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Vážení čitatelia,
v tomto čísle nášho časopisu sa venujeme okrem iného aj moderným digitálnym technológiám, ku ktorým
iste interaktívna tabuľa a tablet patria. Nedávno sme sa v našom časopise venovali novým interfejsom,
ktoré si našli miesto na našich školách, najmä MoLab-u na vyše 250 základných a stredných školách
a VinciLab-u na desiatkach gymnázií. Zavádzaním používania takýchto vzdelávacích technológií
sa naše školy čoraz viac odlišujú, a nám, učiteľom a didaktikom, sa ponúka čoraz širší priestor na porovnávanie. Porovnávanie náročnosti zavedenia takýchto technológií, porovnávanie záťaže učiteľa
s tým spojenej, porovnávanie miery výhod, ktoré zavedenie týchto technológií ponúka, porovnávanie
optimálnych metód vyučovania s takýmito technológiami. Do akej miery nám tieto technológie
pomáhajú plniť ciele fyzikálneho vzdelávania? Budú mať absolventi škôl vybavených takýmito
technológiami lepší vzťah k prírode? Budú mať lepší vzťah k vede? Budú mať lepšie vyvinuté
schopnosti skúmať, bádať, formulovať a prezentovať výsledky svojho bádania? Budú mať hlbšie a
širšie vedomosti z fyziky? V tomto čísle nášho časopisu sme nechali veľký priestor našim študentom.
V ďalších číslach radi privítame aj príspevky od učiteľov, napríklad aj od takých učiteľov, ktorí
na svojej škole realizovali projekt zameraný na rozvoj prírodovedného vzdelávania, či na dovybavenie
školy modernými technológiami.
Peter Demkanin
Horúce! Studené! Teplé!

Základná otázka: Môžeme veriť našim zmyslom?
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Výročie
Fyzikálne Listy vznikli na niekdajšej Katedre základov a didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Začali vychádzať
v roku 1996 v elektronickej i papierovej podobe. Po reorganizácii pracovísk
fakulty, ktorá od roku 2000 nesie názov Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, je sídlom redakcie Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.
V roku 2008 bol časopis zaregistrovaný pod ISSN-1337-7795. Povinné
výtlačky posielame do určených knižníc a ďalších inštitúcií (spolu 9 adries)
a na stredné a niekoľko základných škôl (200 adries).
Snahou redakcie bolo od začiatku urobiť z časopisu miesto, kde by sa
mohli kontaktovať učitelia fyziky na základnom a strednom stupni medzi
sebou a tiež s učiteľmi katedry, na ktorej budúci učitelia fyziky študujú. Ponúkame im možnosť, formou článkov vo Fyzikálnych Listoch, vzájomnej
výmeny a hodnotenia skúseností zo zavádzania nových techník, technológií,
či postupov vo vyučovaní fyziky, názorov na vyučovanie fyziky. Môžu si
tak vymieňať a podeliť sa so skúsenosťami s vyučovacími prostriedkami a
metódami.
V neposlednej rade Fyzikálne Listy informujú o dianí na fakulte, o možnostiach štúdia, prijímacom pokračovaní, uplatnení absolventov a pod.
Poznámka pre autorov: príspevky posielajte v elektronickej podobe na adresu redakcie čo najmenej upravované, obrázky osobitne (min. 300 pt/inch)
s poznámkou, kde majú byť v texte zaradené.
Fyzikálne Listy vychádzajú štyrikrát ročne. Všetky príspevky sú recenzované.
Nová akreditácia
Príprava budúcich učiteľov fyziky na FMFI tento rok začína podľa novej
akreditáce. Naďalej ostalo štúdium rozdelené na bakalársky a magisterský
stupeň. Podstatné zmeny nastali v modernizácii prístupu a v obsahu kľúčových
predmetov budovanom na základe výsledkov nedávnych výskumov. Povinné
predmety predmetovej aprobácie sú koncipované v duchu transformačného
prístupu k príprave budúceho učiteľa. V tomto prístupe patrí medzi ťažiskové
didaktický systém učiva, čo je syntetizovaná oblasť poznatkov učiteľa fyziky.
V tomto duchu základný vysokoškolský kurz fyziky obsahuje aj témy súvisiace s vyučovaním fyziky na základnej a strednej škole a zároveň základný
kurz didaktiky fyziky obsahuje aj témy nad rámec cieľových požiadaviek
pre maturantov z fyziky.
Šoltésove dni, 5. – 6. 11. 2015
Tradičná odborná konferencia, učiteľov fyziky ZŠ a SŠ sa uskutoční už
piatykrát za sebou na FMFI UK. Forma interaktívnych dielní, zaujímavých
prednášok a ďalších osvedčených akcií zostane zachovaná. Tešíme sa
na stretnutie s Vami.
Veľtrh AKADÉMIA, 6. – 8. 10. 2015
Koná sa v Bratislave v Národnom Tenisovom Centre, Príkopová 6,
831 03 Bratislava. Cieľom tradičného podujatia je informovať o možnostiach
štúdia na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. FMFI UK sa zúčastňuje trojdňového veľtrhu v spoločnom stánku Univerzity Komenského.
V rámci programu budú aj zaujímavé prednášky zástupcov fakúlt. Z FMFI UK:
Hra na fujaru a vodovodné trubky očami fyzika, doc. RNDr. František
Kundracik, PhD. (07. 10. 2015 od 10.00 – 11.00 h.), a Roboty a umelá
inteligencia, Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (06. 10. 2015, 11.00 – 11.55 h.).
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Fyzika na interaktívnej tabuli?
Úvod
V dnešnej dobe majú školy k dispozícii rôznu digitálnu techniku, ako televízory, dataprojektory, počítače
či interaktívne tabule. Didaktické prostriedky pomáhajú učiteľom v pedagogickej práci, ako pri učení, tak aj
pri procese učenia sa. Podľa Blaška [1] interaktívne tabule patria tiež medzi didaktické prostriedky. Začleňuje
ich konkrétnejšie do didaktickej techniky.
Didaktické prostriedky na jednej strane uľahčujú učiteľovu prácu, avšak na druhej strane znamená používanie didaktických prostriedkov pre nich aj prácu navyše. Technika sa rozvíja stále rýchlejšie. Do vyučovania
vstupujú nové didaktické prostriedky, preto je potrebné, aby učitelia neustále rozvíjali svoje technické zručnosti.

Výhody a nevýhody interaktívnej tabule
„V prípade interaktívnych tabúľ nejde o úplne novú technológiu, keďže boli využívané už v 90. rokoch
minulého storočia, avšak pre väčšinu vzdelávacích inštitúcií boli cenovo nedostupné. Ak sa poohliadneme
do zahraničia, možno konštatovať, že sú pre vzdelávacie účely vo väčšom meradle využívané vo všetkých
vyspelých krajinách.“ [2]
Dostál [3 s. 11-16], uvádza výhody a nevýhody interaktívnej tabule. Podľa neho medzi výhody patrí lepšia
vizualizácia učiva. Je možné využívať animácie a uplatňuje sa zásada názornosti. Uvádza ešte, že vytvorené
materiály sa dajú využívať viackrát, možno ich ľahko upravovať, uložiť a zdieľať so študentmi. Podľa Dostála
možno žiakov ľahšie zapojiť do výučby a dlhšie udržať ich pozornosť. V neposlednom rade sa pri práci s interaktívnou tabuľou rozvíja ich informačná a počítačová gramotnosť.
Nevýhody sa podľa Dostála nájdu v rôznych kategóriách: v spôsobe použitia interaktívnej tabule, v príprave
materiálov a v správaní žiakov. K situácii neprimerané a veľmi časté používanie interaktívnej tabule môže viesť
k tomu, že žiaci nebudú mať záujem o jej používanie a môže dôjsť aj k potláčaniu rozvoja ich abstraktného
myslenia. Môže sa stať, že žiaci budú menej pracovať s učebnicou a nebude sa rozvíjať čítanie s porozumením.
Využívanie interaktívnej tabule môže viesť aj k eliminácii reálnych experimentov priamo na hodinách fyziky a
ich nahradeniu videozáznamami, apletmi. Dostál ďalej uvádza, že existuje len málo hotových výučbových materiálov a ich príprava je časovo náročná.
Je jednoznačné, že interaktívna tabuľa a samotné didaktické prostriedky nestačia na to, aby učitelia vedeli
dosiahnuť stanovené učebné ciele, avšak sú im nápomocné. Interaktívnu tabuľu treba považovať len za zariadenie, ktoré učiteľ musí vedieť dobre používať. Učiteľ musí určiť, kedy je vhodné používať interaktívnu tabuľu
vo vyučovacom procese. Musí dobre zvážiť, kedy pomocou nej ľahšie alebo efektívnejšie dosiahne vzdelávacie
ciele. Netreba ju používať každý deň alebo na celej hodine. Stačí ju využívať len v určitých fázach, podľa toho,
kedy to vyučujúci sám uzná za vhodné. Či už pri sprostredkovaní nového učiva alebo pri opakovaní.
Čo sa týka prípravy učiteľa na hodinu s interaktívnou tabuľou, je trochu náročnejšia. A to hlavne pre začiatočníka. Učiteľ si musí vopred vytvoriť pracovný zošit, ktorý bude používať na hodine. Do tohto pracovného
zošita môže vpísať text, príklady alebo úlohy, ktoré budú na hodine riešiť žiaci. Po dokončení úloh svoj pripravený pracovný zošit aj so zmenami môže uložiť a poslať žiakom. Vytvorenie takýchto pracovných zošitov síce
trvá dlhšie, ale učiteľ ich môže opakovane viackrát využiť.

Používanie interaktívnych tabúľ
Z výsledkov výskumu Survey of Schools: ICT in Education [4] vyplýva, že školy po celej Európe majú
k dispozícii interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovaní. Z výskumnej štúdie Používanie interaktívnych
tabúľ v slovenských základných a stredných školách [6] okrem iného vyplýva aj to, že viac ako 80 % učiteľov
si pripravuje vlastné materiály k interaktívnym tabuliam. Približne rovnaký počet vyučujúcich používa ako
zdroj internet. Z výsledkov nášho dotazníka [5], ktorý bol zameraný na zisťovanie používania interaktívnych
tabúľ vo vyučovaní fyziky možno konštatovať, že učitelia nevyužívajú naplno potenciál interaktívnych tabúľ,
a mali by záujem o materiály vytvorené v softvéri interaktívnej tabule.
Samozrejme, neexistuje len jeden typ interaktívnej tabule. Interaktívne tabule sa okrem softvéru líšia aj
v použitej technológii. Majú rozličné nástroje a nezhodujú sa ani v obsahu knižníc.
Bez používania doplnkových zariadení (diaľkové ovládanie, hlasovacie zariadenia, zvukové zariadenia, webová
kamera, mikroskopy, lupa, vizualizér) sa dajú vytvoriť cvičenia napríklad na triedenie pojmov a popisov, na premenu jednotiek, kvíz alebo pomôcky na zobrazovanie významných lúčov a predmetov cez šošovky. Pozrime sa
bližšie na využitie interaktívnej tabule pri zobrazovaní predmetov cez šošovky. Takúto aktivitu sme vytvorili
v softvéri StarBoard Software Version 9 k interaktívnej tabuli Hitachi StarBoard.
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Zobrazovanie predmetov cez šošovky
Vytvoríme pracovný zošit, ktorý môže učiteľ používať na zobrazenie predmetov spojnou a rozptylnou
šošovkou. Ani táto úloha si nevyžaduje žiadne špeciálne pomôcky. Pri tejto úlohe budeme používať mriežku
a prichytávanie k mriežke. Zobraziť mriežku a prichytiť k mriežke nájdeme na pravej strane otvoreného pracovného zošita pod slovom Pohľad. Keď zobrazíme mriežku, uvidíme na stránke pracovného zošita štvorčekové
pozadie, ktoré nám pomôže pri kreslení. Prichytávanie k mriežke nám pomôže v tom, aby sme mohli kresliť
rovné šípky či lúče voľnou rukou bez používania pravítka.
Najprv vytvoríme hlavné stránky pracovného zošita a následne prepojenia medzi nimi. Ako vidíme na obr. 1,
na prvej stránke pracovného zošita vytvoríme objekty označené nápismi spojná šošovka a rozptylná šošovka.
Tie v ďalších krokoch prepojíme so stranami v pracovnom zošite, na ktorých bude spojná a rozptylná šošovka.
Samozrejme, na úvodnú stránku môžeme pridať aj fotografie z galérie, ktorú nájdeme tiež na pravej bočnej lište.

Obr. 1 – Úvodná stránka s nápismi spojná šošovka a rozptylná šošovka

Na ďalšej stránke vytvoríme osi spojnej šošovky a pomôcky, ktoré môžu žiaci využívať, keď budú mať
problémy pri postupe. Najprv vytvoríme osi, označíme os o a stred O. Objekty umiestnime do pozadia
nasledujúcim spôsobom: Najprv označíme objekty, v pravom hornom rohu sa nám objaví Menu, ako vidíme
na obrázku 2. Klikneme na Menu a pod slovom Zoradiť vyberieme možnosť Do pozadia.

Obr. 2 – Umiestnenie objektov do pozadia

Objekty umiestnime do pozadia, aby ich žiaci neposunuli pri kreslení lúčov. Aby žiaci neposunuli objekty,
stačí ich uzamknúť, avšak umiestnenie do pozadia je lepším riešením. V prípade, že žiak nakreslí na interaktívnu
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tabuľu lúče nesprávne a chceme ich zmazať, dajú sa označiť len lúče. Osi zostávajú na mieste. Pri uzamknutých
osiach by nebolo možné označiť len nesprávne nakreslené lúče. Ďalej na tej istej stránke vytvoríme aj značky
ohnisko F a F´. Ako vidno na obrázku 3, neumiestnime ich na os o. Dôvodom je to, že chceme vytvoriť takú
pomôcku pre učiteľa, ktorú môže použiť pri viacerých príkladoch. To znamená, že učiteľ ohniská umiestňuje
na os o podľa toho, aké je zadanie príkladu. Ďalšou úlohou učiteľa bude nakresliť predmet, ktorý treba
zobraziť, do správnej vzdialenosti. Poslednou úlohou, ktorú musíme spraviť na tejto stránke pracovného zošita
sú označenia na pomôcky. Tie označujeme – ako vidno aj na obrázku 3 – číslami 1, 2, 3. Neskôr ich prepojíme
s ďalšími stránkami, na ktorých vytvoríme významné lúče a ich lom pri prechode spojnou šošovkou.

Obr. 3 – Stránka pracovného zošita s osami spojnej šošovky, s označeniami na ohnisko a na pomôcky

Neskôr môžeme vytvoriť aj prepojenie medzi touto a úvodnou stranou. K tomu je potrebné vytvoriť na tejto
stránke objekt s nápisom Späť k úvodnej stránke. To tiež vidíme na obrázku 3.
Nasledujúcim krokom je vytvorenie pomôcok na ďalších troch stránkach pracovného zošita. My sme
vytvorili, ako vidno aj na obrázku 4, najprv lúč, ktorý prechádza optickým stredom spojnej šošovky. Nakreslili
sme ako sa láme a opísali jav jednou vetou. Ďalej sme tiež vytvorili objekt s nápisom Späť k úlohe, aby sme
mohli vytvoriť prepojenie a dostať sa naspäť k spojnej šošovke.

Obr. 4 – Pomôcka na lúč prechádzajúci optickým stredom

Rovnako sme postupovali aj pri pomôckach 2 a 3. Najprv sme vytvorili pomôcku pre lúč prechádzajúci
ohniskom spojnej šošovky a potom pre lúč rovnobežný s optickou osou. Tie môžeme vidieť na obrázku 5.
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Obr. 5 – Pomôcky pre ďalšie 2 lúče

Ďalej pokračujeme rozptylnou šošovkou. Rovnakým spôsobom ako pri spojnej šošovke vytvoríme najprv
osi, a následne pomôcky pre žiaka.
Posledným zostávajúcim krokom je už iba vytvorenie prepojenia medzi stránkami pracovného zošita.
Na jednom príklade si predvedieme, ako sa robí prepojenie a ostatné už vytvoríme rovnakým postupom. Hneď
na úvodnej stránke musíme prepojiť objekt s nápisom spojná šošovka so stránkou, kde sa nachádzajú osi
spojnej šošovky. Klikneme na objekt spojná šošovka. Objaví sa nám Menu, v ktorom vyhľadáme možnosť
Uprav Hyperlinku. Potom sa nám objaví v strede pracovného zošita okno s názvom Uprav Linku. Pri možnosti
Druh prepojovacej Linky vyberieme možnosť Stránka v dokumente, ako vidíme na obrázku 6. Potom sa nám
objaví ďalšie okno s názvom Zvoľ stránku a tam vyhľadáme stránku z pracovného zošita, na ktorej sa nachádza
spojná šošovka. Následne klikneme na OK a prepojenie je hotové. Ak teraz klikneme na objekt spojná šošovka
dvakrát, prehodí nás na stránku, na ktorej sú osi spojnej šošovky.

Obr. 6 – Prepojenie objektu spojná šošovka so stránkou pracovného zošita

Ďalšie prepojenia medzi pomôckami, nápismi a úvodnou stranou, taktiež pri rozptylnej šošovke, spravíme
rovnako. Keď dokončíme prepojovanie stránok, môžeme začať používať túto aktivitu na hodinách fyziky pri
zobrazení predmetov spojnou a rozptylnou šošovkou.
Táto aktivita má samozrejme určité výhody, ale aj nevýhody oproti klasickej tabuli. Veľkou výhodou je, že
učiteľ si môže pripraviť pracovný zošit s viacerými príkladmi. To znamená, že nemusí kresliť každý jeden
príklad pomocou pravítka a kriedy na tabuľu a nestráca tým čas. Ďalšou výhodou je, že pri nesprávnom postupe
kreslenia sa jedným kliknutím dá vymazať nesprávny lúč, čo by na tabuli robilo väčšie problémy. Nevýhodou
však je, že či už žiaci, alebo aj učitelia musia mať aspoň základné zručnosti v práci na interaktívnej tabuli.
Avšak podľa nášho názoru by to v dnešnej dobe už malo byť samozrejmosťou.

Záver
V článku sme sa zaoberali interaktívnou tabuľou. Našli sme jej miesto medzi didaktickými prostriedkami
a uviedli sme výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ.
Následne sme predstavili pár výskumov, z ktorých vyplýva, že školy sú vo veľkej miere vybavené interaktívnymi tabuľami. Učitelia na školách majú k dispozícii tieto zariadenia a chceli sme im ukázať, aké možnosti
ponúka interaktívna tabuľa vo vyučovaní fyziky. Venovali sme sa možnostiam, ktoré ponúkajú interaktívne
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tabule a ukázali sme jednu konkrétnu aktivitu na zobrazenie predmetov spojnou a rozptylnou šošovkou vytvorenou na interaktívnej tabuli Hitachi StarBoard so softvérom StarBoard Software Version 9 s podrobným
postupom. Pri tomto cvičení sme ukázali využitie funkcií vo vyučovaní fyziky, ktoré sú súčasťou softvéru vo
vyučovaní fyziky.
Podľa nášho názoru interaktívne tabule je možné využiť vo vyučovaní fyziky. Avšak sa domnievame, že
v oblasti integrovania interaktívnych tabúľ do vyučovacieho procesu je ešte stále potrebná osveta a školenia,
ktoré by učiteľov naučili s nimi pracovať.
Bc. Tünde Kiss
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Učíme sa fyziku s tabletom
Digitálne technológie sa stávajú súčasťou nášho každodenného života a používame ich v čoraz väčšej
miere. V poslednom desaťročí sme zaznamenali veľký pokrok v oblasti vývoja mobilných zariadení. Zaujímavým objavom posledných rokov v oblasti mobilných zariadení je tablet, ktorý sa stáva súčasťou vzdelávania
na školách v Slovenskej republike.

Tablet
Tablet je zariadenie, ktoré môžeme považovať za prenosný počítač s dotykovým displejom. Vstup a výstup
informácií je zabezpečený prostredníctvom displeja, kde používateľ môže informácie zadávať prstom, alebo
špeciálne určeným perom, tzv. stylusom. Moderné tablety toto pero alebo taktiež špeciálne digitálne pero už
obsahujú. Z toho vyplýva, že tabletu chýba hardvérová klávesnica, ktorá sa však dá dokúpiť alebo nahradiť.
Avšak klávesnica nie je primárne potrebná, len pre niektorých užívateľov môže znamenať komfortnejšie zadávanie informácií.
Pri výbere tabletu sa zohľadňuje množstvo rôznych parametrov, ktoré majú dopad na celkové fungovanie
a prácu s tabletom a taktiež na cenu zariadenia. Týmito parametrami sú napríklad veľkosť a druh displeja, kapacita RAM pamäte, typ procesora, kapacita ukladacieho priestoru, typ operačného systému alebo rôzne typy
rozhraní a senzorov. Na základe týchto parametrov sa tablety pohybujú v cenových kategóriách od 30 do 700 €.

Projekt Škola na dotyk
Na začiatku decembra 2013 bol na Slovensku spustený projekt s názvom Škola na dotyk, ktorý integruje
tablety do našich škôl. Projekt bol spustený pod záštitou neziskovej organizácie Edulab n.o. a spoločnosti
Samsung. Tablety do škôl integruje taktiež MŠVVaŠ SR prostredníctvom projektu Digi škola.
Vďaka projektu Škola na dotyk smerovalo do pilotných desiatich škôl tristo tabletov Samsung Galaxy Note
10.1, dvadsať notebookov a desať interaktívnych displejov. Tablety boli prepojené s interaktívnym displejom
prostredníctvom softvéru Samsung school. Každá zo škôl tiež získala vybavenie modernej učebne. Triedy boli
vybavené mobilným nábytkom, ktorý umožňoval rôzne rozmiestnenie lavíc v triede, a dokovacími stanicami.
Samozrejmosťou bola inštalácia a konfigurácia všetkých digitálnych zariadení.
Súčasťou projektu Škola na dotyk je aj školenie učiteľov zo slovenských škôl zamerané na prácu s tabletmi.
„Škola na dotyk AKADÉMIA je názov pre sériu bezplatných seminárov určených pre všetkých učiteľov. Naším
cieľom je poskytnúť skúsenosti učiteľov zapojených do projektu ostatným pedagógom.“[2] V rámci projektu sú
vzdelávaní aj študenti učiteľstva. „Škola na dotyk UNIVERZITA je časť projektu zameraná na aktivity realizované v spolupráci s vysokými školami, ktoré pripravujú budúcich pedagógov.“ [3]
V rámci projektu učitelia z pilotných škôl vytvorili množstvo materiálov využiteľných vo vyučovacom
procese, ktoré sú uvedené na stránke projektu www.skolanadotyk.sk v časti materiály. Týmto sa dostávame
k meritu článku. V rámci našej práce sme sa zaoberali tabletom ako didaktickým prostriedkom [1]. V článku
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ukážeme, ako vytvoriť zápis laboratórnej práce v tablete pomocou aplikácie S Note (S poznámka) a opíšeme
aktivitu zacielenú na zmeranie rýchlosti zvuku, kde tablet použijeme ako merací prístroj.
Aplikácie na tvorbu poznámok a digitálne zápisy laboratórnych prác
Aplikácia S Note (S poznámka) nám ponúka priestor na tvorbu textových dokumentov, poznámok.
Aplikácia funguje len na tabletoch od spoločnosti Samsung, ktorých súčasťou je digitálne pero S pen. Tento
fakt však nepokladáme za nedostatok, pretože práve takéto tablety smerujú do našich škôl.
Text do dokumentu môžeme zadávať rôznymi spôsobmi a to pomocou klávesnice alebo písaním na plochu
displeja. Písaný text sa zadáva pomocou digitálneho pera S pen a plocha tabletu funguje ako papier. Takéto
písanie je veľmi prirodzené a pri manipulovaní s aplikáciou sme nenarazili na problémy pri písaní textu. Ďalšou
z funkcií tejto aplikácie je rozpoznávanie tvaru. Keď sa prepneme do tohto módu tak sa naše kresby budú
automaticky upravovať. Uveďme si príklad. Ak chceme nakresliť štvorec môže to byť problematické. Funkcia
rozpoznávania tvaru vytvorí z nášho náčrtu štvorca klasický štvorec s rovnako dlhými a rovnými stranami.
Mód funguje aj na rozpoznávanie písma. Text, ktorý píšeme na plochu tabletu nám prepisuje na formu
tlačeného písma, pričom nezáleží či text píšeme tlačeným alebo písaným písmom. Zaujímavou funkciou je
rozpoznávanie matematických vzorcov. Na plochu dokumentu zadávame matematický vzťah, ktorý sa po
transformácii prepíše na daný tvar matematického vzťahu. Transformovaný vzťah sa vloží na miesto kurzora.
Aplikácia taktiež podporuje vkladanie obrázkov a videí. Dokresľovanie do obrázkov a písanie na plochu
obrázku je intuitívne a jednoduché. Opäť zdôrazňujeme, že všetko funguje ako keby sme písali perom na
papier. Videá sa do dokumentu vkladajú vo forme okna. Oknu videa môžeme upravovať jeho veľkosť a
umiestnenie. Prehrávanie videa prebieha priamo v dokumente. Nevýhodou pri prehrávaní je, že sa videu nedá
nastaviť čas, od ktorého sa má video prehrávať.
Výhodou aplikácie je forma poznámok, ktorú nám ponúka. Naše poznámky môžu obsahovať konkrétne
obrázky a fotografie k danej téme, nákresy, zložité matematické vzťahy a taktiež videá a záznamy z hodiny.
Aplikácia nám ponúka i rozdelenie dokumentov na jednotlivé poznámkové bloky, čo znamená, že si žiak môže
na jednotlivé predmety vytvoriť samostatné dokumenty. V jednom zariadení tak máme k dispozícii všetky
poznámky, ktoré žiak pri svojom štúdiu potrebuje.
Samozrejmosťou aplikácie S Note je zmena farby písma a pera na kreslenie. Vybrať si môžeme z množstva
typov pier ako je fixka, pero, ceruzka, zvýrazňovač a pod. Aplikácia ponúka aj rôzne možnosti exportovania
dokumentov. Dokumenty môžeme exportovať ako súbor danej aplikácie alebo do formátu pdf. Taktiež ponúka
možnosť ukladania dokumentov do cloudovských aplikácií ako sú Dropbox, Google Disk a iné. V nasledovnej
časti článku opíšeme vytvorenie digitálneho protokolu laboratórnej práce pri aktivite Galileov termoskop.
V učebnici z fyziky pre 7. ročník je zaradených niekoľko experimentov v spojitosti s témou teplo a teplota.
Tieto experimenty majú u žiakov vyvolať záujem o učenie sa fyziky a ozrejmiť im, čím sa budú zaoberať v
danom tematickom celku. Jednou z takýchto aktivít je tiež pozorovanie javov v Galileovom termoskope. Úlohu
v knihe sprevádza text „Ďalší pokus vyskúša tvoje schopnosti experimentovať, pozorovať, logicky vysvetliť
priebeh dejov v aparatúre a argumentmi vysvetlenie podporiť.“ [4], s. 5. Úloha je následne zadaná takto:
„Zohrievaj a následne ochladzuj banku. Pozoruj, čo sa deje v sklenenej rúrke ponorenej vo farebnej kvapaline.
Napíš a prezentuj pred triedou svoje vysvetlenie.“ [4], s. 5.

Obr. 1 Spracovanie pozorovania v aplikácii S Note

V zápise tohto pozorovania sme sa zamerali na opis aparatúry, vytvorenie video záznamu javu a vysvetlenie
javu.
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Do dokumentu sme zadávali text písaním pomocou digitálneho pera. Pridali sme fotografiu aparatúry.
Fotografiu sme vložili pomocou tlačidla troch bodiek. Následne sme si vybrali možnosť vložiť a možnosť
nasnímať fotografiu. Fotografie môžeme priamo odfotografovať alebo vložiť z pamäte zariadenia. Vo fotografii aparatúry sme jednotlivo opísali všetky pomôcky, z ktorých sa aparatúra skladá. Ďalšou časťou nášho
digitálneho zápisu laboratórnej práce je video javu, ktorý majú žiaci pozorovať. Video vložíme rovnako ako
sme vkladali fotografiu, avšak vyberieme možnosť nasnímať video. Následne sme si do dokumentu vložili
vysvetlenie javu, ktorý sme pozorovali. Vytvorenie takéhoto zápisu spolu s manipulovaním s aparatúrou nám
trvalo 10 až 15 minút. Zostrojenie aparatúry je náročnejšie a neodporúčame ju zostavovať žiakom, ale je
vhodné, aby ju mal učiteľ predpripravenú a žiaci s aparatúrou už len pracovali.
Hlavnou výhodou digitálnych protokolov laboratórnych prác je ich kompaktnosť, čo znamená, že v rámci
jedného dokumentu sa nachádzajú zápisky, fotografie, videá, tabuľky a grafy. Za podstatné pokladáme hlavne
video, ktoré žiakovi môže poslúžiť pri samoštúdiu alebo precvičovaní. Žiak si ozrejmí pozorovaný dej alebo
si môže všimnúť skutočnosti, ktoré mu pri pozorovaní alebo meraní unikli.
Meranie rýchlosti zvuku
V ďalšej aktivite predstavíme inú výhodu použitia tabletu na vyučovaní, a to schopnosť merať veľkosti
fyzikálnych veličín. Využijeme mikrofón tabletu v kombinácii s vhodnými aplikáciami na určenie rýchlosti
zvuku vo vzduchu.
Pri meraní rýchlosti zvuku vo vzduchu využijeme vlastnosti stojatého vlnenia. Pre toto meranie budeme
potrebovať skúmavku, posuvné meradlo a aplikáciu, pomocou ktorej určíme frekvenciu zvuku, ktorý budeme
vydávať fúkaním do skúmavky. Z nameraných hodnôt následne vypočítame rýchlosť zvuku. Na výpočet
rýchlosti zvuku v použijeme vzťah
v = λ·f
kde λ je vlnová dĺžka a f je frekvencia zvuku. Vlnovú dĺžku určíme z nameraných hodnôt dĺžky skúmavky a
priemeru jej otvoru. Po fúknutí do skúmavky môžeme počuť zvuk. Z vlastností stojatého vlnenie vieme, že
na dne skúmavky sa nachádza uzol vlnenia. Zvuk pri hrdle skúmavky dosiahne najvyššiu amplitúdu, kmitňu.
Dĺžka skúmavky je teda štvrť vlnovej dĺžky. Avšak potrebujeme zistiť celú vlnovú dĺžku zvuku a keďže poznáme
dĺžku skúmavky l vieme vypočítať celú vlnovú dĺžku pomocou vzťahu
λ = 4l
Reálne však zvuk dosiahne kmitňu až mimo skúmavky, nad hrdlom skúmavky a to o šesť desatín priemeru
d skúmavky. Výsledný vzťah má preto podobu
λ = 4(l + 0,6d)
Frekvenciu zvuku určíme pomocou tabletu a vhodnými aplikáciami. V Obchode Play nájdeme množstvo
aplikácií na meranie frekvencie zvuku.

Obr. 2 Prostredie aplikácií, zľava: gStrings , Waves

Otestovali sme viacero aplikácií a následne sme vybrali dve z nich (Obr. 2). Ako najvhodnejšie sa nám javili
aplikácie gStrings a Waves. Tieto aplikácie sú primárne určené na ladenie strunových nástrojov, avšak
zobrazujú frekvenciu akéhokoľvek zvuku. Po porovnaní s ostatnými aplikáciami ukazovali najreálnejšie
hodnoty frekvencie zvuku. Pre začiatok merania je potrebné spustiť meranie aplikácie gStrings pomocou
tlačidla Tune Auto. Následne bude aplikácia zobrazovať frekvenciu vydaného zvuku. Pri meraní frekvencie je
potrebné dávať pozor na rušivé vplyvy okolia.
Dôležité je tiež zastavenie merania. Ak sme úspešne vydali zvuk zo skúmavky je potrebné čo najrýchlejšie
zastaviť meranie aplikácie pomocou tlačidla Stop tuning. Po zastavení merania nám hodnota frekvencie zvuku
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zostane zobrazená na displeji zariadenia. Aplikácia Waves funguje na totožnom princípe a tlačidlá majú
rovnaké názvy. Pri tejto aplikácii však zastavujeme meranie opätovným kliknutím na tlačidlo Tune Auto.
Zaznamenávanie nameraných hodnôt budeme zhotovovať v editore tabuliek v aplikácii Hancom Office 2014,
ktorá podporuje spájanie tabuliek a grafov s aplikáciou S Note. Po vytvorení tabuľky s nameranými hodnotami
si tabuľku v aplikácii Hancom Office 2014 označíme a skopírujeme. Následne ju vložíme do dokumentu v
aplikácii S Note ( S poznámka). V editore tabuliek si vytvoríme nasledovnú tabuľku.
l/m

d/m

λ/m

f / Hz

1
2
3
...
Tab. 1 Tabuľka na zaznamenávanie nameraných hodnôt

Ak máme namerané všetky potrebné veličiny, môžeme prejsť k vytváraniu zápisu merania. Do dokumentu
opäť môžeme pridať fotografiu pomôcok, ktoré sme používali a pridať pomôckam na fotografii popis. Môžeme
zhotoviť video, ako sme pri meraní postupovali a pridať ho do dokumentu. Následne prejdeme k výsledkom a
meraniam. Do tejto časti zápisu merania môžeme vložiť tabuľku nameraných hodnôt z editoru tabuliek a pristúpiť k výpočtom rýchlosti zvuku. V závere zhodnotíme naše výsledky porovnaním s tabuľkovou hodnotou.
Toto meranie spolu s vytváraním zápisu laboratórnej práce nám trvalo 35 minút. Výsledné hodnoty
rýchlosti zvuku sa pohybovali medzi 345 m·s−1 a 350 m·s−1. Samozrejme, treba v úvahách ohľadom výsledkov
zahrnúť aj chyby merania.

Záver
V článku sme predstavili tablet a upozornili sme na jednotlivé parametre, od ktorých sa odvíja celkové
fungovanie zariadenia a ich cena na trhu. Následne sme predstavili projekty zabezpečujúce integrovanie tabletov
do vyučovacieho procesu na Slovensku a to projekty Škola na dotyk a projekt Digi škola.
Uviedli sme jednotlivé možnosti využitia tabletov na hodinách fyziky. Venovali sme sa konkrétnym príkladom, a to tvorbe digitálnych zápisov laboratórnych prác a priblížili sme aktivitu orientovanú na zmeranie
rýchlosti zvuku vo vzduchu, kde sme vyžili tablet ako merací prístroj.
Myslíme si, že navrhnuté aktivity sú vhodné priamo do vyučovacieho procesu. Taktiež sa domnievame, že
integrovanie tabletov do vyučovacieho procesu a vyučovania fyziky si vyžaduje dôkladné spracovanie metodických materiálov a myslíme si, že tablety si nájdu miesto v našich školách.
Bc. Jakub Čevajka (študent 1. ročníka magisterského štúdia)
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Digitálne technológie vo vyučovaní fyziky – školské fyzikálne bádanie v rozbehnutom
21. storočí
Klasifikácia technických nadšencov podľa školskej praxe
Hoci veľa tém je často opisovaných, diskutovaných a rozoberaných zo všetkých strán, existuje len málo
z nich, ktoré sú zároveň také „nudné“, ako digitálne technológie v škole. Prečo? Prvým problémom je samozrejme to, že školy na poriadne technické vybavenie väčšinou nemajú peniaze, čo potom končí tak, že na webstránku si napíšu hrdú vetu „Žiaci na hodinách fyziky aktívne pracujú s tabletom“, ale reálne má škola tri
tablety. Z toho, odkedy jeden žiaci pokazili, ostatné dva sú zavreté v zborovni. Aj keď od toho odhliadneme,
využitie digitálnych technológií v skutočnosti závisí primárne na učiteľovi.
Učiteľov, v kontexte článku učiteľov fyziky, môžeme vzhľadom na informačno-komunikačné technológie
rozdeliť na niekoľko kategórií a podkategórií. Zaujímavé sú dve hlavné kategórie. Prvú predstavujú tí,
pre ktorých IKT znamená „iba krieda a tabuľa“, avšak tými sa tu nebudeme bližšie zaoberať. Do druhej kategórie patria všetky druhy technologických nadšencov, ktorí využívajú IKT a všetky jeho možnosti.
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Predstavte si učiteľku, ktorá na internete objavila výborné metodické materiály, cvičenia z fyziky, virtuálne
laboratórium, simuláciu Millikanovho experimentu a podobne. To všetko s podrobným opisom, ako má všetky
zariadenia používať, aké reakcie od žiakov má očakávať, ako to zvýši záujem a zníži negatívne emócie, udrží
poznatky dlhšie v pamäti a podobne. Šťastná učiteľka si všetko pripraví a do triedy vchádza plná optimizmu.
Zabudla však, že je pondelok ráno a optimizmus v pondelok ráno nezostane nepotrestaný, a tak ju privíta trieda
plná spiacich študentov, ktorých spája tradičná pondelková nechuť k akejkoľvek činnosti. Učiteľka sa ale
upokojí predstavou, že triedu prebudí svojimi technickými vymoženosťami, a tak pre začiatok necháva triedu
spať a vyberie sa zapájať projektor a interaktívnu tabuľu, zapnúť počítač a okrem iného, špekulovať, prečo sa
nič nezobrazuje. Triedny informatik so záujmom hľadí a rozmýšľa, kedy príde ten moment. Napokon učiteľka
prizná porážku, pozrie naňho, a tak sa žiak s ťažkým povzdychom postaví a zapojí počítač do „elektriky“.
Po prvotných problémoch už všetko funguje ako má, pristupuje sa k samotnej realizácii hodiny. Žiaci však
nezabúdajú na to, že je pondelok ráno, a tak na všetky učiteľkine názorné ukážky, aplikácie, moderné animácie
a podobné záležitosti sotva zdvihnú ľavé obočie a k interaktívnej tabuli chodia s neochotou podobnou tej, ktorá
vládne pri klasickej tabuli. Iste, v niektorých triedach nastane opačný prípad, hlavne medzi mladšími žiakmi –
každý si chce vyskúšať písať na interaktívnu tabuľu. Väčšinou sa nakoniec zhodnú na tom, že na to sa písať
nedá a pero nereaguje, ako má, že programátor asi robil tabuľu na poslednú chvíľu a na ďalšej hodine sa aj títo
žiaci zaradia medzi skupinu spomínanú ako prvú. Učiteľka je z takejto hodiny spravidla sklamaná, jej ideály
o krásnej IKT fyzike sú preč, je znechutená a rozčúlená, čo zvykne umocniť ešte fakt, že tabuľa za hodinu
päťkrát „zamrzla“. Preto sa často rozhodne zaradiť do prvej kategórie učiteľov, ktorí IKT nikdy nepoužívajú.
Druhý typ technologického nadšenca sa od prvého líši najmä tým, že jemu technika funguje. Niet sa čomu
čudovať, pretože nenašiel žiadne interaktívne cvičenia, merať sa mu so žiakmi nechce a celé digitálne technológie spočívajú vo videách alebo obrázkoch z internetu. Zaradenie IKT obyčajne prebieha tak, že učiteľ pustí
video s fyzikálnym pokusom alebo demonštráciou, čomu sa žiaci veľmi potešia, lebo ďalších päť až dvadsať
minút sa ich nebude nič pýtať a oni môžu nerušene spať.
Našli by sme ešte viac typov používateľov digitálnych technológií. Napríklad taký „digitálny liberál“ nechá
deti vypĺňať cvičenia, čiže hrať sa celú hodinu s interaktívnou tabuľou, a dúfa, že nebude musieť nič robiť.
Muzeálny typ predstaví žiakom interaktívnu tabuľu, prípadne ukáže nejaké úkony, ktoré sa s ňou dajú vykonávať, ale povie, že to používať nebudú, aby sa niečo náhodou nepokazilo. Hravý učiteľ žiakom veľmi rád ukáže
nielen tabuľu, ale aj zaujímavé fyzikálne aplikácie. Tieto ho však bavia natoľko, že sa s nimi nakoniec hrá sám
celú hodinu a šťastní žiaci v laviciach hrajú karty.
Ako posledný typ uvedieme učiteľa fyziky, ktorý IKT zaraďuje na hodiny pravidelne, ale nie príliš často.
Cvičenia si najprv odskúša sám, a až potom ich predkladá žiakom, pričom dbá na to, aby používal aj tradičné
metódy a reálne demonštrácie, pretože IKT nevyhovuje všetkým žiakom a určite nie vždy. Nevyužíva videá
ani animácie tam, kde možno použiť reálny žiacky kontakt s určitým javom, ale iba tam, kde majú zmysel.
Digitálne technológie využíva najviac pri meraniach, kde mu zjednodušujú zaznamenávanie dát. Cvičenia
na interaktívnu tabuľu alebo tablet si namiesto vyhľadávania a používania bez rozmyslu vytvára sám alebo
prispôsobuje svojim podmienkam tak, aby žiakov čo najlepšie zaujal, nepodceňoval a nepreceňoval. Tieto
cvičenia následne ochotne odporúča a distribuuje svojim kolegom z ostatných kategórií, ktorí sa potom nestačia
čudovať, ako je možné, že mu to IKT na hodinách tak dobre funguje…
Bc. Katarína Sroková

HST 2015 – Učitelia fyziky v Cern-e
Od roku 1998 sa každoročne počas júlových dní uskutočňuje podujatie s názvom High School Teachers
Programme (HST), ktorého cieľom je umožniť stredoškolským učiteľom fyziky nahliadnuť do diania v Európskej
organizácii pre jadrový výskum CERN. Bohatý vzdelávací program je ponúknutý najmä učiteľom z členských
krajín CERN-u (vrátane Slovenska) a štátov nesúcich status pozorovateľa. V tomto roku sa tohto pobytu zúčastnilo takmer 50 učiteľov z viac ako 30 rôznych krajín sveta. Podujatie prebieha 3 týždne a program pozostáva
z lekcií, návštev jednotlivých výskumných centier, diskusií, praktických aktivít v skupinách, workshopov a
spoločných spoločensko-kultúrnych aktivít.
Jednotlivé lekcie boli zamerané na oblasti časticovej fyziky, urýchľovačov a detektorov častíc, Higgsovho
bozónu, kozmológie a čiernej hmoty, či antihmoty. Dozvedieť sme sa tiež mohli o informačných systémoch
CERN-u, spôsobe analyzovania získaných dát, aplikáciách časticovej fyziky do oblasti medicíny. Osobitnou
časťou bolo prepojenie CERN-u so vzdelávacou oblasťou – školami, učiteľmi, študentami a aktivitami, ktoré
možno z modernej fyziky realizovať v škole alebo v súčinnosti s miestnymi univerzitami, alebo samotným
CERN-om. Reagovať na jednotlivé prezentácie bolo možné v krátkych diskusiách, ale aj v špeciálnych blokoch
s jednotlivými vedcami, kde bol vytvorený širší priestor pre otázky a odpovede. V jednom z diskusných blokov
nás poctil svojou návštevou aj samotný generálny riaditeľ CERN-u – Rolf Dieter Heuer.
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Lekcie boli vhodne striedané workshopmi, v ktorých sa učitelia menili na žiakov realizujúcich jednoduché
experimenty aplikovateľné v školskej praxi. Tieto stretnutia sa odohrávali v novovybudovanom zariadení CERN-u
S’Cool LAB, ktoré častejšie vo svojich priestoroch víta práve žiakov školských exkurzií, s ktorými lektori uskutočňujú obdobné pokusy. Vynikajúcou súčasťou praktickej časti programu boli tiež aktivity, ktoré odprezentovali
Kanaďania z inštitútu teoretickej fyziky Perimeter. V rámci nich ukázali, ako ľahko možno komunikovať a vyučovať
niektoré komplikované teoretické konštrukty modernej fyziky.
Obohacujúce boli tiež návštevy synchrocyklotrónu, dátového a kontrolného centra, stredísk pre produkciu
antihmoty, či nízkoenergetických lúčov rádioaktívnych nuklidov (ISOLDE) a ďalších. Nakoľko bol experiment
v LHC v tomto roku opäť spustený, nebolo možné dostať sa priamo do tunela LHC.
Veľa času trávili účastníci HST vo svojich pracovných skupinách, ktorých zamerania pokrývali rôzne oblasti
od obsahu fyzikálneho vzdelávania, cez praktické merania a aktivity na hodinách, fyzikálne hry, detekcie kozmického žiarenia, medicínske aplikácie, až po analýzu dát z CERN-ských detektorov. Okrem rozvoja svojich
bádateľských kompetencií sme sa mohli tiež lepšie spoznávať a dozvedať sa, ako sa v ktorom kúte sveta žije
jednotlivým fyzikárom.
S odstupom niekoľkých týždňov možno konštatovať jediné – podujatie HST je výbornou letnou vzdelávacou
akciou, ktorú by si slovenský učiteľ fyziky na strednej škole nemal nechať ujsť. Tri týždne nebudú rozhodne
stratou času, naopak budú mnohopodnetnou skúsenosťou rozširujúcou nielen osobný kontakt s modernou fyzikou,
ale aj s kolegami z celého sveta. Náklady účastníkov z členských krajín sú hradené organizátorom. Pre prihlásenie je potrebné zaslanie životopisu a vyplnenie prihlasovacieho formulára s niekoľkými špecifickými otázkami.
Prihlasovanie na rok 2016 začne pravdepodobne začiatkom decembra 2015. Pre viac informácií navštívte
http://hst.web.cern.ch/

Účastníci programu HST 2015
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