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Úvod 

Kľúčovým cieľom vyučovania prírodovedných predmetov, vrátane fyziky, je 

porozumenie javom v bezprostrednom okolí žiaka, prírode ako celku a tiež technickému 

vývoju v spoločnosti. Práve z týchto dôvodov majú prírodovedné predmety všetky 

predpoklady zaujať žiaka. Obsah prírodovedných predmetov ako celku možno koncipovať 

v zásade dvoma spôsobmi – koordináciou, respektíve integráciou obsahu. Integrovaný 

vyučovací predmet je založený na vybraných prírodovedných témach, s ktorými sa žiak 

oboznamuje z rôznych hľadísk. Dobrým príkladom takýchto tém je pojem voda, vzduch, 

pôda, ktoré sa rozoberajú tak z hľadiska fyzikálnych vlastností, ako aj chemických či 

biologických aspektov. Takýmto spôsobom vyučujú prírodovedné predmety na niektorých 

školách, napr. v Českej republike.  

V dizertačnej práci sa zaoberáme súborom aktivít, ktoré skúmajú mikrosvet (častice) a 

svet okolo nás (počasie), v ktorých sú zohľadnené medzipredmetové súvislosti.  

Koordinovaný prístup k medzipredmetovým vzťahom má v našom školskom systéme 

tradíciu a to pri tvorbe kurikulárnych dokumentov a učebníc. Uprednostňujeme ho aj 

z dôvodu lepšieho zachovania štruktúry predmetu a jeho pojmovej výstavby. Naším cieľom je 

tvorba aktivít založených na medzipredmetových súvislostiach.  

Vytvorený súbor aktivít z oblasti meteorológie je zameraný na pozorovanie počasia. 

Teda na javy, ktoré sú žiakom známe. Každý žiak zažíva dážď, padnutie rosy, cíti, že sa 

zmenila teplota vzduchu, ale máloktorý vie tieto javy aj vysvetliť. Žiaci ich vnímajú  ako 

bežné veci a nezamýšľajú sa nad ich vysvetlením.  

Súbor aktivít z oblasti mikrosveta, dokazuje časticovú stavbu látok. Táto časť fyziky je 

pre žiakov málo zaujímavá, pretože si nevedia predstaviť, že všetko, čo je okolo nich, sa 

skladá z malých, voľným okom neviditeľných častíc, a pritom ako celok vidia predmet veľmi 

dobre.  

Pri tvorbe aktivít budem využívať skúsenosti predovšetkým z overených programov 

na Slovensku, ako je program FAST a MYP. V analýze súčasného stavu uvádzam 

charakteristiku týchto programov ako aj programu TWENTY FIRST CENTURY SCIENCE 

a  projektu La main à la pâte  (Vyhrňme si rukávy). 
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Zhodnotenie výsledkov 

Naplnenie cieľov práce 

Dizertačná práca sa zameriava na problematiku aktivít, ktoré rozvíjajú prírodovedné 

vzdelávanie. Aktivity sú vhodné pre žiakov základnej školy, hoci niektoré z nich, z oblasti 

časticovej stavby látok, prekračujú jej rámec. Východiskom pre zostavenie aktivít bol 

vzdelávací program z fyziky, chémie a geografie. Prostriedkom sprístupnenia obsahu 

vyučovania bolo aktívne poznávanie, kde úlohou žiakov bolo pracovať tvorivo a samostatne. 

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo: „Navrhnúť žiacke aktivity z oblasti 

meteorológie a časticovej stavby látok, ktoré rozvíjajú medzipredmetové vzťahy vo 

vyučovaní prírodných vied na základnej škole.“  

Aktivity, ktoré sme vybrali z oblasti meteorológie, boli overené v praxi a následne na 

to rozšírené a upravené tak, aby boli vhodné pre žiakov základnej školy. 

Medzipredmetové vzťahy prinášajú netradičné vyučovacie metódy, ktoré majú 

rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich logické myslenie, samostatné poznávanie, čím ich 

pripravia na riešenie životných situácií. Využívanie medzipredmetových vzťahov vo 

vyučovaní prináša komplexnejšie predstavy žiakov. Pomocou nich sa učia myslieť 

v súvislostiach, aplikovať predchádzajúce vedomosti a poznatky z viacerých predmetov. 

Dôležitým činiteľom je koordinácia vyučovania najmä v prírodovedných predmetoch 

a časové zosúladenie obsahu vyučovania.  

Po analýze štátneho vzdelávacieho programu z hľadiska koordinácie 

medzipredmetových vzťahov v rámci prírodovedných predmetov sme zistili, že súčasné 

vzdelávacie programy prírodovedných predmetov majú z hľadiska metód práce, postupov 

a stratégií približne rovnaké ciele. V rámci metód práce, učebných postupov, je ich cieľom 

problémové, skupinové a projektové vyučovanie, metóda riadeného rozhovoru, modelovanie 

javov, zážitkové metódy vyučovania, vyučovanie v prírode, pozorovanie prírodných javov, 

experimentovanie a rôzne ďalšie formy a metódy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať 

žiakov pri vyučovaní. 

 Z hľadiska obsahu vzdelávania by mali učitelia prírodovedných predmetov postupovať 

koordinovane. Z časového hľadiska situáciu komplikujú počty vyučovacích hodín v daných 

ročníkoch. Keďže aj vyučovanie ostatných predmetov musí mať určitú postupnosť, je ťažké 

ich zosúladiť, aby príbuzné témy vzdelávania preberali na všetkých predmetoch v rovnaký 

čas. Jednou z možností, ako zlepšiť situáciu, by bolo vhodné aspoň zo začiatku vyrovnať 

počty vyučovacích hodín prírodovedných predmetov v ročníkoch. Tým by sme dali priestor 



každému predmetu na budovanie základov, na ktoré môžeme neskôr postupne nadväzovať. 

Navyše, aktívna práca so žiakmi si vyžaduje čas. 

 V celom systéme medzipredmetových vzťahov hrá hlavnú úlohu učiteľ a jeho vôľa 

vyučovať „medzipredmetovo“. Ak má učiteľ prehľad o obsahu vzdelávania aj z iných 

predmetov, je pre neho jednoduché využívať vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, 

ktoré už žiaci majú. 

 Prvým cieľom práce bolo: Navrhnúť aktivity, ktoré rozvíjajú medzipredmetové 

vzťahy. 

� Vytvoriť súbor aktivít, ktoré budú zohľadňovať obsahové prepojenie 

prírodovedných predmetov (v oblasti Človek a príroda a geografie) a budú 

motivačné pre žiakov. 

Aktivity, ktoré sme navrhli, sú z oblasti meteorológie a časticovej stavby látok. 

Dôvodov, prečo sme si vybrali práve tieto oblasti, je viacero. Súbory aktivít tvoria dlhodobé 

úlohy, ktoré pozostávajú z väčšieho množstva experimentov, čo je v našich vzdelávacích 

programoch netradičné. Druhým dôvodom bolo, že sme chceli žiakom priblížiť dva odlišné 

svety, meteorológiu – svet okolo nás a časticovú stavbu látok – svet častíc. Aktivity 

z meteorológie vytvárajú súvislú predstavu o pozorovaní, meraní, zhotovovaní meradiel 

a využívaní skúseností. Žiaci si tak budujú svoj systém poznatkov prostredníctvom 

empirického poznávania.  

Aktivity z časticovej stavby látok vytvárajú u žiakov súvislú predstavu o časticiach na 

základe vonkajších znakov ich prejavov. Poznávanie je teoretické a založené na premýšľaní, 

analýzach a dedukcii. Sú to nepriame dôkazy o časticovej stavbe látok. Aktivity, ktoré sme 

spracovali, obsahujú metodický materiál pre učiteľa  a pracovné listy pre žiakov. Pracovné 

listy obsahujú problém, ktorý majú žiaci riešiť, pomôcky, ktoré budú potrebovať, a stručný 

postup riešenia problému. Od žiakov sa očakáva, že budú spolupracovať v skupine na riešení 

problému, a keď problém vyriešia, dokážu aj odpovedať na otázky, ktoré obsahujú ich 

pracovné listy.  

Druhým cieľom bolo: Overiť vypracované aktivity v školskej praxi. 

Pracovné listy sme overili na žiakoch našej školy, ale chceli sme vedieť, ako budú na 

texty reagovať žiaci v iných školách. Po vypracovaní súboru aktivít sme ich poskytli aj 

ďalším učiteľom fyziky na rôznych školách na Slovensku (Základná škola v Beluši, Základná 

škola na Dubovej ulici v Bratislave, Osemročné gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi, 



Gymnázium Dobšiná, 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Gymnázium Jána Papánka 

v Bratislave). Názory boli pozitívne a po odskúšaní aktivít poskytli učitelia spätnú väzbu:   

Učiteľka Základnej školy na Dubovej ulici v Bratislave napísala: „Texty sú 

zrozumiteľné, prehľadné a názorné. Pracovalo sa mi s nimi veľmi dobre. Niektoré konkrétne 

aktivity som vytlačila aj žiakom a nemali problém rozumieť postupom, opisom a zadaniam. 

Počiatočné nadšenie z nového prístupu na hodinách po čase nahradila neschopnosť žiakov 

spolupracovať, zabezpečiť a doniesť si pomôcky. V prvej fáze boli žiaci motivovaní, zaujímali 

sa o jednotlivé aktivity. Veľmi sa mi páčila táto práca s deťmi. Boli tvoriví, motivovaní. 

Prejavil sa charakter niektorých členov kolektívu. Na svoje si prišli i tí, ktorým „bežná“ 

fyzika až tak nejde. Myslím si, že žiaci si z týchto hodín odniesli veľa poznatkov (nových, či 

zopakovaných) o presnosti merania a postupoch, realizácii merania. Mali možnosť využiť 

svoju šikovnosť pri zhotovovaní meracích zariadení.“ 

Učiteľka gymnázia v Dobšinej reagovala na dané texty nasledovne: „Som absolútny 

zástanca praktických projektov, bez ohľadu na počet projektantov. Oceňujem ich jednotkami 

a nikdy ma nikto nepresvedčí, že je to nespravodlivé. Deti si navždy zapamätajú, ako im 

padala veterná ružica, ako sa počíta tangens. Taký vlhkomer - spája sa tam vedomosť od 

vlastnosti tuhej látky cez deformáciu až po kalorimetrickú rovnicu a o tom všetkom musia 

premýšľať, kým im to vôbec pôjde. Žiaci pri riešení musia „zapnúť“ mozog, a nie sa len 

naučiť niečo naspamäť a to má podľa mňa omnoho väčší význam.“ 

Učiteľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave rovnako privítala súbor aktivít: 

„Oceňujem súbor aktivít, ktoré mi pomohli zefektívniť prípravu na vyučovanie. Použité úlohy  

nenásilným spôsobom navedú žiaka k pochopeniu preberaného učiva. Cvičenia sú zostavené 

tak, že umožňujú získať okamžitú spätnú väzbu o osvojení si poznatkov z preberaného učiva. 

Pre mňa, je to hlavne nádej, že vzdelávanie môže byť pre žiakov zaujímavejšie a ľahšie 

naplníme ciele školskej reformy. Sprostredkovane za svojich žiakov, ktorí pozitívne hodnotili 

možnosť pracovať na zostrojovaní vlastnej meteorologickej stanici môžem povedať, že sa 

veľmi tešia na ďalšie podobné hodiny fyziky.“ 

Materiály boli poskytnuté učiteľom ešte v roku 2009 a od tej doby každý rok 

zostrojujú so žiakmi 7. ročníka meteorologickú stanicu. Názory učiteľov boli podľa nášho 

názoru pozitívne aj preto, lebo v tom období sa zavádzala do praxe nová školská reforma 

a učitelia mali ťažkú úlohu, keď bez akýchkoľvek materiálov mali zmeniť spôsob výučby. 

Texty im pomohli ľahšie zavádzať nové metódy do procesu vyučovania. Neskôr našimi 

textami bola inšpirovaná aj učebnica fyziky pre 7. ročník základnej školy, ktorá bola vydaná 



v roku 2010 a jej hlavnou autorkou je doc. Lapitková. Žiaci si podľa učebnice postupne 

zhotovujú meracie prístroje. Na záver tematického celku „Skúmanie premien skupenstva 

látok“ je žiakom zadaná dlhodobá úloha, zameraná na meteorologické pozorovanie. Žiaci tak 

využijú už zhotovené meracie prístroje a podľa toho, čo všetko budú merať, musia ešte 

niektoré prístroje doplniť a zhotoviť. 

 Tretím cieľom bolo: Vypracovať ku každej aktivite metodický materiál pre učiteľa a 

pracovné listy pre žiaka. 

Metodický materiál pre učiteľov bol vypracovaný na základe skúseností, ktoré sme 

získali pri realizovaní aktivít v praxi. Obsahuje návody na riešenie problémov a poznámky, 

ktoré by mali učiteľom pomôcť pri realizácií aktivít. Zároveň sme vypracovali materiál, ktorý 

prehĺbi vedomostí učiteľov z danej oblasti aktivít. V prístupe k tvorbe aktivít a metodických 

postupov sme sa do značnej miery inšpirovali programom FAST.  

 

Overenie hypotéz 

V rámci výskumu práce sme si stanovili tri hypotézy, ktoré sme sa snažili overiť 

nasledovne: 

Hypotéza 1: 

Súčasný štátny vzdelávací program z prírodovedných predmetov, zahŕňajúci oblasť „Človek 

a príroda“, umožňuje vytvoriť a realizovať aktivity v medzipredmetových súvislostiach. 

Na začiatku výskumu sme chceli zistiť názor učiteľov na medzipredmetové súvislosti 

z prírodovedných predmetov. Ako prostriedok na overenie hypotézy sme zvolili dotazník. 

Dotazník vyplnili učitelia základných a stredných škôl z rôznych častí Slovenska. Prvú vzorku 

respondentov tvorili učitelia, ktorí sa zúčastnili konferencie učiteľov fyziky základných a 

stredných škôl v decembri 2010 v školiacom stredisku MPC. Druhou vzorkou boli učitelia 

prírodovedných predmetov zo škôl, ktoré s nami spolupracovali. Počet respondentov, ktorí 

vyplnili dotazník, bol 47. Z toho 11 učiteľov základnej školy, 19 učiteľov osemročných 

gymnázií a 17 učiteľov stredných škôl. Dotazník obsahoval tri otázky. Jeho úlohou bolo zistiť 

názory učiteľov na realizovanie aktivít v medzipredmetových súvislostiach podľa novej 

reformy. Všetky otázky boli otvoreného charakteru, kde učitelia vlastnými slovami mohli 

vyjadriť svoj názor. Dotazník bol zadaný učiteľom koncom roka 2010 a začiatkom roka 2011, 

keď už učitelia mali za sebou dva roky učenia podľa novej reformy. 

 



Vyhodnotenie otázok: 

1. Ste spokojný(á) s reformou, ktorá prišla do školy v roku 2008? 

Spokojných s reformou bolo 5 učiteľov. Podľa ich názoru výhodou reformy je 

zredukovanie obsahu vyučovania a celková zmena v systéme vyučovania. Iný názor malo 42 

učiteľov, ktorí uviedli, že s reformou sú nespokojní. Takmer každý uviedol ako hlavný dôvod 

nespokojnosť s tým, že reforma išla do škôl nedostatočne pripravená. Učitelia sa sťažovali na 

nedostatok materiálov, informácií. Nevedeli, ako majú učiť a čo presne majú učiť. 

Samozrejme nespokojní boli aj s počtom hodín pre prírodovedné predmety. Zistili, že sa 

zredukovalo učivo a hodiny pre prírodovedné predmety. Majú dokonca pocit, ako by reforma 

bola proti prírodovedným predmetom. Niektorí sa vyjadrili, že reforma by bola dobrá, keby sa 

začalo preškolením učiteľov a vydaním učebníc. Spôsob, akým sa zaviedla reforma do škôl, 

bol nedostatočný. Neúmerne zaťažil učiteľa, ktorý sa musí pripravovať na vyučovacie hodiny 

bez akéhokoľvek materiálu, čo mu zaberá omnoho viac času a aj chuti vyučovať. 

11%

89%

áno nie

 

Graf 1: Spokojnosť učiteľov s reformou školstva v roku 2008 

2. Myslíte si, že súčasný štátny vzdelávací program z prírodovedných predmetov z oblasti 

„Človek a príroda“ umožňuje vytvoriť a realizovať aktivity v medzipredmetových 

súvislostiach? 

Štyria učitelia si myslia, že súčasný štátny vzdelávací program umožňuje vytvoriť 

a realizovať aktivity v medzipredmetových súvislostiach. 18 učiteľov je presvedčených, že to 

nie je možné, a 25 učiteľov uviedlo, že nevie posúdiť, či sa to dá alebo nie. Opäť ako dôvod 

uvádzajú nedostatočný počet vyučovacích hodín, pretože medzipredmetové vyučovanie si 

vyžaduje dostatok priestoru a času na zavádzanie nových metód, postupov, stratégií 

a dosiahnutie cieľov. 



9%

38%
53%

áno nie neviem

 

Graf 2: Názory učiteľov na realizovanie aktivít v medzipredmetových súvislostiach 

3. Spolupracujete so svojimi kolegami z iných prírodovedných predmetov (chémia, 

prírodopis, biológia, zemepis, geografia, fyzika) pri vyučovaní žiakov? 

Až 41 respondentov napísalo, že spolupracujú s kolegami z iných prírodovedných 

predmetov, ale len veľmi málo. Chcú vedieť viac o danom jave aj z hľadiska iných 

prírodovedných predmetov, aby mohli upozorniť žiakov na dané súvislosti. Niektorí učitelia 

spolupracujú cielene len vo vybraných témach a niektorí len preto, aby naučili žiakov to, čo 

od nich očakávajú na iných predmetoch. 23 učiteľov uviedlo, že spolupracujú s kolegami, ale 

málo, pretože sú tak vyťažení prípravami a zbieraním materiálov, že im nezostáva veľa času. 

Šesť učiteľov z opýtaných uviedlo, že s kolegami nespolupracujú, pretože to nepokladajú za 

potrebné. 

13%

87%

áno nie

 

Graf 3: Spolupráca učiteľov prírodovedných predmetov 

Na základe analýzy dotazníkov pre učiteľov môžeme teda povedať, že prvú hypotézu 

sa nám nepodarilo potvrdiť. Podľa výsledkov a názorov učiteľov je reforma nedostatočne 

pripravená a učitelia nemajú čas ani priestor vyučovať medzipredmetovo, keďže veľa času im 

zaberá príprava materiálov. Zároveň pripúšťajú, že keby mali viac času a materiálov, určite by 

spolupracovali s kolegami iných prírodovedných predmetov, a tak by mohli spoločne rozvíjať 



prírodovednú gramotnosť žiakov. 

Hypotéza 2: 

Ak žiaci v experimentálnej vzorke postupujú podľa vypracovaných aktivít, ich výkony v 

textových úlohách zameraných na prácu s informáciami a hľadaní súvislosti sú lepšie ako 

v kontrolnej vzorke. 

Našou snahou pri vytváraní aktivít bolo, aby neboli napísané tak, že žiaci bez 

premýšľania postupujú podľa návodu, ktorý sme im zadali. Podstata aktivít, ktorých cieľom je 

rozvíjanie medzipredmetových väzieb v prírodovedných predmetoch, je v tom, že nejde len o 

uskutočňovanie integrity v poznávaní prírodnej skutočnosti, ale ide aj o rozvoj poznávacej 

činnosti žiaka, jeho tvorivosti, logického myslenia, teda o všestranný rozvoj jeho osobnosti. 

Z toho dôvodu sme predpokladali, že žiaci sa pri realizácií takejto formy vyučovania naučia 

pracovať s informáciami. Na overenie druhej hypotézy sme využili niektoré otázky z testu, 

ktorým sme chceli overiť vedomosti žiakov z danej oblasti. Testové otázky číslo: 4, 5, 6, 7, 

11, 13, 14 si vyžadovali vo svojich odpovediach využiť teoretické vedomosti na opis alebo 

vysvetlenie prírodných javov. Takže aby žiaci správne odpovedali, museli využiť teoretické 

vedomosti a dať ich do súvisu s praktickými. Dôkazom toho, že sa žiaci naučili pracovať 

s informáciami, je aj samotné zostrojenie meracích prístrojov. Sami si navrhli, ako budú 

vyzerať ich prístroje na meranie meteorologických prvkov. Ale aby tie prístroje boli schopné 

aj niečo namerať, úlohou žiakov bolo zistiť, čo všetko musíme pri zostrojovaní zohľadniť 

a brať do úvahy.  

 

Graf 4: Porovnanie úspešnosti žiakov v prakticky zameraných úlohách 

Z grafu je vidieť, že žiakom experimentálnej vzorky vo veľkej väčšine nerobilo 



problém vyriešiť dané úlohy. Na základe skúsenosti aj testu môžeme povedať, že žiaci sa 

naučili pracovať s informáciami a dávať ich do súvislosti. Druhá hypotéza sa nám potvrdila.  

Hypotéza 3: 

Pre žiakov z experimentálnej triedy budú overované aktivity motivačné, a ich vedomosti 

z vybraných oblasti budú štatisticky významne lepšie, ako u žiakov učiacich sa bez týchto 

aktivít. 

Na overenie vedomostí z oblasti meteorológie sme použili metódu testovania. „Test je 

merný didaktický prostriedok na objektívne meranie účinku vo výchovno – vzdelávacej práci. 

Osobitná vhodnosť testu je v tom, že vo vyučovacej práci stavia všetkých žiakov do 

rovnakých podmienok, umožňuje konštatovať stav a sledovať istý pedagogický jav dlhší čas.“ 

(Gavora, 2007) 

Po odučení celého súboru aktivít z oblasti meteorológie sme žiakom zadali test. Test 

bol zhotovený tak, aby ho vedeli vypracovať aj žiaci, ktorí sa nevyučovali podľa nami 

navrhnutých aktivít. Na overenie hypotézy sme test zadali aj na ďalších dvoch školách, ktoré 

sme použili ako kontrolnú vzorku pedagogického výskumu. Z výsledkov vyhodnotenia nám 

vyplýva, že žiaci experimentálnej vzorky vypracovali test lepšie ako žiaci kontrolnej vzorky. 

Testy sme vyhodnotili aj štatisticky a zistili sme, že rozdiely vo výsledkoch sú štatisticky 

významné. Priemerná úspešnosť riešenia testu žiakov experimentálnej vzorky bola 87,3% 

a žiakov kontrolnej vzorky iba 58,25%. Na štatistické spracovanie sme použili Studentov t-

test pre nezávislé vzorky. Test sa väčšinou používa na overenie, či zo vzoriek zistený rozdiel 

priemerov môže byť iba náhodný (rovný 0), alebo je štatisticky významný. Hodnota „t“ nám 

vyšla 13,18. Zvolená hladina významnosti bola 0,01. Hodnota korigovaného testového 

kritéria vyšla t2,702 = ٭. Keďže kritická hodnota je menšia ako hodnota Studentovho 

testovacieho kritéria, môžeme povedať, že rozdiel v úspešnosti je štatisticky významný. 

Môžeme teda konštatovať, že vedomosti žiakov experimentálnej vzorky sú štatisticky 

významne lepšie, ako u žiakov učiacich sa klasickým spôsobom.  

 Či sú aktivity pre žiakov motivačné, sme sa pokúsili zistiť dotazníkom (príloha č. 7), 

ktorého cieľom bolo zoradiť predmety podľa obľúbenosti predtým, ako žiaci preberali celok 

meteorológia, a potom. Dotazník sme zadali 54 žiakom experimentálnej vzorky a 54 žiakom 

kontrolnej vzorky. Z výsledkov sme zostavili poradie predmetov. 



 

Tabuľka 1: Poradie obľúbenosti predmetov. 

Poradie 
obľúbenosti 
predmetov 

Poradie predmetov pred 
vyučovaním formou 

aktivít. 

Poradie predmetov po 
vyučovaním formou 

aktivít. 

1. DEJEPIS DEJEPIS 

2. ANGL. / NEM.  JAZYK ANGL. / NEM.  JAZYK 

3. TELESNÁ VÝCHOVA FYZIKA 
4. SLOVENSKÝ JAZYK TELESNÁ VÝCHOVA 

5. BIOLÓGIA SLOVENSKÝ JAZYK 

6. INFORMATIKA BIOLÓGIA 

7. CHÉMIA CHÉMIA 

8. FYZIKA INFORMATIKA 

9. GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

10. MATEMATIKA MATEMATIKA 

11. NÁUKA O SPOLOČNOSTI NÁUKA O SPOLOČNOSTI 

 

Z uvedenej tabuľky vidieť, že fyzika v obľúbenosti u žiakov stúpla. Žiaci mali zrazu 

pocit, že to nie je až taký zbytočný predmet. Modelovať bežné prírodné javy bolo pre nich 

zaujímavé, motivujúce, čo sa prejavilo v dotazníku. Aktívne metódy nekládli dôraz na 

memorovanie faktov a na výkon žiakov pred tabuľou. Ich cieľom bolo zlepšiť proces 

vyučovania z metodického hľadiska a urobiť tak vyučovanie efektívnejším a zaujímavejším. 

Pomocou tvorivej činnosti žiakov išlo o premenu klasickej vyučovacej hodiny na dynamickú, 

ktorá mala nenásilným spôsobom vtiahnuť žiakov do problematiky, a tak zvýšiť ich záujem 

o preberané učivo. Môžeme teda konštatovať, že aktivity boli pre žiakov motivujúce.  
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