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Milí čitatelia, 

časopis Fyzikálne listy a konferencia Šoltésove dni, ktorá sa každoročne organizuje pre učiteľov fyziky, sa vo 
svojich zámeroch v mnohom podobajú. Je to čiastočne aj tým, že ako  časopis, tak aj konferenciu obsahovo, 
a teraz už aj organizačne, napĺňa a zabezpečuje Oddelenie didaktiky fyziky na FMFI UK v Bratislave. Naším 
hlavným zámerom je prispieť k vytvoreniu komunity ľudí, ktorá sa zaujíma hlavne o otázky vyučovania fyziky 
na základných a stredných školách.  

Vytvorenie spomínanej komunity si vyžaduje veľa úsilia zo strany organizátorov, ako aj od ľudí, ktorí ju 
chcú tvoriť, a je to dlhodobá záležitosť. Nájde sa veľa dôvodov, a často aj oprávnených, prečo neinvestovať 
úsilie do organizácie a do účasti na podujatí. Nie vždy máme čas, nie vždy je obdobie dobrých nápadov a pod. 
Možno nájsť príklady, keď tradícia dobrých podujatí zanikla. Vhodným príkladom je celoslovenský seminár 
organizovaný pre učiteľov fyziky na základnej škole v Považskej Bystrici, ktorý sa už niekoľko rokov nerea-
lizuje.  

Z času na čas potrebuje každý z nás počuť, že jeho práca má zmysel a že je pre niekoho užitočná. Nám sa 
takejto odozvy dostalo v podobe Vašich odpovedí v dotazníku, ktorý bol zadaný po skončení konferencie 
Šoltésove dni, konanej 3. a 4. novembra 2011 v Bratislave na FMFI UK. 

Dozvedeli sme sa, že väčšina účastnikov konferencie (58 % zo 79) sa zúčastnila podujatia viac ako štyri-
krát. Nielenže sa už osobne s mnohými poznáme, ale teší nás aj skutočnosť, že pribúdajú noví účastníci a že 
už dávno nejde len o učiteľov z Bratislavy a okolia. Bližšie sa o výsledkoch spomínanej ankety dozviete  
v časopise. 

Želajme si, vážení kolegovia, aby aj ďalšie naše spoločné stretnutia, či už cez stránky časopisu alebo 
osobne na konferenciách, boli „ dodávateľmi energie do ďalšej práce“ či „prevenciou pred vyhorením“. 
 

Za Oddelenie didaktiky fyziky na FMFI UK  
Viera Lapitková 

 

 

RNDr. Peter Žilavý, PhD pri demonštrácii experimentov s elektromagnetickou indukciou 
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Krátke informácie 

Hodnotenie slovenských fakúlt 
Agentúra ARRA hodnotí úroveň vysokých škôl na Slovensku na základe 

overiteľných údajov o ich kvalite vzdelávania a výskumu. V už siedmom 
ročníku bolo hodnotených spolu 109 fakúlt, ktoré boli rozdelené do 11 sku-
pín podľa svojich odborov. V skupine prírodovedne zameraných fakúlt 
obsadila Fakulta mat., fyziky a informatiky UK tento krát 2. miesto za 
Prírodovedeckou fakultou UPJŠ o 1,7 bodu. V doterajších ročníkoch to 
bolo vždy prvé miesto. Veríme, že sa naň vrátime v budúcom hodnotení. 

Podrobnejšie na www.arra.sk. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 
Fakulta sa ho zúčastnila rôznymi podujatiami pre verejnosť. Populárno- 

-náučné prednášky o vesmíre, virtuálnej realite, matematického a psycho-
logického myslenia, štruktúry sveta, prepojenia DNA s informatikou, či 
origami s matematikou mali u návštevníkov pozitívny ohlas. Úspech medzi 
mládežou mali diskusné hry, oživovanie 3D scény v počítači, hry s fyzikou 
pomocou optickej súpravy a niektoré ďalšie. Prehliadnuť si bolo možné dve 
výstavy, Kvapaliny netradične a Astronómia – cesta poznávania. 

GAUDEAMUS 
– je veľtrh vzdelávania, koná sa každoročne v Brne. Je to vo väčšom obdoba 
bratislavskej AKADÉMIE (písali sme o nej v minulom čísle Fl). Rozdiel 
medzi nimi je veľký nepomer medzi vysokou účasťou českých škôl na 
bratislavskom veľtrhu a zanedbateľným zastúpením slovenských vysokých 
škôl na podujatí v Brne. Známou skutočnosťou je, že na českých vysokých 
školách študuje niekoľko desaťtisíc Slovákov. Vzniká otázka, či prípadná 
reprezentatívnejšia účasť slovenských škôl na veľtrhu GAUDEAMUS by 
mohla nasmerovať stovky, či tisíce českých stredoškolákov študovať na 
Slovensko. Myslíme si, že momentálne nie. Čo by však mohla dosiahnuť 
je, presvedčiť časť slovenských stredoškolákov, návštevníkov brnenského 
veľtrhu, aby zostali študovať bližšie k domovu, s tým, že dnešný systém 
štúdia dovoľuje odskočiť si na jeden dva semestre aj na zahraničnú školu. 
Ďalšou skupinou sú vysokoškoláci Slováci, ktorí už študujú v Čechách a 
chceli by prestúpiť z rôznych dôvodov na slovenskú vysokú školu. Počas 
nášho asi dvojhodinového „hosťovania“ v stánku SAIA boli takýto štyria. 

Virtuálny svet 
je už druhá výstava (po Fusion expo), ktorú opäť realizuje FMFI UK v ná-
kupnom centre AVION (Bratislava) v januári a februári tohto roku pre 
verejnosť. Okrem posterov tam budú realizované zážitkové exponáty v kio-
skoch a kójach – virtuálne priestory, animácie, projekcie, spomenieme napr. 
Multimediálnu historickú Bratislavu, Považské múzeum 3D a ďalšie. Bližšie 

informácie nájdete na fakultnej stránke www.uniba.sk v Kalendári podujatí. 
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Sťahujeme skriňu alebo: Kde je pôsobisko sily šmykového trenia? 

Odpoveď na otázku položenú v nadpise je na prvý pohľad jednoduchá: Sila šmykového trenia Ft má pôvod 
v odpore, ktorý pohybu telesa kladie podložka svojimi nerovnosťami. Vzniká na rozhraní medzi šmýkajúcim 
sa telesom a podložkou, a preto tam je aj pôsobisko trecej sily. Napriek tejto zjavnej skutočnosti sa v celom 
rade stredoškolských aj vysokoškolských učebníc stretávame so zobrazením sily šmykového trenia nielen na 
podstave, na ktorej sa teleso šmýka, ale častejšie v priamke, v ktorej pôsobí sila uvádzajúca teleso na vodorov-
nej podložke z pokoja do pohybu (šmykové trenie v pokoji – statické trenie) alebo sila udržujúca teleso v rov-
nomernom pohybe (trenie za pohybu – dynamické trenie). (Pozri napr. [1] s. 221, 222, [2] s. 148, [3] s. 113, 
119). 

 
a b 

Obr. 1 a) Sústava síl pôsobiacich na kváder na vodorovnej podložke. 
 b) Rovnobežné posunutie trecej sily Ft k novému pôsobisku P v tuhom telese. 

Riešme úlohu o pohybe kvádra na vodorovnej rovine, znázorneného na obrázku obr. 1a. Znázornili sme 
sústavu všetkých síl, ktoré na kváder pôsobia a hľadáme ich výslednicu. Na súčasnej základnej škole alebo  
aj v gymnáziu, zrejme nenájdeme žiakom známy spôsob, ktorým by sme všetky sily dostali k spoločnému pô-
sobisku. Ak však nazrieme do vysokoškolských učebníc, objavíme riešenie, ktoré sme naznačili na obr. 1b. 
Silu Ft sme posunuli k novému pôsobisku P na priamku, na ktorej leží sila F. Aby sme pôvodnú sústavu síl 
nezmenili, museli sme súčasne na túto priamku pridať rovnako veľkú silu opačného smeru −Ft, ktorá účinok 
pridanej sily Ft vyrovnáva. Teraz už môžeme zložiť na spoločnej priamke pridanú silu Ft so silou F na výsled-
nicu Fp, ktorá má veľkosť Fp = F − Ft (obr. 2a). Potom zistíme, že na kváder ešte stále pôsobia v dvoch rôznych 
bodoch dve sily, pôvodná trecia sila Ft a pridaná sila −Ft. Tieto sily ležia na rovnobežných priamkach, majú 
rovnaké veľkosti a opačné smery. Správajú sa preto ako dvojica síl, ktorá nemá výslednicu, ale pôsobí na kvá-
der otáčavým momentom s veľkosťou Md = hFt. 

 
a b 

Obr. 2  Sústava síl z obr. 1a po zjednodušení 

To súhlasí s pravidlom, ktoré sa v učebniciach nachádza pod rôznymi názvami, napr. pravidlo o redukcii 
síl v tuhom telese, veta o zjednodušení sústavy síl, veta o ekvivalencii silových sústav... Podľa tohto pravidla 
môžeme v tuhom telese každú silu posunúť do ľubovoľného bodu ak pripojíme doplnkovú dvojicu síl, ktorej 
moment sa čo do smeru aj čo do veľkosti rovná momentu pôvodnej sily vzhľadom k novému pôsobisku. ([1] 
s. 148, [2] s. 158). 

Podľa uvedeného pravidla sme schopní zjednodušiť ľubovoľnú sústavu síl, ktoré majú pôsobiská v rôznych bodoch 
telesa, ak sily posunieme do spoločného pôsobiska a pri každom posunutí sily pripojíme doplnkovú dvojicu síl. Výsledná 
sila F sa potom rovná vektorovému súčtu takto posunutých síl Fi a výsledná dvojica Md sa rovná vektorovému súčtu do-
plnkových dvojíc Mdi. Každá sústava síl pôsobiacich na tuhé teleso sa teda dá nahradiť nahradiť najviac jedinou výslednou 
silou a najviac jednou dvojicou síl. Výsledné správanie tuhého telesa potom opisujú pohybové rovnice [1] s. 159 
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kde p je výsledná hybnosť a L je výsledný moment hybnosti tuhého telesa, na ktoré sústava síl pôsobí. 
Samozrejme že tento opis pohybu tuhého telesa je nad rámcom poznania fyziky na gymnáziu a vysoko 

nad rámcom základnej školy. Problém uvedený v názve článku nie je fyzikálny ale didaktický. 
Na základnej škole budeme musieť vystačiť s kvalitatívnym opisom javu, napr. tak, ako je to na obr. 3a 

podľa komentára, ktorý uvádzame v texte k obrázku. 

Obr. 3  Sťahujeme skriňu tak, aby sa pohybovala rovno-
merne po vodorovnej hladkej podložke, napr. po dlaždi-
ciach v predizbe (obr. 3a). Pri rovnomernom pohybe je 
sila F, ktorou pôsobíme v smere pohybu, rovnako veľká 
ako sila Ft, sila trenia. Na obr. 3b sa skriňa dostala na 
pás drsnejšieho betónu, kde proti smeru pohybu pôsobí 
väčšia sila šmykového trenia a preto v smere pohybu 

treba pôsobiť väčšou silou F. Zo skúsenosti väčšina z nás pozná, čo sa stane, ak silou F pôsobíme príliš vysoko nad 
podložkou – skriňa sa preklápa okolo vodorovnej osi – prednej spodnej hrany skrine. Zo skúsenosti tiež vieme, čo vtedy 
treba urobiť: Posunúť smerom nadol pôsobisko sily, ktorou skriňu tlačíme. 

Vo všeobecnovzdelávacej fyzike podľa reformovaných gymnaziálnych učebníc, sa veličina Md, moment 
dvojice, nepoužíva. Aj tak ale, ak to vyučovacia situácia vyžaduje, sme na tomto stupni schopní pristúpiť ku 
kvantitatívnemu opisu javu, ak poskytneme žiakom návod ako dostať treciu silu rovnobežným posunutím na 
vektorovú priamku sily F. 

Obr. 4  Sťahovanie skrine rovnomerným posuvným 
pohybom. Riešenie úlohy vo fyzike štvorročného 
gymnázia. 

Z obr. 4 vyplýva, že ak sa má kváder po vodorovnej podložke šmýkať rovnomerným pohybom, výslednica 
síl F a F't sa rovná nule. Moment dvojice síl netreba zavádzať. Žiaci poznajú otáčavý účinok sily a definíciu 
momentu sily, Vedia teda vyjadriť moment gravitačnej sily pôsobiacej v ťažisku kvádra, ako aj moment sily 
F't. Poznajú tiež podmienku rovnováhy telesa otáčavého okolo pevnej osi o, totožnej so spodnou prednou 
hranou podstavy kvádra. Kváder sa okolo tejto osi nepreklopí, ak vzhľadom k osi o bude splnená podmienka 
vyplývajúca z porovnania momentov síl, ktoré kvádrom otáčajú v kladnom a zápornom smere 

 Md ≤ Mg     ⇒     fmgh ≤ mg
2

z
     ⇒     f  ≤

h

z

2
 (1) 

Kváder sa teda nepreklopí, ak koeficient f  šmykového trenia nie je väčší ako podiel hrany základne z kvádra 
orientovanej v smere pohybu a dvojnásobku výšky h pôsobiska sily nad vodorovnou podložkou. 

Výklad metódy redukcie sústavy síl, a aj vyriešenie úlohy, ktorú sme naznačili, vyžaduje takmer celú vy-
učovaciu hodinu. Väčšina učiteľov pravdepodobne usúdi, že toľko vyučovacieho času k dispozícii nemá a 
problému sa snaží vyhnúť. Kreslí preto treciu silu tak, ako je to naznačené na obr. 5, kde sme z učebnice pre 
1. ročník gymnázia skopírovali obrázky zo str. 36 a 60. Treciu silu vtedy prezentuje len ako silu odporujúcu 
pohybu telesa v situáciách, v ktorých netreba uvažovať o otáčavom účinku sily pôsobiacej v smere pohybu. 
V opačnom prípade sa môže stretnúť s didaktickým problémom ako vysvetliť skladanie síl, ktoré nemajú 
spoločné pôsobisko, a nevyhne sa výkladu pravidla o ich redukcii a o výslednej dvojici síl. 

Voľba jedného z uvedených prístupov k zobrazeniu pôsobiska sily šmykového trenia závisí len od učite-
ľovho rozhodnutia. Ak chce venovať výkladu problému potrebný vyučovací čas, ponúkame na obr. 6a jedno-
duchú experimentálnu úlohu, ktorá je v kontexte so situáciou na obr. 6b. Experimentátor by mal mať k dispo-
zícii niekoľko kvádrov (aspoň dva) z navzájom rôznych materiálov a s rôznymi rozmermi a tiež podložky 
z rôznych materiálov a pravítko. 
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Obr. 5 a) Lyžiar na reguluje výšku pôsobiska sily Fp rukami, v ktorých drží lano pripojené k motocyklu. 

b) Teleso, napr. minca na naklonenej rovine na obr. b má príliš veľkú základňu v porovnaní s výš-
kou telesa a preto zrejme netreba uvažovať o nedodržaní podmienky (1). 

 
Obr. 6  a) Modelový experiment k situácii na obr. b). Kváder na vodorovnej podložke uvádzame z pokoja do pohybu 
pôsobením hrotu ceruzky vo vodorovnom smere v takej maximálnej výške h, pri ktorej sa kváder ešte nepreklopí okolo 
spodnej hrany o podstavy, ale začne sa posúvať vo vodorovnom smere. 

Na základnej škole vyžadujeme kvalitatívne riešenia, napr.: 
a) Vyhľadajte takú maximálnu výšku h pôsobiska sily F nad vodorovnou podložkou, pri ktorej sa kváder 

nepreklopí okolo prednej spodnej hrany o, ale začne sa posúvať vo vodorovnom smere. 
b) Ako závisí výška h od kvality povrchu trúcich sa plôch podložky a kvádra? 
c) Súvisí výška h aj s dĺžkou z spodnej hrany podstavy meranej v smere pôsobiacej sily? 
Na gymnáziu môžeme pred realizáciou experimentu zadať študijný text (pozri napr. predchádzajúcu 

stranu), ktorý vedie k podmienke (1). Vyžadujeme kvantitatívne riešenie, napr.: 

a) Použite podmienku  f 0  ≤ 
h

z

2
a naplánujte a realizujte experiment, pri ktorom odmeriate koeficient sta-

tického šmykového trenia pre dvojice povrchov, ktoré máte k dispozícii. 
b) Naplánujte a realizujte iný experiment, pri ktorom by ste sa presvedčili, či výsledky, ktoré ste získali, sú 

reálne a či metóda z obr. 6 je použiteľná a dostatočne presná. 
Rozhodovanie medzi dvoma prístupmi k zobrazovaniu trecej sily, ktorými sme sa práve zaoberali, predsta-

vuje typickú ukážku jednej z učiteľových každodenných činností – situáciu, ktorá učiteľa núti, aby fyzikálnu 
realitu v rámci svojho výkladu do istej miery zjednodušil. Tu vzniká priestor pre otázky od žiakov, ktorí môžu 
postrehnúť, že sme niektorú fyzikálnu súvislosť zanedbali alebo zatajili. Spravidla máme z takýchto žiakov 
radosť a radi im poskytneme vysvetlenie, ktoré im chýba. Učiteľ by mal zavčasu postrehnúť vo svojom vý-
klade miesta, kde žiacke otázky možno očakávať a pripraviť sa na ne. 

V. Koubek, V. Lapitková 

Literatúra 
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[4] KOUBEK, V., LAPITKOVÁ, V., DEMKANIN, P: Fyzika pre 1. ročník gymnázia. Bratislava : EDUCO, 2009. 
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Fyzika ožila vo Fínsku 

1.–5. 8. 2011 vo fínskom meste Jyväskylä (čítaj Jukeskule) sa konala medzinárodná konferencia Physics 
Alive, na ktorej sa zúčastnilo 142 odborníkov z oblasti fyzikálneho vzdelávania z 33 krajín. V plenárnych 
prednáškach, ale aj komornejších sedeniach, workshopoch a diskusiách si učitelia vysokých a stredných škôl 
vymieňali skúsenosti, a aj čerpali nápady a rady od skúsenejších odborníkov. Univerzita nám tiež umožnila 
vidieť pracoviská a urýchľovač častíc. 

Skvelým zážitkom bolo stretnúť dlhoročného pedagóga Paula Hewitta, autora vynikajúcich učebníc Con-
ceptual Physics, ktoré využíval na City College of San Francisco, University of California a University of 
Hawaii. Pre učiteľov fyziky sú určite veľmi inšpiratívne Paulove lekcie, ktoré môžete nájsť na You Tube, aj 
keď zážitok z osobného stretnutia je nenahraditeľný. Z jeho prednášky bolo cítiť, že učiť fyziku je pre neho 
poslaním. Počas celej prednášky sme hlasovali – tiež výborný nápad, ako udržať pozornosť poslucháčov, 
hlavne, keď hlasovanie v zlomku sekundy ukáže správnosť našej fyzikálnej intuície a vedomostí. 
 

Tak na úvod hlasujte, aký má byť kurz základov fyziky? Má: 
a) byť presný a má byť výzvou, 
b) učiť rozlišovať pravdu od nezmyslov, 
c) ukázať ľahkosť matematického opisu fyzikálnej reality, 
d) obsahovať pekný a názorný experiment. 
 
No a pokračujeme fyzikálnymi príkladmi: 
 
Na čo pôsobí väčšia odporová sila (obr. 1)? 
a) na slona 
b) na pierko Obr. 1 
Keď padáš vzduchom rýchlejšie a rýchlejšie, tvoje zrýchlenie (obr. 2): 
a) rastie, 
b) klesá, 
c) zostáva rovnaké. 

 
 
 
 
 
 

 Obr. 3 Obr. 2 

V oboch prípadoch (obr. 3) spôsobuje zrýchlenie kocky na stole sila s veľkosťou 10 N. Zrýchlenie kocky 
na stole je: 

a) rovnako veľké v oboch situáciách, 
b) väčšie v situácii vľavo, 
c) väčšie v situácii vpravo. 

Sila, ktorou je napínaná šnúrka, je (obr. 3): 
a) rovnako veľká v oboch situáciách, 
b) väčšia v situácii vľavo, 
c) väčšia v situácii vpravo. 

Príkladov na prednáške zaznelo oveľa viac, čo bolo však 
spoločné, bol spôsob ich rozoberania. Paul nám v praxi ukazoval, 
ako sa správa k študentom. Žiadnu odpoveď či nápad neodsúdil, 
o každom polemizoval. Z hľadiska pedagogiky to síce nebolo 
nič nové, mňa ale Paul presvedčil, že je skvelým príkladom prí-
stupu učiteľa, ktorý skúša študentov toľkokrát, koľkokrát je 
študent ochotný ukázať, že sa na skúšku pripravil. A tiež u mňa 
potvrdil názor, že učiteľ sa má predovšetkým pokúsiť o indivi-
duálny prístup k študentovi a získať si jeho dôveru. 

Veľmi inšpiratívne vystúpenie mala odborníčka v oblasti čas-
ticovej fyziky Cecilia Jarlskog a Lynn Bryan z University of Pur-

 

  

 
Paul Hewitt 

 
Lynn Bryan 
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due, USA. Cecilia nám predstavila svoj profesionálny, ale aj osobný život teoretickej fyzičky. Bola dlhoročnou 
členkou Komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny za fyziku a pracovala na rôznych švédskych univerzitách, ako 
aj v CERNe. Lynn, ktorá okrem výskumu pracuje aj v oblasti didaktiky fyziky, nás zoznámila s programami pre 

učiteľov a zamerala sa hlavne na používanie simulácii, ktoré nájdete na www.phet.colorado.edu Tieto interaktívne 
simulácie umožňujú používať virtuálne laboratóriá pri vyučovaní nielen fyziky, ale aj iných prírodných vied. 
Lynn nám ukázala závery porovnávacích štúdií, ktoré ukazujú hlavné výhody zaradenia virtuálneho laborató-
ria do vyučovania. Simulácie sa snažia zobrazovať meracie prístroje realisticky, navodiť u študentov duševný 
stav skúmania, aby sa hravým spôsobom zoznamovali s javmi bez strachu, že niečo pokazia, a aby sa nevi-
diteľné stalo názorným. Štúdie tiež ukázali, že čím menej sa učitelia snažia zahltiť študentov inštrukciami a 
nechajú ich len „hrať sa“, tým lepší výsledok v konečnom poznaní javov u študentov dosiahnu. 

Sama som vyskúšala niekoľko animácií (sú dokonca preložené aj do slovenčiny) a srdečne odporúčam ne-
chať sa inšpirovať aj rôznymi materiálmi, ktoré zdieľajú učitelia pre každú animáciu. Ja som na ich základe 
pripravila dve dvojhodinové laboratórne cvičenia, na ktorých sa študenti kvinty zoznámili s animáciami Gravity 

and Orbits, My Solar System a Lunar Lander. Naučili sa veľa nielen o účinkoch gravitačnej sily, o možných 
trajektóriách vesmírnych objektov, ale aj o tom, čo by sa stalo, keď by sme gravitačnú silu na chvíľku „vypli“. 
Nepochybne, najmä vďaka hravému prístupu, boli študenti zaujatí a ochotní pracovať s animáciami aj doma 
a na „tradičnej“ hodine sme pri počítaní príkladov nemuseli bojovať s náročnými abstraktnými predstavami, 
pretože mali v hlave jasnú predstavu situácií, ktoré im pomohli pri riešení zadaných úloh. 

Cenné bolo, že išlo naozaj o celosvetovú konferenciu, a tak sme sa dozvedeli o práci učiteľov aj na vzdia-
lenejších miestach, ako Juhoafrická republika, Brazília, Japonsko či Mexiko. Slovensko spolu so mnou reprezen-
toval učiteľ fyziky zo Žilinskej univerzity Peter Hockicko. Peter predstavil metódu analýzy videí pri štúdiu 
pohybov s použitím programu Tracker a ja som prezentovala metódu medzipredmetového projektového vy-
učovania, s ktorou máme na našej škole už 20 ročnú skúsenosť. Potešilo ma, že sa stretla so záujmom aj medzi 
takouto širokou odbornou verejnosťou. V ďalšom čísle sa pokúsim predstaviť túto metódu, ako aj jej pozitíva 
pre tréning kompetencií, ktoré študenti potrebujú pre pomaturitné štúdium. Veď učitelia hľadajú nápady, ktoré 
„fungujú“, ktoré vedú študentov k hlbšiemu záujmu o štúdium, pretože práve netrpezlivosť a slabá výdrž je 
najväčší problém vzdelávania v modernom, „klipovom“ svete. 

Dana Jančinová 
danajanc@1sg.sk 

Šoltésove dni 2011 

Od roku 1994 sa každoročne (s výnimkou jedného 
roka) koná stretnutie učiteľov fyziky Šoltésove dni. 
Táto konferencia, ktorú pôvodne organizovalo Meto-
dicko-pedagogické centrum v Bratislave, bola určená 
učiteľom fyziky z bratislavských škôl. Už niekoľko 
rokov ju má pod záštitou Oddelenie didaktiky fyziky 
na KTFDF FMFI UK a je určená učiteľom z celého 
Slovenska. 

Tento rok sa konferencia konala 3. a 4. novembra 
2011 na pôde FMFI UK v Bratislave. Zúčastnilo sa 
jej 79 učiteľov fyziky a 23 členov organizačného 
tímu, vedúcich dielní a prednášateľov pod vedením 
PaedDr. Petra Horvátha, PhD. Záujem o konferenciu 
Šoltésove dni sme zisťovali prostredníctvom dotaz-
níka rozdaného učiteľom. Chceli sme poznať ich názor 

na aktivity, ktoré sa počas Šoltésových dní konali, aby bol ich program v budúcnosti pripravený čo najefek-
tívnejšie. Z rozdaných 54 dotazníkov sa nám vrátilo 48. 

O konferencii Šoltésove dni sa učitelia mohli dozvedieť z viacerých zdrojov. Najviac opýtaných reagovalo 
na kontaktný e-mail alebo písomnú pozvánku zasielanú na školy (81 %), niektorí sa o akcii dozvedeli od ko-
legov z inej školy (13 %) alebo z absolvovaných seminárov a školení (6 %). Prihláška bola uverejnená aj na 
stránke http://fyzikus.fmph.uniba.sk a na stránkach Metodicko-pedagogických centier v Bratislave a v Prešove. 

Väčšina učiteľov sa Šoltésových dní zúčastňuje pravidelne. Viac ako štyrikrát ich navštívilo 58% učiteľov. 
13% učiteľov ich absolvovalo prvýkrát.  
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Dôvody, prečo sa učitelia zúčastňujú Šoltésových dní, boli prevažne pozitívne ladené. Učitelia mali mož-
nosť v dotazníku označiť aj viac dôvodov. Aj napriek tomu, že Šoltésove dni nepatria medzi akreditované 
programy kontinuálneho vzdelávania učiteľov, z vlastnej iniciatívy sa ich zúčastnilo 85 % opýtaných učiteľov. 
79 % uviedlo, že si zo Šoltésových dní odnášajú nápady, ktoré využívajú v praxi; dozvedia sa o nových for-
mách práce so žiakmi. Učiteľom boli poskytnuté aj drobné darčeky a materiál na podporu výuky. Okrem toho 
sa na otázku „Prečo sa zúčastňujete Šoltésových dní?“, vyskytli aj nasledovné odpovede: stretnem sa s milými 
ľuďmi; nadviažem kontakt s kolegami; dodávajú mi energiu do ďalšej práce; prevencia pred „vyhorením“; 
teším sa na stavovské stretnutie s kolegami; na chvíľu odídem od každodenných starostí v škole; … 

Konferencia sa nie vždy konala takou formou ako ju poznáme dnes. V minulosti bola realizovaná formou 
prednášok a prednesených príspevkov, neskôr k nim pribudli aj exkurzie. Potom sa ich forma pretransformo-
vala na pracovné dielne, kde učitelia boli aktívnymi účastníkmi dielní a v poslednej dobe sa spojili pracovné 
dielne aj s popularizačnými prednáškami z rôznych oblastí fyziky. Učitelia mali vyjadriť obľúbenosť formy 
Šoltésových dní bodovým hodnotením 1 bod (najmenej) – 5 bodov (najviac). Výsledok je zobrazený v grafe 3. 
Ďalšie otázky v dotazníku sa týkali organizácie Šoltésových dní v budúcnosti. Najviac učiteľov sa vyjadrilo 

pre zachovanie súčasnej podoby konferencie (pracovné dielne a prednášky), niektorí by privítali aj zorganizo-
vanie exkurzií (napr. SHMÚ v Bratislave, CERN, Csodák Palotája v Budapesti,…). Uprednostňované miesto 
konania konferencie bola Bratislava (63 %), 21 % učiteľov by sa potešilo, keby sa Šoltésove dni konali mimo 
Bratislavy a pre 16 % učiteľov nie je rozhodujúce, kde sa budú konať, ak sa ich kvalita nezmení. Dĺžka konania 
konferencie by mohla byť pre 65 % opýtaných 2 dni, trojdňová konferencia by vyhovovala 33 % opýtaným 
a dlhšiu konferenciu by učitelia prijali v prípade, ak by jej súčasťou boli aj exkurzie (2 %). 

Na záver by som chcela poznamenať, že väčšina účastníkov konferencie bola s jej celkovým priebehom 
spokojná; vyjadrovali sa pozitívne o forme konferencie, chválili si celkovú atmosféru a ochotu organizátorov. Pre 
tých, ktorí sa nezúčastnili Šoltésových dní, ponúkame krátke anotácie pracovných dielní a zoznam prednášok, 
ktoré sa konali. Budeme radi, ak v budúcnosti budete účastníkmi konferencie Šoltésove dni aj vy. 

Anotácie pracovných dielní 
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.: Práca s grafmi a experimenty 

Že žiaci majú problém s prácou s grafmi, ich tvorbou a čítaním, hlavne v 1. ročníku, to je známa vec. Ako s podporou 
prezentácie a pracovných listov môžeme trénovať so žiakmi prácu s grafmi? Ukázali sme si na dielni a pridali sme aj 
experimenty vhodné ako praktické cvičenia, ale nechýbali ani motivačné a demonštračné. 

RNDr. Jozef Hanč, PhD.: Metóda Učíme sa navzájom (Peer Instruction) s digitálnymi technológiami v praxi 

V dielni si účastníci vypočuli aj vyskúšali všetky etapy efektívnej metódy Peer Instruction, vymyslenej na Harvardovej 
univerzite a v súčasnosti používanej na všetkých typoch škôl a na takmer všetkých vyučovacích predmetoch. Ukážky boli 
doprevádzané metodickými pokynmi a elektronickým hlasovaním. 

RNDr. Peter Žilavý, PhD.: Experimenty s elektromagnetickou indukciou 

Predvedených bolo niekoľko demonštračných experimentov, prostredníctvom ktorých je možné vysvetliť javy súvisiace 
s elektromagnetickou indukciou a niektoré vlastnosti elektromagnetického vlnenia. Demonštrované boli experimenty, 
ktoré v súčasnosti nie sú bežne prístupné a preto sú unikátne. 

Mgr. Václav Piskač: Experimenty s elektromagnetickou indukciou  

Když vezmete potraviny, které vám chutnají, namícháte je ve správném poměru a trochu dochutíte, vzniká kvalitní 
salát – jídlo, které zasytí a potěší. Analogicky by měla vypadat i struktura výuky jako kvalitně namíchaná směs různých 
metod, postupů a specialit. 

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.: Koncepcia učebnice fyziky pre 8. ročník ZŠ a žiacke experimenty 

Na dielni sme si rozobrali koncepciu učebnice fyziky pre 8. ročník ZŠ a odskúšali žiacke experimenty, ktoré sú spra-
cované v pripravovanej učebnici. 

PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., Mgr. Jana Horváthová: Ukážky fyzikálnych vzdelávacích hier 
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Je možné hrať sa a zároveň sa učiť fyziku? Hráte sa so svojimi žiakmi na fyzike? Z prieskumu, ktorý bol realizovaný 
v roku 2010 vyplynulo, že len 28,4 % učiteľov fyziky na zaraďuje hry do vyučovacieho procesu. Polovica učiteľov fyziky, 
ktorí hry vo vyučovaní nepoužívajú, hry vhodné na vyučovanie ani nepozná a nemá prístup k metodicky spracovaným 
hrám s návodmi na zaradenie do vyučovacieho procesu. 

PaedDr. Klára Velmovská, PhD., PaedDr. Peter Horváth, PhD.: Guľaté experimenty 

Dielňa bola zameraná na predstavenie jednoduchých pokusov, v ktorých sa ako pomôcky vyskytujú guľôčky, lopty 
alebo iné predmety guľovitých tvaroch. Učitelia mali možnosť uvidieť neviditeľné guľôčky, magickú guľu, skáčuce lopty. 
Vyrobili si píšťalky a pohrali sa s polystyrénovými loptičkami. 

Prednášky 
RNDr. Leonard Kornoš, PhD.: Objavy v Slnečnej sústave 
Mgr. Ji ří Šilha: Kozmické smetie 
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.: Časticová fyzika na prahu nových objavov(...?) (Moderná fyzika malých rozmerov) 
Mgr. Daniel Nagaj, PhD.: Od zemeplochy k veľkému tresku (Moderná fyzika veľkých rozmerov) 
RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.: Slnko 
RNDr. Juraj Tóth, PhD.:  Meteory a meteority 

Autor: PaedDr. Monika Vanyová 
foto: Mgr. Mária Holubcová 

Výsledky súťaže Obrázkový vedecký vtip 2011 

V roku 2011 vyhlásilo občianske združenie SCHOLA LUDUS v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Centrom vedecko-technických informácií v SR, Národ-
ným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a Avion Shopping Parkom siedmy ročník súťaže 
„Obrázkový vedecký vtip“. Téma siedmeho ročníka  súťaže bola „Spoľahni sa na vedu“. (O cieľoch súťaže 
ste si mohli prečítať viac v 3. čísle FL ročník 2011.) Dňa 19. 12. 2011 boli vyhlásené výsledky súťaže. 

Do súťaže SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip 2011 bolo zaslaných celkom 95 vtipov pozostáva-
júcich zo samotného vtipu a slovného komentára, v ktorom mal autor priblížiť zámer, vývoj, význam a hodnotu 
svojho vtipu. Vtipy boli hodnotené samostatne z dvoch kategóriách „Žiaci základných škôl“ (spolu 60 vtipov) a 
„Študenti stredných a vysokých škôl, dospelí laici“ (spolu 35 vtipov). Hodnotila ich odborná porota i laická 
verejnosť. Odborná porota sa zamerala na zhodnotenie invenčnosti a originalitu prístupu autora k téme, obsa-
hovú primeranosť a súlad medzi obsahom deklarovaným v komentári a vlastným vtipom, ako aj konkrétne 
stvárnenie vtipu. Laická verejnosť vyjadrovala svoje sympatie prostredníctvom internetového hlasovania. 

Výsledková listina 

Kategória „Žiaci základných škôl“ 
Hodnotenie odbornej poroty 
1. miesto: Matej Vaculka (12 rokov), Základná škola Pionierska, Gbely 
2. miesto: Katarína Straková (13 rokov), Gymnázium V. Mihálika, Sereď 
                Mária Sedláková (13 rokov), CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov 
(3. miesto nebolo udelené) 
Laické hodnotenie: 
1. miesto: Denisa Hrubšová (15 rokov), Základná škola Pionierska, Gbely 
2. miesto: Branislav Belko (13 rokov), ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom 
3. miesto: Mária Sedláková (13 rokov), CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov 

Kategória „Študenti stredných a vysokých škôl, dospelí laici“ 
Hodnotenie odbornej poroty 
1. miesto: Dávid Roba (16 rokov), Gymnázium Komenského, Lipany 
2. miesto: Peter Sedlák (44 rokov), Prešov 
3. miesto: Mária Koščáková (17 rokov), Stredná zdravotnícka škola, Trenčín 
Laické hodnotenie 
1. miesto: Tamara Vaszilyová (17 rokov), Stredná zdravotnícka škola, Košice 
2. miesto: Kristína Hurajtová (17 rokov), Stredná zdravotnícka škola, Košice 
3. miesto: Pavol Tomčík (20 rokov), Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa 
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Na ukážku uvádzame jeden z víťazných vtipov (Kategória „Žiaci základných škôl“). Ostatné vtipy uverej-
níme priebežne v ďalších číslach FL. 

1. miesto podľa odbornej poroty 

Plávanie telies na vode 
Na vode plávajú telesá, ktoré majú menšiu 
hustotu ako voda. Olej menšiu hustotu má, ale 
nestačí, keď sa ním potrieme. 
 

Matej Vaculka (12 rokov), 
Základná škola Pionierska, Gbely  

Výhody a nevýhody číselného a slovného hodnotenie žiakov 

Číselné hodnotenie 

Známka, číselný symbol, vyjadruje kvalitu vedomostí, je globálnym hodnotením sumy poznatkov. Dobrá 
známka povzbudzuje žiaka, posilňuje jeho sebavedomie, vyvoláva uspokojenie, dobrú náladu. Nižšie stupne 
známok (4 a 5) môžu však žiaka ponižovať, vyvolávať pocit neistoty a niekedy pocit ukrivdenia. Horšia známka 
(niektorí žiaci aj dvojku považujú za horšiu) nepriaznivo ovplyvňuje seba hodnotenie a sebavedomie žiaka. 
Žiak, ktorý je sústavne hodnotený známkami nižšieho stupňa, stráca vieru v sám seba, vo vlastné schopnosti, 
v objektivitu. Niekedy hľadá náhradné aktivity, ktorými sa snaží kompenzovať daný stav, a to najčastejšie 
neprimeraným správaním, agresivitou, záškoláctvom. V prípade, že žiak získa zlú známku, mal by mať mož-
nosť opraviť si ju, ale pritom nie je potrebné znižovať úroveň náročnosti. Známkovanie žiakov má, a ešte asi 
dlho budú mať, významnú úlohu v hodnotení školskej efektívnosti, určuje možnosť výberu žiakov na vyšší 
stupeň vzdelávania. Hoci nie vždy objektívnym, ale prehľadným a rýchlym spôsobom známky poskytujú 
informácie o žiakovom výkone v škole. 

Nedostatky číselného hodnotenia 
Klasický spôsob hodnotenia (klasifikácie) žiakov číselnými symbolmi – známkami – sa v humánne orien-

tovanej škole ukazuje prekonaný. [5, s. 28] Známka nie je výpoveďou zodpovedajúcou skutočnému stavu. Vo 
fyzike, aj v iných prírodovedných predmetoch, by žiak nemal uspieť iba memorovaním textu. Rodič, ba ani 
žiak, sa nedozvedá zo známky, čo žiak skutočne ovláda, akými vedomosťami a zručnosťami disponuje pri 
riešení úloh. Známka nevedie k odstráneniu nedostatkov, neukazuje smer nápravy.  
Ďalším nedostatkom známky je aj to, že o výslednej známke rozhoduje jeden styčný, hraničný bod. Pri 

písomných prácach je napríklad za 20 bodov dvojka, ale za 19 bodov už trojka. Jedna chyba, jeden bod delí 
žiakov na vynikajúcich a slabších. 

Slovné hodnotenie 

Klasifikáciu známkami možno nahradiť humánnejšími formami slovného hodnotenia alebo neklasifikova-
ním niektorých predmetov, čo sa v podmienkach demokratickej školy začína presadzovať. Slovným hodnotením 
nie je slovné vyjadrenie známky, ale slovné zhodnotenie výkonu žiaka. V zhodnotení učiteľ najskôr poukáže 
na to, čo žiak urobil dobre, vyzdvihne jeho prednosti a následne citlivo upozorní žiaka na nedostatky a chyby, 
ktoré žiak urobil. Usmerní ho ako sa treba v budúcnosti vyvarovať týchto chýb a nedostatkov a ako ich treba 
odstrániť, aby žiak dosiahol lepšie výsledky, zlepšil svoj výkon. Výhodou slovného hodnotenia je využitie 
širokej škály hodnotenia, zabraňuje sa tým stereo typizácii [2]. Slovné hodnotenie odstraňuje situácie, ktoré 
vedú k pocitom ohrozenia a vedie k pozitívnej výkonovej motivácii k učeniu. 
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Mihálik v svojej práci [5, s. 29] upozorňuje, že skúšanie z humánneho hľadiska, popri funkčne uplatňova-
ných písomných previerkach a testoch a popri zmysluplných aktivitách súvisiacich s obsahom učiva, by malo 
byť komunikáciou, dialógom medzi učiteľom a žiakom. V priebehu dialógu učiteľ zistí faktické vedomosti 
žiaka, ale nenalieha na doslovnú, rekapituláciu obsahu. Takýto prístup sa vyžaduje vo fyzike a prispieva k efek-
tívnejšej výučbe. Otázky slovného hodnotenia žiaka sú zložité, doteraz nedoriešené, ale naznačujú trend vývoja 
aj perspektívu humanizácie v tejto citlivej sfére. 

Koncepcia slovného hodnotenia 
Závažným problémom pri prechode k slovnému hodnoteniu v našich podmienkach je nepochopenie faktu, 

že nejde o nahradenie známok nejakým ustáleným slovným spojením, ale o úplne inú koncepciu hodnotenia. 
Práve v slovnom hodnotení ide o čo najpresnejšie vystihnutie individuality dieťaťa. Slovné hodnotenie umož-
ňuje tiež uplatniť viaceré hľadiská v hodnotení jedného vyučovacieho predmetu, ale aj vzťah k nemu, samo-
statnosť a tvorivosť žiaka v ňom. Teda ťažko bude existovať nejaká jednotná metóda, forma, jednotný postup 
pre slovné hodnotenie. Napriek tomu by mala koncepcia slovného hodnotenia obsahovať [1], [4]: 

1. Dobré poznanie žiaka adekvátne zaznamenané – východiskom by mohli byť podrobné záznamy o žia-
koch, ktoré by obsahovali postrehy a pozorovania učiteľa o danom žiakovi. Vhodné by bolo, keby ich 
učiteľ pravidelne dopĺňal. V koncepcii slovného hodnotenia sú záznamy o žiakoch jediným dokumentom 
o vývoji žiaka. Mali by byť preto komplexné, mali by obsahovať osobnostnú časť a časti, ktoré budú 
venované postupu žiaka vo fyzike a iných predmetoch. 

2. Každodenné formatívne hodnotenie v rôznych formách – podstatou formatívneho hodnotenia je po-
skytovanie spätnej väzby. Najlepšia spätná väzba je vecná informácia o splnení činnosti, o správnosti 
postupu, o príčine neúspechu. Čo najvecnejšie formulovaná spätná väzba je emocionálne neutrálna a 
nemusí mať na dieťa negatívny sociálny dôsledok. 

3. Každodenné seba hodnotenie žiakov v rôznych formách – sebakontrola (autokorekcia) umožňuje žia-
kovi odhaľovať chybné kroky v riešení, vyhnúť sa negatívnemu hodnoteniu, pretože ostatní nemusia byť 
informovaní o počiatočnom neúspechu. Čestné seba hodnotenie je možné len za podmienky bezpečného, 
neohrozujúceho prostredia, v ktorom sa u žiakov vytvára motivácia vyhnutia sa neúspechu. 

4. Záverečné hodnotenie žiaka adekvátne vyjadrené – vysvedčenie – vyjadruje aký posun vpred urobil 
žiak za obdobie školského roka. Malo by mať v zásade dve hlavné časti – osobnostnú a predmetovú. 

Nevýhody slovného hodnotenia 
V neposlednom rade si treba uvedomiť, že slovné hodnotenie prácu učiteľovi vôbec neuľahčuje. Všetko, čo 

je nevýhodné pre učiteľa, napríklad použitie niečoho jednotného pre hodnotenie celej triedy, je v určitom 
zmysle nevýhodné pre žiakov, alebo aspoň pre časť z nich. Všetko, čo by mohlo byť výhodou pre individuálny 
rozvoj každého jednotlivého žiaka, prináša učiteľovi vždy viac práce a starostí. Každý učiteľ musí preto počítať 
s tým, že slovné hodnotenie, ak ho chce robiť pre dobro žiaka, prinesie mu viac povinností, analytickejší prístup 
k jeho výkonu a viac zodpovednosti. 
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Nový ročník Olympiády mladých vedcov (IJSO) práve začína 

Z medzinárodného kola Olympiády mladých vedcov (IJSO), ktoré sa konalo v dňoch 1. – 10. 12. 2011 
v juhoafrickom Durbane, si šesť slovenských žiakov prinieslo jednu striebornú a päť bronzových medailí. Uká-
zali tak, že aj v porovnaní so svetovou špičkou dokážu slovenské talenty podať nadpriemerné výkony. Súťaže 
sa zúčastnilo asi 300 súťažiacich z 39 krajín celého sveta. 

Slovensko reprezentovali: 
• Stanko Štefan, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice (strieborná medaila) 
• Dominka Matúš Ján, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 
• Karel Max Dávid, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská ul., Bratislava 
• Tégláš Adam, Gymnázium ul. M.R.Štefánika, Nové Zámky 
• Staňo Roman, Gymnázium Poštová 9, Košice 
• Mrázová Ivana, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

IJSO je súťaž z fyziky, chémie a biológie určená pre žiakov s vekom do 15 rokov (vrátane), teda najmä pre 
žiakov najvyšších ročníkov základných škôl a zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií. Osobitosť súťaže 
spočíva v tom, že každý súťažiaci musí preukázať nadštandardné vedomosti zo všetkých troch spomínaných 
vedných odborov. Súťaž na Slovensku každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a podporila ju aj Agentúra na 
podporu vedy a výskumu (APVV). 

Aktuálny ročník súťaže začína vo februári zverejnením domáceho experimentu na stránke súťaže  
http://www.ijso.sk 

Podmienkou účasti na medzinárodnom kole, ktoré sa bude konať v decembri 2012 na ostrove Kish  
v Perzskom zálive, je, aby dátum narodenia súťažiaceho bol 1. 1. 1997 alebo neskorší. 

doc. František Kundracik 
koordinátor IJSO na Slovensku 

 


