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Úvodník 

V dňoch 7. – 8. novembra 2013 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  

v Bratislave konala tradičná konferencia pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl – Šoltésove dni. 

Organizátorom a garantom odborného programu bolo Oddelenie didaktiky fyziky. Už tradične bol program 

zostavený z dielní, v ktorých mali učitelia možnosť pracovať v menších skupinách, dielne boli doplnené 

pozvanými prednáškami. 

Mali sme možnosť spoznať sympatického prednášajúceho, doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr. z Masary-

kovej Univerzity Brno, ktorý sa venoval experimentom s teplocitlivými fóliami. Spoločnosť Astronyx 

predstavil Mgr. Karol Petrík, za Fyzikálny korešpondenčný seminár vystúpil Mgr. Ján Hreha. Mgr. Zuzana 

Hudáková, PhD. Z 1. súkromného gymnázia sa venovala možnostiam využitia PhET simulácií. Prof. Andrej 

Pleceník, DrSc. prestavil pracovisko venujúce sa nanotechnológiám na našej Fakulte. Zároveň sa, spolu so 

svojimi kolegami, postaral o exkurziu na pracovisko nanotechnológií. Ako bonus sme mali možnosť vypočuť 

si populárno – vedeckú prednášku doc. RNDr. Vladimíra Černého, CSc. na tému Ako rozumieme a ne-

rozumieme kvantovej mechanike. 

V roku 2013 bolo pripravených spolu sedem opakujúcich sa dielní, každý z účastníkov mal možnosť absol-

vovať všetky dielne. V dielňach s menším počtom účastníkov (menej ako 18), mali možnosť učitelia pracovať 

samostatne v role žiakov, vyslovovať svoje názory, diskutovať. Václav Piskač (Gymn. tř. Kpt. Jaroše, Brno, 

metodik) sa vo svojej dielni venoval učiteľským a žiackym experimentom so zrkadlami, Jozef Beňuška (Gym. 

V. P. Tótha a Centrum popularizácie fyziky Martin) ukázal na niekoľkých príkladoch, ako možno všetkých 

žiakov zapojiť do učiteľského demonštračného experimentu. Spolu Františkom Kundracikom (Katedra 

experimentálnej fyziky FMFI UK) a Petrom Jančárom (ODF FMFI UK) mali účastníci možnosť vyrobiť si 

jednoduché zariadenie na meranie tiažového zrýchlenia. Viera Lapitková pripravila spolu s doktorandkami 

Martinou Hodosyovou, Petrou Vnukovou a Janou Útlou dielňu na tému klasifikácia a hodnotenie výkonov 

žiakov ZŠ pri ich experimentálnej činnosti. Peter Demkanin, spolu s doktorandkou Michaelou Velanovou 

pripravili diskusnú dielňu na tému Hodnotenie pre učenie, hodnotenie výsledkov učenia (formatívne a suma-

tívne hodnotenie). Klára Velmovská a doktorandmi Lukášom Bartošovičom, Monikou Vanyovou, Máriou 

Figurovou a Biankou Gergeľovou ukázali v dielni s názvom „Hviezdne“ experimenty niektoré možnosti 

využitia programu Stelárium. Martina Horváthová a Peter Horváth pripravili ukážky využitia interaktívnych 

experimentov a demonštrácií vo vlnovej optike. Informácie z akcie, ako aj zborník môžete nájsť na stránke 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/ /soltesovedni. 

Konferencia bola finančne podporená Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, Slovenskou fyzikálnou 

spoločnosťou, Kultúrno-edukačnou grantovou agentúrou KEGA, aj prostredníctvom projektu Ministerstva 

školstva. Za podporu ďakujeme. Na tomto mieste sa patrí poďakovať najmä Kláre Velmovskej za administráciu 

finančného zabezpečenia konferencie. 

Za obetavú prácu pred, počas a po konferencii patrí vďaka všetkým našim doktorandom. 

Na záver považujem za nutné reagovať na viaceré podnety zo strany účastníkov, učiteľov fyziky, ktoré sa 

týkajú delenia vyučovacích hodín fyziky. Presnejšie ich nedelenia. Viacerí učitelia sa priamo na dielňach a aj 

v kuloároch sťažovali na to, že im ich riaditelia prestali deliť triedy na hodinách fyziky, a takto nie sú schopní so 

žiakmi uskutočňovať mnohé pripravené aktivity a žiacke experimenty. Pritom bez umožnenie delenia tried  

s veľkým počtom žiakov (za veľký počet žiakov považujeme nad 16) nie je možné splniť Štátny vzdelávací 

program z fyziky. Táto problematika sa ukázala natoľko naliehavá, že účastníci vyjadrili potrebu vypracovať 

písomnú reakciu na danú situáciu a adresovať ju priamo pánovi ministrovi školstva a ostatným zodpovedným 

úradníkom, ktorí môžu svojimi rozhodnutiami dosiahnuť, aby vznikla riaditeľom škôl povinnosť umožniť deliť 

aspoň jednu vyučovaciu hodinu fyziky týždenne v každom ročníku. V opačnom prípade nie je možné splniť 

Štátny vzdelávací program z fyziky a učitelia sú nútení klamať, ak majú na záver školského roka napísať, že 

ho splnili. 

Chceme veriť, že situácia s trendom delenia vyučovacích hodín fyziky sa na Slovensku prehodnotí a na 

najbližších Šoltésových dňoch už táto téma nebude natoľko rezonovať. 

Peter Horváth 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/%20/soltesovedni
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Krátke správy 

Veľtrh GAUDEAMUS 2013 – Nitra 

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa dostal už aj 

na Slovensko. Prvý ročník sa uskutočnil v dňoch 15. až 17. októbra 2013  

v Nitre (v Brne bol v novembri 20. ročník, v Prahe sa v januári 2014 usku-

toční 7. ročník). Prišli vystavovatelia z piatich štátov (SR, ČR, Dánsko, 

Švajčiarsko, VB). V 40-tich expozíciách sa prezentovalo 180 fakúlt a viac 

ako 3000 študijných odborov. Univerzitu Komenského reprezentovali pra-

covníci FMFI. K dispozícii mali aj písomné materiály z ostatných fakúlt. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Cieľom podujatia (už 8. ročník) je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v po-

vedomí verejnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a 

technických disciplín. Na pôde FMFI UK sme od 4. do 8. novembra pripravili 

pre stredoškolákov i žiakov základných škôl viacero zaujímavých ponúk 

(prednášky, návštevy laboratórií, workshopy). Z nich si mohli školy vybrať 

cez internet konkrétnu akciu deň a hodinu. Počas týždňa fakultu navštívilo 

postupne 961 žiakov. Odozvy návštevníkov i sprevádzajúcich učiteľov boli 

kladné. 

ARRA 2013 

Akademická rankingová a ratingová agentúra vo svojom deviatom hodno-

tení fakúlt slovenských vysokých škôl pridelila v kategórii prírodovedne 

zameraných fakúlt našej fakulte prvé miesto. FMFI UK obsadila vo svojej 

kategórii s jednou výnimkou (tesné druhé miesto v roku 2011) vždy prvú 

priečku. 

Veľtrh AKADÉMIA 

V dňoch 8.–10. októbra 2013 sa v priestoroch Národného Tenisového Centra 

v Bratislave uskutočnil 17. ročník veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA a  

15. ročník veľtrhu práce a cestovania VAPAC. Cieľom týchto podujatí je 

informovať verejnosť a najmä stredoškolských študentov o možnostiach 

štúdia na jednotlivých vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Ná-

vštevnosť sa každoročne pohybuje okolo 10-12 tisíc študentov z celého 

Slovenska. FMFI UK sa zúčastnila na všetkých doterajších ročníkoch 

samostatne a od roku 2012 v spoločnom stánku Univerzity Komenského. 

Deň otvorených dverí – zimný 

Okrem tradičného Dňa otvorených dverí na FMFI UK, ktorý organizujeme 

každoročne vždy v prvú júnovú stredu, pripravujeme 12. februára 2014 

(už po štvrtý krát) aj DOD – zimný. Pozývame naň hlavne študentov ma-

turitných ročníkov, ktorí sa v tom čase práve rozhodujú o ďalšom štúdiu. 

Ponúkame im možnosť bližšie sa zoznámiť s fakultou, s prijímacím pokra-

čovaním, so systémom štúdia, s uplatnením absolventov. 
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Využitie optických vlákien v praxi 

Martina Horváthová, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava  Martina.Horvathova@fmph.uniba.sk 

V predminulom čísle Fyzikálnych listov sme v článku „Od modelu laparoskopického prístroja k jeho fyzi-

kálnej podstate – úplnému odrazu“ opísali priebeh vyučovacej hodiny venovanej úplnému odrazu v kontexte 

medicíny. V tomto článku opíšeme priebeh nasledujúcej hodiny, ktorá bola z veľkej časti venovaná využitiu 

optických vlákien v praxi. Cieľom hodiny bolo ukázať prínos fyziky a rozvoja technológií pre spoločnosť pri 

prenose informácií a v priemysle (senzory). Hodina prebehla voľnejšie ako predchádzajúca, najmä formou dia-

lógu, pričom množstvo času venované jednotlivým otázkam sme sa snažili prispôsobiť aktuálne prejavenému 

záujmu žiakov. Zisťovali sme aj predstavy študentov o rôznych aspektoch tejto problematiky. Pre doplnenie 

informácií sme mali na hodine pripravenú prezentáciu, pričom všetky nižšie uvádzané informácie sa dajú podľa 

uváženia učiteľa zadať na vyhľadanie študentom (podľa ich záujmu) aj formou referátov. 

Problematiku využitia optických vlákien sme navodili tlačovou správou z februára 2012 o poškodení 

podmorských optických káblov kotvou lode (obr. 1) (http://www.zive.sk/na-vychode-afriky-boli-

znicene-styri-podmorske-opticke-kable/sc-4-a-299498/default.aspx). 

 

Obr. 1  Tlačová správa, február 2012 

Nasledovali otázky študentom, či tušili, že na dne morí sú uložené káble (mnohí, hlavne dievčatá nie), na 

čo slúžia, z čoho a ako sú vyrobené, ako sa do mora dostali, koľko káblov je v mori, ako komunikovali ľudia 

na diaľku v minulosti, ako je to s históriou podmorských káblov a iné. Odpovede na otázky sme sa snažili 

získať najprv od študentov, potom sme ich dopĺňali o informácie (obrázky, tabuľky, videá, zaujímavé fakty) 

získané z internetu, prostredníctvom nami vopred pripravenej prezentácie. Nižšie uvádzame skrátené infor-

mácie poskytnuté žiakom, najčastejšie získané z internetových zdrojov. 

Čo sú optické káble? Optické káble sú zložené z optických vlákien (OV) a ochranných obalov. Optické 

vlákna sa vyrábajú najčastejšie z polymérov (hlavne pre dekoračné účely) alebo z kremíkového skla (SiO2) 

(hlavne na prenos informácií). O vysoko vyspelej technológií výroby svedčí aj fakt, že tabuľa zo skla na výrobu 

OV s hrúbkou 110 km je rovnako priehľadná, ako tabuľa skla v okne s hrúbkou cca 1 cm (videli by sme napríklad 

na dno Mariánskej priekopy v prípade, že by voda mala rovnaké vlastnosti ako kremíkové sklo používané  

v optických vláknach [1] 

 

Obr. 2  Interaktívna mapa podmorských optických káblov s odkazmi na ďalšie informácie 

mailto:Martina.Horvathova@fmph.uniba.sk
http://www.zive.sk/na-vychode-afriky-boli-znicene-styri-podmorske-opticke-kable/sc-4-a-299498/default.aspx
http://www.zive.sk/na-vychode-afriky-boli-znicene-styri-podmorske-opticke-kable/sc-4-a-299498/default.aspx
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Na čo sa používajú optické káble? Slúžia na prenos informácií – internet, telefónne linky. Sem sa dajú 

zaradiť témy digitalizácia signálu, obrazu, pojmy bit, bajt (obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe 

(ISCED 3)) spracované v učebnici Fyziky pre 3. ročník gymnázií ([3] str. 29). 

Koľko je káblov v mori? V prezentácii sme uviedli obrázok – mapu sveta s podmorskými káblami (obr. 2) 

(interaktívna mapa s odkazmi na informácie o každom podmorskom optickom kábli – http://www.cablemap.info). 

Zaujímavosťou je, že všetky dnes používané optické káble omotajú Zem asi 25-tisíckrát a každú hodinu toto 

vlákno narastie o niekoľko tisícok km (http://veda.sme.sk/c/5048580/fyzika-2009-nobelovku-udelili-za-

obrazky-a-rychlost.html) 

V tejto časti sme zadali študentom otázku, či vedia ako sa dostanú informácie uložené niekde v Amerike 

(napríklad o obľúbenej hudobnej skupine) k nim do počítača. Jedna odpoveď dievčiny („veď mám wifi, načo 

káble pod morom?“) nás prekvapila a naznačila, že asi má zmysel hovoriť o tom, ako sa k nám dostávajú 

informácie (možno aj v rámci medzipredmetových vzťahov s informatikou) a že za mnohými, pre nás samo-

zrejmými vecami, je práca viacerých ľudí (objavy vlákien, zdroja – lasera, ich technologický vývoj, manuálna 

práca pri kladení káblov do mora, do zeme,…). Pre lepšiu predstavu študentov by mohol byť veľmi užitočný 

program, ktorý vykreslí mapu, kadiaľ k nám prišla nami vyžiadaná informácia (napríklad zvolili sme si stránku 

venovanú filmovým oceneniam – Oscar http://www.oscars.org/, na stránke http://whois.net/ sme sa po 

zadaní stránky o Oscaroch dozvedeli jej doménové meno: OSCARS.ORG a toto meno sme vložili na stránku, 

kde je program na vizualizáciu trasy od zdroja do nášho počítača a uvedený čas, za ktorý sa dostala k nám 

informácia (obr. 3) http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/). 

 

Obr. 3  Stránka na vizualizáciu trasy toku informácií od zdroja stránky www.ocsars.org 

Ďalej sme študentom premietli časti z videí na dokreslenie predstavy o tom ako sa ukladá podmorský kábel 

do mora (http://www.youtube.com/watch?v=XQVzU_YQ3IQ, http://www.youtube.com/watch?v= KulqAH 

J16UQ, ako sa ukladal do mora kábel (ešte nie optický) v minulosti v roku 1936 (http://www.youtube. com/watch?v 

=JLVFKHJcBMM)a ako sa vyrába optické vlákno (http://www.youtube.com/watch?v=u1DRrAhQJtM). 

História komunikácie – toto je veľmi bohatá téma a môžeme ju rozčleniť na viacero oblastí. Veľmi zaujímavá 

je otázka formy komunikácie medzi ľuďmi na väčšie vzdialenosti od dávnej minulosti až po súčasnosť. Z učeb 

nice fyziky pre 3. Ročník gymnázií ([3] str. 33) sme využili text a tabuľku s historickým prierezom objemu 

prenesených dát medzi Európou a Amerikou (hlavne chlapcom boli číselné údaje „bližšie“). Zadali sme štu-

dentom otázku (+ zdôvodniť odpoveď), koľko by trvalo doručenie správy z Ameriky do Európy napríklad  

v rokoch 1800, 1900, 2000. V tejto súvislosti sme spomenuli tiež niekoľko zaujímavých faktov: 

– Lord Kelvin (William Thompson, 1824–1907) bol povýšený do šľachtického stavu vďaka svojej práci pri 

kladení transatlantických káblov 

– v roku 1866 pri prenosovej rýchlosti 8 slov za minútu medzi Kanadou a Írskom bola cena za prenos 20 slov 

100 USD 

– prvý transatlantický optický kábel z OV z roku 1988 mal kapacitu 40 000 hovorov a na prelome storočí bola 

kapacita viac ako 3 milióny hovorov. 

V téme využitia optických vlákien nesmelo chýbať meno Charles Kao, ktorý v roku 1966 (obr. 4a, 

http://www.youtube.com/watch?v=2-5sScP_fiw) prišiel na myšlienku použiť sklenené vlákna na prenos 

informácií pomocou svetla z lasera, ktorý bol vynájdený Tedom Maimanom v roku 1960. V roku 2009 dostal 

Charles Kao (obr. 4b, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2009/kao-photo.html) za svoju 

prácu Nobelovu cenu za fyziku. 

http://veda.sme.sk/c/5048580/fyzika-2009-nobelovku-udelili-za-obrazky-a-rychlost.html
http://veda.sme.sk/c/5048580/fyzika-2009-nobelovku-udelili-za-obrazky-a-rychlost.html
http://www.oscars.org/
http://whois.net/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.ocsars.org/
http://www.youtube.com/watch?v=XQVzU_YQ3IQ
http://www.youtube.com/watch?v=%20KulqAHJ16UQ
http://www.youtube.com/watch?v=%20KulqAHJ16UQ
http://www.youtube.com/watch?v=JLVFKHJcBMM
http://www.youtube.com/watch?v=JLVFKHJcBMM
http://www.youtube.com/watch?v=u1DRrAhQJtM
http://www.youtube.com/watch?v=2-5sScP_fiw
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2009/kao-photo.html
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 Obr. 4a  Charles Kao, 1966, Obr. 4b  Charles Kao preberá Nobelovu cenu, 2009 

V tejto časti hodiny sme zaradili pokus so zväzkom optických vlákien z dekoračnej lampy (cena cca 3 €). 

Ak sme jeden koniec zväzku položili na kontrastný obrázok (napríklad na obrazovku mobilu), na druhom konci 

zväzku vlákien sme mohli pozorovať obraz (obr. 5.). Napodobnili sme vlastne historický pokus vynálezcu 

televízie pána J. L. Baird z roku 1929, kedy sa pokúsil sa preniesť obraz za roh laboratória s pomocou kábla 

spleteného z tisícok sklenených vlákien – obraz bol veľmi nekvalitný. 

 

Obr.5  Pokus – prenos obrazu 

V ďalšej časti hodiny sme sa venovali téme optické vlákna (OV) ako senzory v priemysle. Vďaka svojim 

vlastnostiam (malej hmotnosti, bezpečnosti v prostredí s horľavými a výbušnými látkami, odolnosti voči 

vonkajšiemu elektromagnetickému rušeniu) sa OV využívajú napríklad vo vojenstve, v automobilovom a 

leteckom priemysle a v mnohých oblastiach techniky. Študentom sme ukázali nasledujúce obrázky a ich úloha 

bola vymyslieť, na čo by sa dal senzor na danom obrázku využiť. Obrázky uvádzame už aj s popisom. 
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 Obr. 6  Senzor hladiny kvapaliny Obr. 7  Transmisný senzor (počítanie predmetov  

  na výrobných linkách) 
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Obr. 8  Reflexný senzor (kontrola vzhľadu predmetov, vzdialenosti, snímače čiarového kódu) 
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 kvapalina 

  

 vzduch 

 

Obr. 9  Transmisný senzor prítomnosti kvapaliny 

Na záver by sme radi uviedli, že téma optické vlákna vďaka svojim aplikáciám v súčasnosti študentov 

zaujala. Hodina mala prínos aj pre nás, hlavne pri zisťovaní predstáv študentov, ako sa k nim dostávajú 

informácie. 
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Fyzika čierna na bielom – didaktické hry z fyziky 

Lukáš Bartošovič, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, bartosovic@fmph.uniba.sk 

Katarína Krišková, ÚFV PF UPJŠ, Košice, katarina.kriskova@student.upjs.sk 

Ako spraviť hodiny fyziky zaujímavejšími? Tradičná cesta vedie cez jednoduché fyzikálne experimenty. 

Prípadne dôslednou integráciou digitálnych technológií do väčšiny činností realizovaných cez vyučovanie. 

Určite by nám napadla aj obmena doterajších zabehnutých postupov – inovatívne hodnotenie žiakov, zmena 

organizačných foriem vyučovania, alternatívne učebné texty, atď. Možno prekvapí, ale len veľmi malé per-

cento učiteľov by odpovedalo – vzdelávacie hry (ukázal to aj nedávny prieskum využívania didaktických hier 

na vyučovaní fyziky [1]). Fyzikálna hra sa môže javiť ako príliš malicherná súčasť vyučovania. Alebo nemáme 

čas na jej výrobu. Možno si myslíme, že fyzika by mala byť exaktná a nie hravá. Skúsime vás presvedčiť  

o opaku – v tomto čísle Fyzikálnych listov vám prinášame tri fyzikálne hry, ktoré sú pripravené na priame 

využitie aj na vašej hodine fyziky. Vyžadujú minimum – zopár listov kancelárskeho papiera, na ktoré 

vytlačíme „herný materiál“. Môžu slúžiť na stráviteľnejšie zopakovanie a precvičenie základných pojmov  

z vybraných častí fyziky. Hry boli úspešne odskúšané na vzorke cez 100 študentov a žiakov v rámci akcie 

Týždeň vedy, ktorá sa konala v dňoch 4.– 8. november 2013 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky  

a informatiky UK. Pre prezentované výtvory tiež platí, že sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom [2], [3] a nadväzujú aj na vybrané témy v aktuálne používaných učebniciach fyziky pre ZŠ  

a gymnázium. Článok je voľným pokračovaním staršieho publikovaného textu jedného z autorov [4]. 

Zábavné fyzikálne n-uholníky 

Aj na hodinách fyziky sa môžeme jednoducho zahrať, a to napríklad aj s využitím papierových hier. Jednou 

z takýchto hier sú zábavné fyzikálne n-uholníky. Základná kartička, ktorú využívame pri tomto type hier, je 

rovnostranný trojuholník. Na každej jeho strane sa nachádza nejaký pojem, definícia, či obrázok. Kartičky, 

ktoré sa po poskladaní celého obrazca nachádzajú na okrajoch, sú význačné v tom, že obsahujú len dva, re-

spektíve jeden pojem. Princíp hry je nenáročný – nájsť a priradiť k sebe prislúchajúce si dvojice. Správnym 

priradením nakoniec vznikne jednoduchý útvar, napríklad trojuholník, kosoštvorec, či 6-uholník – ukážku čias-

točne poskladaného n-uholníka môžeme vidieť na obr. 1. Aby bolo jasné, aký útvar má po poskladaní vyjsť, 

zaradili sme do názvu aj daný útvar. Názov nám napovie aj to, z akej oblasti, respektíve témy školskej fyziky,  si 

budeme prostredníctvom hry precvičovať základné poznatky. Preto sa môžeme stretnúť s Kmitajúcim troj-

uholníkom, alebo Kinematickým kosoštvorcom. 

http://www.tyzden.sk/casopis/2009/51/revolucne-technologie.html
http://www.statpedu.sk/
http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Thomson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podmo%C5%99sk%C3%BD_kabel
mailto:bartosovic@fmph.uniba.sk
file:///D:/FL/FL_13_4/katarina.kriskova@student.upjs.sk
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Po odskúšaní hier na hodinách fyziky sme zistili, že najlepšie je hry zadávať ako prácu vo dvojici, prípadne 

ako samostatnú prácu. Príprava hry si vyžaduje málo námahy – stačí vytlačiť jednotlivé kartičky na papier  

a vystrihnúť ich. Odporúčame kartičky vystrihnúť ešte pred ich použitím v triede a zamiešať ich. Pokiaľ by 

sme chceli kartičky používať viackrát, je vhodné ich vytlačiť na hrubý papier, ktorý sa tak rýchlo nezničí. 

Výhodou papierového vyhotovenia je to, že pri poškodení alebo strate je jednoduché doplniť dané kartičky. 

Staršie verzie hier sú voľne stiahnuteľné v PDF formáte na stránke Virtuálne laboratórium fyziky v záložke 

Fyzikálne hry [5]. Novšie vytvorené hry zašleme na požiadanie e-mailom. 

  

 Obr. 1  Skladanie Kmitajúceho trojuholníka Obr. 2  Hra Schematické domino 

Zahrajme sa domino… s fyzikou 

Väčšina z nás si pamätá na jednoduchú a zábavnú hru domino. Táto hra nás inšpirovala k vytvoreniu jej 

papierovej verzie, samozrejme s fyzikálnym obsahom. Nami navrhnuté domino však neobsahuje čísla, ale 

dvojice pojmov, vzťahov, definícií, či obrázkov. Základom hry sú „kocky“ domina, v našom prípade kartičky, 

na ktorých sa nachádzajú fyzikálne pojmy, respektíve schematické náčrty. Každá kartička je rozdelená na dve 

časti – jedna časť fyzikálny pojem, v druhej časti sa nachádza vysvetlenie daného pojmu, pričom dané 

vysvetlenie prislúcha pojmu z inej kartičky. Prvá a posledná kartička je význačná, nakoľko obsahuje len jednu 

časť. Výhodou tejto formy je, že si učiteľ, prípadne aj žiaci, môžu jednoducho upraviť počet kociek domina 

ich odobratím alebo doplnením. 

Úlohou žiakov je správne priradiť prislúchajúce si pojmy – viď obrázok (Obr. 2). Takto spojené kocky 

domina vytvoria jeden pás. Hra je jednoznačná, to znamená, že z jednej sady kartičiek sa dá poskladať len 

jeden pás. 

Názvy jednotlivých hier sú tvorené tak, aby zodpovedali obsahu vedomostí, ktorý chceme prostredníctvom 

hry precvičiť. Napríklad „Schematické domino“ obsahuje schematické značky jednotlivých častí elektrického  

obvodu a „Domino plné vlastností“ sa obsahovo zameriava na tematický celok Skúmanie vlastností kvapalín, 

plynov a tuhých látok. 

Aktivitu môžeme realizovať ako samostatnú prácu žiakov, kedy každý žiak skladá sám, alebo ako aktivitu 

vo dvojiciach, pričom môže byť spojená so súťažou – žiaci sa môžu pretekať v tom, kto rýchlejšie, a samo-

zrejme správne, poskladá celé domino. Kocky domina by mali byť vystrihnuté a pripravené pred realizáciou 

aktivity so žiakmi. Pred každým použitím ich odporúčame zamiešať. 

Príprava hry je opäť jednoduchá – kocky domina stačí vytlačiť a rozstrihnúť podľa hrubých čiar. Odporú-

čame rozstrihnúť kocky domina ešte pred realizáciou so žiakmi, keďže v súbore sú kartičky usporiadané vo 

výslednej podobe (čo môže žiakov nabádať k podvodu). 

Aj tieto hry možno nájsť na stránkach virtuálneho laboratória, novšie radi zašleme cez e-mail. 

Fyzikálne kocky alebo Keď sa stretnú tri fyzikálne pojmy... 

V predchádzajúcich dvoch hrách sme spájali dvojice, teraz sa z plochy presunieme do priestoru a budeme 

k sebe priraďovať tri fyzikálne pojmy, značky alebo aj čísla. Úlohou žiaka je zo šiestich rovnakých dielov 

poskladať jedinú kocku. Základný stavebný prvok je obdĺžnik rozdelený na 3 rovnaké štvorce. Po chvíli uva-

žovania prídeme na to, že pre zloženie kocky je podstatný len stredný štvorec, krajné slúžia iba ako záložky  

a distraktory. Vo vrcholoch každého štvorca sa nachádzajú rôzne slová, značky alebo číselné hodnoty súvisiace 

s určitou vybranou oblasťou fyziky – napr. kocka s názvom „Poskladaj SI kocku“ sa zaoberá medzinárodnou 

sústavou jednotiek SI. Každá kocka má osem vrcholov, žiaci preto budú z 24 prvkovej množiny vytvárať  

8 trojíc. Jasnú predstavu získame cez nižšie uvedený obrázok (Obr. 3). 
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Naše skúsenosti s hrou ukazujú, že žiakov v triede je najlepšie rozdeliť do dvojíc. Každá dvojica si roz-

strihne „hrací plán“ na návod a samotné základné dielce. Prvý z dvojice si číta návod a zamýšľa sa nad inštruk-

ciami, druhý vystrihne 6 rovnakých obdĺžnikov. Pred samotnou aktivitou žiakom pripomeňme, že striháme 

pozdĺž plnej čiary a ohýbame podľa prerušovanej. Môžeme im ukázať aj spôsob ohýbania a podľa progresu 

taktiež princíp skladania (na tento najlepšie poslúži kocka z nepotlačeného papiera). 

V súbore, ktorý vám ponúkame na voľné stiahnutie a použitie sa nachádza 14 fyzikálnych kociek – 7 je 

obsahovo zameraných na ZŠ, druhá sedmička kociek je orientovaná na učivo gymnázia. Na každú z kociek 

nám postačuje jeden list bežného kancelárskeho papiera formátu A4, vďaka jednoduchej grafike sú tiež nenáročné 

na kvalitu tlače a šetrné k náplni tlačiarne. Po zostavení má kocka dĺžku hrany približne 4 cm. Kocky vo 

formáte PDF si môžete stiahnuť tu: http://goo.gl/m86Ip6, editovateľnú verziu v DOC zašleme na požiadanie 

e-mailom. 

 

Obr. 3  Princíp skladania kocky ľahko pochopíme z obrázku 
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Rozvíjané spôsobilosti vedeckej práce vyučovaním fyziky v 6. ročníku 

Petra Vnuková, FMFI UK Bratislava 

Myšlienka empirizmu, ako nenahraditeľný prvok súčasnej výučby fyziky na základnej škole, je už niekoľko 

rokov akceptovaná štátnym vzdelávacím programom a súčasnými učebnicami fyziky pre 6. až 9. ročník základnej 

školy (vydaných v rokoch 2010 – 2012). Koncepcia týchto učebníc si zakladá na poznávaní skúsenosťami a 

priamou činnosťou žiakov, čím sa vo vyučovaní tvoria príležitosti pre formovanie spôsobilostí vedeckej práce. 

Týmto termínom (anglicky „science process skills“) sú pomenované spôsobilosti typické pre vedecké metódy 

aplikované v prírodných vedách, ako spôsobilosť pozorovať, merať, experimentovať, spracovať dáta a mode-

lovať. Učebnice fyziky pre základnú školu rozvíjajú vyššie uvedené spôsobilosti množstvom praktických úloh. 

V tejto súvislosti nás môže zaujímať, ktoré spôsobilosti sú najviac podporované učebnicami. Vzhľadom na 

množstvo úloh nachádzajúcich sa v učebniciach fyziky pre 6. až 9. ročník, v tomto článku podrobíme analýze 

len učebnicu fyziky pre šiesty ročník, pričom uvažujeme len aktivity, o ktorých sa predpokladá, že budú 

realizované na hodinách fyziky (v učebnici označené ako „pokus“ alebo „úloha“). Analýzam ďalších učebníc 

sa budeme venovať v ďalších článkoch. 

V učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy sa spolu nachádza 36 praktických aktivít (uvažovali sme  

i obsah rozširujúceho učiva vyznačeného v učebnici šedou farbou), ktoré podľa prevažujúcej empirickej me-

tódy poznávania klasifikujeme na pozorovania, merania, experimenty a modelovania (ich početnosť znázor-

ňuje graf 1). 

 

Graf 1  Počet aktivít rozdelených podľa empirickej metódy poznávania 

Hoci experimenty tvoria takmer 50 % všetkých aktivít, neznamená to, že u žiakov sú rozvíjané len expe-

rimentálne spôsobilosti. Experiment môže sprevádzať meranie, spracovanie dát do tabuľky alebo grafu a 

interpretovanie údajov. Jediná aktivita môže teda rozvíjať viaceré spôsobilosti súčasne. Preto je výhodnejšie 

klasifikovať aktivity podľa typu spôsobilostí, ktoré rozvíjajú. Možno hovoriť o aktivitách rozvíjajúcich spô-

sobilosť pozorovať, merať, experimentovať, spracovať dáta a modelovať. 

Graf 2 zobrazuje, koľkokrát má žiak príležitosť rozvíjať danú spôsobilosť na hodinách fyziky v šiestom 

ročníku základnej školy, pričom spôsobilosti merania, experimentovania a spracovania dát sme bližšie špeci-

fikovali. 

 

Graf 2  Miera podporovaných spôsobilostí vedeckej práce žiakov 

 

V tabuľke uvádzame ukážku rozdeľovania úloh do skupín aktivít rozvíjajúcich príslušné spôsobilosti vedec-

kej práce. Obdobným spôsobom sme analyzovali všetky aktivity v uvažovanej učebnici fyziky. 
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Rozdelenie aktivít podľa typu rozvíjanej spôsobilosti 

Aktivity rozvíjajúce spôsobilosť 

pozorovať 

pozorovanie: 

‒ pohybu potápača (s. 11, 74) 

‒ usporiadania troch rôznych kvapalín (s. 12) 

‒ správania sa balóna rôznej teploty vo vode (s. 101) 

‒ bublín vo vzduchu (s. 103, 104) 

Aktivity rozvíjajúce spôsobilosť merať 

meranie: 

‒ objemu a hmotnosti vody (s. 49) 

‒ rozmerov učebnice, dĺžky kľúča, dĺžky stopy (s. 54, 55, 56) 

‒ objemu tuhého telesa (s. 60) 

‒ hustoty alpy (s. 98)  

Aktivity rozvíjajúce 

spôsobilosť 

experimentovať 

kvalitatívny 

experiment 

pozorovanie pohybu potápača (s. 11, 74) 

skúmanie vlastností vzduchu v injekčných striekačkách (s. 26) 

pozorovanie správania sa balóna rôznej teploty vo vode (s. 101)  

kvantitatívny 

experiment 

experimentálne určenie hustoty plastelíny (s. 83) 

overovanie vzťahu medzi hmotnosťou plávajúceho telesa a hmotnosťou 

ním vytlačenej kvapaliny (s. 99) 

žiacky plánovací 

experiment 

projekty: 

‒ Vlastnosti tekutín (s. 34) 

‒ Jednotky a meradlá (s. 67) 

‒ Ponorka, potápač (s. 89) 

‒ Model meteorologického balóna (s. 107) 

Aktivity rozvíjajúce 

spôsobilosť 

spracovať dáta 

do tabuľky 
zaznamenanie dĺžok stôp do tabuľky, zostrojenie grafu (s. 56) 

experimentálne určenie hustoty plastelíny (s. 83) 
do grafu 

Aktivity rozvíjajúce spôsobilosť 

modelovať 

zostrojenie modelu hydraulického zariadenia (s. 18) 

zostrojenie odmerného valca (s. 23) 

Ďalej bližšie uvedieme jednotlivé aspekty spôsobilostí vedeckej práce, ktoré sú v didaktike fyziky rozpra-

cované. 

Jednotlivé spôsobilosti vedeckej práce sú u žiakov formované zvládnutím istých výkonov. Ďalej teda bližšie 

uvedieme jednotlivé aspekty spôsobilostí vedeckej práce, ktoré sú v didaktike fyziky rozpracované a tiež ich 

frekvenciu výskytu v učebnici fyziky pre 6. ročník (Lapitková, 2010) znázornenú grafmi 3 – 6. 

Žiacke výkony charakteristické pre pozorovanie 

A. opísať aparatúru, 

B. zobraziť aparatúru schémou, 

C. opísať pozorovaný jav 

 

Graf 3  Početnosť žiackych výkonov charakteristických pre pozorovanie 

Žiacke výkony charakteristické pre meranie 
A. výber meradla, 

B. určiť rozsah meracieho prístroja, 

C. určiť hodnotu najmenšieho dielika meracieho prístroja, 

D. zapísať hodnotu meranej fyzikálnej veličiny s príslušnou fyzikálnou jednotkou, 

E. urobiť odhad merania. 



Fyzikálne listy 11 

 

 

Graf 4: Početnosť žiackych výkonov charakteristických pre meranie 

Žiacke výkony charakteristické pre experimentovanie 

A. formulovanie problému, 

B. formulovanie hypotézy, 

C. navrhnúť pomôcky a postup prevedenia experimentu, 

D. zostrojenie aparatúry experimentu podľa návodu, schémy, 

E. zostrojenie vlastnej aparatúry experimentu. 

 

Graf 5:  Početnosť žiackych výkonov charakteristických pre experimentovanie 

Žiacke výkony charakteristické pre spracovávanie dát: 

A. zakresli výsledok pozorovania, 

B. vysvetliť pozorovaný jav, 

C. vpísať údaje do tabuľky , 

D. samostatne zostaviť tabuľku s nameranými údajmi, 

E. zostrojiť graf danej závislosti podľa predlohy učebnice, 

F. samostatne zostrojiť graf danej závislosti (pomenovanie danej závislosti, označenie závislej a 

nezávislej premeny na osiach grafu a uvedenie príslušných jednotiek, zvolenie vhodnej 

mierky, naznačenie bodov do grafu, zostrojenie čiary grafu), 

G. analyzovať odmerané hodnoty v tabuľke, 

H. analyzovať odmerané hodnoty zobrazené graficky, 

I. interpretovať výsledky. 

 

Graf 6  Početnosť žiackych výkonov charakteristických pre spracovanie dát 
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Na základe analýzy aktivít nachádzajúcich sa v učebnici môžeme vysloviť tieto skutočnosti: 

1. Učebnica fyziky pre šiesty ročník základnej školy rozvíja spôsobilosti vedeckej práce približne  

v rovnakej miere (pozorovanie 13×, meranie 19×, experimentovanie 17×, spracovanie dát 18×). 

Najnižšie zastúpenie tvorí len modelovanie, ktoré sa objavilo len v dvoch aktivitách (zostrojenie 

modelu hydraulického zariadenia a zostrojenie modelu odmerného valca). 

2. Pozorovanie je u žiakov cielene rozvíjané a sústreďuje sa na osvojenie pojmu hustota a správanie 

sa telies v kvapalinách a plynoch. Pozorovania, ktoré žiak vykonáva, sú zväčša súčasťou kvalita-

tívnych experimentov. Celkovo sa žiak s rozvíjaním tejto spôsobilosti stretne 13×. Žiak by si mal 

každé pozorovanie zaznamenať buď formou opisu alebo nakreslenia obrázka. 

3. Za najfrekventovanejšie rozvíjanú spôsobilosť možno považovať meranie. Žiak sa s touto zručnos-

ťou stretne na hodine fyziky 19×, pričom prevažnú časť tvoria priame merania. Aktivity sa sústre-

ďujú na osvojenie si metód merania dĺžky, hmotnosti, objemu a hustoty telies. V závere učebnice 

sú merania súčasťou kvantitatívnych experimentov. Ako možno pozorovať na grafe 4, z radu defi-

novaných výkonov pre meranie prislúcha najvyššie zastúpenie výkonu odčítať hodnotu meranej 

fyzikálnej veličiny zo stupnice meracieho prístroja a zaznamenať ju s príslušnou jednotkou.  

V niektorých úlohách (napríklad, pri meraní hmotností vody, tuhých telies a meraní dĺžky kľúča) 

badať začiatok rozvíjania kritického myslenia prostredníctvom určenia odhadov veľkosti meraných 

fyzikálnych veličín. Výkony ako výber meradla, určenie rozsahu a najmenšieho dielika meradla 

boli v aktivitách zastúpené v minimálnej miere. 

4. Široký priestor venuje učebnica fyziky i experimentálnym spôsobilostiam (17×). Kvalitatívne 

experimenty (v počte 6) prevažujú v prvej časti učebnice a skúmajú vlastnosti kvapalín a plynov. 

V závere učebnice nachádzame hlavne kvantitatívne experimenty (7×) zamerané na problematiku 

správania sa telies v kvapalinách. V šiestom ročníku je naplánovaná realizácia štyroch projektov, 

ktoré zaraďujeme medzi žiacke plánovacie experimenty. Žiak si samostatne navrhuje pomôcky, 

postup a sám si zostrojuje aparatúru, čo sú zároveň i výkony zachytené na grafe 5. 

5. Fyzikálne aktivity cielene pestujú u žiakov návyk zaznamenávať si údaje do tabuliek. Samostatné 

navrhovanie tabuliek sa od žiakov zatiaľ neočakáva. Podobné platí o grafickej metóde zobrazova-

nia, s ktorou sa žiak stretne pri zavádzaní pojmu dĺžka. Učebnica žiaka vedie postupnými krokmi, 

ako si graf zostrojiť (pomenovanie danej závislosti, označenie osí príslušných jednotiek znázorne-

ných veličín, zvolenie vhodnej mierky, naznačenie bodov do grafu, zostrojenie čiary grafu). Akti-

vity nachádzajúce sa v učebnici fyziky šiesteho ročníka sa teda sústreďujú skôr na zaznamenávanie 

dát do preloženej tabuľky (13×). Grafické zobrazovanie dát a grafická analýza nie je natoľko v roč-

níku rozvíjaná, tento vývoj spôsobilostí prebieha až v ďalších ročníkoch. Od žiaka sa vyžadujú len 

jednoduché údajové analýzy ako porovnávanie dát v tabuľke a odčítanie hodnôt z grafu (napríklad, 

pri grafickom určení hustoty tuhého telesa). 
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