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Vážené kolegyne, vážení kolegovia – učitelia fyziky,
takto sme oslovili pred dvadsiatimi rokmi v prvom čísle Fyzikálnych listov našich čitateľov, pre ktorých sme
tento časopis založili. Vydávať vlastný časopis iniciovalo presvedčenie, že intenzívnejšie kontakty medzi fyzikármi
na rôznych typoch škôl, našou katedrou a ďalšími pracoviskami fakulty, by mohli byť obojstranne užitočné.
Rýchle zmeny vo vede, technike, možnostiach šírenia informácií, prinášajú problémy aj do fyzikálneho
vzdelávania. Čitateľov Fyzikálnych listov sme plánovali o tom informovať a tiež uverejňovať nové poznatky
o vyučovacích postupoch, novinkách z oblasti experimentálnej a vyučovacej techniky.
V strede záujmu malo byť vyučovanie fyziky a príprava na povolanie fyzikára. Je na Vás, aby ste posúdili,
či sa nám darí kráčať správnym smerom, či je pre Vás časopis prínosom, či ste z jeho obsahu niečo použili
vo svojej praxi. Boli by sme radi, keby sa vzájomná spätná väzba neobmedzovala len na sporadické osobné
stretnutia. Potešili a pomohli by nám aj stručné maily komukoľvek z redakcie (meno.priezvisko@fmph.uniba.sk),
či sa Vám nejaký článok páčil, či ste niečo použili vo výučbe, aké máte výhrady a aký príspevok by ste vo FL
uvítali.
Za 20 rokov sme uverejnili v našom spoločnom časopise viaceré články aj od autorov stredoškolských fyzikárov. Chceli by sme ich viac. Nemusíte si robiť žiadne problémy s úpravou, rozsahom. Vieme, že ste plne
vyťažení a málo hodnotení. Ak sa situácia nezmení, skončí to ... ani to neviem definovať. Hádam jeden príklad:
v roku 1997 končilo na našej fakulte 90 učiteľov kombinácie M-F. V tomto roku končí 5 a v prvom ročníku
ich máme troch. Pozrime sa na to optimisticky – dostali sme sa na dno z ktorého sa odrazíme a možno, ak nie
sme príliš hlboko, dosiahneme hladinu skôr ako sa utopíme.
Prajeme Vám príjemné prežitie Sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku 2016.
Martin Belluš
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Krátke správy
Deň otvorených dverí „zimný“
Určený je najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu
matematiky, fyziky, informatiky, či učiteľstva v kombináciách týchto predmetov. Návštevníci sa tu z prvej ruky dozvedia o podmienkach prijatia,
o študijných programoch prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia,
ktoré FMFI UK ponúka a tiež o uplatnení sa absolventov v praxi. Konať sa
bude 10. februára 2016 v poobedňajších hodinách. Podrobný program zverejníme na fakultnej stránke v polovičke januára.
Úspech UK a FMFI UK
V hodnotení U. S. News Rankings – Best Global Universities sa umiestnila
Univerzita Komenského na 505. mieste z TOP 750 univerzít sveta ako jediná
univerzita zo Slovenska. Za osobitnú pozornosť však stojí potvrdenie špičkovej
kvality odboru fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý
sa vo svojej kategórii umiestnil na 152. pozícii.
Opäť prvá
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) uverejnila v novembri 2015 v poradí jedenáste hodnotenie fakúlt vysokých škôl. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa opakovane umiestnila
na prvom mieste v skupine fakúlt s prírodovedným zameraním.
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Šoltésove dni 2015
Viac ako 60 učiteľov základných a stredných škôl sa zúčastnilo na 22. ročníku odbornej konferencie pre učiteľov fyziky, ktorá sa uskutočnila na pôde
FMFI UK 5. a 6. novembra 2015. Vypočuli si odborné prednášky prof. Lapina a
doc. Kundracika, navštívili FABLAB a 6 dielní, v ktorých si vyskúšali
aktivity určené študentom základných a stredných škôl.
Návšteva prezidenta SR
Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK slávnostne otvorili 3.12.2015
Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie. Slávnosti sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky p. Andrej Kiska, zástupca Medzinárodnej
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Vedeli by sme vyučovať fyziku tak, aby bola obľúbená? A mali by sme to robiť?
No, už samotná otázka je možno pochybná. Viacero ľudí, vrátane učiteľov si myslí, že fyzika je dôležitá
veda a školská (malá) fyzika má byť trocha zmenšeným a trocha stráviteľnejším obrazom veľkej fyziky, v každom prípade ale musí nejak zostať vedou. Toto bola oficiálna koncepcia reformy z rokov 1975 – 1985.
Iný argument hovorí, že fyzika by mala byť viac obľúbená, potom by viac motivovala žiakov na jej štúdium
alebo na štúdium príbuzných technických disciplín.
Prieskumy obľúbenosti fyziky ukazujú, že fyzika nie je veľmi obľúbeným predmetom.
Nedávno som si čítal zaujímavú doktorandskú prácu Martiny Horváthovej. V jednej časti práce autorka
skúmala či kontextuálne vyučovanie fyziky (vyučovanie, ktoré súvisí so skutočnou užitočnou praxou, napríklad
v medicíne) môže zmeniť postoj žiakov gymnázia k fyzike. Ukázalo sa, že zmena postoja je ťažká vec, a ak sa
dá urobiť, trvá to asi dlho. Po prečítaní práce som sa snažil spomenúť si na to, kedy som sa stretol s tým, že
žiaci fyziku, alebo jej časť považovali za zaujímavú a obľúbenú.

Pomôcky Stana Ondrejku
Kedysi dávno, pradávno, som chodieval na niektoré gymnáziá viesť krúžky riešiteľov Fyzikálnej Olympiády.
Raz som prišiel na Gymnázium L. Sáru v Bratislave. Pred krúžkom bola hodina fyziky a pani profesorka
nechala na laviciach súbor Ondrejkových pomôcok z hydrostatiky a hydrodynamiky. Pomôcky boli z plastických materiálov, málo sa kazili a neboli pre žiakov nebezpečné. Keď som do triedy prišiel, žiaci sa s nimi
hrali, voda striekala naokolo a zrejme ich to zabávalo. Povedal som im nech sa hrajú ďalej a že potom budeme
riešiť nejaké fyzikálne príklady.
Po hodine ich to stále zabávalo a po ďalšej hodine sme skončili a príklady zostali na ďalšie stretnutie.

Fyzikálny korešpondenčný seminár
Aj toto už bolo dávno. Na katedre sme riešili nejakú KEGU a boli tam aj dotazníky o obľúbenosti fyziky.
Výsledky boli ako vždy, fyzika sa spolu s chémiou objavovala najčastejšie niekde na chvoste. Fyzikálny korešpondenčný seminár (FKS) viedla vtedy Renátka Brozová. Keď som sa raz s ňou rozprával, spomenula, že
o niekoľko dní idú na sústredenie najúspešnejších riešiteľov FKS. Poprosil som ju, aby počas sústredenia
urobila dotazník o obľúbenosti predmetov. Keď sa zo sústredenia vrátili, ukázalo sa, že fyzika bola v dotazníku
najobľúbenejším predmetom.
K tomu niekoľko poznámok: FKS organizujú a vedú študenti našej fakulty. Vymýšľajú príklady, opravujú
ich, vyberajú najlepších riešiteľov a organizujú ich sústredenie. Učitelia do toho vôbec nezasahujú. Asi je to
tak dobre.
Ako je možné, že fyzika skončila v tejto spoločnosti tak dobre? Úprimne neviem, nebol som tam. Ale myslím
si, že účastníci cítia, že sú vo fyzike úspešní, inak by na seminári neboli. A úspech ich motivuje, tak ako
športovcov. Vedúci sústredenia sú mladí, majú dosť humoru a možno sa s nimi ľahko spriateliť. A možno sú
v tom aj ďalšie faktory.
Na našej fakulte existuje aj Trojsten, študentská organizácia, ktorá organizuje korešpondenčné semináre
z matematiky, fyziky a informatiky. Bolo by dobré analyzovať u účastníkov sústredení obľúbenosť predmetov
a príčiny tejto obľúbenosti. A niečo z toho vyskúšať vo vyučovaní.
Spomeniem ešte niekoľko spôsobov vyučovania, o ktorých si myslím, že asi prispievajú k obľúbenosti
fyziky.

Jednoduché experimenty
Pri dňoch otvorených dverí už dlhé roky ukazujeme návštevníkom jednoduché experimenty. Pri mnohých
z nich niečo búcha, niečo lieta (napríklad model rakety v zatemnenej miestnosti), niečo zdanlivo ohrozuje
bezpečnosť dekana fakulty (ťažká guľa na závese ako kyvadlo). Predstavenie je obľúbené.
Na katedre máme celé zbierky jednoduchých experimentov. Myslím si, že by bolo zaujímavé vymyslieť
vyučovanie fyziky založené do značnej miery na jednoduchých experimentoch. Niektoré by mohli byť len
demonštračné, ale veľa by z nich malo byť robených vlastnými rukami žiakov.
Na riadnom vyučovaní fyziky sa to dá ťažko urobiť, pretože učiteľ je zviazaný vzdelávacím plánom, či už
štátnym alebo školským, ale dá sa to urobiť na nepovinných seminároch z fyziky, kde má učiteľ voľnejšie
ruky. Keby sme mali dáta o obľúbenosti fyziky pred začiatkom semináru od všetkých žiakov a zvlášť od účastníkov semináru a podobné dáta na konci roku, mohli by sme sa dozvedieť či jednoduché experimenty sú
jedným z kľúčov ako zvýšiť obľúbenosť fyziky.
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Vyučovanie podľa schémy FAST
Asi na desiatich školách na Slovensku sa vyučuje fyzika a ostatné prírodné vedy podľa schémy FAST.
U nás ju propagovala najmä Vierka Lapitková. Pri tejto konštruktivistickej metodike nadobúdajú žiaci niektoré
z poznatkov na základe vlastných experimentov a poznatky si overujú v projektoch (napríklad: skonštruujte si
model ponorky). Bolo by veľmi zaujímavé vedieť ako vidia obľúbenosť fyziky žiaci, ktorí sa učia podľa
metodiky FAST v porovnaní s ostatnými žiakmi.

Projekt „Ruky do cesta“
Veľká francúzska automobilka spojila výstavbu a fungovanie svojej továrne na Slovensku s rozbehnutím
projektu „Les mains a la pâte“ čo znamená „Ruky do cesta“. V krajine kuchárov, pekárov a labužníkov je to
primeraný názov pre začiatok projektu. U nás v krajine budovateľov oceliarní, tratí mládeže a krajších zajtrajškov sa to primerane prekladá ako „Vyhrňme si rukávy“. Je to projekt pre najmladšie deti, založený na jednoduchých experimentoch. Prvá verzia projektu vznikla v USA, spolupracoval na nej a propagoval ju aj Leon
Ledermann, dlhoročný riaditeľ urýchľovačového centra Fermilab pri Chicagu a nositeľ Nobelovej ceny. Druhá
verzia vznikla vo Francúzsku a propagoval ju aj Georges Charpak, francúzsky fyzik poľského pôvodu, dlhoročný pracovník CERN a tiež „Nobelák“.

Súbory experimentov Ivana Šaba a Jozefa Beňušku
Ivan a Jozef zostavili na Gymnáziu v Martine série experimentov z fyziky pre celú triedu a organizujú
návštevy tried z okolia na takéto hodiny. Bolo by zaujímavé vedieť ako vnímajú takéto vyučovanie žiaci, ktorí
ukážkovú hodinu navštívia.
Fyzikálne experimenty mali na Gymnáziu v Martine dlhú tradíciu, podobne ako experimenty z elektroniky
a astronomické pozorovania pomocou ďalekohľadu na streche budovy. Vieme niečo o tom ako takéto aktivity
ovplyvňovali obľúbenosť fyziky? Bolo by dobré to vedieť.

Na záver
Na rebríčky obľúbenosti jednotlivých predmetov sa môžeme pozerať ako na súťaž v ďalšej zbytočnej disciplíne. Domnievam sa ale, že by sme sa to mali skôr pozerať ako na súťaž v motivácii na štúdium určitých
disciplín. A motivácia je vážna vec, ba až jedna z najvážnejších.

Doplnené neskôr
Niekedy je dobré nechať článok trocha odležať, občas prídu nejaké myšlienky, pomáhajú aj komentáre
priateľov. Ďakujem za poznámky Vierke Lapitkovej a Petrovi Demkaninovi.
1. Obľúbenosť predmetov sa často zisťuje na základe dotazníka, v ktorom žiaci uvedú rebríček predmetov
podľa obľúbenosti. Asi by bolo lepšie žiadať od žiakov k jednotlivým predmetom nejaké „body“. Vyzerá to
ako ekvivalent, ale je to perspektívnejšie. Možno bude vo vzdialenej budúcnosti existovať prístroj, ktorý by
vedel pomocou biometriky merať pozornosť či sústredenie žiaka počas vyučovania jednotlivých predmetov.
To by bola lepšia veličina ako obľúbenosť podľa rebríčkov.
2. Pred vyše 10 rokmi obleteli svet výsledky projektu ROSE (Relevance of Science Education). Autormi boli
profesor Svein Sjøberg z Univerzity Oslo a jeho doktorandka Camilla Schreiner. V projekte žiaci odpovedali
na skupiny otázok zameraných na: – vzťah žiaka k prírodovedným predmetom, jeho názory na vedu a technológie, jeho mimoškolské skúsenosti, – ja ako vedec, – koľko kníh máte doma. Asi najdôležitejšou bola skupina
otázok: „O čom by som sa chcel/a učiť?“ U nás o tejto problematike napísala niekoľko zaujímavých článkov
Soňa Gažáková rod. Bendíková. Od nej sme sa o tomto projekte dozvedeli. V tomto článku sa snažím navrhnúť,
že by sme potrebovali aj výskum o tom, ako by sa fyzika mala vyučovať z hľadiska žiakov.
3. V jednej z pripomienok, ktoré som k článku dostal sa v podstate hovorí, že jednoduché experimenty môžu
byť zaujímavé, ale tí žiaci, ktorí budú neskôr pracovať ako inžinieri alebo fyzici, budú robiť experimenty
so snímačmi a so spracovaním výsledkov počítačom. Súhlasím, len chcem zdôrazniť, že tu kombinujeme
dve kritériá. Jedno je obľúbenosť a druhé je použiteľnosť v praxi. Pri výbere sylabov je potrebné určite
rešpektovať viacero kritérií. Okrem spomínaných dvoch aj rozvoj kompetencií žiakov a asi aj ďalšie. Tu som
sa snažil sústrediť len na jedno z nich a to obľúbenosť či zaujímavosť.
Ján Pišút
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Stratégia zavádzania fyzikálnych pojmov – stojaté vlnenie
V tomto článku sa pokúsime priblížiť čitateľom stratégiu zavádzania fyzikálnych pojmov navrhnutú
na FMFI UK v rámci niekoľkoročného štúdia a výskum tejto problematiky. Predpokladáme, že môže slúžiť
na isté zjednodušenie pri príprave vyučovania v procese radenia vyučovacích sekvencií. Súčasnú verziu našej
predstavy o tejto stratégii prinášame vo forme schémy (obr. 1), opisu jej hlavných prvkov a príkladu jej
aplikácie.

Obr. 1 Schéma radenia vyučovacích sekvencií pri zavádzaní fyzikálnych pojmov

Jednotlivé vyučovacie sekvencie sú ohraničené konkrétnym kontextom. V zhode s princípmi a cieľmi prírodovedného vzdelávania by mal tento kontext vychádzať zo záujmov žiakov.
Kontext navrhujeme využiť na upriamenie pozornosti žiakov na novú tému, definovanie problému, resp.
zadanie fyzikálnej úlohy. Klentchy [1] v tejto súvislosti hovorí o využití „pútavého príbehu“. Možné sú rôzne
prístupy – texty bežných alebo populárno-vedeckých článkov, videosekvencie, prípadne animácie, rozprávanie
o istej skúsenosti alebo o fakte, prípadne predvedenie demonštračného experimentu. Chalupková [2] navrhuje,
ak je to možné, využiť žiaka – experta, ktorý získal v mimoškolskom vzdelávaní isté špecifické vedomosti.
Nasleduje aktivita žiakov, ktorá vyžaduje vykonanie niektorých z nasledujúcich činností: formulácia otázky
– plánovanie riešenia – realizácia plánu riešenia – interpretácia výsledkov – formulácia záverov. Je dôležité
povedať, že táto aktivita je do vyučovania zaradená s cieľom rozvinúť porozumenie danej témy, umožniť
osvojenie istého pojmu, no zároveň sa prostredníctvom nej majú napĺňať aj ďalšie ciele fyzikálneho
vzdelávania. Často sa pojem aktivita zamieňa s čisto experimentálnou činnosťou. My ako aktivitu chápeme
akúkoľvek činnosť žiaka, ktorá vyžaduje jeho duševné alebo fyzické zapojenie, núti ho premýšľať, vyjadrovať
myšlienky a pracovať s týmito myšlienkami. Môže teda ísť o výpočtovú úlohu, rovnako ako o experiment.
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Povaha aktivity, ako aj napredovanie žiakov, určuje početnosť prerušení práce s cieľom prediskutovať
dosiahnuté výsledky a určiť ďalší postup. Zdôrazňujeme, že ide o diskusiu, teda učiteľ môže navrhnúť ako
ďalej napredovať, dávať odporúčania, prípadne polemizovať so žiakmi o ich návrhoch, no nemalo by ísť o diktovanie nasledujúcich krokov.
Po ukončení aktivity by malo nasledovať zhrnutie výsledkov. Považujeme za dôležité, aby zaznelo aj
od učiteľa, a to v primeranom jazyku, so zdôraznením dôležitých pojmov. Za prínosné považujeme, ak učiteľovej formulácii záverov predchádza, respektíve po nej nasleduje aj žiacke zrekapitulovanie záverov.
Fyzikálne javy, ako aj veličiny, sú v zásade komplexnejšie a nie je možné všetky ich aspekty „objaviť“
v rámci jednej aktivity a jedného kontextu. Učiteľ sa preto v ďalšej fáze rozhoduje medzi doplnením informácií
alebo spochybnením vytvorených záverov. Pokiaľ sa rozhodne pre spochybnenie, začne tým novú sekvenciu,
ktorý sa okrem iného bude od prvej líšiť kontextom. Množstvo rôznych kontextov, v ktorých sa pojem vyskytne,
umožní jeho zovšeobecnenie, abstrahovanie od konkrétnych situácií.
Ak naopak učiteľ zvolí doplnenie, je vhodné žiakov nechať získané vedomosti aplikovať. Možnosti sú opäť
rôzne – zodpovedanie položených otázok, vysvetlenie opísaných/zobrazených situácií, vysvetlenie priebehu
experimentu, riešenie výpočtových úloh, odmeranie hodnoty nejakej fyzikálnej veličiny a podobne.

Aplikácia navrhnutej stratégie
V nasledujúcej časti priblížime použitie tejto stratégie pri plánovaní vyučovania témy stojaté vlnenie vo vzduchovom stĺpci.
Vznik tónu pri chvení mechanických sústav, konkrétne vzduchových stĺpcov, je spätý so stojatým vlnením.
Opísaná aktivita prispieva k osvojeniu tohto pojmu, no nestojí v úvodnej fáze jeho zavádzania. Predpokladáme,
že sekvencii prechádza rad iných sekvencií, prostredníctvom ktorých žiaci nadobudnú isté znalosti o vlnení,
zvuku a vzniku stojatého vlnenia. Kvôli prehľadnosti uvádzame tabuľku s informáciami o tom, čo by mohlo
navrhovanej aktivite predchádzať.
Požadované vedomosti
Zvuk

Rýchlosť zvuku vo vzduchu
Výška tónu = frekvencia
Vznik stojatého vlnenia

Aktivity spojené s požadovanými vedomosťami
Nahrávka rôznych zvukov, rôznych výšok s rôznou hlasitosťou a ich analýza vo vhodnom programe (Coach 6, Audacity, Scope a iné). Hľadanie
podobných a rozdielnych znakov týchto zvukov. Pozorovanie širenia zvuku
pod vývevou.
Meranie rýchlosti zvuku pomocou dvoch mikrofónov.
Nahrávka rôznych tónov a ich následná analýza vo vhodnom programe.
Demonštrácia vzniku stojatého vlnenia na napnutej dlhej gume, ktorú rozkmitávame pomocou vŕtačky

Kontextom opisovanej sekvencie sú hudobné nástroje. Jeho navodenie môže prebiehať jednoducho
oznámením učiteľa, že sa budú zaoberať hrou na dychové hudobné nástroje ale aj konkrétnou ukážkou hry či
už od učiteľa, žiaka, alebo prostredníctvom videosekvencie. V prípade prezentovania hry, napríklad na flautu,
sa naskytuje možnosť upozorniť na zakrývanie konkrétnych dierok s cieľom vydať želaný tón. Môže nasledovať krátka diskusia o tom, aká charakteristika flauty sa zmení po tom, čo zakryjeme vrchnú dierku flauty.
Odpoveďou je jej aktívna dĺžka. Tieto kroky sú v schéme zhrnuté v časti Upriamenie pozornosti.
Nasleduje časť Aktivita, ktorá v sebe nesie formuláciu
otázky: Ako súvisí dĺžka dychového nástroja s výškou tónu,
ktorý na nástroji chceme zahrať? Ďalej je nutné naplánovať
riešenie/bádanie. Jednou z možných ciest je experimentálne
hľadanie skúmanej závislosti.
Učiteľ dá žiakom k dispozícii rôzne polouzavreté trubice –
skúmavky, malé odmerné valce, obaly z rôznych laboratórnych
pomôcok (Obr. 2) a vyzve ich, aby ich rozozvučali.
Keď väčšina žiakov zvláda techniku „hrania“ na trubiciach,
je vhodné požiadať žiakov o formuláciu výsledkov pozorovania a vyslovenie prvých záverov z bádania. Očakávame, že
niekto zo žiakov spozoruje, že použitím dlhšej trubice vydajú
nižší tón, než prostredníctvom kratšej trubice. Ak chceme vydať
Obr. 2 Rôzne polouzavreté trubice použité v experimente
tón určitej výšky, je nutné mať trubicu konkrétnej dĺžky.
V malých skupinách žiaci zisťujú závislosť dĺžky trubice od frekvencie tónu, ktorý ňou vydajú. Ako sme
spomenuli, žiaci už majú skúsenosť s analýzou zvuku prostredníctvom nejakého softvéru. V tomto prípade
pracujú samostatne. Vydávajú tóny na polouzavretých trubiciach rôznych dĺžok a určujú ich frekvenciu.
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Pri skúmaní výšky tónu majú žiaci na výber z rôznych metód. Prvá je zdĺhavejšia. Podstatou je nahrať zvuk
a zobraziť časový priebeh zvukového signálu. Z grafu následne odčítajú periódu zvukového vlnenia a
dopočítajú hľadanú frekvenciu. Inou možnosťou je využiť frekvenčnú analýzu, pri ktorej je výsledkom
frekvenčné spektrum a informácia o dominantnej frekvencii. (Obr. 3A, B)

Obr. 3 A – Graf zvukového signálu, B – Frekvenčná analýza

Zaujímavým aspektom tejto časti aktivity je koordinácia práce niekoľkých skupín žiakov tak, aby sa
navzájom nerušili.
Z nameraných hodnôt žiaci zostroja graf. Na jeho základe možno odhadnúť, že závislosťou je nepriama
úmera, čo žiaci overia linearizáciou grafu, t.j. použitím prevrátenej hodnoty frekvencie na vodorovnej osi.
(Obr. 4)

l (m)

Tóny
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

0,001

0,002

0,003

0,004

1/f (s)

Obr. 4 Graf experimentálne nájdenej závislosti

Výsledkom je matematická závislosť:
1
𝑓
Prirodzene nasleduje otázka, či konštanta v nájdenej závislosti má nejaký fyzikálny význam. Ak áno, aký?
Pri hľadaní odpovede na túto otázku môže učiteľ žiakov naviesť k rozmerovej analýze. Z porovnania rozmerov
fyzikálnych veličín v uvedenej závislosti vyplýva, že konštanta má rozmer rýchlosti. O akú rýchlosť ide? Zo
skúsenosti s touto aktivitou vieme, že žiaci odhadujú rýchlosť zvuku vo vzduchu. Odpoveď je prirodzená,
nakoľko hovoríme o tónoch vytvorených fúkaním do polouzavretej trubice naplnenej vzduchom. Jej veľkosť
žiaci poznajú z predchádzajúcich meraní, od učiteľa, resp. z iných zdrojov informácií. Po obohatení experimentálne nájdenej závislosti o túto informáciu získajú vzťah:
𝑙 = 𝑘𝑜𝑛š𝑡

𝑙≈

𝑣
4𝑓

Ďalšia vedomosť z predchádzajúceho vyučovania je vzťah medzi rýchlosťou, frekvenciou a vlnovou dĺžkou
𝑣
zvukového vlnenia:
𝜆= .
𝑓

𝜆

Z toho plynie:
𝑙=4
Nasledujúcim krokom je interpretácia tohto výsledku. Učiteľ môže vyzvať žiakov, aby sa pokúsili sformulovať svoje zistenia.
Potom sa zhrnutia ujme sám. Je dôležité poukázať na to, že fúkaním do polouzavretej trubice vieme vytvoriť
zvukové vlnenie, ktorého vlnová dĺžka je štvornásobkom dĺžky trubice. Zdrojom tohto zvuku je práve polouzavretá trubica, konktrétne chvejúci sa vzduchový stĺpec v tejto trubici. Ostáva iba prepojiť tieto zistenia
s informáciami, ktoré žiaci už majú o stojatom vlnení. Vedia, že v mieste uchytenia, resp. na pevnom konci
vzniká uzol stojatého vlnenia. V tomto prípade je to na dne polouzavretej trubice. V zhode s výsledkom experimentu musí byť na otvorenom konci kmitňa. Tieto závery môžeme podporiť napríklad tým, že brnknutím vyvoláme
chvenie pravítka, ktoré je na jednom konci upevnené.
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Zrhnutie záverov učiteľom nás privádza k záverečnej časti vyučovacej sekvencie. Tu sa učiteľ rozhoduje
medzi dvoma akciami – doplnenie a následná aplikácia verzus spochybnenie a následne ďalšie skúmanie.
Doplnenie by v tejto aktivite mohlo znamenať slovné poukázanie učiteľa na harmonické frekvencie, ktoré
vznikajú pri hre tak na polouzavreté trubice, ako aj na každý iný hudobný nástroj. Výklad môže učiteľ doplniť
demonštráciou a ukážkou frekvenčnej analýzy nejakého tónu. Môže zdôrazniť, že zastúpenie harmonických
frekvencií interpretujeme ako farbu hudobného nástroja. Ako aplikáciu navrhujeme aktivitu spojenú s vyrobou
„hudobných nástrojov“ z polouzavretých trubíc, ktoré mali k dispozícii počas merania a nacvičenie jednoduchej
melódie. Podrobne možný priebeh vyučovania opisuje Velmovská (2013). Žiaci, s ktorými sme túto aktivitu
realizovali, nacvičili koledu Do hory, do lesa valasi. K tomu sú samozrejme potrebné noty a tabuľka tónov a
k nim prislúchajúcich frekvencií. Žiaci majú využiť nadobudnuté vedomosti a vymyslieť spôsob ako zmeniť
dĺžku trubice, tak aby zodpovedala želanému tónu. Vhodným riešením je napríklad použitie trubíc s rôznym
množstvom vody.
Spochybnenie v súvislosti s touto vyučovacou sekvenciou môže učiteľ realizovať pomocou jednoduchej
demonštrácie. K trom rovnakým trubiciam naplneným do rôznej výšky vodou postupne priloží rozozvučanú
ladičku. Trubice si vopred pripraví tak, aby zvuk ladičky v dvoch prípadoch zarezonoval a v treťom nie.
Žiaci by na základe predchádzajúcej aktivity mali rozumieť, prečo v prípade jednej trubice k rezonancii dôjde
a v prípade druhej trubice nie. Konflikt by u nich mala vyvolať skutočnosť, že existujú dve trubice s odlišným
vzduchovým stĺpcom, ktoré rezonujú s tónom ladičky. Predošlé bádanie ich priviedlo k poznatku, že jeden tón
je za daných podmienok spätý s jednou dĺžkou stĺpca vzduchu.
Nasledujúcu vyučovaciu sekvenciu už nebudeme podrobne opisovať, ale mala by sa odvíjať od tohto problému
a viesť k hlbšiemu osvojeniu pojmov rezonancia, harmonické frekvencie a samozrejme stojaté vlnenie.
Článok vznikol úpravou časti dizertačnej práce autorky.
Článok súvisí s riešením projektu KEGA 077UK-4/2015, Riadené žiacke skúmanie na vyučovaní fyziky podporované
scaffoldingom a riešením grantu UK/453/2015 Tvorba vyučovacích scenárov k zavádzaniu fyzikálnych pojmov.

Michaela Velanová
Literatúra
[1] KLENTSCHY, M., THOMSON, L.: Scaffolding Science Inquiry Through Lesson Design, NH : Heineman.
ISBN 978-0-325-0114-7.
[2] Chalupková, S.: Využitie vedomostí žiakov získaných mimo školy v školskom vyučovaní fyziky. Bratislava :
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-89186-88-4.
[3] VELMOVSKÁ, K.: Experimenty so zvukom. In: Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Hradec
Králové, 2013. [online] [cit. 22.4.2015] Dostupné na: http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/18-31-Velmovska.html
[4] Velanová, M.: Zavádzanie fyzikálnych pojmov v gymnaziálnom vzdelávaní. Bratislava : Dizertačná práca,
FMFI UK, 2015.

Ako užitočne natlačiť vzduch do fľaše
Úvod
Vo Fyzikálnych listoch 2/2014 sme Vám priniesli informáciu o grante KEGA 130UK-4/2013 „Podpora
kvality vyučovania tvorbou materiálov prepojených na učebnice fyziky“, ktorý na Oddelení didaktiky fyziky
riešime. Dnes Vám chceme predstaviť jednu z aktivít, ktorú môžete nájsť na stránke projektu (e-fyzika.ddp.
fmph.uniba.sk) v sekcii Vzdelávacie stretnutia učiteľov / Šoltésove dni 2015 / Pretlak. K tejto aktivite je vytvorený
aj pracovný list pre žiaka. V článku chceme podrobnejšie rozobrať pracovný list pre učiteľa, ktorý je vzorovo
vypracovaným listom pre žiaka – s reálne nameranými hodnotami, s odpoveďami, ktoré od žiaka očakávame
a tiež s rôznymi poznámkami určenými pre učiteľa fyziky, ktoré by mu pri realizácii aktivity so žiakmi mali
byť nápomocné.
________________________________________________________________________________________________________________________

Doplňujúca úloha k téme 2.8 Hustota plynov (Lapitková et al., 2010, s. 103)
Cieľ:
Aktivitu možno zaradiť ako doplňujúcu k téme 2.8 Hustota plynov spracovanej v učebnici fyziky (Lapitková
et al., 2010, s. 103). V tejto téme sa žiaci oboznamujú s hustotou plynu ako jeho charakteristikou, pričom sa dozvedia,
že hustoty plynov sú rôzne a platí nadľahčovanie predmetov aj v plynnom prostredí (vyfukovanie bublín
do nádoby s propán-butánom). Cieľom tejto aktivity je, aby žiaci empiricky zistili hodnotu hustoty vzduchu.
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Úloha:
Urč hustotu vzduchu pomocou pretlaku!
Pomôcky: bezdušový ventil (obr. 1), PET fľaša (0,5 l), uzáver na fľašu s vyvŕtaným otvorom (obr. 2), váhy
s presnosťou 0,01 g (vhodnejšie je použiť váhy s presnosťou 0,001 g), veľká nádoba s vodou hlboká aspoň
15 cm, odmerný valec (250 ml), pumpa na bicykel.

Obr. 1 Bezdušový ventil

Obr. 2 Vrchnák s otvorom a vsadeným ventilom

Vyvŕtať otvor do vrchnáka nie je jednoduché – vrták s priemerom 19 mm nebýva v štandardnej výbave
domácnosti. Možno zakúpiť v železiarstve špeciálny vrták kužeľového tvaru. Pomocou neho sa dá do vrchnáku vyvŕtať požadovaný otvor. Nie je potrebné, aby bol otvor daného rozmeru a presného tvaru. Priemer
bezdušového ventilu je totiž taký, že presne zapadne do hrdla fľaše. Takto dochádza k utesneniu fľaše.
Úlohou vrchnáka je len udržať ventil vo fľaši aj pri jej natlakovaní.
Bezdušový ventil sa dá zakúpiť v pneuservisoch, pričom cena jedného ventilu sa pohybuje okolo 0,21 €.

Postup:
1. Vyslov svoj predpoklad o hodnote hustoty vzduchu.
Žiaci obyčajne tvrdia, že „vzduch neváži nič“. Preto im pri odhade hustoty vzduchu môžeme pomôcť tým,
že im pomyselne vykrojíme zo vzduchu kocku s rozmermi 1 m × 1 m × 1m a opýtame sa ich, akú hmotnosť
má takáto kocka plná vzduchu.
kg

Hustota vzduchu je 0 m3 .
2. Urč hmotnosť uzavretej PET fľaše s ventilom.
Hmotnosť PET fľaše s ventilom je mv1 = 32,078 g.
3. Pomocou pumpy natlač do fľaše vzduch (stačí 5 pohybov piesta). Urč hmotnosť fľaše s natlačeným vzduchom.
Hmotnosť PET fľaše s natlačeným vzduchom je mv2 = 32,509 g.
Pri pumpovaní vzduchu do fľaše treba byť opatrný. Hrozí, že pri veľkom tlaku, môže dôjsť k roztrhnutiu
fľaše a niekto sa môže zraniť. Preto je vhodné, ak má pumpu k dispozícii len učiteľ, ktorý žiakom postupne
napumpuje vzduch do fľaše.
4. Urč hmotnosť natlačeného vzduchu. Odpočítaj hmotnosť PET fľaše so vzduchom (na začiatku merania)
od hmotnosti PET fľaše s natlačeným vzduchom.
Hmotnosť natlačeného vzduchu určujeme ako rozdiel dvoch hmotností, preto je potrebné, aby boli určované
pri rovnakej zostave. Preto treba dať pozor, aby žiaci neurčovali hmotnosť s hadičkou a potom bez nej.
Hmotnosť vysatého vzduchu je mv = mv2 − mv1 = 0,431 g.
5. Priprav si nádobu s vodou. Odmerný valec naplň až po vrch vodou, prikry ho rukou, otoč hore dnom a jeho
otvor ponor pod hladinu. PET fľašu ponor do nádoby s vodou tak, aby ventil bol pod otvorom odmerného
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valca. Prstom zatlač na poistku ventilu. Bublinky, ktoré unikajú z fľaše, nechaj stúpať do odmerného valca.
Keď bublinky prestanú z fľaše unikať, odčítaj na stupnici odmerného valca objem vzduchu (obr. 3).

Obr. 3 Postup pri určovaní objemu vzduchu

Je to objem vzduchu, ktorý si pomocou pumpy natlačil do fľaše.
Objem natlačeného vzduchu je Vv = 372 ml.
Nie je potrebné, aby sme do fľaše natlačili maximálne množstvo vzduchu. Ak ho natlačíme menej, bude
mať menšiu hmotnosť a menej ho vypustíme z fľaše.
Pri opatrnom zatlačení poistky ventilu z fľaše unikajú malé bublinky, ktoré sa dajú pomerne ľahko
zachytiť do fľaše. Môže sa stať, že do fľaše natlačíme viac ako 250 ml (objem odmerného valca) vzduchu.
Vtedy treba objem určovať na dvakrát – keď sa valec prvýkrát naplní vzduchom, vybrať ho, naplniť opäť
vodou a opäť zachytávať rovnakým spôsobom bublinky. Objem vzduchu je daný súčtom týchto dvoch
objemov.
Objem natlačeného vzduchu nemožno určovať pomocou odhadu objemu pumpy, prípadne odmeraním
vypusteného vzduchu pri jednom pohybe piesta. Problém nastáva pri odstraňovaní hadičky pumpy
z ventilu – časť vzduchu unikne. Pri natlakovanej fľaši je únik nezanedbateľný.
g

kg

6. Vypočítaj hustotu vzduchu v cm3 a potom premeň na m3 .
g

Hustota vzduchu je  v = 0,00116 cm3.
kg

Hustota vzduchu je  v = 1,16 m3 .
Odpovedz:
1. Porovnaj hodnoty hustoty, ktoré si vypočítal, so svojimi predpokladmi.
Moje predpoklady o hustote vzduchu neboli správne. Hustota vzduchu nie je 0
myslel.

g
,
cm3

ako som si

2. Porovnaj svoje hodnoty hustoty s hodnotami ostatných spolužiakov. Vypočítajte priemernú hodnotu
hustoty vzduchu.
Spolužiakom vyšli približne rovnaké hodnoty. Priemernú hodnotu vypočítame tak, že spočítame
všetky hodnoty hustoty pre jeden plyn a vydelíme počtom hodnôt.

3. Porovnaj hodnoty hustoty, ktoré si vypočítal s hodnotami v tabuľkách. Ako si vysvetľuješ prípadné
rozdiely?
Tabuľková hodnota hustoty vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku je 1,29
Nami zistená hodnota hustoty vzduchu (1,15
s presnosťou na 1 ml.

kg
)
m3

kg
.
m3

je veľmi blízka tabuľkovej. Objem sme určovali

4. Ako si vysvetľuješ, že objem vody v odmernom valci udáva objem vysatého plynu?
Z fľaše unikne práve toľko vzduchu, koľko sme tam natlačili.
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Doplnenie vysvetlenia, prečo objem vzduchu v odmernom valci zodpovedá objemu natlačeného vzduchu:
Pri uzavretí fľaše je tlak vo fľaši rovnaký ako tlak vonku – atmosférický tlak. Po natlačení vzduchu
do fľaše sa tlak vo fľaši zväčší. Tým, že stlačíme poistku na ventile, tlak vo fľaši a vonku sa vyrovnávajú.
Bublinky unikajú dovtedy, kým tlak vo fľaši nedosiahne opäť hodnotu atmosférického tlaku. Ak by
vzduchu uniklo viac, ako sme ho tam natlačili, vo fľaši by vznikol podtlak – nižší tlak ako bol vo fľaši
na začiatku.
Uvedené vysvetlenie nezodpovedá požiadavkám na žiaka 6. ročníka, pretože ešte nebol zavedený pojem
atmosférický tlak.
Zoznam bibliografických odkazov
LAPITKOVÁ, V. et al.: Fyzika pre 6.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.
Bratislava : Expol Pedagogika, s.r.o., 2010, 112 s. ISBN 978-80-8091-173-7.
_______________________________________________________________________________________
K realizácii aktivity
Spôsob spracovania nameraných hodnôt môže viesť aj k rozvoju grafickej gramotnosti – hustotu nebudeme
počítať ako podiel dvojíc hodnôt (objem, hmotnosť), ale výsledky zaznamenáme do grafu závislosti hmotnosti
od objemu. Znázornenými bodmi preložíme priamku prechádzajúcu bodom (0,0) a hustotu určíme ako hmotnosť 1 cm3 (1 ml) vzduchu.
Z našich skúseností s touto aktivitou vyplýva, že takto zistená hodnota hustoty vzduchu je o málo vyššia
ako hodnota tabuľková. Spôsobené to mohlo byť tým, že sa nepodarí zachytiť všetky bublinky unikajúce z fľaše,
a teda skutočný objem natlačeného vzduchu je o niečo vyšší ako nameraný. Vzhľadom na presnosť merania
(objem sme určovali odmernými valcami s dielikom 2 ml), však môžeme výsledky považovať za akceptovateľné.
Záver
V článku sme predstavili rozširujúcu aktivitu pre 6. ročník základnej školy k téme Hustota plynov. Aktivitu
sme realizovali s učiteľmi na odbornej konferencii Šoltésove dni 2015, ako aj na seminári pre učiteľov fyziky
ODF UPJŠ v Košiciach, na ktorý sme boli pozvaní. Aktivitu učitelia sami realizovali, pričom výsledky, ku ktorým sa dopracovali, boli blízke hodnote 1,29 kg/m3, prinajmenšom boli rádovo zhodné s touto hodnotou.
Podobným spôsobom, ako je spracovaná táto aktivita, sú na stránke projektu spracované aj témy z učebníc
fyziky pre základné školy. Pre 6. ročník sa nám podarilo spracovať všetky témy – vydali sme Príručku pre učiteľa
fyziky pre tento ročník v knižnej podobe, ako aj v elektronickej podobe na CD.
Poďakovanie
Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 130UK-4/2013 „Podpora kvality vyučovania tvorbou materiálov prepojených na učebnice fyziky“.
Klára Velmovská
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A
INFORMATIKY
Oddelenie didaktiky fyziky
Vyjadrenie podpory Iniciatíve bratislavských učiteľov a podpora požiadavkám
z Výzvy SKU vláde SR
Nedofinancovanie školstva má priamy dopad na kvalitu vyučovania, čo môžeme dokladovať konkrétnym
príkladom podmienok pre vyučovanie fyziky na školách. Štátny vzdelávací program je koncipovaný v súlade
so súčasnými trendmi vyučovania fyziky vo svete, kde poznatky a schopnosti majú žiaci nadobúdať formou
reálnych experimentov v malých skupinách. Nie je ich možné realizovať s viac ako 18 žiakmi v triede.
Nedofinancovanie školstva má za následok, že prevažná časť hodín sa na školách nedelí a teda nie je možné
naplniť ciele ŠVP. Učiteľ fyziky sa potom dostáva do pozície ako pred Novembrom 1989 (doublethink), keď
je nútený deklarovať splnenie ŠVP, aj keď dobre vie, že to nie je pravda. Situácia nás hnevá o to viac, že ako
autori a spoluautori učebníc sme už pri ich písaní vychádzali z vtedy platného ŠVP, kde bolo delenie každej
hodiny fyziky garantované. Podobnú požiadavku sme spolu s učiteľmi fyziky deklarovali vo februári 2014
otvoreným listom p. ministrovi Čaplovičovi. Výsledkom bolo alibistické delenie jednej hodiny počas celého
gymnaziálneho štúdia.
Ďalším priamym dôsledkom zlej situácie v školstve je nezáujem žiakov o učiteľské smery na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK. V 90-tych rokoch bol počet absolventov učiteľstva fyziky na našej
Fakulte okolo 80, minulý rok končili učiteľstvo fyziky v kombinácii spolu 4 študenti, v súčasnosti máme
v poslednom roku štúdia 5 študentov a v prvom ročníku štúdia máme 3 študentov. Podobne sú na tom roky aj
ostatné fakulty pripravujúce študentov učiteľstva fyziky. Tento stav už v blízkej budúcnosti znamená výrazný
pokles odbornosti a úrovne vyučovania tohto predmetu.
V týchto súvislostiach rozpačito až smiešne vyznieva deklarovanie snahy vlády o posilnenie prírodovedných
predmetov.
Preto aj my, vysokoškolskí učitelia pripravujúci budúcich učiteľov fyziky, plne podporujeme požiadavky
z Výzvy SKU vláde SR a najmä požiadavku na dofinancovanie školstva na úroveň okolitých štátov EÚ, ktoré
by malo začať razantným zvýšením učiteľských platov a nastolením primeraných podmienok pre vyučovanie
na stredných a základných školách.
V Bratislave 27. 11. 2015
PaedDr. Peter Horváth, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

