infor-
mácie nazývame 1 bit, môže dosahovať hodnotu 0 alebo 1. 

1 bit je jednotkou digitálnej informácie. 
V našom príklade sme použili trojbitové rozlíšenie. Teda každú z hodnôt vybraných vzorkovaním sme na-

hradili trojicou bitov. 
Teraz môžeme vypočítať počet bitov potrebných na prenos zvukového vlnenia v nami zvolenej kvalite. 

Celkový čas vlnenia je 30 ms. Vzorkovaním vyberieme 30·10 hodnôt. Každej priradíme tri bity. Spolu teda 
použijeme 900 bitov. 

Vzorkovaciu frekvenciu 10 kHz, ako aj trojbitové rozlíšenie, sme si zvolili iba kvôli prehľadnosti. Pri zvuku 
väčšina zariadení v CD kvalite používa vzorkovaciu frekvenciu 44,1 kHz a rozlíšenie 16 bit. 

Na zariadeniach pre ukladanie digitálnych informácií zvyčajne udávame ich kapacitu v jednotkách bajt  
(angl. Byte, skratka B), pričom 1 bajt = 8 bit. 

Úloha: Odhadnite dĺžku zvukovej nahrávky, ktorú je možné zaznamenať na USB kľúč s kapacitou 2,0 GB. 
Riešenie: Na zaznamenanie 1 sekundy zvuku potrebujeme 44 100·16 = 705 600 bitov, teda približne 706 

kbit. Môžeme teda zaznamenať (2·109·8):(706·103) = 2,3·104 s = 380 min = 6,3 h zvukového záznamu. 
Úloha: Pripravte si referát o rozdieloch medzi formátom zvuku wav a mp3. Vysvetlite v ňom, prečo na 

USB kľúč možno nahrať niekoľkonásobne dlhší zvukový záznam, a to aj v stereo kvalite. 

Digitalizácia obrazu 
Základnou súčiastkou používanou vo väčšine súčasných 

zariadení na záznam obrazu je CCD. Táto súčiastka obsahuje 
body, zvané pixely, ktoré sú citlivé na svetlo. Keď je pixel 
osvetlený, prebehne ja ňom fotoelektrický jav, elektróny v ňom 
zmenia svoju energiu a táto informácia sa ďalej spracuje. 

Niektoré aspekty činnosti CCD fotoaparátu si ozrejmíme na 
príklade. Majme 12 Mpixel CCD snímač s rozmermi 24 mm×18mm. Predstavme si pixel ako štvorec s hranou a. 

 

hodnota signálu/Pa 
úroveň  
signálu 

od po  
−6,00 −4,50 000 
−4,49 −3,00 001 
−2,99 −1,50 010 
−1,49 0,00 011 

0,01 1,49 100 
1,50 2,99 101 
3,00 4,49 110 
4,50 6,00 111 

 

 Časová os 
1969 Objav CCD 

1974 
Prvé komerčne vyrábané CCD 
100 × 100 pixelov 

2009 Nobelova cena za práce na CCD 
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Odhadneme dĺžku strany a. Plocha CCD snímača je 24·18·10−6 m2 = 
= 4,3·10−4 m2. Na jeden pixel teda pripadá plocha 

11
6

4

106,3
1012

103,4 −
−

⋅=
⋅
⋅=pS m2. 

Hrana pixelu má teda dĺžku a = 6·10−6 m. 
Odfotografujme týmto fotoaparátom palmu s výškou 4,5 m tak, 

že obraz palmy zaberie tretinu výšky fotografie. Počas fotografova-
nia leteli okolo stromu dva motýle vzdialené od seba 9,0 mm. Určte, 
či na fotografii môžeme tieto motýle navzájom rozlíšiť. 

Pri riešení si uvedomme, že obraz palmy na CCD snímači má 

výšku tretiny z 24 mm, teda 8 mm. Obraz je teda zmenšený  

v pomere 3
3

1077,1
5,4

108 −
−

⋅=⋅
. Vzdialenosť motýľov teda 

bude 9·10−3·1,77·10−3 = 1,6·10−5 m. Vidíme, že táto vzdiale-
nosť je väčšia, než hrana pixelu, teda motýle nesplynú do jed-
ného bodu. Výsledok je naznačený na obr. 4. Obr. 4 

Na viacerých miestach sme zdôvodňovali, prečo v súčasnej veľmi časovo oklieštenej verzii povinného vy-
učovania fyziky na gymnáziu je zbytočné zapodievať sa tým (napr. v [2]), čo z vyučovania vypustiť, ale skôr je 
potrebné analyzovať možnosti, ktoré jednotlivé témy a kontexty vyučovania poskytujú a v blízkom čase 
pripraviť a overiť úplne nový obsah školského vyučovania fyziky. Táto cesta je nastúpená novou sériou 
učebníc, ktorá snáď bude v dohľadnom čase ukončená, ale bolo by vhodné, aby sa k reforme začala verejná 
diskusia a aby sme sa pokúsili vrátiť do povinného vyučovania aspoň časť hodín, ktoré fyzika stratila. 

Poďakovanie: Vznik tohto článku bol podporený MŠ SR, projekt VEGA 1/0625/10, výskum faktorov 
prispievajúcich k rozvoju kompetencií žiakov pri vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ v rámci súčasnej reformy 
vzdelávania. 

Literatúra 
[1] DEMKANIN, P.: Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania, In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2, 

2008, str. 54-62 
[2] HORVÁTH, P.: Ako by mohli vyzerať hodiny fyziky po poctivej reforme, In: Fyzikálne listy 1, 2008. 
[3] KOUBEK, V., LAPITKOVÁ, V.: Všeobecné vzdelanie - prírodovedná gramotnosť a vzdelávanie, In: Acta didactica 

2007, UKF Nitra 
[4] ŠPÚ: Štátny vzdelávací program Fyzika ISCED 3, 2009 dostupné na internete www.statpedu.sk 

Peter Demkanin 
demkanin@fmph.uniba.sk 

Z Noci výskumníka 2011: Čo si o tom myslíš? 

O tepelných vodičoch a tepelných izolantoch sa učia žiaci už v siedmom ročníku na základnej škole. Naučia 
sa, že k tepelným izolantom patrí drevo, sklo, plasty (napríklad polystyrén) a k tepelným vodičom napríklad 
meď, oceľ, železo. 

V rámci podujatia Noc výskumníkov 2011 som ľuďom položila dve, na prvý pohľad jednoduché otázky: 

Na ktorej podložke sa kocka ľadu roztopí najrýchlejšie? Na ktorej najpomalšie? 
Správnou odpoveďou je, že za rovnakých podmienok (rovnaké rozmery a začiatočné teploty všetkých pod-

ložiek a jednotná začiatočná teplota kociek ľadu) sa ľad najrýchlejšie roztopí na hliníku, práve kvôli tomu, že 
je dobrým tepelným vodičom, a teda zlým tepelným izolantom. Najpomalšie sa ľad topí na podložke z poly-
styrénu a PE koberca (veľmi malý pozorovateľný rozdiel) – práve tieto materiály sú dobré tepelné izolanty. 

drevo                hliník                sklo              polyester         polystyrén 
                                                                         koberec  



Fyzikálne listy 8 

A ako odpovedali opýtaní? Odpovede respondentov uvádzam v troch tabuľkách v rozdelení podľa ukonče-
ného stupňa vzdelania. 

Tab. 1  Odpovede dospelých ľudí (ukončená SŠ alebo VŠ, pracujúci) 

Viac ako polovica dospelých odpovedala na obe položené otázky správne. 
51,30 % respondentov uviedlo, že ľad sa najrýchlejšie roztopí na hliníku a 62,50 % respondentov uviedlo, 

že sa ľad bude najpomalšie topiť na PE koberci alebo na polystyréne. 
Nie všetky správne odpovede boli však dobre vysvetlené. Objavili sa nesprávne vysvetlenia/miskoncepcie, ako 

napr.: „na hliníku sa ľad roztopí najrýchlejšie, lebo je hladký a ľad sa bude po ňom kĺzať“, „… na PE koberci 
najpomalšie, lebo ľad má s PE kobercom najmenšiu styčnú plochu“ (pozn.: koberec nebol chlpatý ani s vlasom). 
Ďalšie miskoncepcie sa prejavili v očakávaní – viac ako 1/3 dospelých, ktorí uviedli, že práve na PE koberci 

sa ľad roztopí najrýchlejšie. A najčastejšie vysvetlenie? „Lebo koberec je teplý.“ 

Tab. 2: Žiaci 4-ročných gymnázií (ukončené nižšie sekundárne vzdelávanie) 

U žiakov gymnázií bolo zastúpenie správnych odpovedí na obe otázky nižšie. 35,71 % opýtaných dobre 
odpovedalo, že ľad sa najrýchlejšie roztopí na hliníku, čo je viac ako 1/3. Takmer polovica respondentov 
(48,15 %) označila PE koberec a polystyrén ako materiál, na ktorom sa ľad roztopí najpomalšie. 

U žiakov gymnázií sa vyskytli aj správne odpovede, ale často so zlým vysvetlením. Rovnako ako u dospe-
lých aj tu prevažovali miskoncepcie týkajúce sa hladkého povrchu hliníka. 

Najčastejšie sa prejavila rovnaká miskoncepcia ako u dospelých. Až 50,00 % žiakov uviedlo, že na PE ko-
berci sa ľad roztopí najrýchlejšie, pretože koberec je teplý a zohrieva. 

Tab. 3  Žiaci 2. stupňa základných škôl a žiaci nižších ročníkov 8-ročných gymnázií (ukončené primárne vzdelávanie) 

U žiakov základných škôl sa stretávame s najnižším počtom správnych odpovedí. Len 15,50 % responden-
tov uviedlo správne, že sa ľad najrýchlejšie roztopí na hliníku. 40 % žiakov uviedlo správne, že ľad sa najpo-
malšie roztopí na PE koberci a polystyréne. 

Z takmer tretiny žiakov, ktorí uviedli, že ľad sa najpomalšie roztopí na hliníku, väčšina ako dôvod uvádzala, 
že hliník je studený a udržuje chlad. Aj u najmladších respondentov je najvýraznejšou miskoncepciou, že ľad 
sa najrýchlejšie roztopí na PE koberci. Túto odpoveď uviedlo takmer 40 % žiakov základných škôl a nižších 
ročníkov osemročných gymnázií, najčastejšie s vysvetlením: „… lebo koberec ohrieva“. 

Z odpovedí respondentov môžeme zhrnúť ich najčastejšie miskoncepcie: 
− Hliník je prirodzene studený, udržuje chlad. 
− Koberec ohrieva. 
− Hliník je hladký, ľad sa bude topiť najrýchlejšie, lebo po ňom kĺže. 

Dospelí Najrýchlejšie Najpomalšie 

 počet Percentuálny podiel [%] počet Percentuálny podiel [%] 
Drevo  4 5,12 2 2,50 
Hliník 40 51,30 18 22,50 
Sklo 4 5,12 10 12,50 
PE koberec 28 35,90 20 25,00 
PE 2 2,56 30 37,50 
SPOLU 78 100 80 100 

Gymnazisti Najrýchlejšie Najpomalšie 

 počet Percentuálny podiel [%] počet Percentuálny podiel [%] 
Drevo  2 3,57 4 7,41 
Hliník 20 35,71 12 22,22 
Sklo 4 10,71 12 22,22 
PE koberec 28 50,00 16 29,63 
PE 0 2,56 10 18,52 
SPOLU 56 100,00 54 100,00 

ZŠ Najrýchlejšie Najpomalšie 

 počet Percentuálny podiel [%] počet Percentuálny podiel [%] 
Drevo  0 0,00 14 12,07 
Hliník 22 15,50 36 31,03 
Sklo 40 28,17 20 17,24 
PE koberec 56 39,43 18 15.52 
PE 24 16,90 28 24,14 
SPOLU 142 100,00 116 100,00 
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Po vyjadrení svojich očakávaní mohli návštevníci jav naživo pozorovať a diskutovať so mnou alebo medzi 
sebou navzájom o svojich predstavách. 

Aj napriek „triviálnej demonštrácii“ (niektorí návštevníci Noci výskumníka nado mnou krútili hlavou) mô-
žem pokojne povedať, že pre väčšinu to bola demonštrácia  zaujímavá a diskusia o nej poučná a verím, že dnes 
už väčšina z diskutujúcich vie odpovedať na otázku: Z čoho (z akého materiálu) by mala byť vyrobená nádoba, 
aby v nej zmrzlina vydržala čo najdlhšie/aby v nej čaj vydržal najdlhšie horúci? 

Jana Horváthová 

SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2011 – Spoľahni sa na vedu 

Občianske združenie SCHOLA LUDUS v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky pripra-
vilo už 7. ročník súťaže obrázkových vtipov. Po piatich ročníkoch zameraných na fyziku sa s cieľom podporiť 
interdisciplinárne chápanie fyziky vo vzťahu k iným vedám a podporiť komplexné chápanie prírodných ja-
vov súťaž „rozšírila“ na vedecký vtip. Zároveň sa však vyhlasuje tematické zameranie ročníka súťaže. Po 
„Energii“ v roku 2010 je na tento rok určená téma „Spoľahni sa na vedu“. 

Ciele súťaže  
Cieľom súťaže „SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip“ je:  

− podnietiť a zvýšiť v spoločnosti záujem o vedu všeobecne, a fyziku zvlášť; 
− vyvolať záujem mladých ľudí nielen o vedecké poznatky a ich aplikácie, ale najmä o prístupy, ktoré sa uplat-
ňujú v rámci vedeckého spoznávania sveta a pri vedeckom riešení problémov; 

− ukázať, že poznanie je nielen užitočné, ale prináša aj zábavu; 
− podnietiť tvorivosť mladých ľudí. 

Predmet a kategórie súťaže 
Predmetom súťaže sú originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, realizované ľubovoľnou výtvar-

nou technikou vo formáte A4 s minimom slov. Ku každému súťažnému obrázkovému vedeckému vtipu patrí 
samostatný slovný komentár, ktorým autor približuje zámer, vývoj, význam a  hodnotu vtipu. 

Vtipy zaradené do súťaže sa môžu týkať pochopenia prírodných - fyzikálnych, chemických, biologických 
procesov, závislostí, zákonitostí, ich technologických aplikácií, poznávacích prístupov, metód a foriem uplat-
ňovaných vo vede, ich priamych aplikácií v praxi, pochopenia významu pojmu SPOĽAHLIVOSŤ vo vedec-
kom a technologickom kontexte a pod. Pri tvorbe obrázkového vtipu sa môže autor inšpirovať, alebo využiť 
časť diela iného autora, ale musí mu pridať vlastnú myšlienku. 

Úroveň porozumenia vedeckých postupov a poznatkov je prirodzene iná u žiakov základných škôl a iná  
u skúsených dospelých. Rovnako nemožno očakávať rovnakú hĺbku porozumenia u vedeckého pracovníka  
v oblasti fyziky, či absolventa vysokoškolského technického štúdia a u človeka s humanitným zameraním. 

To, čo je vtipné pre deti, môže byť dospelými vnímané ako naivné či „hlúpe“. To, čo je vtipné pre 
dospelého fyzika, môže byť pre laika nepostrehnuteľným detailom alebo niečím nepochopiteľným. Súťažné 
vtipy sú preto hodnotené samostatne v štyroch kategóriách podľa veku a profesie autorov: 

a) autori –  žiaci základných škôl 
b) autori –  študenti stredných škôl 
c) autori –  dospelí laici 
d) autori –  študenti vysokých škôl a odborníci v profesionálnom  vzťahu k téme  
e) autori –  zmiešaný tím (napr. rodičia a deti, laici a odborníci).  

Kritériá hodnotenia 
Predmetom hodnotenia je obrázkový vedecký vtip (obrázok spolu s autorským komentárom) bez uvedenia 

mena jeho autora/autorov. 
Prebehnú dve nezávislé hodnotenia: 
Laické on-line hodnotenie na www.scholaludus.sk a hodnotenie odbornou porotou zloženou z vedcov a od-

borníkov na vzdelávanie. Predmetom hodnotenia odbornej poroty sú: 
1. obrázkový vedecký vtip; 
2. autorov komentár k zámeru, tvorbe a hodnote vtipu vo vzťahu k jeho vedeckému, resp. vedecko-spolo-

čenskému kontextu. 
Odborná porota hodnotí najmä invenčnosť a originálnosť prístupu autora k téme – „v čom je vtip“, obsa-

hovú primeranosť a súlad medzi obsahom deklarovaným v komentári a vtipom samotným a nakoniec vlastné 
stvárnenie vtipu. 
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Dôležité termíny 
Súťažné vtipy budú zverejnené na stránke www.scholaludus.sk – od 21.11.2011 do 22.12.2011 anonymne, 

od 22.12.2011 s menami autorov a počtom získaných bodov. Laické on-line hodnotenie sa uskutoční v čase 
od 12:00 hodiny dňa 21. novembra 2011 do 18.00 hodiny dňa 11. decembra 2011. Výsledky on-line hodno-
tenia a hodnotenia odbornou komisiou budú vyhlásené 19.12.2011, zverejnením na webovej stránke súťaže. 

Výber najlepších vtipov bude sprístupnený verejnosti na výstave v nákupnom centre Avion na Ivánskej 
ceste 16 v Bratislave v čase od 16.1.2012 do 17.2.2012. 

Úplné znenie propozícií súťaže je dostupné na: www.scholaludus.sk/new/ofv/ovv2011.html. 

Viera Haverlíková 

Obrázkový vtip vo vyučovaní fyziky 

Zmysel pre vtip a humor je vlastnosť, ktorá je v medziľudskej komunikácii vysoko cenená. Humor umož-
ňuje prekonať počiatočný odstup, redukovať strach, podporiť sebadôveru. V psychológii sa humor skúma aj 
ako stratégiou učenia, ktorá zlepšuje vzťah medzi učiteľom a študentom, zvyšuje pozornosť učiacich sa, aj mieru 
zapamätania si obsahu (Weaver, Cotrell, 1987). Uvedené efekty sú pritom zreteľné najmä u žiakov s problémo-
vým správaním. 

Vnímanie humoru je vždy podmienené situačne i kontextovo. Použitie humoru ako stratégie učenia je posta-
vené na postrehnutí a porozumení nesúladu, odhalení dvoch alebo viacerých nekonzistentných, rozporuplných 
častí alebo podmienok, ktoré sú prepojené v jednom komplexnom objekte. Rozhodujúce je narušenie štandard-
ného modelu, vzoru myslenia, nečakané rozuzlenie, prekvapenie. Pre pochopenie takéhoto humoru je potrebné 
odhalenie nečakanosti javu alebo predmetu, defektu, neprimeranosti či rozporu s predpokladaným štandardom. 
A to predpokladá prvotné porozumenie normálneho modelu, vzoru, vývoja. Schopnosť uvidieť vtip a porozu-
mieť mu a schopnosť tvoriť vtipy preto možno považovať za jasný dôkaz porozumenia problému, a teda ako 
možné kritérium hodnotenia úspešnosti poznávacieho procesu (Gregory, 1989). Na vytvorenie, resp. vnímanie 
vtipu sú totiž potrebné schopnosti vidieť analógie a vypĺňať medzery, a to si vyžaduje porozumenie podstaty 
problému. 

Počas doterajších šiestich ročníkov súťaže SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip (prvých päť roč-
níkov pod názvom Obrázkový fyzikálny vtip) bolo do súťaže prihlásených spolu 491 vtipov. Výber najlep-
ších vtipov z jednotlivých ročníkov súťaže je prístupný na adrese www.scholaludus.sk. 

Hoci deti často spracúvajú všeobecne známe námety a väčšina zo súťažných vtipov nie je zo širšieho 
hľadiska originálna, tvorba vtipu je pre žiaka bezpochyby prínosom. Autor vtipu si musí uvedomiť možnosť 
nazerania na tému, jav, objekt, či udalosť najmenej v dvoch rôznych referenčných rámcoch, uvážiť a vybrať 
podstatné znaky, zvýrazniť kľúčové detaily, na ktoré sa zameriava, … Žiakom vytvorený fyzikálny vtip je 
tak prostriedkom žiakovho sebavyjadrenia a učiteľovi poskytuje informáciu o myslení, záujmoch, postojoch 
a hodnotách autora, umožňuje identifikovať aktuálnu úroveň žiackych predstáv, poznatkov a zručností (najmä 
kognitívnych a komunikačných). 

Hotový fyzikálny vtip môže učiteľ využiť aj pri vyučovaní: 
1. Obrázkový fyzikálny vtip umožňuje osloviť aj žiakov, ktorí nemajú prioritný záujem o poznávanie fy-

ziky. Pomocou vtipu možno jednoducho a rýchlo upriamiť pozornosť na vybraný fyzikálny jav alebo pojem, 
otvoriť diskusiu o význame konkrétnych fyzikálnych podmienok. 

 

Domáca elektrina 
Komentár autora: S narastajúcim počtom 
alternatívnych zdrojov elektriny každým 
dňom očakávam, že na ulici uvidím situá-
ciu, ktorú som nakreslila /samozrejme 
myslím to žartom :-)/. Keďže elektrina sa 
dá vyrobiť aj dynamom z bicykla, je len 
otázka času, kedy to niekto speňaží. 

1. miesto „OVV 2010 – Energia“ v kategórii Žiaci základných škôl podľa odbornej poroty: 
Katarína Straková (12 rokov), Gymnázium V. Mihálika, Sereď 
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Vesmírna opekačka 

Využitie slnečnej energie netradičným 
spôsobom. 

2. miesto „OVV 2010 – Energia“ v spojenej kategórii Študenti stredných a vysokých škôl“ podľa laického hod-
notenia: Pavol Tomčík (19 rokov), SOŠ dopravná, Martin – Priekopa  

2. Niektoré vtipy priamo poukazujú na časté mylné predstavy alebo viacvýznamové slová (konflikt bež-
ného každodenného významu a fyzikálnej terminológie), niektoré odhaľujú mylnú predstavu autora. Takéto 
vtipy sú vhodným prostriedkom na diagnostiku žiackych predstáv v triede, na podporu rozvoja myslenia a argu-
mentácie. 

 

Martina Knotková (Gbely): Zrkadlo 
 
„Hmm… Tuším som schudla!? Aká som sexy?!“ 
 
Pôvodný komentár autora: 
V guľových zrkadlách môže vzniknúť menší obraz ako je predmet 
pred zrkadlom, napr. vo vypuklých. 
Vypuklé zrkadlá zmenšujú. Sú to zrkadlá, ktoré sa často používajú 
napríklad v neprehľadných križovatkách . V tomto prípade, keď 
sa tučná pani postaví pred vypuklé zrkadlo, vidí sa v ňom štíhla. 

Ako by vyzeral obraz tučného človeka v guľovom vypuklom zrkadle? Aký tvar by malo mať zrkadlo, aby v ňom 
vznikol obraz, ktorý vytvára dojem zoštíhlenia (je deformovaný len v jednom smere, výška sa zachováva)? 

Poďakovanie 
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0395-09. 

Literatúra 
GREGORY, R. L. 1989. Turning minds on to science by hands-on exploration: the nature and potential of the hands-on 

medium. In: Sharing Science – Issues in the development of Interactive Science and Technology Centres, London : 
The Nuffield Foundation, s. 1-9 

WEAVER, R. L., COTRELL, H. W. 1987. Ten specific Techniques for developing humor in the Classroom, Education, 
Vol. 108, No. 2, s. 167-179 

Viera Haverlíková 
vhaverlikova@fmph.uniba.sk 
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Ponukový list 

Názov programu: Aktívne poznávanie vo vyučovaní fyziky 
Číslo rozhodnutia o akreditácií: 418/2011 – KV 

Rozsah: 32 : 33 hodín (prezenčná : dištančná forma) 

Počet kreditov: 16 

Cieľová skupina: učiteľ fyziky na základnej alebo strednej škole s minimálne 2 rokmi pedagogickej 
praxe, prípadne s ukončeným adaptačným vzdelávaním 

Kľúčové slová: aktívne poznávanie, informačno-komunikačné technológie, kritické myslenie 

Cieľ vzdelávacieho programu: 
• predstaviť učiteľom pedagogicko-psychologické aspekty aktívneho poznávania, 
• oboznámiť učiteľov s metódami poznávania s dôrazom na aktívne poznávanie, 
• informovať o poznatkoch vo vednom odbore fyzika získaných metódou aktívneho poznávania, 
• predstaviť učiteľom aktívne poznávanie na konkrétnych príkladoch, 
• ukázať možnosti využitia informačno-komunikačných technológii pri aktívnom poznávaní, 
• poukázať na možnosti rozvíjania kritického myslenia žiakov vo vyučovaní fyziky, 
• prezentovať možnosti uplatnenia aktívneho poznávania vo vyučovaní, 
• rozvíjať komunikačné schopnosti učiteľov. 

Organizácia vzdelávania: 
V prezenčnej časti frekventanti absolvujú spolu 32 hodín. Časť z nich budú tvoriť prednášky na 

rôzne témy s ukážkami aktivít. Frekventanti pri vzdelávaní zažijú modelovú realizáciu vyučova-
nia, pri ktorej získajú vlastné skúsenosti s jednotlivými aktivitami. 

V dištančnej časti frekventanti absolvujú spolu 33 hodín. Dištančná forma vzdelávania sa bude 
uskutočňovať s využitím LMS systému Moodle. Časť dištančného vzdelávania bude tvoriť samostatné 
štúdium materiálov a diskusia o nich. Druhú časť bude tvoriť Internetové vysielanie, pri ktorom budú 
prezentované možné aktivity. Po nich bude nasledovať komunikácia s lektormi. Pri príprave samostat-
nej aplikácie vybranej aktivity vo vyučovaní budú mať frekventanti možnosť s lektormi diskutovať 
(prostredníctvom Moodle alebo mailu) o téme aktivity, o príprave pracovných listov a o jej uskutoč-
není. 

Začiatok programu:  júl 2012 

Dĺžka trvania: 5 mesiacov 

Prihlasovanie: 
• začiatok prihlasovania: január 2012, 
• uzávierka prihlasovania: 15. máj 2012. 

Cena vzdelávania: max. 300 € 

Požiadavky a spôsob ukončenia programu: 
• absolvovanie minimálne 80 % prezenčných hodín vzdelávacieho programu, 
• splnenie úloh z dištančnej formy vzdelávania, 
• úspešná záverečná prezentácia, 
• úspešné absolvovanie pohovoru. 

Na overenie profesijných kompetencií sa účastník môže prihlásiť v súlade s § 35, ods. 6 zákona 
317/2009 z. z. 


