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PREDSLOV 
 

Tvorivosť je jedným zo zásadných atribútov od ktorého závisí úspech akejkoľvek činnosti. 
Pedagogický proces bez tvorivosti sa stáva nudným pre pedagógov a nezaujímavý pre študentov. 
Fyzika je disciplína, ktorej všetky objavy spočívajú na tvorivosti ľudí, ktorí chcú lepšie pochopiť 
prírodné deje, ich kauzálnu spojitosť a ich dôsledky pre rozvoj civilizácie. Vo výučbe fyziky a z nej 
odvodených prírodných a technických vied sa nedostatok tvorivosti prejavuje oveľa markantnejšie 
ako vo vedách s humanitným, či spoločenským zameraním. Dôležitú úlohu tu hrajú tvorivé 
osobnosti učiteľov, ktoré vedia aj dávno známe poznatky podávať ďalej tak, aby vyvolali osobnú 
túžbu po poznaní a tvorivosti u svojich poslucháčov. 

Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS), ktorá združuje ľudí z výskumných aj pedagogických pracovísk 
sa sústavne venuje prenosu najnovších prírodovedných poznatkov z výskumu do pedagogického 
procesu tvorivým spôsobom. Využíva k tomu staré, ale hlavne aj nové technické a komunikačné 
prostriedky, ktoré, aj keď si to ľudia často neuvedomujú sú samé o sebe produktmi tvorivosti 
fyzikov.  

Predkladaná publikácia vznikla v spolupráci učiteľov zo škôl a univerzít s poprednými vedeckými 
pracovníkmi z univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre 
v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších poznatkov. 
Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. 
K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) 
prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti. Z 
domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ 
Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UJŠ Košice a FMFI UK 
Bratislava, ďalej Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, 
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné. Grantovú podporu poskytla agentúra APVV prostredníctvom 
LPP projektov: LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko, LPP- 0059-09 Odhalenie tajov mikrosveta 
prostredníctvom analýzy experimentálnych dát a Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV. 

Publikácia Tvorivý učiteľ fyziky III je v elektronickej forme prístupná na: 

http://sfs.sav.sk/smolenice/index.htm  

http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/index.htm 

http://www.science-on-stage.sk 

Editori 
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CYKLY SLNEČNEJ AKTIVITY A ICH IMPAKT NA ZEM  
 
Vojtech Rušin 
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica 
 
Abstrakt: Slnečná aktivita je komplex dynamických javov, ktoré sa v obmedzenom čase 
a priestore vyskytujú na slnečnom povrchu alebo tesne nad ním. Ich následkom  dochádza 
k zmene elektromagnetického žiarenia takmer v celom jeho rozsahu a vyvrhovaniu 
vysokoenergetických častíc, ktorých dôsledok sa prejavuje v celej heliosfére, vrátane 
Zeme. Výskyt javov na Slnku je časovo premenný s trvaním okolo 11 rokov a bol 
stanovený na základe pozorovaní slnečných škvŕn; magnetický cyklus trvá 22 rokov. 
Okrem už spomínaných cyklov sa pozorujú jednak kratšie periodicity, napríklad okolo 
2 rokov, ale aj dlhšie (Gleisbergov cyklus a pod). V článku sa budeme venovať cyklom 
slnečnej aktivity, zákonitostiam v ich vývoji a ich odozvách v heliosfére. Aktivitu na Slnku 
vytvárajú jeho magnetické polia, generované dynamom. 
 
Kľúčové slová: Slnko, slnečná aktivita, vplyvy na Zem 
 
Úvod 
Život na Zemi je podmienený trvalým prítokom energie zo Slnka, ktorá v priebehu cyklu 
slnečnej aktivity sa mení len asi o 0,1 percenta. Na strane druhej, na povrchu Slnka sa 
vyskytujú javy – slnečné škvrny, erupcie, eruptívne protuberancia či výrony koronálnej 
hmoty, pre ktoré používame názov slnečná aktivita. Prejavy slnečnej aktivity sa pozorujú 
v celej heliosfére a často sú pre ľudí či technologické celky na Zemi a v jej blízkosti veľmi 
nebezpečné. Vplyv Slnka by sme mohli charakterizovať slovami: Čím je ľudstvo technicky 
vyspelejšie, tým je od Slnka viac zraniteľnejšie. Základný cyklus slnečnej aktivity má 
trvanie v priemere 11 rokov. Cyklus magnetickej aktivity, keďže slnečnú aktivitu vytvárajú 
magnetické polia trvá 22 rokov. V modernej  histórii výskumu Slnka sa pozoroval aj stav, 
keď sa na jeho povrchu nepozorovali tmavé škvrny, prvý indikátor slnečnej aktivity 
a v tomto čase (1645-1715) sa v Európe pozorovala „Malá doba ľadová“. Príspevok je 
štrukturovaný nasledovne: prvá časť pojednáva a histórii pozorovania slnečných škvŕn 
a stanovení dĺžky cyklu slnečnej aktivity, v druhej časti uvádzame  prejavy slnečnej aktivity 
na základe pozorovaní magnetických polí na povrchu Slnka, rádiového žiarenia Slnka na 
2900 MHz, intenzite emisnej spektrálnej čiary koróny 530,3 nm (Fe XIV) či iných indexov, 
vrátane zmeny v celkovom vyžarovaní Slnka a jeho dôsledkov pre dopad častíc 
galaktického kozmického žiarenia na Zem. Tretia časť sa zaoberá charakteristikami 
a vývojom cyklov slnečnej aktivity,  ktoré sa využívajú na predpovede budúcich cyklov 
slnečnej aktivity. Štvrtá časť sa zaoberá zmenami cyklov v dlhšom časovom období, piata 
pôvodom slnečnej aktivity a šiesta vplyvmi slnečnej aktivity na Zem a biosféru.   
 
1. Slnečné škvrny a dĺžka cyklu slnečnej aktivity  
Prvým javom, ktorý naznačoval, že na Slnku sa niečo deje, bolo pozorovanie tmavých 
miest (škvŕn) na jeho povrchu. Dnes vieme, že sa vyskytujú v miestach, kde je silná 
koncentrácia magnetických polí. Pioniermi v pozorovaní tmavých miest na Slnku v rokoch 
1610-1613 boli G. Galileo, ktorý ako prvý svoj ďalekohľad obrátil k oblohe a pozoroval 
s ním vesmírne objekty, ďalej H. Hariott, J. Fabricius a mních R. Scheiner. I keď prvé 
úvahy o tom, čo sú tmavé miesta na Slnku boli scestné, napríklad, že je to tieň nejakého 
telesa, ktoré v dostatočnej blízkosti obieha okolo Slnka, tmavé miesta v mrakoch nad 
pevným či tekutým povrchom Slnka  cez ktoré uniká z povrchu Slnka teplo, zostatky po 
dopade meteoroidov, vrcholky hôr, atď. ukázali, že Slnko sa otáča.  
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Obr. 1: Vľavo: Nákres tmavých miest na povrchu Slnka od Scheinera (Rušin, 2005). 
Vpravo: Detail slnečnej škvrny (Holandský ďalekohľad DOT, Kanárske ostrovy). 

 
Pozorovania Slnka sa robili sporadicky a nekoordinovane, čo odďaľovalo objav určitej 
cyklickosti. V tejto súvislosti astronóm Ch. Horrebow v roku 1776 si do svojho denníka 
napísal: „ ... pozorovania slnečných škvŕn musia byť periodické, ale k tomu sú nutné 
pravidelné pozorovania. Avšak astronómovia im venujú málo pozornosti“ (Hataway, 2010). 
Tak sa stalo, periodicitu vo výskume slnečných škvŕn objavil až S. Schwabe (1789 - 1975), 
nemecký lekárnik a nadšený amatér – astronóm. Vlastne jeho objav výskytu určitej 
periodicity  slnečných škvŕn je tiež jedným z množstva vedeckých  „omylov“. Prečo? 
Schwabe hľadal hypotetickú planétu Vulkan, ktorá sa mala nachádzať medzi Slnkom 
a najbližšou pri Slnku existujúcou planétou Merkúrom. Planétu Vulkan nikdy neobjavil, 
lebo neexistuje, ale za 40 rokov svojich pozorovaní si všimol,  že tmavých škvŕn na 
povrchu Slnka bolo  v niektorom období podstatne viac a veľkých, a inokedy, povrch Slnka 
zíval prázdnotou. Na základe svojich vlastných pozorovaní v 40. rokoch XIX. storočia si 
periodicitu vo výskyte slnečných škvŕn všimol, svoje myšlienky aj publikoval, ale sám tomu 
nevenoval ďalej veľkú pozornosť. O svojom neúspešnom hľadaní hypotetickej planéty 
Vulkan napísal: „Môžem sa porovnať so Saulom, ktorý išiel hľadať osla svojho otca 
a našiel kráľovstvo“.  
 

 
 

Obr. 2.: Graf rozloženia slnečných škvŕn v rokoch 1825-1845 podľa Schwabeho. 
(Hathaway, 2010). 

 
Schwabeho práca o variabilite vo výskyte tmavých škvŕn na povrchu Slnka nevzbudila 
veľkú pozornosť. Koniec koncov, zanieteným pozorovateľom tmavých škvŕn na povrchu 
Slnka nebol sám, pretože aj dánsky astronóm J. Staudacher (1749 - 1787)   už koncom 
XVIII. storočia písal o periodicite vo výskyte slnečných škvŕn. Jeho práca ale tiež zostala 
bez povšimnutia a na svetlo sveta prichádza až teraz.  Schwabeho prácu o periodicite vo 
výskyte slnečných škvŕn si všimol až A. Humboldt a   publikoval ju vo svojej encyklopédii 
Cosmos (v rokoch 1845 - 1862 vyšlo 5 zväzkov).  
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Po Humboldtovom zverejnení Schwabeho tabuliek o periodicite vo výskyte slnečných 
škvŕn sa razom začal záujem o slnečný cyklus, o rekonštrukciu výskytu slnečných škvŕn 
do minulosti a ich porovnávanie s výskytom geomagnetických búrok. Ukázalo sa, že počet 
a veľkosť výskytu škvŕn na Slnku sa mení v intervale 10 až 12 rokov. Írsky vedec a generál 
E. Sabine (1788-1883) na základe porovnaní 20-ročných pozorovaní magnetických búrok 
s výskytom slnečných škvŕn zistil, že magnetické búrky majú podobný priebeh ako výskyt 
slnečných škvŕn. Tým sa vlastne zistil vplyv Slnka na Zem a začal systematický výskum 
vplyvu Slnka na Zem, ktorý v intenzívnej forme pokračuje dodnes a naberá čím ďalej, tým 
väčší význam. Čím je ľudstvo technicky dokonalejšie, tým je od prejavov slnečnej aktivity 
viac zraniteľnejšie.  
      
V roku 1848 švajčiarsky astronóm  R. Wolf (1816 - 1893), ktorý pracoval na observatóriu 
v Zürichu,  kde sa slnečné škvrny pravidelne pozorovali od roku 1749 (je zarážajúce, 
prečo si na tomto observatóriu nik z hvezdárov tej doby nevšimol zmeny v ich výskyte), 
zaviedol relatívne číslo slnečných škvŕn R (je známe aj pod menom Zürišské číslo 
slnečných škvŕn), ktoré umožnilo porovnať a zjednotiť výsledky pozorovania škvŕn rôznymi 
pozorovateľmi a ďalekohľadmi (citlivosť oka jednotlivých pozorovateľov je rozdielna 
a preto dvaja pozorovatelia s rovnakými ďalekohľadmi aj za rovnakých poveternostných 
podmienok by dostali odlišné R; podobné rozdiely sú spôsobené aj veľkosťou 
ďalekohľadov a kvalitou zemskej atmosféry) a zároveň inicioval, aby sa pozorovanie 
slnečných škvŕn robilo na medzinárodnej úrovni.  Navrhol, ako určovať číslo slnečných 
škvŕn – prvý index slnečnej aktivity.  Dnes sa relatívne číslo slnečných škvŕn R na počesť 
svojho objaviteľa nazýva aj Wolfovo číslo. Wolf na základe  pozorovaní v Zürichu si tiež 
všimol, že k zmenám vo výskyte počtu slnečných škvŕn nedochádza len v perióde 
11 rokov, ale že ich výskyt sa mení aj s heliografickou šírkou. Počet slnečných škvŕn 
v rokoch 1610-2006, vyjadrený klzavým priemerom mesačných hodnôt Wolfovho čísla, je 
ukázaný na obr. 3. Aby sa odstránili krátkodobé variácie v slnečnej aktivite, používajú sa 
obyčajne tzv. „klzavé priemery čísla slnečných škvŕn“.  Počítajú sa nasledovne:  pre klzavú 
hodnotu R daného mesiaca sa do výpočtu berú hodnoty R z piatich mesiacov pred a po, 
a po polovičnej hodnote z 1. a 13. mesiaca.          

 
Obr. 3.: Priebeh výskytu slnečných škvŕn od roku 1610 do roku 2006. Zelená krivka je 

robená z pravidelných pozorovaní, červená krivka z občasných pozorovaní. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle). 

 
V súčasnosti existujú dve medzinárodné databázy hodnôt Wolfovho čísla, ktoré sa 
používajú ako indexy slnečnej aktivity: International Sunspot Number (ISN alebo RI), ktorý 
pripravuje Royal Observatory v Belgicku (do roku 1980 v Zürichu) a US Air Force (od roku 
1977). Kým prvá databáza je založená na vyššie opísanej  metóde klzavých priemerov, 
v ktorej na vyhladenú hodnotu vo vybranom mesiaci sa musí čakať až 6 mesiacov, druhý 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle�
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prístup je založený na denných pozorovaniach. Zásadnejší rozdiel vo výsledných 
hodnotách (asi 25% v prospech US hodnôt) sa prejavuje až vtedy, ak hodnota 
vyhladeného Wolfovho čísla je vyššia ako 50. Na strane druhej, americký index je 
okamžitý. Pre bežné korelácie s inými indexami slnečnej aktivity sa používajú obe 
hodnoty, prípadne len mesačné priemery či denné hodnoty. 
 

 
Obr. 4.: Rekonštrukcia cyklov slnečnej aktivity podľa C14 (Solanki et al., 2005). 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle). 
      
Wolf na základe svojej analýzy určil, že cyklus č. 1 bol pozorovaný v rokoch 1755-1766. 
Od tohto cyklu sa počítajú cykly, takže súčasný cyklus slnečnej aktivity, ktorý podľa 
najnovších výpočtov nastal až v novembri 2008, má poradové číslo 24.  
      
Na základe obrázku 4 sa dá konštatovať, že amplitúda cyklov sa mení nielen medzi 
jednotlivými cyklami, ale aj v dlhodobom období. Tak napríklad, v rokoch 1645 až 1715 sa  
na povrchu Slnka nepozorovali takmer nijaké škvrny a v tomto čase, ako dnes vieme,  
v Európe bola Malá doba ľadová.  

 
 

Obr. 5.: Plocha slnečných škvŕn (horný obrázok) ako funkcia heliografickej šírky (N- sever, 
S-juh) a času. Rozdielne plochy sú označené farebne. V dolnej časti obrázku je uvedená 

amplitúda (mohutnosť) cyklu. (NASA, Marshal Space Flight Center). 
 

Okrem tejto anomálie vo výskyte slnečných škvŕn sa objavili úvahy, že v rokoch 1793-
1800 sa pozoroval „stratený“ cyklus (Usoskin a iní, 2009). Táto úvaha vychádza z toho, že 
cyklus č. 4 bol neobyčajne dlhý. Trval až 16 rokov, čo je v zásadnom rozpore s priemernou 
dĺžkou cyklu – 132 mesiacov alebo 11 rokov. Najkratší cyklus trval 8 rokov. Diskusia okolo 
„strateného“ cyklu pokračuje, ale pribúdajúce sporadické pozorovania, ktoré sa objavujú, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle�
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zdá sa, jeho existenciu potvrdzujú. Ak sa tak definitívne stane, bude sa meniť nielen 
číslovanie, ale aj niektoré doteraz zákonitosti vo vývoji cyklov. 
      
Číslo slnečných škvŕn, označené R, sa počíta podľa vzťahu R = k (10g + f), kde g je počet 
skupín slnečných škvŕn (škvrny sa najčastejšie vyskytujú v skupinách),  f je počet 
slnečných škvŕn  v jednotlivých skupinách alebo izolované škvŕny, k je koeficient 
zjednocujúci rôzne pozorovania na jednotné číslo.  Takto bolo Wolfovo číslo prvým 
a jediným indexom slnečnej aktivity. Dodajme, že kvantitatívne alebo aj kvalitatívne 
vyjadrenie počtu javov alebo zmena elektromagnetického žiarenia sa dá vyjadriť určitým  
číslom,  ktoré sa nazýva index. Dnes je k dispozícii niekoľko desiatok indexov slnečnej 
aktivity.  O niektorých z nich sa zmienime neskôr. 
      
Aby sme si mohli lepšie stanoviť vlastností cyklov slnečnej aktivity, na obrázku č. 5 je 
uvedený časovo-šírkový priebeh výskytu plôch slnečných škvŕn (podľa rotácie) od roku 
1874. Plocha slnečných škvŕn, vyjadrená v milióntinách plochy slnečného disku, veľmi 
dobre koreluje s výskytom magnetického poľa na disku a počtom škvŕn. 
 
2. Iné prejavy slnečnej aktivity 
V predchádzajúcej často sme uviedli, že slnečné škvrny – ich počet a plocha, boli prvým 
a dlho jediným prejavom slnečnej aktivity. Vzácnou výnimkou v tomto smere bola erupcia, 
ktorú v bielom svetle dňa 1. septembra 1859 pozorovali H. Dodson a E. Hedeman. Táto 
erupcia bola mimoriadne silná nielen svojim energetickým prejavom (silné erupcie 
v priebehu asi 20 minút uvoľnia toľko energie, koľko Slnko za jednu sekundu), ale asi o 3-4 
neskôr sa pozorovali náhle zmeny v magnetickom poli Zeme. Táto zmena sa dávala do 
súvislosti práve so spomínanou erupciou, hoci mechanizmus vplyvu Slnka na Zem v tej 
nebol známy. 
 
S rozvojom pozorovacích metód pre pozorovanie slnečnej aktivity sa dnes dá konštatovať, 
že slnečná aktivita sa pozoruje v celom rozsahu elektromagnetického žiarenia, v rýchlosti 
a toku častíc v slnečnom vetre, v počte a intenzite erupcií či výronov koronálnej hmoty, 
počte častíc kozmického žiarenia dopadajúcich na povrch Zeme a pod. Uveďme si teraz 
jednotlivé prejavy v cykle slnečnej aktivity podrobnejšie. 
 
2.1. Magnetické polia 
Dlho sa nevedelo, čo sú vlastné tmavé miesta na povrchu Slnka. Zo spektroskopických 
meraní a zákonov žiarenia sa zistilo, že ich teplota voči okolitej fotosfére je asi o 2 tisíc 
K nižšia (teplota fotosféry má priemernú teplotu okolo 5700 K). Dnes vieme, že teplota 
v škvrnách je nižšia preto, že silné magnetické pole v týchto miestach potláča konvekciu 
a tak výstupné konvektívne toky horúcej plazmy neprídu až na povrch Slnka. 
 
V roku 1908 americký astronóm G. Hale urobil geniálny objav. Na základe polarizácie 
a rozštepu spektrálnych čiar zmeral magnetické pole v slnečných škvrnách. Na základe 
asi 10 ročných pozorovaní magnetického poľa v slnečných škvrnách - zhodou okolností 
v dvoch cykloch slnečnej aktivity, Hale prišiel k záveru, že 1/ vedúca a chvostová škvrna 
(slnečné škvrny sa najčastejšie pozorujú v skupinách), až na malé výnimky, majú opačné 
polarity, 2/ polarity v skupinách slnečných škvŕn sú na jednotlivých pologuliach opačné; ak 
na severnej pologuli vedúca škvrna má kladnú polaritu, tak na južnej pologuli bude mať 
zápornú polaritu a 3/ v ďalšom cykle sa polarity vymenia.  
 
Toto bol neklamný dôkaz, že existuje úzky súvis medzi existenciou slnečných škvŕn 
a magnetickými poľami na Slnku. 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 8 - 

 

 
 
Obr. 6.: Magnetogramy pre cykly 22 a 23, na ktorých je názorne vidieť Haleho zákony 
magnetického poľa v cykloch slnečnej aktivity. (NASA, Marshal Space Flight Center). 
 
Keď sa zdokonalili metódy merania magnetických polí na Slnku, najmä slabých (v 
škvrnách sa pozorujú intenzity magnetických polí do 4 T, kým slabé  polia vo fotosfére 
v oblastí pólov dosahujú hodnoty len okolo 2 x 10-4 T) H. Babcock v roku 1959 zistil, že 
okolí cyklu slnečnej aktivity dochádza k prepolovaniu magnetických polí. To znamená, že 
ak v okolí severného pólu Slnka po maxime slnečnej činnosti bola kladná polarita a v okolí 
južného pólu  záporná polarita, v nasledujúcom cykle to bude opačne – v okolí severného 
pólu bude záporná polarita a na  južnom póle kladná polarita. Rovnaká polarita na tom 
istom póle nastáva po 22 rokoch. Magnetický cyklus trvá 22 rokov - Haleho cyklus - a 
meno nesie po objaviteľovi magnetického poľa na povrchu Slnka. Rozloženie 
magnetických polí na povrchu Slnka je ukázané na obr. 7. 

 
Obr. 7.: Synoptická mapa rozdelenia priemernej radiálnej zložky magnetických polí na 
Slnku, kde súčasne vidíme posun magnetických elementov vo vysokých heliografických 
šírkach smerom k pólom a v nižších šírkach smerom k rovníku (podobne ako pre slnečné 
škvrny na obr. 5). Často sa tomuto rozdeleniu hovorí „Magnetický motylikovitý diagram“. 
(Hathaway, NASA, Marshal Space Flight Center). 
 
2.2. Rádiové žiarenie 2800 MHz alebo 10,7 cm 
V roku 1947 sa prikročilo k meraniu rádiového žiarenia Slnka na vlnovej dĺžke 10,7 cm 
alebo 2800 MHz, ktoré k nám prichádza z celého Slnka (slnečné škvrny sa pozorujú len 
v heliografických šírkach ±35 stupňov). Okrem toho, slnečné škvrny či iné prejavy slnečnej 
aktivity v bielom svetle sa dajú pozorovať len počas pekného počasia, ale rádiové žiarenie 
aj vtedy, ak sú na oblohe mraky. Mimochodom, takého meranie si vyžiadala armáda, aby 
mala objektívne údaje o slnečnej  aktivite, keďže už vtedy bolo známe, že rádiové spojenie 
na krátkych a stredných vlnách závisí od stavu zemskej ionosféry a tá zasa od slnečnej 
aktivity. Mnohé štúdie medzitým ukázali na vysokú koreláciu medzi týmto rádiovým tokom 
a počtom slnečných škvŕn, takže chýbajúce pozorovania škvŕn sa mohli doplňovať údajmi 
z rádiového žiarenia. Dnes, vďaka družiciam či kozmickým sondám sa Slnko z kozmu 
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monitoruje 24 hodín denne. Priebeh rádiového toku na vlnovej dĺžke 10,7 cm je ukázaný 
na obr. 8. 
 

 
 

Obr. 8.: Priebeh rádiového žiarenia na frekvencii 2800 MHz v rokoch 1947 po súčasnosť. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cyle). 
 
2.3. Koronálny index slnečnej aktivity (CI) 
Z pozorovaní emisnej spektrálnej čiary 530,3 nm počas úplných zatmení Slnka po jej 
objave v roku 1869 sa ukázalo, že pozoruje len v okolí maxím slnečnej aktivity, kým 
v minimách zriedka. Po vynájdení koronografu francúzskym astronómom B. Lyotom v roku 
1930 bolo možné túto spektrálnu čiaru aj pozorovať aj mimo úplných zatmení Slnka. 
Emisnú spektrálnu čiaru 530,3 nm vo viditeľnej oblasti spektra vytvára trinásťkrát 
ionizované železo – Fe XIV, ktoré veľmi dobre charakterizuje veľmi vysokú teplotu koróny - 
okolo 2 miliónov K.  So sústavnejším pozorovaním tejto spektrálnej čiary sa začalo v čase 
druhej svetovej vojny, prípadne krátko po nej, aby pohľad na Slnko a prejavy jeho aktivity 
bol komplexnejší (koróna je najvyššia časť atmosféry Slnka).  
 
Emisná spektrálna čiara koróny 530,3 nm od roku 1965 sa pozoruje aj na koronálnej 
stanici Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte a voči iným koronálnym čiaram 
má tu prednosť, že jej intenzita sa dá pozorovať okolo celého slnečného disku  a to aj 
v minime slnečnej aktivity. To je tiež jedna z veľkých výhod oproti pozorovaniam slnečných 
škvŕn. 

 
 

Obr. 9.: Priebeh koronálneho indexu slnečnej aktivity (CI) v rokoch 1939–2008. Koronálny 
index predstavuje žiarenie zelenej koróny smerom k Zemi a je vyjadrený vo 1016 W sr-1. 
Hrubá čiara sú 13 mesačné priemery, tenká čiara predstavuje mesačné hodnoty CI. 
(Minarovjech, Rušin, Saniga, 2010) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cyle�
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Na základe dlhoročných pozorovaní sa ukázalo, že intenzita tejto spektrálnej čiary, hovorí 
sa jej aj zelená koróna, keďže sa pozoruje v zelenej oblastí spektra, veľmi dobre koreluje 
s intenzitou magnetického poľa na Slnku. Teda, čím je intenzita magnetického poľa 
v aktívnej oblastí na Slnku vyššia, tým aj intenzita zelenej koróny je vyššia. Pri porovnaní 
intenzít zelenej koróny, vyjadrenej pomocou tzv. koronálneho indexu slnečnej aktivity (obr. 
9), ktorý v roku 1975 navrhol Rybanský (1975) sa ukázalo, že tento index lepšie koreluje 
s mnohými indexami slnečnej činnosti, najmä z extrémne ultrafialovej a röntgenovej oblastí 
spektra, než známe Wolfovo číslo (Rybanský a iní 2005, Minarovjech a iní, 2007). 
  
2. 4. Ďalšie prejavy slnečnej aktivity 
Bez toho, aby sme zachádzali do detailov, stručne uveďme ďalšie prejavy slnečnej aktivity, 
ktoré majú cyklický charakter. K najvýznamnejším patria: 
    
     a/ zmena rýchlosti a počtu častíc v slnečnom vetre, teda častíc, ktoré permanentné 
prúdia z koróny do heliosféry a určujú tak vlastne jej tvar a veľkosť. Heliosféra sa definuje 
ako priestor, v ktorej prevláda magnetické pole Slnka a siaha približne do 100 AU. 
Rýchlosť častíc v slnečnom vetre merala aj kozmická sonda Ulysseus, ktorá prelietavala 
ponad póly Slnka, čo znamená, že máme dôkazy o rozdielnej rýchlosti častíc slnečného 
vetra nielen v rovine ekliptiky, ale aj mimo nej (Obr. 10). 
    
     b/ V priebehu cyklu sa mení aj tvar bielej koróny a röntgenové žiarenie (obr. 10). 
V maxime cyklu slnečnej aktivity sa veľkoškálové prilbicovité koronálne lúče pozoruje 
takmer okolo celého slnečného disku, v minime len v okolí rovníka.  
 

    
 
Obr. 10.: Vľavo: Rýchlosť častíc slnečného vetra meraná kozmickou sondou Ulysseus 
v čase okolo minima a maxima cyklu slnečnej aktivity. Vpravo: Priebeh Wolfovho čísla 
(stred), Slnko v röntgenovej oblasti spektra (družica Yohkoh) a biela koróna z expedícií 
AsÚ SAV za zatmeniami Slnka. (Rušin, 2005). 
    
     c/ Počet erupcií a výronov koronálnej hmoty v maxime cyklu slnečnej aktivity je asi 2 
krát väčší v maxime než v minime cyklu. Erupcie v čase minima na povrchu Slnka sú 
zriedkavosťou. Erupčná aktivita sa od roku 1975 meria pomocou prístrojov na družiciach, 
a to, registráciou röntgenového žiarenia v oblastiach 0,4-4,0 Å a 1-8 Å, keďže všetky 
erupcie sú zdrojom takého žiarenia. Podľa toku sa erupcie delia do niekoľkých skupín 
a priebeh žiarenia je podobný iným indexom slnečnej aktivity. 
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Obr. 11.: Priebeh TSI v rokoch 1976-2007. Stredná hodnota TSI je 1366 Wm-1 a bol 
zostavený na základe pozorovaní viacerých družíc. Zdá sa, že hodnota TSI v poslednom 
minime cyklu slnečnej aktivity bola nižšia ako v predchádzajúcich minimách. Niektoré 
krátkodobé variácie v TSI počas cyklu nie sú vysvetlené. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cyle. 
 
     d/ Dlho sa predpokladalo, že viditeľné žiarenie Slnka, teda to, čo registrujeme voľným 
okom, je stabilné. Bolo známe pod menom „slnečná konštanta“. Keďže celkové žiarenie 
Slnka dnes dokážeme veľmi presne merať pomocou prístrojov nad atmosférou Zeme, 
ukázalo sa, že aj toto žiarenie – celkové žiarenie Slnka (z anglického termínu Total Solar 
Irradiance – TSI) má variabilný charakter – v koincidencií s výskytom slnečných škvŕn. 
V maxime cyklu slnečnej aktivity (obr. 11) má asi o 0,1 % vyššiu hodnotu ako v minime 
slnečnej aktivity. Je to zdanlivý paradox, ale „chýbajúce“ žiarenie z tmavých plôch 
slnečných škvŕn je nahradené žiarením z jasných  fakulí a flokulí, ktoré sú súčasťou 
aktívnych oblastí na Slnku.     
 

 
 
Obr. 12.: Priebeh cyklu slnečnej aktivity podľa viacerých indexov a kozmického žiarenia. 
Slnečný vietor a magnetické pole Slnka, vyťahované časticami slnečného vetra, blokujú 
dopad kozmického žiarenia na Zem.  Legenda k priebehom k indexom je napísaná na 
obrázku. (http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cyle). 
 
3. Charakteristiky cyklov aktivity 
Hoci každý cyklus slnečnej aktivity je iný (obrázky č. 3 a 5), predsa existujú spoločné 
charakteristiky, ktoré platia pre každý cyklus a ktoré nám môžu poslúžiť na predpovede 
budúcich cyklov.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cyle�
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cyle�
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3.1. Maxima/minima cyklov a ich dĺžka resp. amplitúda 
Jednou zo základných vlastností cyklov v dlhodobej časovej škále, ktorá sa dá určiť 
z viacerých vyššie uvedených prejavov slnečnej aktivity, sú ich maxima a minima. Obe 
veličiny sa definujú maximálnou/minimálnou vyhladenou hodnotou Wolfovho čísla (13-
mesačné priemery). Amplitúda cyklov sa značne mení: maximálna hodnota sa v doterajšej 
histórii pozorovala v roku 1957,9 (201,3),  minimálna v roku 1816,4 (48,7). Maximálna 
hodnota v minime bola pozorovaná v roku 1986/09 (12,3) a minimálna v roku 1810/08 
(0,0) - to znamená, že v tomto období sa po dobu viac ako 390 dní na povrchu Slnka 
nepozorovala nijaká škvrna.  
      
Stredná dĺžka slnečného cyklu je 132 mesiacov alebo 11 rokov, ale ak si priebehy 
jednotlivých cyklov normalizujeme na priemernú dĺžku a priemernú amplitúdu (obr. 13), 
vidíme, že maxima cyklov sa v priebehu cyklu pozorujú v rôznych fázach cyklu. Takýto 
priebeh značne komplikuje predpovede mohutnosti a času budúceho cyklu. Dĺžka cyklov 
sa počíta od jedného minima k nasledujúcemu minimu. 
 

 
 
Obr. 13. Normalizované priebehy cyklov slnečnej aktivity. (Hathaway, 2010).  
 
3.2. Časovo-šírkové rozdelenie slnečných škvŕn a zelenej koróny 
Ak si pozorne všimneme rozdelenie slnečných škvŕn nielen z časového hľadiska, ale aj 
kde sa slnečné škvrny na povrchu Slnka vyskytujú (obr. 5), zistíme, že slnečné škvrny sa 
na začiatku jedenásťročného cyklu začínajú objavovať v heliografických šírkach okolo 
±35° od rovníka a postupne sa ich výskyt presúva smerom k rovníku, v okolí ktorého pred 
skončením cyklu zanikajú (Spörerov zákon). Takýto dvojrozmerný, časovo-šírkový 
obrázok sa nazýva motýlikový diagram (butterfly diagram) alebo Maunderov motýlikový 
diagram. Posledné škvrny starého cyklu sa vynárajú na slnečnom povrchu v šírkach okolo 
±5-8° od rovníka, aby potom nastal nejaký čas, keď sa na slnečnom povrchu nepozorujú 
nijaké škvrny. Škvrny nového cyklu sa začnú objavovať už v predtým zmienených 
stredných heliografických šírkach. Podobný vývoj sa pozoruje v rozdelení magnetických 
polí (obr. 7) a v zelenej koróne (obr. 14). 
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Obr. 14. Časovo-šírkové rozdelenie lokálnych maxím intenzít zelenej koróny v rokoch 
1939-2008.  (Minarovjech, Saniga, Rušin, 2010). 
 
3.3. Iné charakteristiky cyklov 
Na základe analýz viacerých cyklov slnečnej aktivity, existujú nasledovné spoločné 
charakteristiky: 
a/ Nárast hodnôt Wolfovho čísla od minima do maxima (Waldmeierov efekt) nie je úmerný 

mohutnosti cyklu a fáze cyklu. Čím je nárast kratší a strmší, tým je amplitúda vyššia 
a naopak. 

b/ Nárast hodnôt Wolfovho čísla od minima do maxima trvá 3-4 roky, pokles 7-8 rokov. 
Okrem toho, cyklus má tým dlhšie trvanie, čím je nižšia amplitúda a naopak. Okolie 
maxima trvá okolo 18 mesiacov, potom nastáva pokles do minima. 

c/ Zdá sa, že pre cykly s vyššou amplitúdou sa slnečné škvrny objavujú v minime cyklu vo 
vyšších heliografických šírkach a naopak. 

d/ V minime sa cykly  medzi sebou prekrývajú. Aktívne oblasti starého cyklu sa pozorujú 
v blízkosti rovníka, kým v stredných heliografických šírkach sa začínajú objavovať 
škvrny nového cyklu; polarita magnetického poľa škvŕn je v opačná. 

e/ Stredná šírka aktívnych oblastí, v ktorej sa pozorujú slnečné škvrny je premenlivá nielen 
s fázou cyklu slnečnej aktivity, ale aj v závislosti od amplitúdy cyklu. Maximálne stredná 
šírka sa pozoruje v okolí maxím cyklov s hodnotou okolo 10°.  

f/ Existuje severojužná asymetria, ktorá v doterajšom pozorovacom období nemá 
preferovaný trend. Skôr chaotický. Asymetria sa pozoruje vo všetkých prejavoch 
slnečnej aktivity, pokiaľ ich pozorujeme oddelene na južnej a severnej pologuli. 

g/ Aktivita na povrchu Slnka nie je rovnomerne rozložená, ale existujú preferované 
heliografické dĺžky, v ktorých sa aktivita pozoruje častejšie a to aj vo viacerých cykloch. 
Najpreferovanejšou heliografickou dĺžkou v sledovanom období je heliografická dĺžka 
okolo 90°. 

h/ Okrem pohybu slnečných škvŕn smerom k rovníku (spolu sa pohybujú aj protuberancie 
a intenzity zelenej koróny), v stredných heliografických šírkach sa v okolí minima cyklu 
slnečnej aktivity oddeľujú v protuberanciách a zelenej koróne tzv. polárne vetvy, ktoré 
do oblastí pólov prichádzajú v okolí maxima cyklu a tam zanikajú (obr. 14). Rovnaký 
trend má aj magnetické pole (obr. 7). Po ich zániku sa v maxime cyklu vo vysokých 
heliografických šírkach objavujú opätovne zvýšené intenzity zelenej koróny, ktoré sa 
postupne presúvajú k rovníku a tam zanikajú až v nasledujúcom minime (tzv. predlžený 
cyklus slnečnej aktivity má trvanie 17-18 rokov, obr. 14). 

i/ Amplitúda parného cyklu je vždy nižšia ako nepárneho cyklu (pravidlo Gnevyšev-Ohl). 
Ak by sa však s definitívnou platnosťou potvrdila existencia strateného cyklu, zrejme 
toto pravidlo sa zmení. 

j/ Spojnica vedúcej a chvostovej škvrny nie je rovnobežná so slnečným rovníkom, ale má 
k nemu sklon okolo 7 stupňov (Joyov zákon) a súvisí s vynáraním sa silotrubíc 
magnetických polí z konvektívnej zóny do fotosféry a Coriolisovou silou. 

k/ Slnečná aktivita na povrchu Slnka nie je rovnomerne rozdelená. Okrem už spomínanej 
severojužnej asymetrie, je to spôsobené aj diferenciálnou rotáciou Slnka (synodická 
rotácia v okolí rovníka je 27,5 dňa, v okolí pólov okolo 32 dní. Krátkodobé periodicity 
majú trvanie okolo 90, 154 a 365 dní. Známa je tiež perióda okolo 2 rokov.  

 
4. Dlhšie cykly slnečnej aktivity 
Ak si pozorne všimneme priebeh cyklov slnečnej aktivity na obr. 3, zistíme, že maxima 
cyklov sú rôzne. Už Spörer si paradoxne všimol deficit slnečných škvŕn v rokoch 1650-
1715, ale nevenoval tomu väčšiu pozornosť. Detailne sa deficitu výskytu slnečných škvŕn 
v rokoch 1650-1715 koncom XIX. storočia a začiatkom XX. storočia venoval anglický 
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astronóm E. W. Maunder. Toto obdobie slnečnej „neaktivity“ sa volá Maunderovo 
minimum. Maunder sa zaoberal aj časovo-šírkovým vývojom rozdelenia škvŕn na povrchu 
Slnka, ktoré sa podobá rozprestretým krídlam motýľa. Jeho oficiálny názov je Motýlikový 
diagram alebo Maunderov motýlikovitý diagram (obr. 5). Tento posledný výraz  sa 
zriedkavo používa.  
           
Slnečné škvrny sa pozorujú od roku 1610. Na vyjadrenie slnečnej aktivity v minulosti sa 
používa obsah izotopov C14, Be10  a O18. Ich obsah, vstupujúci do živých organizmov cez 
potravu alebo sa usadzujú v snehových vločkách (ľade) alebo v usadeninách riek a morí, 
reguluje galaktické kozmické žiarenie pri vstupe do zemskej atmosféry. Množstvo častíc 
kozmického žiarenia, ako sme uviedli vyššie (obr. 12), reguluje slnečná aktivita, ktorá je 
zodpovedná aj za množstvo výskytu polárnych žiar. Tie sa tiež používajú určovanie cyklov 
do minulosti. Na obrázku 15 je uvedený priebehu slnečnej aktivity za posledných 2000 
rokov. Znížená slnečná aktivita nie je periodická a jednotlivé časové etapy sa pomenovali 
ako: Maunderovo (1645-1715), Spörerovo (1450-1550), Wolfovo (1280-1350) a Oortovo 
minimum (1040-1080). Význačná zvýšená činnosť v rokoch 1100-1250 dostala meno 
„Stredoveké maximum“. Podľa priebehu slnečnej aktivity do roku asi 10 tisíc rokov pred 
našim letopočtom (obr. 4) sa usudzuje, že v davnejšom období boli periódy kratšie 
a amplitúda vyššia. 

 
 

Obr. 15. Priebeh slnečnej aktivity podľa výskytu C14. Tento izotop vzniká po rozpade 
dusíka kozmickým žiarením a je nestabilný. Polčas jeho rozpadu je 5760 rokov. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation). 
 
Analýzou priebehu cyklov podľa slnečných škvŕn sa ukazuje, že existuje 80-90 ročný 
cyklus-Gleissbergov cyklus, ktorý je výsledkom modulácie jednotlivých cyklov. Na základe 
C14  (pozri obr. 4) sa našli periódy s trvaním 105, 131, 232, 385, 504, 805 a 2241 rokov.  
Pre dané obdobie Usoskin a iní (2007) definovali v slnečnej aktivite aj výskyt 
nepravidelných maxím/miním z ktorých najznámejšie je Maunderovo minimum, pričom 
samotní autori uvádzajú, že ich výskyt je výsledkom stochasticko/chaotického procesu, 
než dlhodobej cyklickej variability. Ukazuje sa tiež, že vrstvy minerálov v skalách 
v Mladšom Perme (okolo 240 miliónov rokov) vykazujú periódu okolo 2500 rokov, čo je 
relatívne blízko k nedávno zistenému Hallstattskemu cyklu s periódou 2300 rokov.  
      
V poslednej dobe sa dosť často diskutuje o cykle s trvaním 205 rokov (Suess, 1980; 
Wagmer a iní, 2001).  Pôvodne predpokladalo, že je to len klimatický cyklus, ale posledné 
merania Be10 v Grónskom ľadovci ukazujú, že je slnečného pôvodu a trvá niekoľko tisíc 
rokov. Nesie dva mená: Suessov alebo de Vries. Jeho amplitúda nie je výrazná, ale má 
dlhodobý charakter.   
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5. Pôvod cyklov slnečnej aktivity 
Ako sme sa zmienili už skôr, nové svetlo do pôvodu slnečných škvŕn, ktoré ako prvé 
poslúžili na definíciu cyklu slnečnej aktivity, vniesol objav magnetických polí na Slnku 
v roku 1908, ktorý ukázal, že slnečné škvrny na povrchu Slnka vytvárajú lokálne 
magnetické polia. V súčasností sa bežne pozoruje slnečná škvrna jej a magnetické pole 
súčasne (obr. 16). 
           
O tom, že lokálne magnetické polia vytvárajú slnečnú aktivitu, dnes pochybuje málokto, 
i keď sa aj takí nájdu. Vieme takmer dokonalé opísať vlastností a priebeh cyklu slnečnej 
aktivity, no horšie je to s pôvodom magnetického poľa, ktoré musí vysvetliť nielen všetky 
pozorované javy, ale na základe ktorého by sme vedeli vysvetliť chovanie sa cyklu 
v budúcnosti (amplitúda, minimum a maximum).  
      
Bez toho, aby sme zabiehali do detailov, magnetické pole na Slnku vzniká dynamo 
mechanizmom. Do nedávna sa predpokladalo, že na tomto procese sa podieľa len 
diferenciálna rotácia Slnka a konvekcia, dnes, po objave styčnej vrstvy, ležiacej na 
rozhraní oblastí žiarivej rovnováhy a dna konvektívnej zóny prevláda názor, že tu je zdroj 
magnetického poľa. Oblasť žiarivej rovnováhy, zdá sa, rotuje ako pevné teleso, kým vyššia 
zložka diferenciálne, a to nielen s výškou, ale aj s heliografickou šírkou. Navyše, 
helioseizmológia (merania zvukových vĺn na Slnku) ukázala, že existuje veľkoškálová 
meridionálna cirkulácia v smere rovník-póly Slnka. Povrchová zložka tejto cirkulácia sa 
prejavuje pri pozorovaniach protuberancií či intenzít zelenej koróny a magnetických polí 
(vo vysokých heliografických šírkach smerom k pólom, alebo od stredných heliografických 
šírok smerom k rovníku). Zjednodušená predstava magnetického poľa Slnka je 
nasledovná. V čase minima slnečnej aktivity magnetické pole Slnka má vzhľad dipólu – 
siločiary smerujú od jedného pólu Slnka k druhému (tzv. poloidálne pole alebo omega 
efekt). Diferenciálna rotácia a veľkoškálová cirkulácia natáča siločiary okolo Slnka, kde sa 
spájajú a skrúcajú, a magnetickým vztlakom v konvektívnej zóne sú vynášané na povrch 
Slnka. Vzhľad magnetického poľa Slnka je veľmi komplikovaný a jeho pole je tzv. 
toroidálne (alfa efekt). Vynorené sa magnetické polia na povrch Slnka tak vytvárajú 
všestrannú aktivitu (škvrny, erupcie, výrony koronálnej hmoty a pod.), ktorá tvorí cyklus 
slnečnej aktivity so základným trvaním 11 alebo magnetickým cyklom 22 rokov. 
V priebehu cyklu takto vytvorené magnetické sa stráca (disipuje), vyvolávajúc odozvy 
v celej heliosfére.  Časť toroidálneho poľa sa z aktívnych oblastí presúva k pólom, kde na 
konci starého cyklu vytvára poloidálne pole, ktoré zasa neskôr vytvára toroidálne pole. 
A tak, premena mechanickej energie sa opakuje a udržiava cyklus pri živote. Otázka 
generácie magnetického poľa na Slnku, jeho variability, patrí aj dnes k ťažkým orieškom 
slnečnej fyziky. 
 

 
  
Obr. 16.: Súčasné pozorovanie chromosféry, fotosféry a radiálnej zložky magnetického 
poľa tej istej oblasti na Slnku. (Hinode, JAXA, Japonsko). 
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6. Impakt slnečnej aktivity na Zem   
Vplyv Slnka a prejavov jeho aktivity na Zem a biosféru je neodškriepiteľný. Uveďme si 
stručne najdôležitejšie prejavy slnečnej aktivity a ich následky  na Zemi: 

1. Variabilita v celkovom vyžarovaní slnečnej energie, ktorá medzi maximom 
a minimom sa mení o 0,1 percenta, ale v minulosti sa pozorovali aj výraznejšie 
zmeny. Energia bieleho svetla je hnacím motorom biosféry a klímy. 

2. K výraznej zmene elektromagnetického žiarenia dochádza v extrémne ultrafialovej 
a röntgenovej oblasti spektra, niekedy aj o 400 percent. Tieto žiarenia vplývajú na 
stav ionosféry, tvorbu elektrických tokov v zemskej atmosfére. 

3. V priebehu cyklu sa mení rýchlosť a hustota častíc slnečného vetra v okolí Zeme 
i intenzita magnetického poľa Slnka. Tieto zložky slnečnej aktivity modulujú tok 
galaktického kozmického žiarenia a následne tvorbu izotopov C14  , Be10, a O 18, 
ktoré vstupujú do tráviaceho cyklu alebo zrážok. Vyššia hustota a teplota v zemskej 
atmosfére má dosah na dráhy (životnosť) umelých družíc Zeme. 

4. Celkový magnetický tok Slnka od roku 1901 narástol asi 2,3 krát. Tým je 
ovplyvnená celá heliosféra. V jej dôsledku sa mení magnetosféra našej Zeme 
a následne aj dopad kozmického žiarenia na Zem. Tieto zmeny sa dávajú do 
súvislosti s tvorbou zrážkovej činnosti. 

5. Erupcie a výrony koronálnej hmoty spôsobujú geomagnetické efekty 
(geomagnetické búrky, zosilnenie elektrických tokov v atmosfére Zeme, výskyt 
polárnych žiar a pod.).  

6. Vysokoenergetické častice z erupcií poškodzujú prístroje na družiciach a lietadlách, 
škodia kozmonautom, posádkam a  cestujúcim v lietadlách letiacich vo veľkých 
výškach, najmä nad severným pólom. Zvýšené elektrické toky v zemskej atmosfére 
spôsobujú výpadky energetických sústav na Zemi, poškodzujú ropovody 
a plynovody (nimi vyvolané elektrické toky menia vlastností materiálov). 

 
7.  Záver     
Slnko – naša najbližšia životodarná hviezda, okrem toho, že podmieňuje existenciu život 
na Zemi, svojom aktivitou, registrovanou cez mnohé indexy a vyjadrenou cyklami, 
vyvoláva na Zemi zmeny, ktoré v prvom priblížení nie sú pre existenciu života 
nebezpečne. Na strane druhej, ich dlhodobé zmeny môžu škodiť. Pred niektorými prejavmi 
slnečnej aktivity a ich vplyvom na techniku sa môžeme chrániť, iné, našťastie slabé, sa 
dajú nielen ťažko predvídať, ale chrániť sa pred nimi dá len ťažko (pokles alebo nárast 
celkového vyžarovania Slnka). V každom prípade, čím dôkladnejšie budeme poznať Slnko 
a prejavy jeho aktivity, tým lepšia bude naša ochrana pred ich účinkami.  
      
Nedostatok v predpovediach slnečnej aktivity spôsobil, že odhady na maximum 
súčasného cyklu č. 24 sa kladú pre roky 2011-2015 a predpoveď jeho amplitúdy sa líši 
o viac ako 100 percent – od vyhladeného Wolfovho čísla 50 po 150.  
      
Na záver tejto kapitoly si ešte povedzme, že magnetické polia a „tmavé škvrny“ sa dnes 
pozorujú aj na hviezdach Slnku podobných. Vzájomné porovnávania týchto hviezd v inom 
veku ich života, hmotnosti či chemického zloženia ako má naše Slnko, je obojstranne 
prospešné. Hviezdy nám pomáhajú lepšie chápať vývoj nášho Slnka a prejavy jeho 
aktivity, a naopak, Slnko je etalónom pre výskum hviezd. Vysvetlenie prejavov slnečnej 
aktivity a jej variability v amplitúde, bez ohľadu na to či krátkodobej alebo dlhodobej 
časovej škále, je veľkou výzvou pre štúdium dynama a zákonov magnetohydrodynamiky 
na Slnku. Veď Slnko je magneticky premenná hviezda s veľkým dosahom pre život na 
Zemi. 
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HLAVNÉ  PROBLÉMY SÚČASNEJ FYZIKY 
 
Július Krempaský 
Katedra fyziky, FEI STU, Iľkovičova  3, 812 19  Bratislava  
 
Abstrakt: V súčasnosti  sme dosť často svedkami optimistického konštatovania, že fyzika 
pracuje už na vytvorení  tzv. teórie všetkého, ktorá by mala dať kompetentnú odpoveď na 
všetky otázky týkajúce sa anorganického a čiastočne aj živého sveta.. Realita je však iná 
nielenže sa nádej na skoré vypracovanie takej teórie  postupne skôr vytráca ako posilňuje, 
ale ukazuje sa, že spektrum doteraz uspokojivo nevyriešených, resp. zatiaľ vôbec 
neriešených problémov, je ešte stále dosť široké a ich počet sa nezmenšuje, ale naopak 
skôr rastie. Je preto zmysluplná otázka, čím žije súčasná špičková fyzika a aké nádeje sa 
nám rysujú na riešenie jej súčasných veľkých problémov. To je náplňou predkladaného 
príspevku. 
 
Kľúčové slová: teória všetkého, teória relativity, kvantová teória, tmavá hmota, tmavá 
energia, higgsony a xióny, antropický princíp, fyzikálne vákuum, deterministický chaos, 
fraktálova štruktúra. 
 
Úvod 
Pri vyučovaní fyziky na školách ale aj pri rozličných prednáškach  pre širšiu verejnosť sa 
veľmi často vyskytuje otázka, čím sa zapodieva súčasná  špičková komunita. Odpoveď na 
túto otázku nie je jednoduchá a závisí najmä od profilu jednotlivých významných fyzikov. 
V mnohých odborných i populárnych článkoch  sa zvyčajne stretávame s vetou :“Hlavnými 
problémami súčasnej fyziky sú  ...“ a veta pokračuje výčtom tých problémov súčasnej 
fyziky, ktoré sú podľa autora článku najvýznamnejšie a najdôležitejšie. Niektorí vidia tých 
ešte nevyriešených  dôležitých problémov relatívne málo, iní ich vedia vymenovať celú 
škálu. Napríklad známy fyzik a popularizátor F. Tipler vymenováva v jednom zo svojich 
článkov tieto tri hlavné problémy: 1. „Posledná“ štruktúra fyzikálnej reality, 2. Podstata 
priestoru a času a 3. Podstata hmoty. V inom vedeckom článku sa stretneme tiež s troma 
hlavnými ale inakšie formulovanými problémami: 1. Podstata tmavej energie, 
2. Vyparovanie čiernych dier a 3. Extra-dimenzie. 
Pre známeho fyzika G. Kane-a  (KANE,G. 2005)  je ústredným problémom fyziky otázka, 
prečo existujú práve tri rodiny kvarkov a tri rodiny leptonov, keď pre opis nášho sveta  
úplne postačuje len jedna rodina. V známej monografii (JONES,M.H. and LAMBOURNE, 
R.A.,2002) sa formuluje osem nosných problémov súčasnej fyziky: 1. Tmavá hmota, 2. 
Tmavá energia, 3. Uniformita vesmíru, 4. „Rovnosť“ vesmíru, 5. Vznik štruktúr vo vesmíre, 
6. Nesymetria látky a antilátky,7. Podstata „Veľkého tresku“ a 8. Antropický princíp. 
Vidíme, že  výpočet hlavných problémov súčasnej fyziky  sa líši tak čo obsahu ako aj čo 
do počtu. Zdá sa však, že najúplnejšie a aj najvšeobecnejšie formuluje hlavné problémy 
súčasnej fyziky  známy autor Lee Smolin  vo svojej najnovšej publikácii „The Trouble with 
Physics“ (SMOLIN,L., 2006). Podľa neho je ich päť a majú nasledovné znenie:   

1. Teória všetkého – zjednotenie všeobecnej teórie relativity a kvantovej fyziky. 
2. Kompletizácia štandardného modelu častíc a síl. 
3. Realistická interpretácia kvantovej fyziky. 
4. Hodnoty fyzikálnych konštánt. 
5. Podstata tmavej hmoty a tmavej energie. 

Vlastnosti „dobrej“ teórie 
Nie každú teóriu, ktorá dáva výsledky v súlade s pozorovaním a experimentom, možno 
považovať za „dobrú teóriu“. Môže ísť o intuitívne vykonštruovaný prístup, ktorý sa pre 
určitý okruh problémov osvedčil, ktorý však nevyplýva zo všeobecných a spoľahlivo 
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overených princípov. Z tohto hľadiska  rozdeľujeme fyzilálne teórie na fundamentálne 
a konštruktívne. Príkladom teórie prvého typu môže byť heliocentrická teória, ktorá 
spočíva na fundamentálnom poznatku, že planéty sa otáčajú okolo Slnka a na 
Newtonovych mechanických princípoch. Naproti tomu geocentrická teória je konštruktívna, 
pretože sa nezakladá na experimentálne overenom fakte a kalkuluje s určitými 
hypotetickými „epicyklami“, ktoré reálne nejestvujú , avšak ich uváženie umožnilo objasniť 
niektoré aspekty pohybu planét a formulovať dokonca aj  viaceré prognózy.  
Fundamentálnou teóriou je aj Einsteinova teória relativity, ale len čiastočne je 
fundamentálnou teóriou aj kvantová teória. Je síce založená na reálne existujúcom 
kvantovaní určitých fyzikálnych veličín, ale jej matematický formalizmus 
(v Schrodingerovej reprezentácii) založený na záhadnej vlnovej funkcii je dômyselne 
vykonštruovaný. Aj preto sa A. Einstein až do svojej smrti s touto formou kvantovej fyziky 
nedokázal zmieriť, a to aj napriek tomu, že fakticky bol jeden z jej objaviteľov. Cieľom 
súčasných fyzikov je hľadanie takej  „teórie všetkého“, ktorá by mala punc 
fundamentálnosti. 
Ďalšie požiadavky kladené na „dobré“ teórie bolo by možné formulovať takto: 1. dobrá 
teória nesmie byť závislá od „pozadia“ a 2. nesmie poskytovať nekonečná pre reálne 
fyzikálne veličiny. Ako „pozadie“ možno označiť časo-priestor, v rámci ktorého sa 
uskutočňuje skúmaná dynamika objektov. Je určený hodnotami zložiek metrického 
tenzora Ak pri konštrukcii nejakej teórie musíme vopred definovať tento rámec, hovoríme, 
že teória je závislá od pozadia. V tomto zmysle je nezávislou od pozadia Einsteinova 
všeobecná teória relativity, pretože tá si sama definuje  aj štruktúru časo-priestoru. Tento 
poznatok je obsiahnutý v známom konštatovaní, že „rozloženie hmoty určuje , ako sa 
deformuje časo-priestor a ten spätne určuje, ako sa má v ňom hmota pohybovať“. Takúto 
vlastnosť nevykazuje nielen súčasná kvantová teória, ale ako sa dozvieme, ani 
v súčasnosti veľmi preferovane skúmaná  teória strún či superstrún.  
S ohľadom na uvedené poznatky  možno sa dosť kriticky vyjadriť k súčasným pokusom  
o uspokojivé vyriešenie hlavného problému č. 1  a čiastočne aj problému č. 3.  
 
Strunové teórie  
V úsilí o elimináciu „nekonečien“ z fyzikálnych teórii sa podarilo vyšpecifikovať vhodný 
model fundamentálnych častíc založený na predstave o strunách. Mal by to byť útvar  
podobný jednorozmernej strune s dostatočne vysokým vnútorným pnutím , ktoré 
zabezpečuje, že pri nízkych energiach sa tento objekt vďaka nemu „zmršťuje“ v podstate 
na bodový útvar, ale pri vysokých energiach sa roztiahne, takže sa javí ako nebodový, čím 
zabraňuje vznik nežiadúcich nekonečien. V snahe o zakotvenie aj teórie gravitácie do 
„teórie všetkého“ sa ako nutná požiadavka objavil postulát o tzv. „supersymetrii“ nášho 
fyzikálneho sveta. Mal by spočívať v tom, že by všetky fermióny mali mať svojich partnerov 
medzi bozónmi  a naopak. Takúto vlastnosť by mali vyjadrovať navrhované názvy 
supersymetrtických častíc: predponou „s“ by sa mali vyznačiť partneri  fermiónov  
a koncovkou „ina“ partneri bozónov. V tejto konvencii by sa napr. partneri elektrónov  mali 
nazývat „selektróny“ a partneri fotónov „fotiná“.  
Ďalšou prekvapujúcou požiadavkou v súvislosti so spomenutým zakomponovaním aj 
gravitácie do „teórie všetkého“ bola požiadavka multirozmernosti nášho sveta, čo značí, že 
náš reálny svet by  mal mať viac rozmerov  ako štyri (tri priestorové a jeden časový).  
Uvedené dva postuláty vynikajúco poslúžili teoretikom pri úsilí o zjednotenie všeobecnej 
teórie relativity (čiže v podstate teórie gravitácie) s kvantovou teóriou, avšak nad týmto  
úspechom visí ako ťažký otáznik smutné konštatovanie L. Smolina ...“ zatiaľ je stav taký, 
že  žijeme v trojrozmernom a nesupersymetrickom svete“.  
K nedostatkom uvedenej veľmi intenzívne rozvíjanej nádejnej teórie strún (ši superstrúún) 
možno však uviesť ešte aj ďalšie: 
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- Ak sa zo začiatku hovorilo o jednej teórii strún, postupne  sa ukázalo, že ich môže byť 
päť. neskôr že ich môže byť veľmi veľa , ba dokonca až nespočítateľne mnoho. 

- Teória obsahuje 18 až 20 vstupných konštánt, ktoré treba stanoviť meraním.  
- Teória strún v podstate nedokáže formulovať nijaký konkrétny výstup , ktorý by bolo      

možné  experimentálne preskúmať a tak získať dôkaz o jej správnosti. 
- Strunové teórie v rozpracovanej podobe nie sú nezávislé od pozadia. 

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa pôvodný optimizmus spojený s rozpracovaním  
strunových teórií  začína postupne meniť na skepsu vedúcu až k pochybnosti, či nejaká 
„teória všetkého“ môže vôbec existovať.  
 
Higgsony a axióny  
Možno  konštatovať, že poznatky fyzikov súvisiace so skúmaním štruktúry nášho sveta, 
jednotlivými elementárnymi časticami  a ich vzájomnou interakciou, dospeli do vytvorenia 
tzv. štandardného modelu, ktorý sa ukázal  ako nezvyčajne úspešný. Zdá sa však, že 
k jeho úplnej kompletizácii chýbajú ešte dva druhy častíc: 1. častice zodpovedné za 
existenciu pokojových hmotností W a Z bozónov (a možno aj ostatných elementárnych 
častíc)  2. častice zodpovedné za existenciu tmavej hmoty. Oficiálny názov prvých z nich 
je „higgsony“ a skupina druhých sa označuje nálepkou „WIMP-y“ (slabo interagujúce 
častice).  
Higgsony by mali byť častice tvoriace tzv. Higgsovo pole, v ktorom by nosiče slabej sily 
mali získavať nenulovú pokojovú hmotnosť. K ich zavedeniu doviedla fyzika P. Higgsa 
analógia s pozorovaním šírenia fotónov  elektromagnetického poľa v supravodičoch. Pri 
vstupe do nich sú  fotóny (čímsi) brzdené a napokon úplne zastavené, takže 
elektrtomagnetické pole sa do supravpodiča prakticky nedostane (známy Meissnerov jav). 
Podobne by  sa mali správať aj W a Z bozóny pri interakcii s Higgsovym poľom. Ukázalo 
sa však, že ak by to naozaj malo takto fungovať, potom by častice tohto poľa (higgsony) 
museli mať hmotnosť ležiacu za hranicou hmotnosti bežných častíc, akými sú napr. 
protóny a neutróny, čiže v energetickej oblasti rádu TeV. Preto bolo potrebné postaviť 
obrovský urýchľovač (LHC)  v Spojenom európskom laboratóriu (CERN-e) pri Ženeve, 
ktorý je práve v štádiu spúšťania a od ktorého sa očakáva, že  by existenciu higgsonov 
mohol experimentálne potvrdiť.  
Pokiaľ ide o WIMP-y, všeobecne sa očakáva, že by mali byť podstatou zatiaľ ešte 
záhadnej tmavej hmoty, ktorej prítomnosť vo vesmíre je už viac-menej nespochybniteľne 
preukázaná. Známi fyzici, nositelia  Nobelovej ceny za fyziku, S. Weinberg a F. Wilczek 
navrhli pre častice  z kategórie WIMP-ov  názov „axión“. (Ako sami uvádzajú stimuloval ich 
k tomu názov čistiaceho prášku, ktorý „bieli“ tmavé miesta v prádle, čím chceli 
dokumentovať snahu o „vybielenie“ našich nejasnosti súvisiacich s existenciou tmavej 
hmoty. Všeobecne sa očakáva, že by spomínaný LHC urýchľovač mohol  experimentálne 
potvrdiť aj existenciu týchto častíc.  
 
Ako je to s kvantovou fyzikou?  
Kvantová fyzika je pre fyzikov doteraz jednou veľkou záhadou. Napriek tomu, že funguje 
vynikajúco a v dokonalej zhode s experimentom, mnohí fyzici (včítane takých velikánov, 
akými bol napr. A. Einstein) ju nepovažovali (a stále nepovažujú)  za „úplnú“ teóriu, 
pretože jej chýba základný atribút každej  filozoficko-logickej vedy – kauzalita. Na otázku, 
prečo sa svet správa podľa nej, nevieme v podstate doteraz  jasne odpovedať. 
Už začiatkom 20. rokov  minulého storočia prišiel L. de Broglie s teóriou tzv. skrytých 
parametrov, ale v roku 1932 sa objavil slávny von Neumanov dôkaz, podľa ktorého skryté 
parametre neexistujú. Začiatkom 50. rokov však tento dôkaz spochybnil D. Bohm 
(BOHM,D.,1952)  a v poslednom čase prišiel s modifikovanou teóriou  skrytých 
parametrov A. Valentini (VALENTINI,A., v tlači). Existuje teda úsilie o hľadanie akejsi 
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kauzálnej a deterministickej verzie kvantovej teórie, ktorá by dokázala odvodiť 
Schrodingerovu rovnicu  na základe reálnych príčin. Jednou z možnosti je oprieť sa 
o existenciu fyzikálneho vákua a procesy v ňom prebiehajúce. Takéto pokusy sa už 
uskutočnili, ale uznávaní teoretickí fyzici zatiaľ  takéto prístupy neposudzujú priaznivo.  
S napätím sa očakáva, čo v tejto oblasti prinesie budúcnosť. Jedno sa však zdá byť isté – 
nech sa objaví akákoľvek kauzálna teória ako alternatíva súčasnej kvantovej teórie, tú 
terajšiu bude musieť obsahovať v celej šírke, pretože  ona dokonale opisuje  všetko dianie 
v mikrosvete.  
 
Antropický princíp  
Len máloktorá z filozofických koncepcií tak veľmi rozbúrila  hladinu polemík vo fyzikálnej 
komunite, ako koncepcia zvaná „antropický princíp“. Hádam najvýstižnejšie charakterizuje 
jeho podstatu výrok známeho fyzika J. Wheelera :“Nie človek je adaptovaný na vesmír, ale 
naopak, vesmír je adaptovaný na človeka“. Tým sa chce naznačiť, že náš vesmír nie je 
jeden  z možných a náhodne „vybraných“ fenoménov, ale že bol  nesmierne citlivo 
vyselektovaný a naprogramovaný tak, aby sa v ňom mohol v určitom čase objaviť 
inteligentný pozorovateľ. Úžas vzbudzuje najmä poznatok, že keby  hociktorá z hlavných 
riadiacich konštánt  vesmírnej dynamiky mala aj len nepatrne pozmenenú hodnotu, takýto 
pozorovateľ by sa v ňom nemohol vyskytovať.  
Samotný názov „antropický princíp“  použil ako prvý B., Carter. Zpočiatku sa tento princíp 
formuloval  väčšinou len ako tzv. slabý antropický princíp, obsahom ktorého bolo tvrdenie, 
že vesmír je usporiadaný tak, že v niektorom vhodnom mieste môže vytvoriť podmienky 
pre vznik života. J. A. Wheeler formuloval v roku 1977 tzv. silný antropický princíp, podľa 
ktorého sa v niektorej lokalite vesmíru život musel objaviť. F. Tipler (BARROW,J.D. and 
TIPLER, F.J., 1986)  zas hovorí o tzv. finálnom  antropickom princípe, podľa ktorého  keď 
už niekde vo vesmíre život vznikol, tak v ňom zostane natrvalo.  
V tom, či antropický princíp treba brať vážne, alebo či ho považovať len za určité 
východisko z núdze, sa poprední fyzici líšia. Odporcovia  myšlienky antropického princípu 
argumentujú najmä tým, že keď sa napokon vypracuje túžobne očakávaná teória 
všetkého, dostaneme kompetentné odpovede na otázky, prečo je náš vesmír taký aký je. 
Jeden z najznámejších  zástancov tejto skupiny fyzikov , už spomínaný S. Weinberg, keď 
si uvedomil, že  nádeje na vypracovania takej teórie sa postupne menia na skepsu, 
napísal: “Nakoniec sa predsa len  budeme musieť oprieť o antropický princíp“.  
Iný významný  fyzik-kozmológ A. Linde napísal: “Tí, ktorým sa antropický princíp nepáči, 
jednoducho ignorujú skutočnosť. Tento krátky exkurz do problematiky antropického 
princípu možno uzavrieť citátom A. Einsteina, ktorý dokazuje, že už dávno pred jeho 
oficiálnym   
zverejnením  sa jeho podstata  v mysliach iných fyzikov už objavila. Ten citát znie:“ Ktovie, 
či Boh  mal pri kreácii sveta vôbec nejakú alternatívu?“ 
 
Tmavá hmota a tmavá  energia  
O tmavej hmote, ktorej obsah vo vesmíre sa odhaduje asi na 23%, sme už hovorili 
v súvislosti s axiónom. Objavujú sa síce aj pokusy vyhnúť sa tomuto postulátu vhodnou 
modifikáciou Newtonovho gravitačného zákona (tzv. teória MOND – „Modifikovaná 
Newtonova dynamika“), s ktorou prišiel fyzik M. Milgrom v roku 1983 (MILGROM, M., 
1983) , ale väčšina fyzikov dáva prednosť existencii tmavej hmoty. Zvláštnosťou teórie 
MOND je postulát, že pre malé zrýchlenia príslušná sila nie je úmerná hmotnosti ale len jej 
odmocnine. Aj keď v určitých prípadoch dosiahla aj  dobrý sôhlas s pozorovaním, veľké 
nádeje sa do nej nevkladajú, a to najmä preto, že je v rozpore s teóriou relativity.  
Ešte komplikovanejšia situácia je v spojitosti s tmavou energiou. O nej vieme len to, že 
tvorí asi 2/3 všetkej vesmírnej energie, že je zdrojom negatívneho tlaku a že spôsobuje 
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zrýchľovanie rozpínania vesmíru. Jej existencia sa  väčšinou spája so slávnou 
Einsteinovou kozmologickou konštantou, avšak pripúšťajú sa aj iné „exotické“ zdroje. 
Pokusy o výpočet jej hustoty založené najmä na tzv. kvantových fluktuáciach  vedú 
k nezmyselnému výsledku – vypočítaná hodnota  o vyše sto rádov prevyšuje  nameranú 
hodnotu! V literatúre sa prakticky vôbec nespomína  podľa môjho názoru nádejná cesta 
k vysvetleniu tejto záhady. Ruský fyzik G.I. Šipov v umelo vytvorenej  „teórii fyzikálneho 
vákua“ (ŠIPOV, G.I., 1993) ukazuje, že  vo vákuu môžu paralelne vedľa seba existovať 
kladná aj záporná energia, ktoré sa môžu  takmer dokonale kompenzovať. Výsledkom 
tejto kompenzácie môže byť neuveriteľne  malá hodnota  nameranej kozmologickej 
konštanty. Isté však je, že  na uspokojivé vysvetlenie problému tmavej energie si budeme 
musieť ešte (možno aj veľmi dlho) počkať.  
 
Možné cesty k vysvetleniu najväčších záhad 
Čím ďalej tým viac sa začínajú oči fyzikov upierať na fenomén zvaný „fyzikálne vákuum“, 
v ktorom – ako sme už uviedli – sídli asi 2/3 všetkej vesmírnej energie. Ak potom náš svet  
chápeme ako  jeden obrovský výtrisk hmoty z neho  v čase, do ktorého  vkladáme už viac-
menej nespochybniteľný „Veľký tresk“, zdá sa celkom logické predpokladať, že aj  
vlastnosti tejto obrovskej fluktuácie  musia byť determinované  jeho fundamentálnymi  
vlastnosťami. Podrobnosti o nich sa možno dozvedieť  z publikácie F. Wilczeka  
(WILCZEK, F., 2008). Na programe dňa by teda malo byť úsilie o hlbšie ich poznanie. 
O určitých aktivitách v tomto smere pojednáva napríklad  článok Krempaský et al. 
(KREMPASKÝ,J., VALKO, P. HÚŠŤAVA, Š., 2009). V ňom sa na príklade rádioaktívneho 
rozpadu jódu demonštruje, že  chaotický charakter tohto rozpadu  vykazuje nie 
stochasticky ale deterministický chaos, čo poukazuje na fraktálnu dynamiku a teda 
pravdepodobne aj na fraktálnu štruktúru fyzikálneho vákua. To by mohlo viesť nielen  
k vysvetleniu, prečo sa strunový model elementárnych častíc osvedčuje ako  dobrá báza 
pre zatiaľ len pripravovanú „teóriu všetkého“, ale aj k  vysvetleniu veľkej záhady tzv. 
problému hierarchie. Jeho podstatou je otázka, prečo fyzikálne vákuum vygenerovalo (a 
stále generuje) nie ľubovoľné , ale len veľmi ostro separované skupiny elementárnych 
častíc.  
Na spomenutej ceste k riešeniu spomínaných záhad však leží  prakticky neprekonateľná 
prekážka – posunutie našich znalosti o jeden rad hlbšie nás stálo niekoľko miliárd dolárov, 
na priame experimentálne skúmanie fyzikálneho vákua nám však chýba ešte 18 radov!. Je 
preto isté, že veda sa  na tomto poli bude musieť opierať vždy len o nepriame metódy 
skúmania.  
 
Záver 
Cieľom príspevku bolo najmä poukázať na to, že optimizmus súvisiaci s nádejou na skoré 
vypracovanie „teórie všetkého“ sa v súčasnosti viac-menej  vytráca a namiesto  
očakávania, že fyzika prakticky speje k svojmu zavŕšeniu, sa na programe dňa vynorujú  
nové a nečakane vážne problémy. Takmer sa opakuje dramatická situácia  z konca 19. 
storočia, keď sa na zasadnutí Francúzskej akadémie vied prehlásilo, že fyzika je už 
„ukončená veda“. Zakrátko na to však M. Planck ukázal, že nielenže nie je ukončená, ale 
že ju treba vybudovať odznova. Ak v súčasnosti konštatujeme  s veľkým sklamaním, že aj 
to všetko, čo už vieme a na čo sme aj primerane hrdí, sa vzťahuje približne len na 5% 
všetkej reality, musíme si skromne priznať, že  podstatná časť práce na vybudovaní 
kompletnej fyziky nás ešte len čaká. Podstatnú časť reality  (v podobe tmavej energie 
a tmavej hmoty)  predstavuje v súčasnosti „trinástu komnatu“, od ktorej kľúčik zatiaľ ešte 
len  hľadáme.  
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DVE ÚROVNE VYUČOVANIA FYZIKY NA STREDNEJ ŠKOLE – ENERGIA 
ROTAČNÉHO POHYBU 
 
Peter Horváth 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 
 
Abstrakt: V príspevku sa snažíme poskytnúť konkrétny námet na vedenie série 
vyučovacích hodín, kde je hĺbka učiva rozdelená na dve úrovne. Pre základný kurz fyziky 
na gymnáziu, je určená prvá časť, zameraná na motiváciu a jednoduchšiu formuláciu 
poznatkov. Obsahuje množstvo demonštračných experimentov, pokusy si žiaci môžu 
zopakovať aj doma. Na motivačnú časť nadväzujú hodiny venované matematickému opisu 
a zavedeniu pojmov opisujúcich energiu rotačného pohybu. Táto druhá, vyššia úroveň, je 
určená pre rozšírený kurz fyziky v treťom a štvrtom ročníku, teda pre žiakov, ktorí prejavia 
záujem o hlbšie poznatky z fyziky. 
 
Kľúčové slová: reforma školstva, voliteľné hodiny, demonštračný experiment, riadený 
rozhovor, moment zotrvačnosti 
 
Úvod 
Jedným z konkrétnych výsledkov reformy školstva na Slovensku je výrazne znížený počet 
hodín fyziky, ktoré majú absolvovať všetci gymnazisti, a zároveň pre žiakov možnosť 
vybrať si z veľkého počtu voliteľných hodín v treťom, a najmä vo štvrtom ročníku. Výrazná 
redukcia počtu hodín pre všetkých je pritom v rozpore s cieľmi reformy, keď vyučovanie už 
nemá byť zamerané najmä na získanie veľkého množstva poznatkov, ale má byť 
zamerané na rozvoj žiackych kompetencií. Aby sme naplnili ciele reformy, je nutné, aby 
žiaci boli aktívne zapájaní do vyučovania. 
Pred učiteľom fyziky stojí neľahká úloha ukázať žiakom, akými prostriedkami získavame 
vo fyzike poznatky, oboznámiť ich, čím sa v súčasnosti fyzici a technici zaoberajú, 
oboznámiť žiakov so základnými zákonmi v prírode a ich dosahom a súvislosťami s našim 
životom. Ďalšia, pre učiteľa fyziky možno až existenčne dôležitá, je úloha motivovať 
žiakov, aby sa prihlásili aj na rozšírené hodiny fyziky vo vyšších ročníkoch. 
Cieľmi vyučovania sa zaoberal aj článok P. Demkanina (Demkanin, 2008), kde je niekoľko 
inšpiratívnych myšlienok a aj načrtnuté porovnanie formulácií cieľov u nás a v zahraničí. 
Jeden z mnohých príkladov, ako viesť vyučovacie hodiny, zamerané na žiacke aktivity, 
a kde vidíme priamo dosah poznatkov na bežný život, uverejnila K. Velmovská 
(Velmovská, 2009). 
V príspevku sa snažíme poskytnúť konkrétny námet na vedenie série vyučovacích hodín, 
kde je hĺbka učiva rozdelená na dve úrovne. Pre všetkých, pre základný kurz fyziky na 
gymnáziu, je určená prvá časť. Obsahuje množstvo demonštračných experimentov, ktoré 
môžeme využiť pri riadenom rozhovore so žiakmi. Väčšinu experimentov si žiaci môžu 
zopakovať doma, niektoré z experimentov sú frontálne, žiaci ich realizujú spolu 
s predvádzaním učiteľa. Z ďalších navrhovaných postupov je vhodné pre základný kurz 
fyziky na gymnáziu využiť časti venované demonštračným a žiackym pokusom. Samotný 
matematický opis, je určený pre rozšírený kurz fyziky v treťom a štvrtom ročníku, teda pre 
žiakov, ktorí prejavia záujem o hlbšie poznatky z fyziky. 
 
Vyučovacia hodina v „základnom“ kurze fyziky pre všetkých, motivácia 
Na začiatku hodiny predvedieme motivačný pokus. Prinesieme do triedy hračky – autíčka. 
Rozbehneme ich a necháme ich naraziť do steny. (V našom prípade máme auto a traktor.) 
Autíčko sa od steny odrazí. Traktor ostáva po náraze nalepený na stenu a točia sa mu 
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kolesá. Pýtame sa: „Ako by vysvetlili, že traktor sa neodrazí a že sa mu točia kolesá?“ 
Medzi odpoveďami sa obyčajne vyskytne aj vysvetlenie, že traktor má zotrvačník. Tu sa 
zvykneme pýtať: „Čo to znamená? Vedeli by ste nakresliť, čo je vnútri?“ Po odpovedi, 
diskusii so žiakmi, rozoberieme traktor a necháme ho rozobratý kolovať, aby si žiaci 
pozreli zotrvačník. 

 

 
Obrázok 1: Rozobratý traktor so zotrvačníkom 

 
Žiakov upozorníme, že aj rotačný pohyb je spojený s energiou, rotujúce teleso má 
kinetickú energiu. 
Ako ozrejmiť pokusmi pojem moment zotrvačnosti? (Slovné spojenie „moment 
zotrvačnosti“ zatiaľ nevyslovujeme.) Veľmi pekne a nekomplikovane sa dá pojem moment 
zotrvačnosti demonštrovať pomôckou vyrobenou zo starých CD nosičov a skrutiek 
s maticami. Pomocou troch skrutiek s priemerom asi 1 cm a dĺžkou 5 cm a dvoch CD-čok 
vytvoríme kolesá. Tieto sa líšia miestom, kde ich spojíme. Prvé koleso má skrutky 
v blízkosti osi, druhé blízko pri obvode. Kolesá sú odlíšené aj farebne, červené koleso má 
skrutky pri strede, modré pri obvode. Prevažnú časť hmotnosti kolies tvoria skrutky 
s maticami. Obe kolesá majú rovnakú hmotnosť. 

 

 
Obrázok 2: Kolesá vytvorené z CD-čok a skrutiek, obe kolesá majú rovnakú hmotnosť. 

 
Navlečieme ich vedľa seba na (drevenú) palicu. Vyzveme žiakov: „Nájdite spoločné 
a rozdielne znaky koliesok!“ Potom im opíšeme experiment, ktorý bude nasledovať, ale 
zatiaľ ho nerealizujeme. Oznámime im, že obe kolesá navlečené na palici roztočíme 
rovnakou rýchlosťou. Žiakov sa opýtame: „Ktoré z kolies sa po roztočení rovnakou 
rýchlosťou zastaví skôr?“ Necháme im čas na rozmyslenie a potom ich odpovede 
rozdelíme: „Kto si myslí, že sa skôr zastaví červené koleso?“ Počet zapíšeme na tabuľu. 
Podobne: „Kto si myslí, že sa skôr zastaví modré koleso?“ „Kto si myslí, že zastavia 
naraz?“ Vyzveme z každej skupiny niekoho, aby vysvetlil, čo ho k jeho tipu viedlo. Niekedy 
treba vyvolať za sebou viacerých žiakov, aby mohli svoje argumenty konfrontovať. Často 
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sa stáva, že žiak nemá žiadny rozumný argument, vyslovene háda. Vyučovacie hodiny, na 
ktorých sa podarí vyvolať diskusiu medzi žiakmi, považujeme za vydarené. 
Teraz pristúpime k samotnému experimentu. Experiment môže predvádzať jeden zo 
žiakov. Naraz roztočíme rukou obe kolesá. Po roztočení sa postupne zastavia. Skôr sa 
zastaví koleso so skrutkami pri osi, koleso so skrutkami pri obvode zastaví neskôr. Pokus 
môžeme viackrát zopakovať, prípadne si vymeníme ruky, ktorými roztáčame kolesá, aby 
sme ukázali, že výsledok bude taký istý. 

 

 
Obrázok 3: Roztáčanie koliesok. Ktoré z nich sa bude po roztočení pohybovať dlhšie? 

 
Vyzveme žiakov k diskusii, prečo koleso so skrutkami po obvode zastavilo neskôr. 
Niekedy sa objaví vysvetlenie, že pre tieto skrutky je väčšie trenie. Diskusiu treba 
nakoniec priviesť k výsledku: Obe kolesá mali na začiatku rovnakú rýchlosť (obvodovú a 
uhlovú rýchlosť). Keďže majú rovnakú hmotnosť, trecia sila, ktorá ich zastavuje je pre obe 
rovnaká. Pripomenúť môžeme úlohy, ktoré sme už riešili pred touto sériou hodín. Žiaci by 
už mali vedieť, že ťažšie sa zastaví na rovnej ceste kamión, než osobné auto. Príčina je 
v tom, že kamión má väčšiu kinetickú energiu. Späť k našej úlohe: Ťažšie sa zastavilo 
koleso, ktoré malo hmotu rozloženú viac pri obvode, jeho skrutky sa pohybovali rýchlejšie. 
Koleso so skrutkami pri obvode malo na začiatku väčšiu kinetickú energiu (rotačného 
pohybu). 

 

 
Obrázok 4: Papierové kotúčiky, ktoré vytvoril žiak na domácu úlohu. 
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Žiaci si môžu tento experiment zopakovať aj doma. Nemusia používať cédečka. Môžu si 
napríklad z kartónového papiera vystrihnúť rovnaké kotúčiky. Kotúčiky možno upraviť tak, 
že z nich vystrihnú strednú časť (ale tak, aby sa kotúčiky nerozpadli) a nalepia na obvod, 
respektíve k osi. Takto vzniknuté kotúče majú pri rovnakej hmotnosti rôzny moment 
zotrvačnosti. Keď ich v strede prepichneme a navlečieme napríklad na ihlicu môžeme 
zopakovať pokus s kolesami. Roztočíme ich naraz rovnakou rýchlosťou. Pozorujeme, 
ktoré skôr zastaví. Zostrojiť dvojicu takýchto koliesok (alebo iných telies) môžeme zadať 
žiakom na domácu úlohu. 
Iný spôsob demonštrácie momentu zotrvačnosti poskytuje pokus, pri ktorom kolesá pevne 
upevníme na otáčavú osku a budeme ich rozbiehať pomocou závažia. Máme dve kolesá 
vytvorené z CD, spojených pomocou skrutiek s maticami. Skrutky sú opäť v rôznych 
vzdialenostiach od osi otáčania, prvé koleso ich má blízko pri osi, druhé pri obvode. 
Koleso budeme rozbiehať pomocou závažia upevneného na špagáte, ktorý je obtočený 
z oboch strán kolesa symetricky na oske (obrázok 5). 
Pri samotnej realizácii pokusu sú na začiatku pokusu špagáty namotané na osky, závažia 
sú hore pri kolese. Závažia sú zdola podopierané, napríklad dreveným pravítkom. Konce 
osí kolies sú upevnené, aby sa mohli voľne točiť a môžu ich držať dvaja žiaci. 
Podobne ako v predchádzajúcom pokuse, vedieme so žiakmi najprv diskusiu o tom, čo 
majú kolesá spoločné a čo rozdielne. Potom ich slovne oboznámime s tým, čo ideme 
robiť: „Naraz pustíme obe závažia. Čo sa stane?“ Odpoveď: „Kolesá sa rozbehnú, závažia 
pôjdu dole.“ „Ktoré z kolies sa bude rozbiehať rýchlejšie?“ Žiakov necháme hlasovať 
a potom diskutujeme o motívoch, argumentoch ich riešenia. Napokon pristúpime 
k realizácii samotného pokusu. Závažia naraz pustíme, kolesá sa začnú otáčať. Žiakov, 
ktorí pridržiavajú kolesá treba upozorniť, aby osky pridržiavali naozaj voľne, aby na osky 
zboku netlačili. Po pustení závaží vidíme, že ľahšie sa rozbieha koleso so skrutkami pri 
osi. 

 

 
Obrázok 5: Kolieska na otáčavej oske, rozbiehať sa budú 100 g závažiami. Ktoré príde 

dolu skôr? 
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Obrázok 6: Ľahšie sa rozbieha koliesko so skrutkami pri osi. 

 
Ďalší zo série pokusov, pri ktorých sa využívajú CD-čka, je súťaž kolies. Máme tri kolesá 
vytvorené pomocou dvojíc CD a skrutiek s priemerom 1 cm a dĺžkou 10 cm s maticami. 
Každé z kolies je tvorené dvomi CD-čkami a tromi skrutkami. Kolesá majú rovnaký 
polomer a aj rovnakú hmotnosť. Líšia sa opäť umiestnením skrutiek. Jedno CD-čko ich má 
pri osi, druhé približne v strede medzi osou a obvodom a tretie má skrutky v blízkosti 
obvodu. 

 

 
Obrázok 7: Kolieska na naklonenej rovine pripravené na štart. Ktoré bude dolu prvé? 

 
Kolesá postavíme na vrch naklonenej roviny, s uhlom skonu do 5 stupňov. Naklonenú 
rovinu vytvoríme napríklad pomocou zodvihnutej lavice. Troch žiakov poprosíme, aby na 
konci naklonenej roviny kolesá chytali, aby sa nepoškodili. Pred pustením CD-čok 
necháme žiakov hádať, ktoré z kolies sa bude rozbiehať najľahšie a ktoré najťažšie. 
Výsledky tipovania zaznamenáme na tabuľu. Potom CD-čka naraz pustíme z naklonenej 
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roviny. Najľahšie sa rozbehne koleso so skrutkami pri osi, na jeho rozbehnutie treba 
najmenšiu energiu. 
 

 
Obrázok 8: Kolieska na konci naklonenej roviny. Najrýchlejšie bolo koliesko so skrutkami 

pri osi. 
 
Nasledujúci pokus môžeme využiť aj pri písomnom alebo ústnom skúšaní (napríklad ako 
bonusovú úlohu). Ide o úlohu typu čierna skrinka. Na hodinu prinesieme dve rovnaké 
plechovky od diaboliek a váhy. Ukážeme, že plechovky majú rovnakú hmotnosť. Potom 
ich naraz pustíme valivým pohybom z naklonenej roviny. Jedna z nich sa rozbieha 
rýchlejšie ako druhá. Úloha pre žiakov: „Vymyslite, ako je možné, že jedna z plechoviek sa 
rozbieha ľahšie!“ Odpoveď: Keď plechovky otvoríme, vidíme, že je v nich plastelína 
(obrázok 9). 

 

          
Obrázok 9: Ktorá z týchto plechoviek sa pri valivom pohybe rozbieha ľahšie? 

 
Do plechoviek sme umiestnil rovnaké množstvo plastelíny. V jednej z plechoviek je 
plastelína nalepená zvnútra po obvode, v druhej je nalepená zvnútra v strede. Plechovka 
s plastelínou uprostred zrýchľuje po naklonenej rovine s väčším zrýchlením a skotúľa sa 
naklonenou rovinou rýchlejšie. Obe plechovky tvaru valca majú rovnaký polomer a spolu 
s plastelínou rovnakú hmotnosť. Na začiatku majú obe kolieska rovnakú polohovú energiu 
a sú v pokoji. Na roztočenie jedného z nich treba väčšiu energiu, takže sa bude roztáčať 
pomalšie. 
Pokusy, pri ktorých púšťame telesá z naklonenej roviny, upozorňujú, že časť polohovej 
energie sa mení aj na kinetickú energiu rotačného pohybu. Na záver tejto časti môžeme 
viesť so žiakmi diskusiu o možných aplikáciách tohto javu v praxi, prípadne o tom, ako sa 
jav prejavuje v prírode (pozri napríklad záver kapitoly „Utvrdenie poznatku“ tohto 
príspevku). 
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Vyučovacie hodiny rozširujúce učivo vo vyšších ročníkoch, zavedenie pojmu 
moment zotrvačnosti 
Pri odvodení vzťahu pre výpočet kinetickej energie rotačného pohybu sa nám osvedčil 
postup od najjednoduchšieho prípadu k zložitejším. V prvom pokuse roztočíme guľôčku na 
špagáte vo vodorovnej rovine (obrázok 10). 

 

 
Obrázok 10: Aká je kinetická energia guľôčky? 

 
Pýtame sa žiakov: „Vedeli by ste vypočítať kinetickú energiu guľôčky? Ktoré veličiny 
potrebujeme odmerať, aby sme mohli kinetickú energiu roztočenej guľôčky zistiť?“ 
Výsledkom diskusie by mohlo byť, že potrebujeme zistiť hmotnosť guľôčky a jej rýchlosť. 
Rýchlosť určíme napríklad z polomeru kružnice, po ktorej sa guľôčka otáča a z frekvencie 
alebo periódy otáčavého pohybu. 
V druhom pokuse roztočíme dve rovnaké guľôčky z plastelíny spojené ľahkou špajľou, os 
otáčania špajle je v jej strede. Špajľa je v strede pripevnená na špagát, za ktorý držíme 
sústavu pri jej rotačnom pohybe (obrázok 11). Opäť necháme žiakov, aby sami prišli na to, 
ako vypočítať kinetickú energiu roztočenej sústavy. Žiaci prídu na to, že celková kinetická 
energia sa dá vypočítať ako súčet kinetických energií jednotlivých roztočených guľôčok. 
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Obrázok 11: Aká je kinetická týchto dvoch guličiek z plastelíny? 

 
Nasleduje pokus s dvoma rovnako dlhými špajľami, ktoré sa v strede križujú pod pravým 
uhlom, na ich koncoch sú guľôčky, špajle majú os otáčania v strede, kde sa prekrížili. 
Guľôčky majú rôznu hmotnosť. Situácia je podobná, ako v predchádzajúcom prípade, 
kinetickú energiu vypočítame ako súčet kinetických energií jednotlivých guľôčok. 
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pričom rýchlosť vypočítame zo vzťahu: 
rfv π2= , 

alebo  
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Následne môžeme roztočiť retiazku, alebo obrúčku. Retiazka je vďačný objekt aj preto, 
lebo sa správa „prekvapivo“ tým, že sa zodvihne a rotuje vo vodorovnej rovine (obrázok 
12). Potom sa žiakov opýtame: „Ako teraz vypočítame celkovú kinetickú energiu?“ Snáď 
sa v triede nájde niekto, kto objaví v retiazke súbor niekoľkých telies (článkov retiazky), 
ktoré sa točia všetky rovnakou rýchlosťou a ich celková hmotnosť je hmotnosť retiazky. 
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Ak uvážime, že celková hmotnosť retiazky je m, tak platí: 
mmmm n =+++ ...21 , 

a potom 
2

2
1 mvEK = , 

kde rýchlosť možno opäť určiť odmeraním polomeru a periódy alebo frekvencie otáčania: 
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Obrázok 12: Vedeli by ste vypočítať kinetickú energiu rotujúcej retiazky? 

 
Potom modelujeme situáciu, keď os otáčania nie je presne v strede medzi guľôčkami. 
Pokus realizujme pomocou jednej špajle, ktorá má na koncoch guľôčky z plastelíny, ale os 
otáčania nebude v strede, ale bližšie k jednej s guľôčok. Situáciu sme v triede modelovali 
tak, že sme špajľu držali medzi prstami, a tak sa snažili točiť. Aká je teraz celková 
kinetická energia sústavy? Opäť sa dá vypočítať ako súčet kinetických energií jednotlivých 
guľôčok, z ktorých je sústava zložená. 

21 KKK EEE +=  
Vyzveme žiakov, aby napísali, čo všetko treba odmerať teraz. Necháme žiakov prísť na 
skutočnosť, že situácia je trošku komplikovanejšia, lebo guľôčky sa netočia rovnakou 
rýchlosťou. 
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Aby sme zistili rýchlosti jednej aj druhej guľôčky, potrebujeme zistiť pre každú z nich 
vzdialenosť od osi otáčania ,1r  2r . Potom môžeme vypočítať rýchlosti: 
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„Ako vypočítame kinetickú energiu viacerých telies rotujúcich s rovnakou 
frekvenciou, napríklad piatich?“ Žiaci hravo odpovedia, že potrebujeme zistiť 5 hmotností 
a 5 vzdialeností osi otáčania. 

Predstavme si teraz, že necháme rotovať dve obruče s rôznym polomerom okolo 
spoločnej osi. Kinetickú energiu rotujúcej obruče sme už mali (pozor, nezotrieť si z tabule 
výsledok pre kinetickú energiu rotujúcej obruče). Situáciu namodelujeme napríklad 
obrúčkami z papiera. Netreba ich nechať rotovať, to už si žiaci vedia predstaviť. 
Matematicky je výsledok rovnaký, ako pre dve rotujúce guľôčky z predchádzajúceho 
príkladu. Analogicky, ak bude obručí 5... Tu už postup riešenia iba naznačíme, riešenie si 
žiaci premyslia sami a netreba ho ani písať na tabuľu. Môžeme prejsť do finále: „A čo ak 
roztočím valec okolo jeho osi?“ Ako pomôcka mi môže poslúžiť toaletný papier. Valec sa 
skladá z množstva tenučkých obručí (pamätáte retiazku, ako súbor množstva článkov?) 
Poďme počítať kinetickú energiu valca, ktorý sme si v myšlienkach rozdelili na množstvo 
tenučkých obručí. To množstvo označíme n. Menšia didaktická poznámka: Pripravujeme si 
pôdu pre budúci infinitezimálny počet a pre pojem integrál. 

KnKKKK EEEEE ++++= ...321  
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Vyzveme žiakov: „Nájdite, čo všetko majú naše tenučké obrúčky spoločné!“ Medzi 
odpoveďami sa vyskytne aj uhlová rýchlosť. Ak nie, dovedieme ich k nej. Ak prepíšeme 
vzťahy pre rýchlosť pomocou uhlovej rýchlosti, dostávame: 

11 rv ω= , 
22 rv ω= , 

33 rv ω= , 
..., 

nn rv ω= . 
Pre kinetickú energiu rotačného pohybu potom platí: 
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Je jasné, že my nebudeme valec naozaj deliť na veľa tenučkých obručí a počítať takto 
kinetickú energiu. Dalo by sa to urobiť napríklad s tým toaletným papierom, ale nebudeme 
to robiť. Miesto nás to už ľudia urobili a my vieme, aký je výsledok. Pre prípad valca pre 
zátvorku vo vzťahu hore spolu vychádza: 

2

2
1 mr , 

kde m je hmotnosť valca, r je jeho polomer. Zátvorka predstavuje novú fyzikálnu veličinu: 
moment zotrvačnosti, označuje sa J.  
Môžeme teda napísať: 

2

2
1 ωJEK = , 

kde J je moment zotrvačnosti valca a ω je uhlová rýchlosť, akou valec rotuje okolo svojej 
osi. 

Vyzveme žiakov: „Jednotku momentu zotrvačnosti si skúste odvodiť teraz sami.“ 
Nasleduje odvodenie jednotky z rozmerovej analýzy. Všimnite si, že máme odvodený 
vzťah pre kinetickú energiu rotujúceho telesa pomocou veličiny uhlová rýchlosť, ktorá je 
rovnaká pre každý bod na telese. 
Obdobne môžeme kinetickú energiu rotujúceho telesa napísať pre ľubovoľné teleso ako: 

2

2
1 ωJEK = . 

Vzťah (vzorec) pre výpočet kinetickej energie rotujúceho telesa je formálne rovnaký pre 
každé rotujúce teleso. Jednotlivé telesá sa líšia svojím momentom zotrvačnosti J. 

Teraz budeme diskutovať o momente zotrvačnosti gule. „Skúste si premyslieť, ktoré 
z telies má väčší moment zotrvačnosti a prečo: guľa s polomerom 10 cm a hmotnosťou 
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1 kg, alebo valec s polomerom 10 cm a hmotnosťou 1 kg? Predstavte si, že obe telesá 
roztočíme okolo ich osi uhlovou rýchlosťou 1 rad.s-1. Ktoré z telies má väčšiu kinetickú 
energiu?“ Niektorí zo žiakov obyčajne sami prídu na to, že väčšiu kinetickú energiu pri 
rotácii s rovnakou uhlovou rýchlosťou má valec, lebo väčšia časť jeho hmoty je ďalej od 
osi otáčania. Po vysvetlení si tejto skutočnosti už môžeme z tabuliek nájsť (prípadne učiteľ 
prezradí) vzťah pre moment zotrvačnosti homogénnej gule, ktorej os otáčania prechádza 
stredom gule. 

2

5
2 mrJ = . 

Nasleduje bonusová úloha: „Aký je moment zotrvačnosti obruče, ktorá rotuje okolo svojho 
stredu s osou otáčania kolmo na rovinu obruče? Uhádnite, napíšte vzorec a vysvetlite, čo 
vás k tomuto vzorcu viedlo.“ Keďže (tenká) obruč rotujúca okolo svojej osi má všetky body 
rovnako vzdialené od osi otáčania, jej kinetická energia je 

2

2
1 mvEK = , 

kde m je jej hmotnosť a v rýchlosť, akou sa jej všetky body pohybujú. Tento vzťah možno 
porovnať so všeobecným vzťahom pre kinetickú energiu rotujúcich telies: 

2

2
1 ωJEK = , 

z čoho po úpravách dostaneme 
2mrJ = . 

Daný výsledok sa dá aj logicky zdôvodniť, veď všetky body obruče sú rovnako vzdialené 
od osi otáčania, ich vzdialenosť je r. 
 
Utvrdenie poznatku 
Na nasledujúcej hodine sa vrátime k pokusom s cédečkami a vysvetlíme si ich správanie 
pomocou novo zavedeného pojmu moment zotrvačnosti. Žiakov rozdelíme do skupín. 
Každá skupina dostane za úlohu vypočítať moment zotrvačnosti jedného z kolies, ktoré 
boli použité v predchádzajúcich pokusoch: „Vypočítajte moment zotrvačnosti kolesa!“ Pri 
výpočtoch nebudeme uvažovať hmotnosť CD nosičov, v porovnaní s hmotnosťou skrutiek 
s maticami ich zanedbáme. Dĺžkové rozmery na kolesách a hmotnosti odmeriame. 
Napríklad pre kolesá, ktoré sme roztočili na paličke rovnakou počiatočnou rýchlosťou platí: 

2
11 3mrJ = , 2

22 3mrJ = , 
kde J1 je moment zotrvačnosti prvého kolesa, r1 je vzdialenosť (stredu) skrutky od stredu 
kolesa, m je hmotnosť jednej skrutky s maticou a podložkami. Číslo 3 vo vzťahu znamená 
tri takéto skrutky s matičkami. Analogicky vypočítame momenty zotrvačnosti pre všetky 
kolesá vytvorené z CD-čok. Keďže vzdialenosti skrutiek od stredov kolies sú pre rôzne 
kolesá rôzne, majú tieto kolesá aj rôzny moment zotrvačnosti. Koleso, ktoré má skrutky 
najďalej od stredu CD-čok, má najväčší moment zotrvačnosti, koleso, ktoré ma skrutky 
najbližšie k stredu, má najmenší moment zotrvačnosti. Najľahšie sa rozbieha, aj najľahšie 
sa zastavuje koleso s najmenším momentom zotrvačnosti. Na jeho rozbehnutie a potom 
zastavenie treba totiž najmenšiu energiu. Niektorí žiaci to možno uvidia aj zo vzťahu: 

2

2
1 ωJEK = , 

kde EK je kinetická energia rotačného pohybu kolesa, J je moment zotrvačnosti kolesa a ω 
uhlová rýchlosť rotačného pohybu kolesa. 
Pri pokuse s rozbiehaním kolesa na osi pomocou závažia sa spýtame: „Už vieme, že 
roztočené teleso má kinetickú energiu. Odkiaľ ju pri pokuse kolesá získavajú?“ Od žiakov 
očakávame odpoveď, že kinetickú energiu pre rotačný pohyb získalo koleso z polohovej 
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energie závažia, ktoré sme pustili a ktoré vlastne padá dole a stráca svoju polohovú 
energiu. Ďalšia otázka je: „Ktoré z kolies má po spustení väčšiu maximálnu kinetickú 
energiu?“ Ak na to žiaci neprídu sami, upozorníme ich, že kolesá získavajú energiu 
z polohovej energie závaží, ktorá bola na začiatku pre obe závažia rovnaká. Preto majú po 
skotúľaní približne rovnakú kinetickú energiu, ktorú získali z rovnakej polohovej energie 
závaží na začiatku. Aj keď sa netočia rovnakou rýchlosťou. Opäť môže pomôcť aj 
matematická formulka pre kinetickú energiu rotačného pohybu: 

2

2
1 ωJEK =  

Ak majú obe kolesá rovnakú maximálnu kinetickú energiu a jedno z nich má väčší moment 
zotrvačnosti, má toto koleso menšiu uhlovú rýchlosť. 
V ďalšej časti potom riešime úlohy na valivý pohyb. Príklad: „Valec s hmotnosťou 0,2 kg sa 
kotúľa z naklonenej roviny z výšky 20 cm. Aká bude jeho rýchlosť po skotúľaní? Valivý 
odpor neuvažujte.“ Úloha je zvolená tak, aby sa reálne dala na hodine predviesť. Úlohu 
riešime pomocou zákona zachovania mechanickej energie. Na začiatku je valec v pokoji 
a má polohovú energiu. Po skotúľaní sa jeho polohová energia zmení na kinetickú. 
Kinetická energia má dve zložky. Prvou zložkou je kinetická energia posuvného pohybu, 
druhou je kinetická energia rotačného pohybu. Zmenu polohovej energie na kinetickú 
možno vyjadriť rovnicou: 

KRKPP EEE += , 
kde EP je polohová energia telesa na začiatku pohybu (nulovú polohovú energiu volíme 
dolu na konci naklonenej roviny), EKP je kinetická energia posuvného pohybu po skotúľaní 
sa z naklonenej roviny a EKR je kinetická energia rotačného pohybu po skotúľaní sa 
z naklonenej roviny. Po úprave: 

22

2
1

2
1 ωJmvmgh += . 

Kinetickú energiu rotačného pohybu valca si môžeme upraviť dosadením za moment 
zotrvačnosti 

2

2
1 mrJ = : 

222

2
1

2
1

2
1 ωmrmvmgh += . 

Ďalej platí, že rýchlosť na obvode valca vzhľadom jeho stred je 
rvO ω= . 

Nasleduje menší háčik. Treba žiakov presvedčiť, že takto určená rýchlosť v je taká istá, 
ako rýchlosť, akou sa valec posúva, čiže rýchlosť, ako sa posúva stred valca vzhľadom na 
podložku. Uvedomiť si túto skutočnosť je pre žiakov ťažké. Pomôckou je v tomto prípade 
hračka, pásový traktor a koleso od bicykla. Uvedieme pásový traktor do pohybu na stole. 
Všimnite si, že ak sa pásový traktor pohybuje, časť pásu, ktorá je na zemi, je vzhľadom na 
zem v pokoji (obrázok 13). Podobne ako s pásom tanku je to aj s bicyklovým kolesom. Ak 
sa koleso pohybuje bez prešmykovania po ceste, je bod, v ktorom sa koleso dotýka cesty 
vzhľadom na cestu v pokoji. Ak by sa časť kolesa, v ktorom sa koleso dotýka zeme, 
pohybovala vzhľadom na zem, koleso by sa prešmykovalo. Iné vysvetlenie: Zoberme si 
napríklad nejaký bod na obvode kolesa. Ak sa tento bod blíži k ceste, ide najprv k ceste, 
potom na chvíľu je na ceste, a potom sa od cesty vzďaľuje. V momente, keď sa cesty 
dotýka, je vzhľadom na cestu v pokoji. Ide o podobný jav, ako keď vyhodíme zvislo nahor 
kameň. Kameň najprv letí hore, dosiahne maximálnu výšku a začne padať nadol. Na 
krátky okamih v najvyššom bode dráhy má teda nulovú rýchlosť vzhľadom na zem. 
Vysvetlenie s kolesom zvykneme niekoľkokrát zopakovať, aby mu žiaci porozumeli. 
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Obrázok 13: Časť pásu, ktorá je na zemi, je pri pohybe tanku vzhľadom na zem v pokoji. 

 
Ďalšie možné vysvetlenie je, že bod na obvode kolesa, napríklad bicykla, prejde pri 
pohybe takú istú dráhu ako cyklista, alebo os kolesa. Táto skutočnosť sa využíva pri 
bicyklových tachomeroch. 
Ak sme sa zmierili s tým, že bod kolesa, ktorý sa dotýka zeme, je vzhľadom na zem 
v pokoji, môžeme pristúpiť k ďalšej úvahe, taktiež nie triviálnej. Rýchlosť (presnejšie 
veľkosť rýchlosti), akou sa pohybuje bod na obvode kolesa vzhľadom na stred je taká istá, 
akou sa pohybuje stred vzhľadom na bod na obvode kolesa. Ide o vzájomný pohyb bodu 
na obvode kolesa a stredu kolesa. Ak teraz zoberieme bod, ktorý sa dotýka zeme, 
môžeme tvrdiť, že rýchlosť, ako sa otáča tento bod okolo stredu je taká istá, akou sa stred 
pohybuje vzhľadom na zem. Záver: rýchlosť, akou sa pohybuje obvod kolesa vzhľadom na 
stred je taká istá, akou sa stred kolesa posúva vzhľadom na zem. Ešte raz: Rýchlosť, akou 
sa otáča obvod kolesa je rovná rýchlosti posuvného pohybu tohto kolesa (ak sa koleso 
neprešmykuje). 
Preto: 

vvO =  
a môžeme písať 

22

2
1

2
1

2
1 mvmvmgh += , 

z čoho pre vyriešenie úlohy vyjadríme rýchlosť. Niektorí žiaci si možno všimnú a ostatných 
upozorníme, že hmotnosť valca sa v danej rovnici vykráti, čo znamená, že rýchlosť, akou 
sa valec bez uváženia valivého odporu skotúľa naklonenou rovinou, nezávisí od hmotnosti 
valca. Dokonca ani od jeho polomeru, ten vo výslednej rovnici taktiež nevystupuje. Ak by 
sme mali dva homogénne valce líšiace sa aj polomerom aj hmotnosťou a dokázali by sme 
ich naraz bez valivého odporu pustiť naklonenou rovinou, budú sa rozbiehať rovnako. 
Tento výsledok môžeme aj demonštrovať, treba si však dobre vyskúšať realizáciu 
experimentu pred hodinou, aby výsledok naozaj neovplyvnil valivý odpor. 
Ďalším zo série pokusov môže byť porovnanie kotúľania sa guľôčky a valčeka. Guľôčku 
aj valček naraz pustíme z rovnakej výšky po naklonenej rovine. Ak nám pokus nepokazí 
valivý odpor, valček očividne zaostáva. Na domácu úlohu môžeme žiakom dať vypočítať, 
akou rýchlosťou sa z naklonenej roviny, ktorú sme použili pre valček, skotúľa homogénna 
guľa, ak predpokladáme nulový valivý odpor. 
Peknou aplikáciou zachovania mechanickej energie je aj hračka jojo (obrázok 14). 
Vysvetliť premeny energie na tejto hračke žiaci po predchádzajúcich sériách pokusov 
zvládajú väčšinou sami. Vysvetliť premeny na joje môžeme žiadať aj pri ústnom alebo 
písomnom skúšaní. 
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Obrázok 14: Vysvetlite, ako sa premieňa energia v tejto hračke! 

 
Ešte sme nespomínali moment zotrvačnosti toho istého telesa vzhľadom na rôzne osi. 
Predvedieme pokus s guľôčkou, ktorú pripevníme na špagát. Guľôčku na špagáte 
roztočíme okolo jej osi. Skúsime spolu so žiakmi odhadnúť frekvenciu otáčavého pohybu 
a kinetickú energiu rotujúcej guľôčky. Potom guľôčku, pripevnenú na jednom konci 
špagátu, roztočíme okolo druhého konca špagátu, podobne ako na obr. 10. Malo by byť 
zrejmé, že aj pri menšej frekvencii otáčania ako v prvej časti pokusu je kinetická energia 
takto rotujúcej guľôčky väčšia. Znamená to, že aj moment zotrvačnosti takto rotujúcej 
guľôčky je väčší. 
Posledným z tejto série pokusov môže byť porovnanie kinetickej energie tyče. Máme dve 
rovnaké tyče. Prvú roztočíme okolo jej stredu, druhú okolo jedného jej konca. Obe nech sa 
točia rovnakou frekvenciou. Žiakov sa pýtame: „Ktorá z nich má väčšiu kinetickú energiu, 
čiže aj väčší moment zotrvačnosti?“ 
Ďalší jav, ktorý súvisí s momentom zotrvačnosti, možno predviesť na otáčavej platni 
prípadne stoličke. Pri realizácii pokusu so stoličkou treba dávať dobrý pozor, aby nedošlo 
k zraneniu. Postavíme na otáčavú platňu (stoličku) ľahšieho žiaka, dáme mu do oboch rúk 
závažia, aspoň 2 kg. Okolo žiaka so stoličkou z bezpečnostných dôvodov vytvoríme 
s ostatnými žiakmi kruh, aby sme ho v prípade, že by náhodou padal, mohli zachytiť. 
Vyzveme žiaka na stoličke, aby rozpažil so závažiami v rukách. Pomaly ho opatrne 
roztočíme. Potom ho vyzveme, aby pripažil. Začne sa točiť evidentne rýchlejšie. V triede 
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tento pokus obyčajne vyvolá dobrú náladu. Ak máme možnosť, premietneme žiakom 
krátku videosekvenciu s korčuliarkou, ktorá robí piruety. Ide o ten istý jav, ako predvádzal 
žiak na stoličke. Dané ukážky vysvetľuje zákon zachovania momentu hybnosti.  
Spomenúť môžeme prípad, keď sa vesmírne telesá, ktoré obiehajú jedno okolo druhého, 
k sebe približujú, rýchlosť ich rotácie narastá. Naopak, pri vzájomnom vzďaľovaní dvoch 
vesmírnych telies, ktoré rotujú okolo spoločného stredu, rýchlosť rotácie klesá. 
Spomenieme aj zotrvačníky v autách, využitie zotrvačníkov na určenie vodorovného 
smeru v lietadlách, prípadne necháme žiakom vypočítať kinetickú energiu rotačného 
pohybu Zeme alebo nejakého iného vesmírneho telesa. 
 
Záver 
Podľa skúseností z vyučovacích hodín so žiakmi, pojem moment zotrvačnosti nie je pre 
žiakov na pochopenie triviálny, ak ho majú vedieť využiť aj pri riešení výpočtových úloh. 
Pre žiakov je náročná najmä úloha s valcom kotúľajúcim sa z naklonenej roviny. Snažili 
sme sa nájsť nejaké pokusy a príklady, ktorými by sme žiakom pomohli pochopiť, prečo je 
výhodné takýto pojem zaviesť a kde sa s ním oni sami môžu stretnúť.  
Na opísaných vyučovacích hodinách, ktoré vedú k pojmu moment zotrvačnosti sa žiakom 
postupne rozvíja celá škála kompetencií, napríklad formulovať a overovať hypotézy (pokus 
s traktorom), aktívne počúvať, uplatňovať logické operácie, využívať matematické 
zručnosti, vyjadrovať sa slovne (pri odpovedaní na otázky a vysvetľovaní pokusov), 
uskutočniť pozorovanie javu, hľadať závislosti medzi veličinami, modelovať proces iným 
procesom, spozorovať analógie (rôzne kotúče, rýchlosť pásu tanku a kolesa pri valivom 
pohybe vzhľadom na zem, rotácia na stoličke a rotácia krasokorčuliara, vesmírnych telies), 
vysvetliť základné pojmy a zákony v danej oblasti a nájsť ich aplikácie v bežnom živote, 
využívať kreativitu, navrhnúť experiment a uskutočniť ho (domáci experiment s kotúčikmi). 
Najviac si z hodín odnesú tí žiaci, ktorí sami prejavia aktivitu a chuť spoznávať pri 
učiteľovom problémovom výklade a prejavia aktivitu pri hľadaní odpovedí na položené 
otázky. 
 
Poďakovanie 
Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy projektu KEGA 3/7075/09 „Komplexný 
program vzdelávania učiteľov pre reformu školstva vo fyzike s nadväznosťou na oblasť 
človek a príroda“, z ktorého bol hradené súčiastky a pomôcky použité pri vystúpení, 
a z ktorého boli hradené aj cestovné náklady spojené s účasťou na konferencii. 
 
Literatúra 
DEMKANIN, P. 2008. Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania. In: Obzory 
matematiky, fyziky a informatiky, roč. 37, 2008, č. 2, s. 54. ISSN 1335-4981 
VELMOVSKÁ, K. 2009. Primárne energetické zdroje a efektívnosť varenia. In: Obzory 
matematiky, fyziky a informatiky. roč. 38, 2009, č. 2, s. 47. ISSN 1335-4981 
 
Adresa autora 
PaedDr. Peter Horváth, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 4 
horvath@fmph.uniba.sk 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 39 - 

POPULARIZÁCIA FYZIKY 
 

Ján Ondruška, Ľubomíra Valovičová 
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Abstrakt: Príspevok popisuje realizáciu interdisciplinárneho projektu. Poukazuje na blízky 
vzťah matematiky a fyziky. Projekt riešili deti, kde mali za úlohu vyriešiť problém „letu 
rakety“. Na riešení projektu pracovali v skupinách a využívali znalosti z prírodných vied, 
hlavne z matematiky a fyziky. Vytvorili niekoľko typov rakiet rôzneho objemu a tvaru. Na 
záver prezentovali svoj výskum na detskej konferencii. 
 
Kľúčové slová: interdisciplinarita, projektové vyučovanie, raketa 
 
1 Úvod 
V posledných rokoch sa u nás hovorí stále častejšie a intenzívnejšie o vzdelávaní 
zameranom na rozvoj kompetencií (schopností) žiakov, ktoré musí byť založené na 
aktivite žiaka. Vyučovací proces zameraný na rozvoj kompetencií by mal vychádzať 
z niekoľkých didaktických zásad, medzi ktoré patrí aj v anglickej literatúre nazývaný 
learning by doing (základom sú experimenty, ktoré žiaci robia v malých skupinkách), 
zásada povzbudzovania kreativity žiakov, zásada povzbudzovania experimentov, ktoré 
žiaci aspoň z časti navrhli sami, atď. (Pišút, 2006). Hoci vieme, že najnovšie technológie 
sa výrazne opierajú o prírodné vedy a neuveriteľnou rýchlosťou presahujú do spoločnosti 
a ovplyvňujú náš každodenný život, neustále dochádza k poklesu záujmu o prírodné vedy, 
ale aj technické smery. Prečo je to tak? Túto otázku si kladú mnohí a hľadajú na ňu 
odpovede. Úbytok študentov na vysokých školách technického typu, alebo prírodovedných 
smerov stále napreduje, humanitné vedy majú stále vedúce postavenie. Prečo sa stáva 
fyzika strašidlom pre deti už v prvých rokoch povinnej školskej dochádzky? Prečo je fyzika 
taká neobľúbená, respektíve sú prírodovedné predmety už v skorom veku pre deti také 
neatraktívne? Táto otázka vedie mnohých k hľadaniu rôznych riešení, ako správne 
formovať fyzikálne povedomie detí. (Tarjanová, Hockicko, 2008) 
V súčasnosti sa stretávame s problémom, že žiaci nevedia spájať poznatky nadobudnuté 
v jednotlivých predmetoch do celku. Ťažko chápu súvislosti a prepojenosť vzťahov, ktoré 
tvoria základ nejakého javu. Napríklad, keď žiaci počítajú fyzikálne príklady na 
matematike, tak si neuvedomujú ich fyzikálny charakter a nezdá sa im nesprávne, ak 
vypočítajú, že malý cínový vojačik váži 500 kg. Podobný príklad nájdeme aj vo fyzike, keď 
žiaci nevedia správne interpretovať graf nejakého pohybu. Práve tu vstupuje do popredia 
význam interdisciplinárnych vzťahov, ako aj vzájomná prepojenosť predmetov. 
 
2 Realizácia projektu 
Vzájomné prepojenie matematiky a fyziky sme sa žiakom snažili priblížiť cez projekt 
„Strieľanie rakiet“, ktorý bol jedným z projektov riešených v rámci prírodovedného tábora 
„Príroda známa neznáma“. Tábor bol organizovaný Fakultou prírodných vied Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre v rámci projektu APVV „Objavme svet prírodných vied“. 
Cieľom projektu „Strieľanie rakiet“ bolo priblížiť vzájomné vzťahy medzi matematikou 
a fyzikou zostrojením rakety poháňanej octom a sódou bikarbónou. Žiaci mali za úlohu 
zistiť maximálny výšku výstupu rakety. 
Realizácia projektu si vyžiadala rozdelenie do viacerých etáp. 
 
2.1 Etapa návrhu postupu 
V tejto časti si členovia „projektového tímu“ vytvorili postup realizácie projektu. Rozdelili 
úlohy jednotlivým členom ako aj následnosť jednotlivých krokov: 
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- nadobudnutie teoretických poznatkov o problematike, 
- zostrojenie rôznych prototypov rakiet, 
- stavba odpaľovacej rampy, upozornenie na jej dôležitosť z dôvodu 

bezproblémovosti odpaľovania rakiet počas realizácie projektu, 
- samotné odpálenie zhotoveného prototypu rakety.  
- využitie poznatkov z chémie pri reakcii octu a sódy bikarbóny.  

Ich úlohou bolo zistiť ako budú ocot so sódou spolu reagovať a približne ako súvisí ich 
vzájomný pomer od výšky výstrelu rakety. 
Etapa návrhu postupu riešenia projektu bola veľmi dôležitá z hľadiska motivácie detí. 
 
2.2 Teoretická etapa 
Táto časť bola otvorenou diskusiou detí a vedúceho projektu. Deti mali za úlohu na 
základe vlastných pozorovaní, letu rôznych rakiet, vysvetliť fyzikálny princíp letu rakety. 
Všímali si tvar rakety, jej veľkosť, ako aj pomer raketového paliva na výsledný efekt. Táto 
fáza sa niesla v duchu myšlienkového experimentu. Vedúci projektu sa staral o to, aby sa 
vyhlo nepresnostiam, poprípade zodpovedal nejasnosti, ktoré sa týkali projektu. V tejto 
časti sa deti snažili vysvetliť fyzikálny princíp letu rakety na základe jednoduchých 
fyzikálnych zákonov. 
 
2.3 Etapa realizácie rakiet 
Táto časť projektu bola pre deti veľmi zaujímavá, pretože mali možnosť zrealizovať svoje 
predstavy a návrhy, ktoré vytvorili v predchádzajúcej etape. Ich úlohou bolo zostrojiť čo 
najviac rakiet zo svojich nápadov, pre neskoršie testovanie. K dispozícii mali fľaše rôznych 
veľkostí a tvarov. Počas tejto časti bolo vidieť, ako deti tvoria menšie neformálne skupiny, 
ktoré sa podieľali na čiastkových výsledkoch. Pri tejto etape využívali svoje poznatky 
z matematiky, kde merali obvody a rezy priestorových telies - obr. 1. 
 

 
 

Obr. 1 Príprava rakety 
 
2.4 Príprava raketového paliva 
Táto fáza bola určená na prípravu raketového paliva na odpaľovanie rakiet. Deti si navážili 
niekoľko vzoriek sódy bikarbóny s rôznymi hmotnosťami. Takto pripravené navážky si 
dobre označili, aby sa vyhli prípadných chybám počas experimentu. Tiež si pripravili 
niekoľko rôznych objemov octu - obr. 2. 
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Obr. 2 Príprava raketového paliva 
 

2.5 Výskum 
Táto etapa projektu bola pre deti najzaujímavejšia. Ich úlohou bolo strieľať rakety, merať 
čas a výšku výstrelu.  
Výška výstrelu rakety bola meraná niťou upevnenou na rakete, ktorá bola špeciálne 
navinutá na cievke tvaru zrezaného ihlana, aby kládla čo najmenší odpor. Aby sa deti 
dopracovali k výsledkom, zmerali si konštantný objem octu a postupne menili navážky 
sódy bikarbóny - tab. 1 a merali čas.  
 

Tab. 1 Experimentálne meranie 

Ocot / ml 
Sóda bikarbóna / 

g 
Tvar rakety Čas / s Výška / m 

200 12 Coca-Cola  
0,5 l 

1,26 11,90 

200 14 Coca-Cola  
0,5 l 

4,47 13,25 

200 16 Coca-Cola  
0,5 l 

1,69 15,41 

200 18 Coca-Cola  
0,5 l 

1,75 16,14 

200 20 Coca-Cola  
0,5 l 

1,97 16,17 

200 16 Coca-Cola  
0,5 l 

2,23 14,57 

 
Po týchto meraniach si pripravili jednu navážku sódy bikarbóny a menili objem octu tab. 2. 
Výsledné hodnoty všetkých experimentov si zapisovali do tabuľky. Pri zisťovaní 
najvhodnejšieho pomeru používali matematiku a na základe aritmetického priemeru určili 
najvhodnejší pomer. 
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Tab. 2 Experimentálne meranie 

Ocot / ml 
Sóda bikarbóna / 

g 
Tvar rakety Čas / s Výška / m 

150 16 Coca-Cola  
0,5 l 

4,46 17,85 

200 16 Coca-Cola  
0,5 l 

1,86 16,10 

250 16 Coca-Cola  
0,5 l 

2,12 14,74 

300 16 Coca-Cola  
0,5 l 

2,31 11,15 

350 16 Coca-Cola  
0,5 l 

0,5 0,50 

260 16 Coca-Cola  
,5 l 

2,27 12,07 

 
Samotné odpaľovanie rakiet muselo byť veľmi presné, pretože pri malej nepozornosti sa 
mohlo stať, že raketa vybuchla predčasne, poprípade pri nesprávnom nasmerovaní mohla 
pristáť na strome, čo by malo za následok stratu rakety a tým koniec experimentov - obr. 
3. 

 
 

Obr. 3 Vypúšťanie rakiet si vždy vyžaduje pozornosť 
 

Po nameraní experimentálnych hodnôt deti určili najvhodnejší tvar rakety, a najlepší 
pomer octu a sódy bikarbóny. Zistené závery opäť overili experimentálne. 

 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 43 - 

2.6 Prezentácia výsledkov 
V tejto časti projektu mali deti možnosť spracovať svoje merania do formy prezentácie. 
K dispozícii mali množstvo nameraných údajov, ako aj množstvo fotodokumentácie, ktorú 
si počas experimentov sami zhotovili. Pri tvorbe prezentácie využili svoje poznatky 
z informatiky. Svoje výsledky mali možnosť odprezentovať si na 1. celoslovenskej 
vedeckej konferencii organizovanej za týmto účelom. Zaujímavosťou prezentácie bolo, že 
každý tvorca rakety si prezentoval výskum a výsledky, ktoré boli namerané na jeho rakete. 
Ukončenie príspevku bolo oproti ostatným príspevkom netradičné, lebo nakoniec 
príspevku boli odpálené dve ukážkové rakety s prezentovanými výslednými hodnotami. 
 
3 Záver 
Spojenie matematiky a fyziky bolo pre žiakov zaujímavé. Spočiatku postoj žiakov 
k matematicko-fyzikálnemu projektu nebol veľmi vrelý, ale postupom času si získal ich 
srdcia. Naučili sa, že matematika a fyzika neznamená iba učiť sa vzorce a poučky, 
a počítať ťažké príklady. 
Ďalším prínosom projektu bolo aj integrovanie ostatných prírodovedných predmetov, ktoré 
sme nepriamo rozvíjali. Poznatky z oblasti chémie museli využiť pri reakcii sódy bikarbóny 
a octu. Zručnosti z oblasti IKT museli využiť pri tvorbe prezentácií a spracovania fotografií.  
Týmto projektom sme chceli poukázať na dôležitosť interdisciplinárnych vzťahov medzi 
matematikou a fyzikou. V rámci projektu sa nám však podarilo pripojiť aj chémiu 
a informatiku. Zvolením vhodných metód sa dá aj z „nudnej“ matematiky a fyziky urobiť 
niečo zaujímavé. 
 
4 Poďakovanie 
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu APVV (Objavme svet prírodných vied) 
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SILY TROCH TELIES 
 
Dalibor Krupa 
Fyzikálny ústav SAV Bratislava 
 
Abstrakt: Riešenie problému troch telies priťahovaných prostredníctvom gravitačnej 
interakcie je matematicky zložitá úloha, ktorá má analytické riešenie iba v zjednodušených 
prípadoch. V prípade silnej interakcie troch častíc spôsobujúcej viazané stavy kvarkov 
a elementárnych častíc sa môžu prejavovať nielen dvojčasticové (párové) sily, ale aj sily 
trojčasticové. V príspevku sa zaoberáme príkladmi existencie a významu trojčasticových 
síl v jadrovej a subjadrovej fyzike. 
 
Kľúčové slová: 2 a 3 - časticové sily, nukleosyntéza, borromeánske jadrá, baryóny, 
kvarky 
 
Úvod 
V nebeskej mechanike vieme vypočítať dráhy troch telies pomocou Newtonovho 
gravitačného zákona, ktorý vyjadruje veľkosť príťažlivých síl medzi jednotlivými dvojicami 
telies. V jadrovej a subjadrovej fyzike pôsobia medzi tromi časticami okrem párových síl aj 
trojčasticové sily. Aké sú to sily a čo o nich vieme? 
Pri vyučovaní fyziky na základnej a strednej škole vystačíme s predstavou síl, ktoré 
pôsobia medzi dvomi telesami. O vzájomnom pôsobení dvoch telies, či hmotných bodov 
sa žiak stretáva napríklad pri treťom Newtonovom pohybovom zákone, zákone akcie 
a reakcie. Newtonov gravitačný zákon sa tak isto týka vzájomného pôsobenia gravitačnej 
sily medzi dvomi telesami. Ich pôsobenie sa dá vysvetliť ako interakcia, ktorou na seba 
pôsobia ľubovoľné dva hmotné objekty prostredníctvom gravitačného poľa [1].  
Podobne na seba pôsobia dva elektrické náboje. Na rozdiel od gravitačného pôsobenia, 
ktoré je vždy príťažlivé, silové pôsobenie medzi dvomi elektricky nabitými telesami môže 
byť príťažlivé, ale aj odpudivé podľa toho, či sú nesúhlasne alebo súhlasne nabité. Veľkosť 
sily vyjadruje Coulombov zákon pre vzájomné silové pôsobenie medzi dvomi bodovými 
elektrickými nábojmi. Elektrické náboje vzájomne interagujú prostredníctvom 
elektromagnetického poľa [2].   
 
Sily pôsobiace medzi 2 a 3 telesami 
Gravitačná aj elektromagnetická interakcia popisuje ďalekodosahové sily, ich veľkosť sa 
zmenšuje s druhou mocninou vzdialenosti F ≈ 1/r 2 a potenciál poľa klesá úmerne so 
vzdialenosťou V ≈ 1/r . Obidve interakcie sú ďalekodosahové, prejavujú sa aj na veľmi 
veľkých vzdialenostiach. 
V klasickej mechanike vieme pomocou gravitačného zákona hravo vypočítať pohyb dvoch 
telies. Pohyb Zeme v gravitačnom poli Slnka, Mesiaca alebo umelej družice v gravitačnom 
poli Zeme. Problém nastáva ako vyriešiť pohyb sústavy zloženej z troch telies, napríklad 
sústavy Slnko-Zem-Mesiac. Keď vezmeme do úvahy silové pôsobenie medzi každou 
dvojicou telies pomocou Newtonovho zákona, dostaneme pre ich polohové vektory takúto 
sústavu rovníc: 
 
 d2ri / dt2 = - G Σ mj  (ri – rj) |(ri – rj)|-3                                                      (1) 
 
kde indexy i a j nadobúdajú hodnoty 1,2,3,  a sumácia na pravej strane rovnice prebieha 
cez tri možné dvojice vzájomných síl. Vyriešenie tejto vektorovej rovnice nie je vôbec 
jednoduché lebo ide o deväť viazaných nelineárnych diferenciálnych rovníc druhého rádu.   
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Gravitačný problém troch telies bol pokladaný za jeden z najstarších nevyriešených 
problémov matematickej fyziky. Na rozdiel od prípadu dvoch telies, neexistuje riešenie, 
ktoré by sa dalo jednoducho vyjadriť v analytickej forme a pre zistenie pohybu takéhoto 
systému telies je nutné použiť numerické metódy integrácie. Pre väčšinu konfigurácií troch 
telies nedávajú tieto metódy stabilné riešenia a vedú k rozpadu systému na samostatné tri 
telesá, ktoré sa rozlietajú do nekonečna, alebo v lepšom prípade opisujú napríklad binárny 
stav dvoch hviezd a tretiu samostatnú.  Ale existujú aj niektoré stabilné konfigurácie troch 
telies, objavené matematickými fyzikmi v minulých dvoch storočiach. Pomocou výpočtovej 
techniky a vhodných aproximačných metód sa dnes dá spoľahlivo simulovať nielen vývoj 
trojčasticového systému, ale aj systémov pozostávajúcich z tisov telies[3].   
Pohyb elektrónov okolo jadier atómov spôsobuje elektromagnetická interakcia, preto 
vieme pomerne ľahko vypočítať dvojčasticový problém, napríklad energetické hladiny 
atómu vodíka, čiže hladiny elektrónu v elektrickom poli protónu. Vypočítať energetické 
hladiny ťažších atómov s viacerými elektrónmi na základe dvojčasticových coulombických 
síl už nie je také jednoduché ale vhodnými aproximačnými metódami sa dajú vypočítať [4]. 
 
Jadrové sily 
Na rozdiel od gravitačnej, alebo elektromagnetickej interakcie, jadrové sily, sily 
zodpovedné za existenciu viazaných nukleónov v jadrách atómov sa so vzrastajúcou 
vzdialenosťou rýchlo strácajú, sú krátkodosahové. Potenciál ich poľa ma tvar            V ≈ e-

kr/r, čiže na krátkych vzdialenostiach klesá exponenciálne a mimo atómového jadra sa už 
takmer neprejavuje. 
Prvé zložitejšie jadra ako je jadro vodíka H, ktoré je tvorené jediným protónom, sú jadrá 
izotopov vodíka – deutérium, trícium a jadrá izotopov hélia He. Jadro deutéria 2H1 
má jeden protón a jeden neutrón, trícium má protón a dva neutróny. Na jadro trícia 3H1 sa 
podobá stabilné jadro izotopu hélia 3He2 s dvomi protónmi a jedným neutrónom. Stabilné 
jadro hélia 4He2, čo je častica rádioaktívneho žiarenia α, má 4 nukleóny - 2 protóny a 2 
neutróny.     
 

     

    Obr.1: jadro trícia 3H a trojčasticová sila 
 
Väzbová energiu jadier trícia 3H1 a hélia-3 3He2 sa dá v kvantovej mechanike počítať 
pomocou Faddejevových rovníc, čo je vlastne zovšeobecnenie Schrödingerovej rovnice na 
3-časticový problém. Vstupnou informáciou pri výpočte sú potenciály krátkodosahových síl 
pôsobiacich medzi nukleónmi. Výpočty, ktoré brali do úvahy párové sily, sily pôsobiace 
medzi dvojicami nukleónov nedávali správne výsledky. Väzbová energia ma nukleón EB 
bola o 0,5 MeV menšia v porovnaní s experimentálnou hodnotou[5]. Výpočet potvrdil, že 
zarátanie iba dvojčasticových síl nie je dostatočné a naznačil, že pri silných interakciách 
viacerých častíc bude treba počítať aj s pôsobením 3-časticovej sily, ako je to naznačené 
na Obr. 1. Trojčasticové sily sa sú také sily, ktoré neexistujú medzi dvomi časticami no 
pôsobia medzi tromi časticami.  
Výpočet s dvojčasticovými silami spolu s trojčasticovými dal správne výsledky, čím potvrdil 
existenciu trojčasticových síl [6]. Vznikla otázka, či pri jadre 4He2, helia-4, nebude nutné 
počítať okrem 2 a 3-časticových síl aj s vplyvom 4-časticovej sily. Výsledky ukázali, že 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three-nucleon-interaction.png�
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zarátanie 2 a 3-časticových síl je dostatočné a dáva výsledky zhodné s experimentom. 
Navyše ukázali že 4-časticové interakcie nie sú potrebné [7].   
 
2 a 3 – časticové rezonancie 
Okrem stabilných viazaných stavov častíc sú krátkodosahové silné interakcie zodpovedné 
aj za vznik krátko žijúcich nestabilných viazaných stavov – rezonancií. Napríklad zrážkou 
dvoch jadier hélia 4He2  vznikne nestabilné jadro berýlia 8Be4

* :   
4He2 + 4He2 = 8Be4

* 
Prejaví sa to rezonančným chovaním účinného prierezu v závislosti od energie zrážky. 
V práci [8] sme ukázali, že pri zrážke dvojčasticovej rezonancie s ďalšou časticou 
dochádza pri vhodnej energii zrážky k vzniku trojčasticových rezonancií, takže pri zrážke 
berýlia 8Be4

*  s ďalším jadrom hélia 4He2 dôjde k vzniku exitovaného jadra uhlíka 12C6 :   
 8Be4

* + 4He2 = 12C6 
Bolo to dôležité potvrdenie hypotézy o vzniku jadier ťažších atómov nukleosyntézou 
ľahkých jadier, ktorú r. 1946 formuloval britský fyzik Fred Hoyl (1915-2001). Roku 1950 
ako silný zástanca predstavy statického vesmíru pejoratívne nazval model rozpínajúceho 
sa vesmíru „Big Bangom“, no neskôr ho akceptoval, čo malo silný vplyv na zmenu jeho 
svetonázoru. Za ďalšie rozpracovanie nukleosýntézy ťažších jadier dostal W.A.Fowler r. 
1983 Nobelovu cenu. 
 
3 – časticové sily a neutrónmi presýtené izotopy  
Pridávaním protónov do ľahších jadier vznikajú jadrá ťažších chemických prvkov. Aby 
odpudivé elektromagnetické interakcie medzi protónmi nezabránili ich existencii, musia im 
byt pridané ďalšie neutróny. Bez pridávania neutrónov by tieto jadrá nevznikli. Pridávaním, 
alebo uberaním neutrónov do jadra daného chemického prvku vznikajú jeho izotopy. Hoci 
sú neutróny elektricky neutrálne väzbová energia pridávaných neutrónov sa s ich počtom 
zmenšuje, takže existuje istá hranica presýtenia jadier neutrónmi, alebo tiež línia 
odkvapkávania neutrónov, ako to vidno na Obr. 2. [9] 
 

    
     Obr. 2: Línia presýtenia neutrónmi (neutrón drip line) 

 
Pridávaním neutrónov sa jadro zväčšuje, slabšie viazané neutróny vytvárajú okolo neho 
neutrónový oblak. Mení sa aj jeho geometrický tvar.  
Prvé jadro s neutrónovým oblakom dvoch neutrónov bolo objavené r. 1987 na urýchľovači 
ťažkých iónov BEVALAC v Lawrence Berkeley Lab [10]. Je to jadro lítia 11Li3 . Väzbová 
energia takéhoto neutrónu je slabá, dosahuje iba 300 keV.  
Deformácia (nafúknutie) jadra je zrejmá. Polomer kompaktných jadier súvisí s počtom 
nukleónov v jadre vzťahom 
   
    R = (1.2 fm) A1/3       (2) 
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Pre lítium 11Li3 (A=11) to je 2,7 fm a pozoruje sa až 3,53 ±0.10 fm ! Jadro sa skladá z troch 
častí: dvoch neutrónov a z jadra  9Li3, nakoľko 10Li3 nevytvára viazaný stav. To, že 10Li3  
nevytvára viazaný stav znamená, že po uvoľnení jedného z neutrónov druhý neutrón sa 
tam neudrží a odletí z jadra.  
Je to kvantový systém, skladajúci sa z 3 častí, kde musia byť všetky 3 jeho časti prítomné. 
Takýto systém sa nazýva BORROMEÁNSKYM v analógii s erbom rodiny Borromeo zo 
severného Talianska. Skladá sa z troch spojených kruhov Obr.3. Sú tak spojené, že keď 
sa jeden kruh zruší, zvyšné dva sa rozpadnú [11]. 
 
 

     
                  Obr. 3: Borromeánske kruhy     Obr.4: Borromeánske jadrá 
 
Vo februári tohto roku bol zverejnený objav ďalšieho „boromeánskeho“ jadra [12]. Je ním 
jadro uhlíka 22C6 . Oblak tvoria dva neutróny. Väzbová energia každého je okolo 420 keV. 
Priemerná stredná hodnota polomeru je 5,4 ± 0.9fm namiesto 3,3 fm podľa vzťahu (2).   
Podľa [13] nejde iba o kuriozitu. Je to evidentný príklad existencie trojčasticových síl 
a očakáva sa, že štúdium jadier v blízkosti línie presýtenia neutrónmi bude znamenať 
prielom vo výskume stavby atómových jadier a povedie k ich lepšiemu pochopeniu. 
Vyskytujú sa tam náhle skoky línie odkvapkávania neutrónov medzi susednými jadrami. 
Napríklad u jadra fluóru, iba o jeden protón vyššie ako izotop kyslíka 24O8, sa hranica 
odkvapkávania zrazu zvýši zo 16 neutrónov na 22. Najťažší izotop kyslíka má 16 
neutrónov a najťažší izotop fluóru 31F9 ich má 22. 
 
Záver 
V dôležitosti trojčasticových síl vidne istú gradáciu. Videli sme, že pre ďalekodosahové 
interakcie, na úrovni od rozmeru atómu po galaxie, sú podstatné dvojčasticové sily bez 
nutnosti uvažovania o trojčasticových silách. Pre krátkodosahové sily na úrovni atómových 
jadier sú popri dvojčasticových interakciách dôležité už aj trojčasticové sily.  
Význam trojčasticových síl v prírode je ešte markantnejší pri silných interakciách 
pôsobiacich na subatomárnej úrovni medzi kvarkami a gluónmi. Vieme, že jadrové sily sú 
prejavom existencie silnej interakcie medzi kvarkami vďaka gluónom, ktoré túto interakciu 
sprostredkujú. Trojčasticové sily medzi nukleónmi sú principiálne možné, lebo na rozdiel 
od fotónov, gluóny sa môžu viazať sami k sebe. 
Baryóny, medzi ktoré patria aj protóny a neutróny sú viazané stavy troch kvarkov. Každý 
z troch kvarkov má inú farbu takže spolu vytvárajú bielu farbu - bezfarebný stav. Ako náhle 
by prestali pôsobiť trojčasticové sily a jeden z kvarkov by sa uvoľnil, rozleteli by sa aj 
zvyšné dva, lebo bezfarebný stav sa nedá vytvoriť z dvoch farieb a všetky baryóny sú 
navonok bezfarebné. Takže pre existenciu vesmíru je rozhodujúcou existencia 
trojčasticových síl. 
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IONIZUJÚCE ŽIARENIE A OTÁZKA NÍZKEJ DÁVKY 
 
Štefan Húšťava 
Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 
 
Abstrakt: V článku je analyzovaný vzťah medzi dávkou a odozvou rádioaktívneho žiarenia 
na ľudský organizmus. Je vysvetlený pojem nízkej dávky v rádiobiológii a dozimetrii a je 
porovnávaný nelineárny prahový model s lineárnym neprahovým modelom. Záverom je 
načrtnutý smer mnohostrannej diskusie v závislosti od úrovne vývoja a stupňa znalostí 
v oblasti zdravotného poškodenia ľudského organizmu vplyvom rádioaktívneho žiarenia.  
 
Kľúčové slová: dávka rádioaktívneho žiarenia, vplyv dávky na živý organizmus, prahový 
a neprahový model dávky žiarenia, poškodenie ľudského organizmu vplyvom 
rádioaktívneho žiarenia 
 
Úvod 
Využívanie ionizujúceho žiarenia a jadrovej energetiky v celosvetovom meradle spôsobuje 
neustále zvýšený záujem odborníkov, ale aj celej spoločnosti o ochranu zdravia a rizík 
vyplývajúcich z takejto praxe. Mnoho národných aj medzinárodných organizácií sa 
zaoberá s filozofiou radiačnej ochrany a jej praktickej implementácie do vykonávacích 
predpisov a zákonov. Jednou z hlavných inštitúcií zaoberajúca sa s radiačnou ochranou 
v celosvetovom meradle je ICRP (International Comission on Radiological Protection). 
Komisia a jej výbory majú vedúcu úlohu vo vypracovávaní dôležitých doporučení. 
Vzhľadom na zdravotné riziko je všeobecný trend znižovania dávkových limitov, čo prináša 
značné finančné náklady národných ekonomík. Preto sa rozvíja široká diskusia 
o rozhodujúcich bodoch radiačnej biológie a radiačnej ochrany, či je oprávnené oceňovať 
zdravotné riziká lineárnou extrapoláciou účinkov od veľkých dávok k nízkym dávkam [1], 
[2]. Napriek širokým vedeckým diskusiám treba si ale uvedomiť, že existuje veľká medzera 
medzi oceňovaním rizika pre profesionálov a oceňovaním rizika pre rôzne skupiny 
spoločnosti. Treba upriamiť pozornosť na tzv. modely dávka – odozva, na nízko dávkové 
modely uvádzajúce hlavné argumenty pre aj proti týkajúce sa platnosti lineárneho 
bezprahového modelu L – NT  (linear – non threshold), ktorý je modelom vychádzajúcim 
zo stochastických biologických účinkov, a uvádza niekoľko príkladov na bunečné aktivity  
pri nízkych dávkach. Výhody  súčasných názorov na  udržanie L – NT modelu 
odporúčaného aj ICRP a prijímaného vo všeobecnosti budú v ďalšej časti rozoberané. 
 
1. Charakteristika hlavných vzťahov medzi dávkou a odozvou 
Biologické účinky ionizujúceho žiarenia v radiačnej ochrane možno rozdeliť  do dvoch 
základných kategórií: nestochastické (deterministické) a stochastické ako je to znázornené 
na obr. 1. Nestochastické (deterministické) účinky sa vyskytnú, keď nad určitým prahom 
určitý vysoký dávkový ekvivalent  (nad 500 až 1000 mSv) je absorbovaný v tkanive, 
orgánoch spôsobujúc odumretie veľkého množstva buniek a následne poškodí tkanivo, 
alebo funkcie orgánu hneď po ožiarení. Vážnosť ujmy v závislosti na absorbovanej dávke 
je zrejmý z tvaru s – krivky ako rôzne syndrómy ochorenia z radiácie, tj. poškodenie 
kostnej drene, črevné-zažívacie, a i. Účinky je možné detekovať laboratórnymi a klinickými 
vyšetreniami. Stochastické účinky sa môžu vyskytnúť následkom nízkych dávkových 
ekvivalentov (menej ako 100 až 200 mSv). Pravdepodobnosť narastania následkov 
narastaním a vzťah medzi dávkou a účinkom sa predpokladá, že je lineárny. Teda 
neexistuje pre tieto deje nejaká prahová dávka a určité riziko – aj keď veľmi malé – možno 
prisúdiť nejakej malej dávke.  
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Obr. 1. Vzťah dávky a účinku pre nestochastické a stochastické prejavy. 

 
Také oneskorené účinky by mohli spôsobiť vývoj rakovinových ochorení aj dedičnými 
následkami. Treba poznamenať, že v ľudskej populácii dedičné účinky by nemohli byť 
detekované, len ak u potomkov veľkej populácie (prvé dve generácie), ktorí prežili 
následky atómovej bomby. Možnosť dedičných zmien je známy z experimentálnych 
pozorovaní v radiačnej biológii. 
Model na ocenenie zdraviu škodlivých deterministických (nestochastických) účinkov je 
nelineárny prahový NL – T (non – linear – threshold) model, ale pre stochastické účinky je 
L – NT  (linear – non threshold ) bezprahový model. Vzniká tak dilema nízkych dávok, či 
pri použití  L – NT  bezprahového modelu je oprávnené a pripisovať nízkym dávkam určité 
zdravotné riziká. 
 
2. Čo je to „nízka dávka“? 
Pojem nízkej dávky sa používa pri pozorovaniach v epidemiológii, bunečnej rádiobiológii 
a mikrodozimetrii. Vo všetkých týchto oblastiach je úroveň nízkej dávky málo odlišný.  
Vychádzajúc z epidemiologických údajov, kde boli analyzované prípady keď ožiarenie 
spôsobuje aj výskyt rakoviny, viacerí autori majú súhlasný názor, že nízka dávka je pod 
200 mGy [3], [4], [5] . Samozrejme táto hranica je značne pod úrovňou vzniku rakoviny, 
lebo frekvencia výskytu rakovinových prípadov získaných extrapoláciou rizík od vysokých 
dávok k nízkym nie je oprávnená. 
Určité bunečné reakcie ako DNA – reparačné procesy, chromozómové aberácie, možno 
pozorovať už medzi 10 až 100 m Gy technikou vzoriek rôznej citlivosti. Preto tento 
dávkový rozsah možno považovať za nízky. Všeobecne, dávky spôsobujúce plnú 
reparáciu bunkových poškodení, alebo zmien, možno považovať za nízke dávky 
v bunečnej biológii [3]. V mikrodozimetrii nízka dávka je definovaná, keď 20 % buniek 
v tkanive je zasiahnutých [6], [7]. 
Treba povedať, že biologická odozva závisí nielen od dávky, ale aj od dávkového príkonu. 
Pri nízkych dávkach klesajúce dávkové príkony spôsobujú menšie biologické poškodenia, 
preto ICRP zaviedol DDREF faktor (dose – dose rate effectivnes factor : dávkovo – 
dávkovo príkonový  účinnostný faktor). Ako hodnota nízkeho príkonu dávkového 
ekvivalentu 0,1 mSv za minútu pre slabo ionizujúce žiarenie bola určená odborníkmi 
UNSCEAR-u [3]. Príkon dávkového ekvivalentu prírodného pozadia je v rozsahu 1 až 3 
mSv za rok. 
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3. Hlavné argumenty proti L – NT  modelu 
Argumenty proti L – NT  modelu možno zhrnúť do nasledujúcich neúplne vyčerpávajúcich 
bodov: 

- Pod úrovňou dávkového ekvivalentu 200 mSv sa neobjavili vo významnom 
zvýšenom počte prípady rakoviny u ľudí, ktorí prežili udalosť zhodenia atómovej 
bomby [3], [8].  

- Nijaké vyššie riziko sa nezistilo v oblastiach s vysokým prírodným pozadím 3 až 10 
krát vyšším, než priemerná pozaďová úroveň [3], [9]. 

- Karcinogeneza nie je kinetickým procesom prvého rádu tj. zásah bunečných génov 
na citlivých miestach, alebo maligné transformácie jednej, alebo niekoľkých buniek 
nemusí viesť nutne ku klinickému prejavu rakovinového ochorenia [10]. 

- Reálny prah by sa mohol objaviť, keď latenčná perióda je dosť dlhá v porovnaní so 
životnosťou jednotlivca. 

- Pri ožiareniach z nízkej dávky neboli vyvolané žiadne účinky na zdravie organizmu 
[11] 

- L – NT model je vhodný pre vládne účely ako nástroj na oceňovanie rizík, ale nie je 
overený vedecky alebo štatisticky v epidemiológii [12]. 

 
4. Hlavné argumenty pre L – NT  model 
Argumenty v prospech tohto modelu, aby bol naďalej udržateľný pre ocenenie rizík sú 
nasledujúce: 

- Linearita v určitom slova zmysle v rádiobiológii je od nepamäti známa a doteraz to 
potvrdzujú experimentálne výsledky na vínnych muškách. 

- Pre stochastické účinky L – NT model je používaný aj odporúčaný ICRP a široko 
aplikovaný pri oceňovaní zdravotnej ujmy na organizmoch. 

- V bunečnej rádiobiológii pri pozorovaní prežívajúcich buniek v kultúre, formácia 
cytogenetických aberácií a mutácií súhlasí s modelom lineárneho vzťahu dávky 
a odozvy, alebo s lineárno-kvadratickým vzťahom dávky a odozvy, keď 
experimentálne výskumy siahajú k vyšším dávkam, napr. obyčajne nad 1 Gy [13] . 

- Posledné údaje ukazujú významný nárast rizika rakoviny štítnej žľazy, pŕs 
a malignáciu následných ožiarení v tehotenstve aj v rozsahu dávok 10 až 100 mGy 
[14], [15]. 

- Aj medzi prežívajúcimi udalosť atómovej bomby riziko rakoviny stúpalo nad 100 
mGy, preto je zrejmé , že riziko pod 100 m Gy je skutočne malé [16]. 

- Medzi likvidátormi černobyľskej havárie boli pozorované do roku 1995 maligné 
tumory tráviaceho systému. Priemerná dávka skúmaných jedincov bola 108 mGy 
[17]. 

 
Záver 
Dá sa predpokladať, že mnohostranná diskusia bude naďalej pokračovať, ale pri dnešnom 
stupni niektoré názory môžu byť nasledovným spôsobom načrtnuté ako závery: 
Je potrebné a užitočné pokračovať vo výskume nízkych dávok ako v oblasti bunečnej 
rádiobiológie aj v oblasti epidemiológie. Musíme si uvedomiť, že biologická odozva na 
nízke dávky nie je významná zdravotným poškodením. 
Na jednoduchom predpoklade lineárneho vzťahu dávky a účinku je založené i odvodenie 
a použitie koeficientov rizika. I keď ide o zjednodušujúci predpoklad, vychádza celkom 
z fyzikálnych a rádiobilogických poznatkov a neodporuje im, ani radu konceptov, ktoré tieto 
údaje interpretujú. Predpoklad bezprahovej závislosti nemožno vylúčiť – nemožno vylúčiť, 
že už jeden akt ionizácie a depozície energie  vo významnom mieste v bunke môže dať 
impulz k reťazi reakcií vyúsťujúcich v gametách alebo vznik nádorového ochorenia. 
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Nemôže byť pochybnosť o existencii účinkov, ktorých indukcia je úmerná dávke. Obecný 
vzťah dávky a účinku ( 2bDaDE += , kde a aj b sú konštanty), ktorý je v súlade s radom 
rádiobiologických teórií, i keď je mechanizmus účinkov rozdielne vykladaný, zahŕňa aj 
lineárnu komponentu prevládajúcu pri nízkych dávkach, ktoré sú predmetom záujmu 
ochrany pred žiarením. Kvadratický člen prevláda pri vyšších dávkach. 
Experimentálne aj epidemiologické údaje z posledných rokov ukazujú pre ožiarenia 
s vysokým lineárnym prenosom energie (L) lineárny vzťah dávky a účinku, zatiaľ čo pre 
žiarenia s nízkym (L) je tento vzťah v tých istých dávkových intervaloch kvadratický. 
Od predpokladu priamej úmernosti dávky a účinku v oblasti dávok zaujímajúcich ochranu 
pred žiarením, treba odlíšiť použitie linearity  pre vztiahnutie rizika, t.j. pravdepodobnosti 
účinkov pripadajúcich na jednotku dávky, zistených v oblasti vysokých dávok i v oblasti 
dávok nízkych.  L – NT model možno že je trochu konzervatívny až opatrný 
a neoprávnený, ale v súčasnosti zdá sa byť dosť spoľahlivý na bezpečné uplatnenie 
a využitie ionizujúceho žiarenia a jadrovej energie. 
Odmietnutie L – NT modelu a prijatie prahu v prípadoch stochastických účinkov by mohlo 
spôsobiť vznik mnohých nových otázok týkajúcich sa regulačných a riadiacich opatrení. 
Tieto predvídané otázky ako pevne zvolený prah pre oneskorené účinky, pre rôzne 
populačné skupiny, pre rôzne prevádzkové predpisy, atď. sú ťažko zodpovedateľné 
momentálne. Zdá sa že, bude ľahšie dosiahnuť dohodu o úrovni prijateľného rizika miesto 
rizika prahovej dávky. Diskusia síce odkrýva dôležité aspekty ocenenia rizika a rizika 
vnímania spoločnosti. Profesionáli sa grupujú iste nie ako rozdelení oponenti L – NT 
modelu, sú pravdepodobne v minorite. Treba  mať na pamäti, že precenenie rizika 
využívaním ionizujúceho žiarenia a jadrovej technológie nie je na mieste, zvlášť keď sú 
k dispozícii vhodné služby na ochranu pred radiáciou. Využívanie ohňa je nevyhnutné pre 
ľudstvo, hoci tiež nebezpečné, preto ľudská spoločnosť vypracovala spôsoby ochrany proti 
požiarom. Podobný postoj sa očakáva pri využívaní rádioaktívneho žiarenia. 
A v neposlednom rade spoločnosť všeobecne musí vnímať rôzne riziká 
v industrializovanej krajine komparatívnym spôsobom. V takomto prípade riziká z radiácie 
nie sú na prvom mieste, ako to posudzovali skupiny opýtaných študentov [18]. 
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ROZVÍJANIE EXPERIMENTÁLNYCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV GYMNÁZIA 
 
Marián Kireš 
Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 
 
Abstrakt: V príspevku sú predstavené aktuálne požiadavky štátneho vzdelávacieho 
programu na experimentálne zručnosti, ktoré má študent gymnázia získať v rámci výučby 
fyziky. Autori analyzujú vybrané školské fyzikálne experimenty z pohľadu rozvíjania 
experimentálnych zručností študentov gymnázia a predstavujú vzorové riešenia 
netradičných fyzikálnych meraní a interpretáciu dosiahnutých výsledkov. 
 
Úvod 
Fyzika ako vedecká disciplína pri skúmaní prírody využíva rozmanité experimentálne 
a teoretické metódy, používa sofistikované meracie zariadenia a um vedcov, z výsledkov 
ktorých sa snaží hľadať odpovede na široké spektrum otázok a problémov. 
Pre dosiahnutie úspechu v tejto nádhernej disciplíne je potrebné úspešne skĺbiť ako 
bohaté teoretické vedomosti tak aj množstvo praktických zručností a to všetko doplniť 
o obrovskú dávku vytrvalosti a systematickej, často mravenčej práce.  
Vyučovaním fyziky sa snažíme študentom prezentovať význam a využiteľnosť fyzikálnej 
práce, jej prínos pre spoločnosť, ale aj rozvíjať u študentov základné predpoklady pre 
nasledovanie práce vedcov v prírodovednom bádaní. Pri osvojovaní si základných metód 
výskumnej práce fyzika má študent jedinečnú šancu získať zručnosti, ktoré mu štúdium 
iných disciplín môže ponúknuť len okrajovo.  
Naštartovaním kurikulárnej reformy avšak najmä jej úspešnou realizáciou máme šancu 
dosiahnuť u študentov rozvinutie takých zručností, ktoré vo svojom praktickom živote 
využijú pri širokom spektre činností. Základný rámec kompetencií, k rozvíjaniu ktorých je 
potrebné smerovať vzdelávacie aktivity vo fyzike na gymnáziu, je vymedzený štátnym 
vzdelávacím programom pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda [1], a špeciálne pre 
predmet Fyzika [2].  
 
1. Štátny vzdelávací program a experimentálne zručnosti študenta 
Vo fyzikálnom vzdelávaní na gymnáziu majú mať študenti čo najviac príležitostí 
na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania 
fyzikálnych javov. Pri výučbe je potrebné najväčšiu pozornosť venovať samostatnej práci 
žiakov, aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov.  
Medzi ciele vyššieho sekundárneho vzdelávania vo fyzike na gymnáziu z pohľadu 
vykonávania experimentov podľa [2] patria: 

• nasledovať inštrukcie písané i slovne podané, 
• vybrať si a bezpečne použiť experimentálnu zostavu, materiál,  

techniku vhodnú na meranie, 
• vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania, 
• používať vhodné nástroje a techniku na zber dát, 
• spolupracovať v skupine. 

K naplneniu uvedených cieľov je potrebné veľkú časť poznávacej činnosti študenta 
realizovať metódou IBSE (Inquiry based science education), ktorú môžeme chápať ako 
objaviteľský prístup v prírodovednom vzdelávaní. Študent má poznatky objavovať vlastnou 
aktívnou činnosťou, postupným porozumením kľúčových pojmov a javov a získavať 
zručnosti vo využívaní poznatkov pri riešení nových problémov.  
Pri našej práci so študentmi gymnázií sa orientujeme na experimentálne riešenia 
fyzikálnych problémov, ktorých zdrojom sú zadania problémov z medzinárodnej súťaže 
Turnaj mladých fyzikov.  
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2. Experimentálne riešiteľné fyzikálne problémy 
Spomedzi širokej ponuky zadaní úloh Turnaja mladých fyzikov v jeho 24 ročnej histórii 
(ročne je zadaných 17 problémov) vyberáme práve tie, kde dominuje potreba 
experimentálneho prístupu pri riešení zadania. Na ukážku uvádzame námety na úlohy:  
Banky  
Dve podobné nádoby (jednu prázdnu, druhú obsahujúcu vodu) pripojíme hadičkami 
na rezervoár s vodou. Nádoby potom zahrejeme na 100°C a túto teplotu istý čas 
udržujeme. Keď ohrev zastavíme a nádoby schladíme, voda je vťahovaná do hadičiek. 
Preskúmajte a vysvetlite, v ktorej hadici voda stúpa rýchlejšie a v ktorej dosiahne väčšiu 
výšku po úplnom ochladnutí nádob. Ako tento jav závisí od doby ohrevu nádob? 
Lepkavá voda 
Keď dopadá zvislý prúd vody na vodorovný valec, môže ho obtekať tak, že na opačnej 
strane valca tečie smerom nahor predtým, ako sa od valca odtrhne. Vysvetlite tento jav a 
preskúmajte relevantné parametre. 
Kvapalný svetlovod 
Priehľadnú nádobu naplníme kvapalinou (napríklad vodou) a necháme ju z nej vytekať. 
Umiestnime zdroj svetla tak, aby horizontálny lúč vstupoval do prúdu kvapaliny podľa 
obrázka. Za akých podmienok funguje prúd kvapaliny ako svetlovod? 
 
Naše zameranie sa na experimentálne riešiteľné úlohy vychádza z prirodzenej hravosti 
a záujmu študentov o experiment a zároveň je ovplyvnené aj nedostatočnými 
matematickými a teoretickými vedomosťami.  
 
3. Experiment ako výzva pre študentov ale aj učiteľa 
Vyberané úlohy sú z viacerých hľadísk zdrojom inšpirácie, motivácie pre aktívne 
poznávanie, priestorom pre sebarealizáciu, originálny prístup k riešeniu, ale aj výzvou na 
zvládnutie celej šírky problému. Pri našej práci sa nám ako kľúčové prvky experimentálne 
riešených problémov potvrdili:  

• netradičnosť (novosť) problému, 
• dostupnosť experimentálneho zariadenia,  
• možnosť použiť vlastné (nie predpísané) originálne riešenia,  
• nejednoznačnosť odpovede na problém,  
• nutnosť hľadať odpovede na základe experimentálnych výsledkov, 
• možnosť formulovať vlastné vedecké závery. 

Experimentálne riešenie úloh realizujeme v dvoch nadväzujúcich fázach.  
A) Prvotné pozorovanie, alebo ide to aj na kolene. 
B) Skúmanie javu ako systematická činnosť. 
 
V prvej fáze sa snažíme jav pozorovať, zistiť jeho základné vlastnosti, pokúsiť sa 
o modifikáciu podmienok experimentu a následné sledovanie javu, získať dôveru 
vo vlastné schopnosti pri skúmaní javu. Prvotné pozorovanie je priestorom pre 
formulovanie hypotéz, diskusiu o podstate javu, parametroch ovplyvňujúcich daný jav 
a možných prístupoch pri meraní a vyhodnocovaní experimentálnych údajov.  
V druhej fáze sa zameriavame na systematickú činnosť pri experimentálnom skúmaní, 
získavanie relevantných údajov a ich vzájomné prepojenie, spracovanie a vyhodnotenie, 
spresnenie merania a získanie čo najkomplexnejších informácií o skúmanom jave. Ide 
o časovo náročnú činnosť, častokrát sprevádzanú neúspešnými meraniami, náročným 
procesom spracovania údajov a potrebou realizácie veľkého počtu opakovaných meraní. 
Vytrvalosť, cieľavedomosť a pracovné návyky získané pri systematickej práci budú pre 
študentov iste cennou devízou do života.  
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Obr.1a, b: Aparatúra na meranie  

a získané výsledky merania tlaku v banke počas chladenia. 
 
Záverom práce a zrkadlom získaného nadhľadu nad konkrétnymi úlohami je schopnosť 
definovať nové zadania pre experimentálne riešiteľné úlohy. Sú znakom toho, že si 
dokážeme všímať javy okolo seba, opisovať ich priebeh a formulovať hypotézy o ich 
fyzikálnej podstate. Na ukážku uvádzame niekoľko námetov na pripravované merania. 
 
Stúpanie vody v slamke 
A zasunieme veľmi tenkú rúrku (slamku na nápoje) do kvapaliny, pozorujeme, že hladina 
kvapaliny v rúrke stúpa až sa postupne ustáli na vyššej úrovni ako je hladina kvapaliny v 
nádobe. Vyšetrite pohyb hladiny kvapaliny v tenkej rúrke.  
Bublajúca voda 
Ak sa v kvapaline pohybuje napr. lodná skrutka, môžeme pozorovať vznik bublín. 
Skúmajte vznik bublín a ich vplyv na hnací účinok skrutky.  
Dokonalá sviečka 
Po dohorení parafínovej sviečky môžeme pozorovať, že časť parafínu nebola sviečkou pri 
horení spotrebovaná. Vyšetrite vplyv parametrov parafínovej sviečky, na množstvo 
nespáleného parafínu.  
Blikajúca sviečka 
Sledujte dohárajúcu parafínovú sviečku. Tesne pred zhasnutím, nastávajú zmeny veľkosti 
plameňa sviečky, sviečka bliká. Ozrejmite a skúmajte tento jav.  
Kvapky kávy na hladine 
Pripravte šálku kávy. Lyžicou odoberte zo šálky malé množstvo kávy a opatrne ho 
nalievajte na hladinu kávy v šálke. Na povrchu kávy môžete pozorovať pohybujúce sa 
malé kvapky kávy. Vysvetlite a skúmajte tento jav.  
 
4. Vzorové riešenia ako námety na laboratórne merania 
Časová náročnou objavovania poznatkov experimentálnou činnosťou podmieňuje pri 
prvotnom skúmaní ich zaradenie najmä do voľnočasových aktivít v rámci neformálneho 
vzdelávania. Aktivity sú odskúšané na vzorke maximálne 10 študentov, pracujúcich 
v dvojiciach až trojiciach na riešení niektorej z úloh. Riešenie úlohy skupinkou je v trvaní 
spravidla do dvoch mesiacov.  
Vypracované vzorové riešenia však môžu slúžiť ako inšpirácia pre laboratórne merania 
netradičných a v podmienkach školy neriešených problémov. Poznajúc aspoň jeden 
z úspešných postupov merania, môžeme pripraviť vzdelávacie aktivity pre školské 
laboratórne merania.  
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Nakoľko uvedené problémy vyžadujú komplexné skúmanie, ako vhodná sa nám javí 
metóda kooperatívneho vyučovania, ktorej základná štruktúra je nasledovná: 

o prezentovanie problému vyučujúcim, problémový výklad, demonštrácia 
netradičného javu, vzbudenie vzdelávacej potreby u študentov,  

o diskusia študentov, hľadanie parametrov ovplyvňujúcich uvedený jav, 
podmienok realizácie, formulácia výskumných hypotéz 

o rozdelenie merania pre skupiny podľa definovaných parametrov,  
o získanie čiastkových výsledkov skupinou, 
o prezentácia výsledkov jednotlivých skupín, konfrontácia hypotéz,  
o systematizácia, zhrnutie a formulácia záverov. 

 

       
Obr.2a, b: Coanda efekt pri obtekaní telesa kvapalinou, vodnú lúč ako svetlovod. 

 
Záver 
Spracovaním experimentálnych úloh metódou kooperatívneho vyučovania sa budeme 
snažiť o rozšírenie bádateľského prístupu vo fyzikálnom vzdelávaní študentov gymnázia a 
o zlepšenie vzťahu študentov k prírodovednému vzdelávaniu.  
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JEDNODUCHÝ EXPERIMENT – MATERSKÉ MLIEKO ŠKOLSKEJ FYZIKY 
 
Ivan Baník 
Katedra fyziky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava 
 
Abstrakt: V článku sú opísané jednoduché fyzikálne experimenty z mechaniky, vhodné 
pre demonštračné účely v školských podmienkach, no súčasne vhodné aj pre samostatné 
experimentovanie žiakov v domácich podmienkach. Ich cieľom je zvýšiť záujem žiakov 
o fyziku a eliminovať nežiaduci formálny  prístup k štúdiu. 
 
Kľúčové slová: jednoduchý fyzikálny experiment, efektívnosť výučby, mechanika, 
motivácia 
 
Úvod 
Jednoduchý  fyzikálny experiment  nikdy nestratí svoj význam, práve tak ako je to aj 
s materským mliekom. To je a zostane tým najlepším, čo dieťaťu pri vstupe do života 
môžeme dať.  Na tom nič nezmení  – ako som presvedčený - ani technický pokrok, ani 
nijaká digitalizácia a elektronizácia, ani žiadna  virtuálna realita. Jednoduchý experiment je 
v školskej fyzike nenahraditeľný. 
 
Fyzikálnym experimentom proti pasivite 
Fyzika, ako je známe, patrí k menej obľúbeným predmetom. Mnohí žiaci ju považujú za 
ťažkú a berú ju len ako nutné zlo. A pritom práve fyzike treba pripísať najväčšiu zásluhu 
na tom, že sa svet zmenil, že nastal všestranný technický pokrok a aj s ním súvisiaci 
relatívny blahobyt. Nejde však iba o postoje, ako také. Ide o potrebu fyzikálneho 
vzdelávania mladej generácie, ktorú vyžaduje ďalší rozvoj a teda o budúcnosť. A nie je to 
len náš problém. 
 
Škola - prírodovedné predmety v ohrození?  
V Anglicku konštatujú nadmernú orientáciu školstva na humanitné smery. Prichádzajú 
však na to, že tento stav je neudržateľný. Ohrozuje priamo technickú 
konkurencieschopnosť krajiny na zahraničných trhoch. Finančné škrty, vynútené celkovou 
finančnou situáciou, sa preto na prírodovedné smery nevzťahujú. Finančné kvóty sa 
obmedzujú iba na humanitných smeroch vysokých škôl. Pripravuje sa celý rad ďalších 
opatrení. Vyvíja sa tlak, ktorý by mládež orientoval viac na prírodovedu.  
V USA môže žiak fyziku i matematiku celkom kľudne obchádzať. Veď kredity môže získať 
na inom, menej náročnom "bojovom poli". Maturita z matematiky nie je povinná. A tak 
americká mládež sa matematike i fyzike vo veľkej miere vyhýba. 
U nás bola - pokiaľ ide o zastúpenie prírodných vied, včítane fyziky - situácia kedysi  
relatívne lepšia. Práve preto dopadli  snahy o kopírovanie Západu problematicky. Profesor 
Igor Kluvánek, pôsobiaci na Katedre matematiky SvF STU (zomrel v júli 1993), ktorý viac 
ako 20 rokov pôsobil na vysokých školách v USA, Kanade a v Austrálii a asi toľko aj u nás 
doma (jednak predtým, jednak  v posledných dvoch rokoch svojho života) pri jednej 
verejnej diskusii o školskej problematike na STU povedal: "Kopírovaním, americkej školy 
si našu školu môžeme len zdevastovať." (V jeho originálnom vyjadrení bolo však posledné 
slovo tvrdšie a slovenskejšie). 
Na medzinárodnom Workshope, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch od 28. júna do 2. júla 
1993 a ktorý organizovala Schola Ludus, vystúpil aj istý americký lektor, pôsobiaci už dva 
roky na Slovensku v rámci pomoci Západu. Svoje vystúpenie zahájil so slovami. "Áno sme 
tu na to, aby sme vám pomohli, no ja osobne si myslím, že Slovensko našu pomoc vôbec 
nepotrebuje". Myslím si, že s tým nemožno celkom súhlasiť, lebo my tú pomoc, a to najmä 
po jazykovej stránke, potrebujeme veľmi. No z viacerých hľadísk mal americký rečník asi 
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pravdu. Veď sami Američania často diskutujú o kritickom stave vlastného školstva a o 
potrebe tento stav zmeniť. 
 
Škola a znepokojujúce otázky tolerancie  
Je všeobecne známe, že na Západe je škola príliš tolerantná, že disciplína v nej je veľmi 
uvoľnená. No sami Angličania konštatujú, že práve vtedy, keď sa v školách - na návrh 
niektorých pedagógov - disciplína uvoľnila, došlo súčasne aj k prudkému rastu kriminality 
školskej mládeže. Nuž, asi bude treba hľadať to zdravé optimum - tú povestnú zlatú 
strednú cestu.  Pred nejakým časom som mal možnosť poznať názory jedného nášho 
stredoškoláka, ktorý ukončil maturitu v USA a vrátil sa, aby pokračoval v štúdiu na 
Slovenskej technickej univerzite. Bol som prekvapený, keď okrem iného spomínal, že v 
americkej škole sa cez prestávku vyslovene bál ísť na toaletu a to z dôvodov terorizovania 
a ohrozovania zo strany spolužiakov - násilníkov. Na takom stave nemenilo nič ani to, že 
škola mala vlastných policajtov. Nuž netolerantnosť môže prekvitať aj v škole s 
tolerantnými učiteľmi. Preberajme preto len to dobré - to, v duchu Komenského. 
Škola sa celkom bez rozumných a jemných donucovacích a nátlakových prostriedkov veru 
asi nikdy nezaobíde. Nie je to zas nejaká zvláštna tragédia. Vec sa niekedy nafukuje. Kde-
kto si na tomto probléme prihrieva polievočku. Chudák, lebo sám dobre vie, že nemá 
úplnú pravdu. Život nás všetkých tlačí neraz k múru. Vonkajšie tlaky nás formujú a nútia 
k prispôsobovaniu sa. Narodili sme sa a do vienka dostali tie najrôznejšie okrajové a 
začiatočné podmienky. A tieto okolnosti neobchádzajú celkom ani školu. Okrajové a či 
začiatočné podmienky musí rešpektovať aj žiak. Sprofanované slovo deformácia nemusí 
mať vždy ten mínusový nádych. Deformovať možno aj v pozitívnom zmysle. Veď 
nenadarmo naši prarodičia vymysleli: „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...“  Na tom 
asi nezmenia nič ani "slaďácki" pedagógovia a psychológovia. 
Škola musí mať svoje optimálne tolerancie i svoj zdravý a iste aj humánny režim a 
poriadok. Musí maximálne využívať humánne prostriedky umožňujúce rozvoj osobnosti 
žiaka. Má ho podnecovať k tomu, aby sa sám aktívne chopil každého poznatku všade, kde 
je to len možné. No súčasne musí eliminovať zo života školy rôzne úchylné a škodlivé 
spodné prúdy. K tým škola tolerantná byť nesmie, tie musí jednoznačne potierať. 
Nemôžeme predsa pripustiť stav, aby žiaci nosili do škôl osobné zbrane, aby sa na pôde 
školy organizovali mafiánske žiacke násilnícke skupiny a aby sa škola stala živnou pôdou 
pre organizovaný zločin. A taký stav je realitou nejednej americkej školy. Koniec koncov v 
súkromných školách sa ani na Západe príliš veľa o tolerancii nehovorí. Naopak, dbá sa na 
poriadok a disciplínu. No a práve tieto školy mávajú ten lepší zvuk i úroveň. 
Učiť sa musíme od všetkých. Hľadať dobré a osvedčené musíme všade na svete. Iste sa 
mnoho takých momentov dá nájsť aj na americkej škole. Z ních si treba brať poučenie. No 
kopírovať bezhlavo by sme asi nemali. Áno, škola môže a musí byť maximálne tolerantná 
k tomu, čo robí školu ľudskejšou a krajšou. Musí dávať viac priestoru tomu, čo prospieva 
ku skvalitneniu poznávacieho procesu a ku zvýšeniu záujmu o vzdelávanie sa. No nesmie 
byť tolerantná k javom, ktoré narušujú plnenie uvedených cieľov. Pojmu disciplína treba 
dať správne zameranie, aby sa nezneužívala pre chybné a pomýlené ciele. S tým treba 
plne súhlasiť. Treba eliminovať dril a samozrejme aj disciplínu, ktorá by takú formu štúdia 
tvrdo vyžadovala. 
 
 Prečo je fyzika pomerne málo obľúbeným predmetom?  
Je chyba v predmete ako takom a či v metódach, ktoré sa pri vyučovaní fyziky používajú? 
Je chyba v učebniciach a či v neprimeranej šírke učiva, ktoré žiaka deprimuje? Je chyba 
v žiakovom okolí - v prostredí, v ktorom žije? 
Jediný, kto je mimo podozrenia je, samozrejme, žiak. Ten je, aký je. Tomu v globále 
nemožno nič vytýkať. Predstavuje vstupný materiál pre školu. Vieme s ním správne 
"zaobchádzať"? Vieme ho vybudiť k túžbe po poznaní? Máme vôbec šancu súperiť o jeho 
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priazeň so všetkými kanálmi televízie a so všelijakými video a či disco programami?  Môže 
mať vedecké poznávanie dosť motivačných pák na zaujatie mysle naších žiakov, alebo je 
učiteľ odsúdený do „role trpených“ zo strany žiakov? 
Netrúfneme si dať jednoznačnú odpoveď na dané otázky. Nazdávame sa však, že 
hľadanie nových prístupov je potrebné aj na strane nás - pedagógov. Zrejme nikdy 
nevyhovieme všetkým, no nebolo by správne sa o to nepokúsiť.  Hlavným nebezpečím, 
ktoré vo vzťahu žiak - fyzika vystupuje, je verbálny prístup k učivu fyziky, formálne a 
bezduché drilovanie fyzikálnych poznatkov, poučiek a zákonitostí. Taká fyzika prestáva 
byť fyzikou, taký fyzikálny poznatok nie je fyzikálnym poznatkom. Je len zvráteným 
odtlačkom fyzikálnej súvislosti zbytočne zaťažujúcim hlavu žiaka. Je to bezcenný materiál 
produkujúci len antipatiu k predmetu, lebo za ním sa neskrýva to, čomu hovoríme 
"chápanie" a teda ani to, čo by sa dalo označiť ako "hrejivý pocit z poznania". A bez tohto 
pocitu, fyzika nemôže byť nikdy príťažlivou. 
Z toho však plynie, aby sme sa pri písaní učebníc vyjadrovali veľmi jasne, aby učebnice 
boli po štylistickej stránke na vysokej úrovni, aby žiak nemusel danú vetu niekoľkokrát 
čítať, kým pochopí o čom sa v nej píše. 
 
Musíme viac využívať reč experimentu 
Fyzika, ako učebný predmet musí plnšie využívať aj "reč experimentu". Týka sa to 
obzvlášť jednoduchých, názorných a z hľadiska prípravy i z hľadiska finančnej náročnosti 
tých najdostupnejších experimentov. V tomto smere je skrytých ešte nemálo rezerv. Nové 
možnosti poskytuje aj informatika. Mnoho podnetov  pre zvyšovanie efektívnosti výučby fyziky 
prinášajú aj práce [1-12]. 
Osobitnú možnosť ako zlepšiť vzťah žiakov ku fyzike, predstavujú domáce fyzikálne 
experimenty, ktoré si žiak môže vykonať pomocou bežných a dostupných predmetov aj 
sám doma. Práve táto cesta môže prispieť k tomu, že fyzika prestane byť v očiach žiakov 
knižnou vedou, vzdialenou na hony od reálneho života. 
Domáce experimentovanie sa doteraz v školskom systéme uplatňuje len naozaj 
výnimočne. Týmto smerom nie sú orientovaní ani budúci pedagógovia - učitelia fyziky. No 
povzbudzovanie žiakov i študentov k domácemu fyzikálnemu experimentovaniu by malo 
byť normálnou metódou práce. Môže priniesť väčšie efekty, ako sa na prvý pohľad môže 
zdať. A malo by sa uplatňovať už od tých najmladších žiakov. Aktuálne je však aj u 
vysokoškolákov. 
S uvedenou problematikou úzko súvisia tieto konkrétne skutočnosti: Treba zbierať podnety 
pre samostatné domáce experimentovanie na každom stupni škôl. Tieto podnety treba 
poskytnúť učiteľom fyziky, aby ich mohli využiť na usmerňovanie a vybudzovanie žiakov a 
študentov k takej experimentátorskej činnosti. Vítaná by bola aj samostatná fyzikálna 
publikácie zameraná na domáce experimentovanie žiakov. Publikáciu tohto druhu by mali 
podporiť aj MŠ, JSMF, SFS, Centrum vedy pre všetkých Schola Ludus. 
 
Jednoduché fyzikálne experimenty 
V ďalšom opíšeme niekoľko jednoduchých experimentov, vhodných na spestrenie 
a oživenie výučby fyziky. Môže si ich však vykonať aj sám žiak doma. 
 
Guľôčka, ktorá vyskočí z misky a iné 
Pri pokuse použijeme malú guľôčku, ktorú vložíme do plochej kruhovej plastovej misky - 
podložky pod kvety. Tá máva bočnú stenu mierne sklonenú vzhľadom na zvislý smer 
(obr. 1) a vytvára tak vlastne kúželovú plochu. Držiac misku v rukách vo vodorovnej 
polohe, vhodnými pohybmi uvedieme guľôčku do rotácie po obvode misky, napríklad 
s periódou 1 s (odhadom).  
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Nadväzujú otázky: Aká je frekvencia rotačného pohybu? Aký 
uhol opíše sprievodič za  dobu 0,1 s?  Za akú dobu sa opíše 
uhol 1 rad?  Aká je uhlová frekvencia pohybu? Aká je rýchlosť 
gulôčky? Aké je zrýchlenie gulôčky?  Potom prejdeme ku 
zvyšovaniu frekvencie otáčania a položíme otázku. Pri ake 
frekvencii obiehania guľôčka z misky vyskočí? 
Kritickú frekvenciu otáčania určíme dopredu - teoreticky. 

Východiskom pre výpočet je analýza síl pôsobiacich na guľôčku. Kritickej frekvencii 
zodpovedá stav, pri ktorom výslednica F odstredivej sily Fo a tiaže G je kolmá na bočnú 
stenu. Pri vyšších otáčkach má výsledná sila už aj zložku mieriacu pozdĺž bočnej steny 
nahor. Práve tá spôsobuje vypadnutie guľôčky. Pre teoretické určenie kritickej frekvencie 
obiehania potrebujeme poznať uhol φ sklonu bočnej steny, znázornený na obrázku. 
Zistíme ho meraním pomocou uhlomeru a pravítka, ktoré priložíme k bočnej stene. 
Teoretický výpočet overíme potom experimentálne. Urobíme to tak, že postupne 
zvyšujeme frekvenciu obiehania guľôčky a občas - v kooperácii s inou osobou - zmeriame 
jej periódu. Tak sa môžeme priblížiť viac-menej ku kritickej frekvencii, pri ktorej guľôčka už 
z misky vyskočí. Ide však o overenie orientačné. Experiment umožní lepšie si uvedomiť 
rôzne fyzikálne súvislosti, ktoré tu "hrajú úlohu“. Pri meraní si treba uvedomiť, že za 
polomer kružnice, po ktorej gulôčka obieha treba vziať vzdialenosť stredu gulôčky od osi 
misky v polohe, v ktorej gulôčka ešte "sedí" na dne misky (a nie "spodný"polomer nádoby).
 
 Rotácia guľôčky na niti 
Ide o pokus, pri ktorom guľôčku uviazanú na dlhšej niti krútime okolo seba  po vodorovnej 
kruhovej dráhe (Obr. 2). Jeden koniec nite držíme pritom rukou, zdvihnutou nad hlavou. 
Tento problém  má dve časti - teoretickú a experimentálnu. V teoretickej časti vypočítame 
obežnú dobu guľôčky pre niť dĺžky l = 2 m a pre uhol sklonu nite α = 45 stupňov. 

Po teoretickom vypočítaní obežnej doby loptičky  
pristúpime k experimentálnemu overeniu získaného 
výsledku. V školských podmienkach to robievame  
nasledovne: Vyšší  žiak a či študent sa postaví na stôl 
a gulôčku-loptičku na niti  dĺhej  2 m (ktorej druhý 
koniec drží v ruke nad hlavou) uvedie do rotačného 
pohybu okolo seba.  Rýchlosť rotácie pomaly zvyšuje, 
až kým niť, na ktorej je guľôčka zavesená, nezviera 
so zvislým  smerom uhol 45°. Sklon nite sledujú 
odhadom prítomní žiaci a  hlásia  aktuálny stav.  
Podľa hlásenia  prispôsobuje experimentátor rýchlosť 

rotácie. Po dosiahnutí správneho sklonu nite, (počas stáleho otáčania) žiaci zmerajú 
periódu obiehania guľôčky. Konkrétne zmerajú napr. dobu desiatich otáčok, z čoho určia 
periódu obiehania. Experimentálny výsledok nakoniec porovnajú s teoretickým. Takýmto 
spôsobom sa  overí správnosť postupu.    

 
 

Obr. 1 

 
Obr. 2 
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Prečo sme doporučili sklon nite 45 stupňov? V 
prvom rade preto, že takýto sklon nite vieme pri 
pokuse veľmi dobre vizuálne  odhadnúť. Okrem 
toho práve, pri takomto sklone je výpočet 
obzvlášť jednoduchý. Odstredivá sila je  v tomto 
prípade  rovná tiaži guľôčky, takže 

mg
r

vm =
2

 

Pre rýchlosť obiehajúceho bodu potom 
dostaneme 

rgv =  
Polomer kružnice, po ktorej obieha guľôčka  za 

uvedených podmienok je r l
=

2
, kde l je 

dĺžka nite. Na základe  zistenej rýchlosti  vypočítame obežnú dobu. Platí 

v
rT π2

=  

Získaný výsledok porovnáme s teoreticky určenou hodnotou periódy. Podobné porovnanie 
môžeme urobiť aj pri inej  dĺžke nite.  
Pre tento pokus je najvhodnejšia  pružná farebná  skákacia loptička, uviazaná na niti. Na  
uchytenie nite o loptičku možno použiť napr.  malú skrutku do dreva.   
 
Meranie frekvencie oscilátora 
Pri tomto pokuse určujeme frekvenciu pravítka, (resp. masívnejšieho noža) ktorého časť je 
pritlačená k plošine stola a ktorého jeden koniec prečnieva za okraj stola (Obr. 3). Frekvencia 
prečnievajúcej časti (po jej rozkmitaní) môže byť  dosť vysoká, takže priame sledovanie 
jednotlivých kmitov nie je reálne. Frekvenciu pravítka môžeme určiť pomocou ľahkého 
telieska. napr. kúska gumy. Tú postavíme na koniec pravítka (koniec rukoväte noža), ktoré 
vychýlime a uvoľníme.  Posunutie telieska z rovnovážnej polohy pri uvoľnení  označíme A. 
Táto veličina reprezentuje amplitúdu kmitov v začiatočnej fáze. Po uvoľnení vyletí teliesko do 
určitej výšky h. Pre frekvenciu f pravítka platí 

A
ghf
π2
2

=  

Uvedený vzťah plynie z nasledovnej úvahy: V prvom rade 
predpokladáme, že  ľahké teliesko prakticky neovplyvní kmity 
pravítka.  Kmitanie  pravítka považujeme za harmonické. Miesto 
(bod pravítka), na ktoré je položené teliesko koná kmitavý pohyb, 
pre ktorý možno písať 

x = A sin ωt 
 Rýchlosť tohto bodu je  

v = Aω cos ωt 
 Maximálna rýchlosť tohto bodu  bude teda  

vmax= Aω = A2πf 
Takou rýchlosťou však vyletí minca po uvoľnení pravítka smerom nahor. Túto rýchlosť 
však možno určiť z výšky h, akú dosiahne „vystrelené teliesko. Platí  

 
Obr. 3 

 

 
Obr. 4 
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 vmax =  ghv 2=  
Z posledných dvoch vzťahov plynie hore 
uvedený vzťah pre frekvenciu pravítka. 
 
Loptička a vedierko.  
Loptička a vedierko (Obr. 4) reprezentujú pri 
pokuse izolovanú sústavu, zavesenú na tenkej 
niti. Obe časti sústavy sú spojené pružnou 
gumou. Ak loptičku na začiatku natočíme okolo 
zvislej osi a obe časti sústavy v tom istom 
okamihu uvoľníme, konajú tieto časti kmitavé 
rotačné pohyby, pričom sa v každom okamihu 
otáčajú navzájom opačne. Celkový moment 
hybnost sústavy je stále nulový. 

Pohyb ťažiska v homogénnom gravitačnom poli 
Pri tomto experimente ide o sústavu dvoch navzájom viazaných "hmotných bodov". 
Vytvoríme ju pomocou troch matíc a nite (obr. 5). Jeden hmotný bod bude reprezentovať 
jedna matica, druhý dvojica takých istých matíc. Sústava matíc je spojená niťou. Ak 
uvedenú sústavu vyhodíme tak, že vyvoláme aj jej intenzívnu rotáciu, konajú oba hmotné 
body zložité krivočiare pohyby. Ťažisko sústavy  sa však bude  pohybovať podobne  ako 
vyhodený kameň,  teda po hladkej  parabole. Aby sme si to  mohli experimentálne overiť, 
musíme ťažisko sústavy najprv zviditeľniť. Urobíme to tak, že do ťažiska umiestníme bielu 
stolno-tenisovú loptičku.  

V našom prípade sa ťažisko nachádza 
v jednej tretine vzdialenosti oboch hmotných 
bodov. Cez loptičku prevlečieme niť, 
spájajúcu oba hmotné body (obr. 6). Loptičku 
fixujeme na niti vytvorením uzlíkov v tesnej 
blízkosti otvorov, ktoré sme do loptičky 
predtým urobili. Sústavu vyhadzujeme nahor 

tak, že ju chytíme za jeden koniec a pri vyhodení sa snažíme ju čo najviac roztočiť. 
Napriek intenzívnej rotácii sústavy sa loptička-ťažisko pohybuje „hladko“ ako kameň - po 
parabole. Ak loptičku vysunieme z ťažiska sústavy, bude táto pri vyhodení konať už 
zložitejší pohyb. 
 
Zvláštne  (dvojbodové) fyzikálne kyvadlo 

Ten, kto chce aktívne zvládnuť  súvislosti, týkajúce sa 
fyzikálneho kyvadla, sa môže v domácich podmienkach 
pohrať  s jednoduchým dvojbodovým domácim fyzikálnym 
kyvadlom, znázorneným na obr. 7. Kyvadlo sa zhotoví  z  
limo-trubičky, ihly a  štipcov na prádlo. Ihlu prebodneme cez 
limo-trubičku  kolmo na trubičku mimo je ťažiska. Potom na 
trubičku pripneme dva, resp. viac „štipcov“ na prádlo tak, aby 
pozdĺžne osi štipcov boli rovnobežné s ihlou. Takto pripravenú 
sústavu  zavesíme potom napr. na dve rovnobežne  pravítka,  
položené na stôl. Pravítka zaťažíme napr. knihou. Pravítka 
prečnievajú  trochu za okraj stola a  sú postavené v takej 
vzdialenosti od seba a kolmo na príslušnú hranu stola, aby 
umožňovali opreť o ne konce ihly.  
Aby opísaná sústava bola schopná  na ihle kmitať,  treba oba 

 
Obr. 5 

 
Obr. 6 

 

Obr. 7 
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štipce umiestniť na limo-trubičke po jej opačných stranách. To preto, aby ťažisko sústavy 
moc nevybočilo „von z  limo-trubičky“. Ináč by sústava  visela  na jednom konci ihly a 
druhý by bol voľný. Kmitanie okolo ihly by nebolo možné. Ak správne vyváženú sústavu 
vychýlime z rovnovážnej polohy a uvoľníme,  koná táto kmity okolo osi určenej ihlou. S  
opísaným kyvadlom môžeme vykonať konfrontačné meranie.  Spočíva  v tom, že pre danú 
polohu štipcov na trubičke určíme výpočtom periódu  kmitov kyvadla a zistenú hodnotu 
overíme-konfrontujeme potom priamým meraním. Keďže hmotnosť limo-trubičky je v 
porovnaní s hmotnosťami štipcov  veľmi malá, ide vlastne o kyvadlo tvorené nehmotnou 
tyčkou a dvoma  hmotnými bodmi. 
 
Zákon zachovania momentu hybnosti s maticou 

Silnejšiu niť  prevlečieme cez  malú trubičku (napr. z pera) a na jej 
jeden  koniec uviažeme kovovú maticu (obr. 8 ). Trubičku chytíme 
do jednej ruky a držiac druhou rukou ďalší koniec nite uvedieme 
maticu  do rotačného pohybu vo zvislej rovine. V priebehu deja  
rotujúcu časť nite postupne skracujeme ťahaním druhého konca 
nite, čím zmenšujeme "polomer rotácie". Pozorujeme, že rýchlosť  
matice sa zvyšuje. Je to dôsledkom zákona zachovania momentu 
hybnosti. Pri pokuse ide o centrálnu (stredovú) silu, ktorá vďaka 
niti pôsobí vždy smerom do ústia trubičky. Moment hybnosti 
sústavy vzhľadom na dané centrum  je preto konštantný - je 
určený súčinom mvr, kde r je dĺžka nite a v tangenciálna  zložka 
rýchlosti, ktorá sa pri pomalom vťahovaní nite prakticky rovná 

celkovej rýchlosti matice. Radiálna zložka rýchlosti je pri reálnom pokuse veľmi  malá. 
Podľa zákona zachovania momentu hybnosti možno písať  

mvr = konšt 
odkiaľ 

v  ≅  1/r 
Z uvedeného vyplýva, že pri zmenšovaní  dĺžky 
nite r  sa musí rýchlosť rotujúcej matice  zvyšovať.  
 
Viazané oscilátory netradične 
Vlastnosti dvoch viazaných oscilátorov možno 
demonštrovať aj spôsobom znázorneným na 
obr. 9. Ako držiak použijeme obrátenú stoličku, 

ktorú umiestníme vo vhodnej polohe na stôl. Okolo dvojice nôh stoličky natiahneme 
uzavretú sľučku širšej galantérskej gumy. Oscilujúcimi telesami, ktoré zavesíme na 
napnutý gumový pás budú  dve vidličky. Vidličky sa držia gumového pásu sami. Ak 
uvedieme do kmitavého pohybu jeden z oscilátorov, kmity sa prenášajú aj na druhý a oba 
si začnú vymienať energiu. Tesnosť väzby meníme zmenou vzdialenosti oscilátorov na 
páse, resp. zmenou napätia gumového pásu 

 
Vynútené kmity - rezonacia s metlou 
Pokus, znázornený na obr. 10 a 11 si môže vykonať 
doma každý žiak, či študent.  Metla M je svojím 
"pracovným" koncom položená na podlahe. V danej 
šikmej polohe ju držíme pomocou pásika galantérskej 
gumy g, ktorej horný koniec držíme v ruke.  
Periodickým pohybom ruky v smere hore-dole 
rozkmitáme metlu, pričom sledujeme amplitúdu 
koncového bodu K metly. Tá výrazne závisí od 

 
Obr. 8 

 
Obr. 9 

 
Obr. 10 
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frekvencie kmitov ruky. Aby horný koniec gumy  kmital stále s tou istou amplitúdou, jeho 
pohyb vhodným spôsobom vymedzíme napr. v rámci  oka nožníc,  úška hrnčeka a pod. 
(Obr. 11). 
 
Experiment s latou  
Pri pokuse podľa obr. 12 injekčnou striekačkou vystriekneme malé množsvo vody (napr. 2 
ml)    na istý bod pokojnej dosky  zavesenej na niti a to v smere kolmom na dosku.  Horný 
koniec nite držíme  v ruke. Latu držíme tesne nad plošinou stola a po výstrele počítame 

sekundy (orientačne). Po uplynutí napr.  3 
sekund rotáciu laty zastavíme tým, že latu 
rýchle zložíme na plošinu stola.  Urobíme to  
tým, že náhle znížime  úroveň ruky, ktorou 
držíme niť a druhou rukou súčasne latu 
rýchle pritlačíme k povrchu stola.  Tým 
fixujeme  polohu laty v okamihu po uplynutí 
troch sekund od výstrelu.  Z toho  potom 
ľahko určíme uhol pootočenia dosky za dobu 
3 s.  Z uvedených údajov môžeme približne 
určiť uhlovú rýchlosť dosky a na jej základe 
aj moment hybnosti dosky po výstrele. Pre 
moment hybnosti platí   b =Iω.  Pre 
homogénnu dosku  dĺžky d a hmotnosti M je 
však moment zotrvačnosti pre  zvislú os 
rotácie určený vzťahom  I = 1/12 M d2 . 
Keďže platí 

t∆
∆

=
ϕω  

kde ∆ϕ  je zistený uhol pootočenia laty za dobu  ∆t = 3 s.  Na základe uvedených údajov 
vieme už vypočítať moment hybnosti dosky po náraze „strely“.  Tento moment musí byť 
zhodný so začiatočným momentom hybnosti strely tesne pred nárazom. (Pritom 

predpokladáme, že vodná strela sa po náraze na 
dosku  zastaví, čo je prakticky splnené. 
V každom prípade je však táto  rýchlosť  už  
malá, takže moment hybnosti vodnej strely po 
náraze môžeme zanedbať). Pre moment hybnosti 
strely pred nárazom platí   b = mvr, kde r je 
vzdialenosť miesta zásahu dosky od osi o 
určenej zvislou niťou.  Porovnaním oboch 
momentov hybnosti dostaneme mvr = Iω, resp. 

t
Mdmvr

∆
∆

=
ϕ2

12
1  

z čoho pre rýchlosť strely plynie 

tmr
Mdv

∆
∆

=
ϕ

12

2

 

Pre výpočet potrebujeme zistiť dĺžku d a 
hmotnosť M dosky, uhol pootočenia dosky  ∆ϕ  

za zvolenú dobu  ∆ t  (3 s), ako aj "zámerné" rameno r. Hmotnosť  m strely je určená 
objemom  vystrieknutej vody, pričom jednému mililitru zodpovedá hmotnosť 1 g. 
 

 
Obr. 11 

 

 
Obr. 12 
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INTERAKTÍVNA TABUĽA VO VYUČOVANÍ FYZIKY – DIDAKTICKÁ TECHNIKA  
I UČEBNÁ POMÔCKA 

 
Žaneta Gerhátová, Miroslava Ožvoldová 
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky  

 
Abstrakt: Pravidelné využívanie interaktívnej tabule (IT) je jednou z možností ako 
inovovať vyučovací proces vo fyzike. Jej základnými prednosťami sú: interaktivita žiaka, 
zvyšovanie pozornosti a jej následné udržanie, motivácia žiaka, jeho aktívne a tvorivé 
zapájanie sa do vyučovacieho procesu. I-tabule  sú  v súčasnosti v školách len sporadicky 
využívané, nakoľko zručnosti učiteľov nie sú stále na žiaducej úrovni. Následne aj ich 
spôsobilosť vytvárať vlastné učebné pomôcky nie je na vysokej úrovni. Príspevok sa 
zaoberá možnosťami využitia interaktívnej tabule vo vyučovaní fyziky z dvoch pohľadov -  
ako didaktickej techniky,  tak i  učebnej pomôcky.  
 
Kľúčové slová: fyzika, hustota, interaktívna tabuľa, mechanika, vztlaková sila  
 
Úvod 
Skúsenosti mnohých pedagógov z vyučovania fyziky na školách ukazujú, že fyzika 
u väčšiny žiakov nepatrí k obľúbeným predmetom [1], [2]. Hoci na začiatku, v šiestom 
ročníku, majú žiaci o fyziku záujem, tešia sa na zaujímavé pokusy, na poznávanie 
prírodných javov, ale s pribúdajúcim množstvom učiva ho strácajú a často úplne stratia. 
Fyzika sa stáva pre nich nie veľmi obľúbeným predmetom. Faktorov, ktoré tento stav 
spôsobujú je viacero. Jedným z najdôležitejších je však to, aké formy, metódy 
a prostriedky učiteľ pri svojej práci využíva. Už niekoľko rokov verejnosť počúva o potrebe 
zmeny tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia. V praxi sa vyskúšalo už viacero 
modelov vyučovania fyziky, no žiadny nepriniesol úplné riešenie problémov. Každý z nich 
mal však svoj prínos [3]. 
Človek je tvor zvedavý, rád spoznáva všetko nové, zaujímavé, a o deťoch to platí 
dvojnásobne. Je preto potrebné využiť túto zvedavosť v prospech vyučovania fyziky. 
Otázkou je len: „Ako?“ Akým spôsobom naplniť Komenského odkaz „škola - hrou“ tak, aby 
sa žiaci hrali a zároveň učili spoznávať zákonitosti sveta. Kde nájsť čarovnú paličku, ktorej 
mávnutím by sme sa ocitli napr. vo vesmírnej lodi a priamo z nej mohli spoznávať čarovný 
vesmír alebo, aby sme smeli z letiaceho balóna skúmať javy prebiehajúce v atmosfére 
a pod.? Ukazuje sa, že tou čarovnou paličkou by mohli byť moderné interaktívne 
informačno-komunikačné technológie (IKT), medzi ktorými si svoje miesto postupne 
získava aj interaktívna tabuľa (i-tabuľa). Je ale potrebné zdôrazniť, že dôležitú a podstatnú 
úlohu stále zohráva učiteľ, jeho odborná úroveň, zanietenosť pre predmet, príprava na 
vyučovanie, vzťah k žiakom, schopnosť žiakov zaujať. Práca učiteľa je závislá na kvalite 
jeho pedagogických schopností, ktorých základy si budúci učitelia osvojujú na 
pedagogických fakultách, a následne v praxi potrebujú nové námety a inšpiráciu, aby si 
neustále zdokonaľovali svoje spôsobilosti. Každý učiteľ môže vhodným využívaním IKT a 
(i-tabuľe) vo vyučovaní fyziky, v spojení napr. s vytváraním projektov, vzbudiť záujem 
žiakov o predmet, a tým dosiahnuť, aby sa žiaci na hodiny fyziky tešili, aby sa fyzika stala 
integrálnou súčasťou ich každodenného života. 
 
1 Interaktívna tabuľa 
Na WWW stránkach spoločnosti AV Media je interaktívna tabuľa definovaná ako 
elektronická tabuľa, na ktorú sa dá písať špeciálnymi elektronickými perami (alebo 
vlastnou rukou) a vpisované poznámky, grafy a pod. uložiť do pamäte počítača [4].  
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Pri používaní tejto učebnej pomôcky dochádza k spojeniu aktívnej činnosti, zmyslového 
vnímania a abstraktného myslenia. Prostredníctvom využívania i-tabule vo vyučovacom 
procese sa dodržiava princíp názornosti. Inovovaný a zásadný význam má interaktívna 
tabuľa v spojení s činnosťou, ktorú žiak na tabuli realizuje, pričom táto činnosť môže byť 
uložená do PC, ku ktorému je i-tabuľa pripojená. Interaktivita by mala umožniť 
individualizáciu učenia sa (čo je odveký cieľ didaktiky), lebo výber a následný spôsob 
zobrazovania informácií je prispôsobený vedomiu, záujmom a potrebám učiaceho sa, 
prípadne ním môžu byť aj upravené. I-tabuľa teda predstavuje jednu z možností, ako 
inovovať vyučovací proces vo fyzike. Medzi jej základné prednosti patrí: 

- motivácia žiaka -  zvyšovanie jeho záujmu o učivo 
- zvyšovanie pozornosti a jej následné udržanie 
- interaktivita žiaka 
- aktívne a tvorivé zapájanie sa do vyučovacieho procesu 
- kladný prístup k predmetu fyzika. 

 Interaktívnu tabuľu je možné vo vyučovaní fyziky využiť ako: 
1. didaktickú techniku  
2. učebnú pomôcku (obr. 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1:  Schéma znázorňujúca využitie i-tabule ako didaktickej techniky i učebnej pomôcky 
vo vyučovaní fyziky 

 
Na školách nie sú tabule na hodinách fyziky v dostatočnej miere využívané. V mnohých 
prípadoch plní len úlohu didaktickej techniky (biela tabuľa, premietacia plocha). Zatiaľ čo 
jej funkcia ako učebnej pomôcky, ktorá v sebe zahŕňa napr. interaktívne simulácie 
a aplety; reálne vzdialené experimenty; e-učebné materiály – textové – zvukové – 
obrazové – kombinované; schematické zobrazenia, flash animácie z galérie, didaktické 
testy, hry a pod., zostáva často nedocenená a nedostatočne využívaná.  
Ďalšími problémami sú: 

- nedostatočná pripravenosť učiteľov fyziky v práci s i-tabuľou, 
- kritické postavenie učiteľa k časovým stratám pri tvorbe učebných pomôcok, 
- nepravidelná práca s i-tabuľou, a tým nedostatočný rozvoj spôsobilostí pracovať 

s ňou a vytvárať vlastné učebné pomôcky pre vyučovanie fyziky, 
- nevhodné organizačné podmienky školy a pod.    
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V tejto súvislosti je potrebné rozvíjať spôsobilosti: 
- pracovať s tabuľou a vytvárať s ňou vlastné učebné pomôcky, 
- používať i-tabuľu vhodnou kombináciou organizačných foriem, vyučovacích metód 

a didaktických zásad, 
- rozvíjať spôsobilosti pre prácu s i-tabuľou už u študentov na pedagogických 

fakultách vhodne zvoleným a starostlivo pripraveným systémom, 
- rozvíjať spôsobilosti pre prácu s i-tabuľou učiteľov všetkých stupňov škôl 

a inšpirovať ich napr. formou kurzov, seminárov, konferencií v rámci celoživotného 
vzdelávania,  

Pokiaľ bude učiteľom správne chápaná dôležitosť úlohy aktivity a tvorivosti žiaka, potom je 
možné úspešne inovovať vyučovací proces vo fyzike novými didaktickými prostriedkami, 
ktoré podporujú interaktivitu, motiváciu, tvorivosť, samostatnosť žiaka. I-tabuľa ponúka 
novú možnosť ovládania učebných pomôcok bez použitia periférnych zariadení počítača. 
Žiaci sa potom pri jej používaní dostávajú do priameho kontaktu s prezentovanou 
multimediálnou učebnou pomôckou. Interaktívne môžu do učebnej pomôcky vstupovať a 
aktívne a tvorivo ju ovplyvňovať.  
Materiálne didaktické prostriedky majú svoju účinnosť len v spojení so správne zvolenými 
vyučovacími metódami a formami napr. prostredníctvom projektového vyučovania 
s využitím stratégie integrovaného e-learningu [1]. Ako príklad uvádzame zadanie projektu 
z mechaniky, ktorý sme realizovali v prostredí interaktívnej tabule SMART Board 
a softwaru SMART Notebook. 

 
Názov projektu: Určovanie strednej hustoty vajíčka a vztlakovej sily, ktorá pôsobí na  
                            vajíčko v rôznych kvapalinách pomocou PC a systému ISES (obr. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2:  Úvodná stránka zadania projektu v prostredí i-tabule SMART Board a softwaru 
SMART Notebook. 
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1. Motivácia (obr. 3):  
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
                                                                     
 
                   

Obr. 3:  Motivácia 
 
 

2. Základný princíp (obr. 4): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4:  Základný princíp prezentovaný pomocou apletu  
(http://www.walter-fendt.de/ph14sk/buoyforce_sk.htm) [5] 

http://www.walter-fendt.de/ph14sk/buoyforce_sk.htm�
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3. Príklad (obr. 5):  
 

Obr. 5:  Príklad 
 

 
4. Zadanie  úloh (obr. 6): 
 

Obr. 6 Zadanie úloh                                                                                                                
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5. Postup práce 
    a) Krok 1 (obr. 7, 8) – Meranie tiažovej sily pôsobiacej na čerstvé vajíčko pomocou  
    modulu dynamometra zo systému ISES: 
 

Obr.  7 Postup práce – krok 1 
 
           

Obr.  8  Meranie tiažovej sily pôsobiacej na čerstvé vajíčko pomocou dynamometra 
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b) Krok 2 (9, 10) – ponorenie vajíčka do vody a meranie veľkosti výslednice síl Fg a Fvz, 
ktoré pôsobia na vajíčko ponorené vo vode pomocou modulu dynamometra zo systému 
ISES: 

 

Obr. 9 Postup práce – krok 2 
 
 

Obr. 10 Meranie veľkosti výslednice síl Fg a Fvz, ktoré pôsobia na vajíčko ponorené  
vo vode                                              
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c) Krok 3 (obr. 11, 12) – ponorenie vajíčka do oleja a meranie veľkosti výslednice síl Fg 
a Fvz, ktoré pôsobia na vajíčko ponorené v oleji pomocou modulu dynamometra zo 
systému ISES: 
 

Obr.  11 Postup práce – krok 3 
 
 
 

 

Obr. 12 Meranie veľkosti výslednice síl Fg a Fvz, ktoré pôsobia na vajíčko ponorené 
v oleji 
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    Ukážka jednej z troch tabuliek na zapisovanie hodnôt ( obr. 13): 
 

Obr. 13 Tabuľka na zapisovanie hodnôt - ukážka 
 
 
d) Krok 4 (obr. 14) – meranie hmotnosti surového vajíčka:  
 

Obr.  14 Postup práce – krok 4 - meranie hmotnosti surového vajíčka 
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e) Krok 5 (obr. 15) - určovanie objemu surového vajíčka: 
 

Obr.  15 Postup práce – krok 5 - určovanie objemu surového vajíčka 
 
 
f) Krok 6 (obr. 16) – zhrnutie úloh, ktoré majú žiaci v rámci projektu riešiť: 
 

Obr.  16 Postup práce – krok 6 - zhrnutie úloh, ktoré majú žiaci v projekte riešiť 
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g) Hra – anagram (obr. 17) – spätná väzba získaná skladaním fyzikálnych pojmov, ktoré 
sa vyskytli v projekte: 
 

Obr.  17 Postup práce – krok 6 - Anagram 
 
 
h) Test 1 (obr. 18) – spätná väzba získaná na základe správneho usporiadania 
jednotlivých bodov postupu práce: 

 

Obr.  18 Test 1 
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i) Test 2 (obr. 19) – spätná väzba získaná na základe výsledkov riešenia didaktického 
testu: 
 

Obr.  19 Test 2 
 
 
Záver 
I-tabuľa v rámci fyzikálneho vzdelávania predstavuje priestor pre: 

- dynamické prezentovanie učiva v súvislostiach a väzbách vďaka hypertextom 
a hypermediálnym odkazom napr. na prezentácie, zvukové nahrávky, videá a pod., 
do ktorých môžu učitelia i žiaci priamo, samostatne, tvorivo a aktívne vstupovať, 
vpisovať vlastné poznámky a uložiť ich pomocou digitalizácie obrazovky alebo 
videozáznamu (ten možno dokonca v prípade potreby aj editovať), 

- využívanie hotových didaktických pomôcok z galérie softwaru SMART Notebook i-
tabule, 

- tvorbu projektov a rozvoj prezentačných zručností, čo patrí medzi prierezové 
tematiky Štátneho vzdelávacieho programu SR, 

- riešenie problémových situácií, 
- získavanie spätnej väzby počas vyučovacieho procesu, ale i v rámci individuálneho 

vzdelávania doma, 
- počítačom podporované vyučovanie – dynamické prezentácie výučbových 

programov, s ktorými je i-tabuľa prepojená špeciálnymi nástrojmi, ktoré sa 
doinštalujú automaticky do všetkých jej aplikácií, 

- vlastnú, tvorivú a aktívnu činnosť žiaka, ktorý rieši problémové situácie, využíva 
širokú škálu vzdelávacích objektov pripravených v galérii softwaru SMART 
Notebook, 

- motiváciu, a tým zvyšuje záujem o vyučovanie fyziky, dôsledkom čoho je, že žiaci 
majú chuť pracovať, čím sa predlžuje ich pozornosť, rozvíja sa logické myslenie 
a následne i komunikačné kompetencie.  
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AKO ODHALIŤ MIMOZEMŠŤANOV 
 
Juraj Slabeycius, Stanislav Minárik, Peter Hanisko 
Kat. fyziky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 
 
Abstrakt: Podpora tvorivého a kritického myslenia, schopnosti aplikovať poznatky z fyziky 
v bežnom živote a v neposlednom rade zatraktívnenie vyučovania patrí k veľmi dôležitým 
aspektom výučby na všetkých typoch škôl. Tvorivý učiteľ fyziky nevynechá žiadnu 
príležitosť, aby žiakom ukázal – primerane ich chápaniu a úrovni poznatkov – na 
konkrétnych prípadoch využitie fyziky v praxi. Jeden takýto prípad popisuje predkladaný 
príspevok.  
 
Kľúčové slová: kritické myslenie, tvorivé myslenie, lietajúce tyče, fotografia   
 
Úvod 
Súčasná doba sa vyznačuje veľkou intenzitou masmediálneho pôsobenia  na človeka, 
ktoré ho cielene ovplyvňuje a núti ho nekriticky prijímať informácie, názory a postoje, 
vnucované médiami. Na takéto pôsobenie je zvlášť vnímavý mladý človek, ktorý nie je 
ešte vyzbrojený dostatočnými životnými skúsenosťami a vedomosťami, aby mohol takému 
manipulovaniu čeliť. Úlohou školy je – okrem iného – aj vytvárať odolnosť proti takýmto 
vplyvom a učiť mladých ľudí kriticky analyzovať prijímané informácie. 
Zatiaľ čo v oblasti spoločenských vied je pomerne ťažké odhaliť demagógiu a manipuláciu, 
v oblasti prírodných vied je to podstatne ľahšie, preto je účelné napomáhať rozvoju 
kritického myslenia rozborom jednoduchých prípadov. Ako príklad uvedieme vysvetlenie 
niektorých pozorovaní neidentifikovateľných lietajúcich predmetov – UFO.  
Špeciálnym prípadom UFO sú tzv. lietajúce tyče (flying rods), nazývané tiež nebeské ryby 
(sky fish).Objavil ich v roku 1994 Jose Escamilla [1]. Ich zvláštnosťou je, že nie sú priamo 
pozorovateľné ľudským okom, zachytí ich len film alebo video.  
 
Lietajúce tyče 
Lietajúce tyče – alebo tiež lietajúce prúty – sú úzke dlhé lietajúce objekty, zachytené na 
fotografii, či už klasickej alebo digitálnej (obr.1). Na filme, príp. videu možno pozorovať ich 
rýchly pohyb. Ich veľkosť sa odhaduje od desiatok centimetrov  do niekoľkých 
metrov, rýchlosť od metrov do stoviek metrov za sekundu [2]. Problematike lietajúcich tyčí 
je venované veľké množstvo ufologických dokumentárnych filmov, z ktorých niektoré 
nájdeme aj na internete [3,4]. Tyče nie sú vždy rovné, pri pohybe sa môžu ohýbať aj vo 
veľmi ostrom uhle, preto ich ufológovia považujú za tvory bez chrbtice. Na boku, alebo po 
obidvoch stranách majú obvykle pravidelné výbežky, podobné plutvám. Ich počet kolíše od 
dvoch po niekoľko desiatok. Pritom je zaujímavé, že nikto ich nevidel voľným okom, ani 
autor fotografie, príp. videa, vždy sú identifikované až následne  pri prezeraní  snímok.  
 

                      
Obr. 1: Lietajúce prúty 
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Vysvetľuje sa to tým,  že sa pohybujú  príliš  rýchlo na to, aby ich mohlo zachytiť ľudské 
oko, alebo že neodrážajú elektromagnetické vlnenie vo viditeľnej časti spektra. Ufológovia 
a kryptozoológovia ich považujú za živé objekty mimozemského pôvodu, ktoré získavajú 
energiu priamo zo svetla a môžu existovať aj vo vákuu. Napr. v 31. diele série o UFO, 
venovanom lietajúcim tyčiam, autor tvrdí, že sa môžu pohybovať až rýchlosťou svetla, 
prenikať cez pevné objekty a že sa nepodriaďujú zákonom našej dimenzie [5], predstavujú 
vraj tzv. medzidimenziálny život, aj keď tento pojem je len veľmi hmlisto definovaný 
a regulárna veda ho neuznáva.   
 

             
Obr. 2 Snímky zo záznamov bezpečnostných kamier. Podľa [6]. 

 
Lietajúce prúty sa vyskytujú pomerne často na celom svete, či už v interiéri, alebo 
exteriéri. Veľmi často ich zachytia bezpečnostné kamery (obr.2), ba mohli ich vidieť diváci 
aj na reportáži Fox News z Bagdadu [7] – obr. 3. Typické pre ne je rýchla zmena smeru 
pohybu, ako aj ohybnosť tela. Každý takýto prípad  dáva médiám možnosť špekulácií o ich 
pôvode a úvah o tom, že vlády zámerne zatajujú pred verejnosťou informácie o UFO 
napriek tomu, že odborníci už dávno upozornili na triviálne prirodzené vysvetlenie tohto 
javu [8]. 
 

  
Obr. 3. Lietajúci prút v reportáži Fox News 
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Vysvetlenie javu 
Starý filozofický princíp, známy ako Ockhamova britva hovorí, že ak pre nejaký jav existuje 
viacero vysvetlení, je lepšie uplatňovať to najjednoduchšie. Pokúsime sa preto zaobísť bez 
mimozemšťanov a tajuplných kozmických živočíchov.  
Predovšetkým musíme zistiť, prečo objekty zachytené na fotografiách nevidíme voľným 
okom.  Keby lietajúce prúty neodrážali viditeľné svetlo, fotografia by ich nezachytila. 
Príčina by mohla byť v ich rýchlom pohybe. Ako je známe [9], ľudské oko prejavuje istú 
zotrvačnosť. Podľa Talbotovho zákona  ľudské oko nepostrehne blikanie osvetlenia, ak 
frekvencia presiahne určitú hranicu. Táto hranica závisí od osvetlenia, pri osvetlení 
200lux/m2 je to asi 60 Hz. Ak teda bude neznámy objekt v našom zornom poli kratší čas 
ako 17 ms, nemusíme ho postrehnúť. Samozrejme, objekt musí byť dosť veľký a dosť 
kontrastný vzhľadom ku pozadiu. Zorné pole (vertikálne a horizontálne ohraničená časť 
priestoru, ktorú môže pozorovateľ postrehnúť upreným pohľadom bez zapojenia očných 
svalov a pohybu hlavy) má rozmery približne 8° x 6°. To teda znamená, že ak pred našimi 
očami vo vzdialenosti 1 m preletí vodorovne malý objekt rýchlosťou 8m/s, nemusíme ho 
postrehnúť. V skutočnosti sú naše šance postrehnúť objekt aj pri dvojnásobnej rýchlosti 
dosť veľké, pretože existuje periférne videnie, a mozog prednostne registruje zmeny 
v prijímanom obraze.  
Ako takýto objekt zachytí fotografia? Predpokladajme objekt v tvare guľky priemeru 1 cm, 
pohybujúcej sa takisto vo vzdialenosti 1 m od objektívu tou istou rýchlosťou. Počas 
expozičnej doby 1/60 s guľka preletí 14 cm, to znamená, že na fotografii by sme videli 
rozmazanú šmuhu (čiara dĺžky 14 cm a hrúbky 1 cm), prirodzene v zmenšení 
zodpovedajúcom zmenšeniu obrazu. Pri relatívnom osvetlení pozadia 60% a  guľky 40% 
sa čiara bude javiť ako objekt s relatívnym osvetlením 58,6%, čo je veľmi malý kontrast 
k pozadiu. Ďaleko výhodnejšia je situácia, keď je pozadie tmavé (slabo osvetlené) a letiaci 
objekt v popredí je silne vysvietený. Dôležitá je aj hĺbka ostrosti, aby aj objekt aj pozadie 
boli v intervale zaostrenia fotoaparátu (resp. kamery). Je treba rozlišovať medzi 
rozmazaním zobrazenia objektu v dôsledku jeho pohybu (obraz objektu sa v priebehu 
expozičnej doby premieta na rôzne body fotografie) a rozmazania v dôsledku toho, že sa 
objekt nachádza mimo intervalu zaostrenia fotoaparátu. Obvykle je pri snímaní krajiny 
fotoaparát zaostrený na nekonečno, t.j. hĺbka ostrosti je od nejakej vzdialenosti 
d (závisiacej od ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu a clony) do nekonečna. Ak je rýchlo 
pohybujúci sa predmet bližšie k objektívu než  d,  bude rozmazanie šmuhy dané obidvomi 
faktormi. V takomto prípade je aj pri znalosti vzdialenosti predmetu od objektívu veľmi 
komplikované odhadnúť rozmery objektu a jeho tvar.   
Pre určenie veľkosti objektu samotného je nutné poznať vzdialenosť objektu od objektívu. 
Ak poznáme ohniskovú vzdialenosť objektívu, vieme určiť len uhol, pod ktorým vidíme 
objekt z miesta, kde je umiestnený objektív. Pri chybnom odhade vzdialenosti sa 
dopustíme veľkej chyby pri odhade veľkosti objektu a tým aj jeho rýchlosti. Napr. lietajúci 
prút na obr.3. má len 25 cm, ak sa nachádza 1 m od objektívu, ale až 250 m, ak je vo 
vzdialenosti 1 km od objektívu. S tým súvisí aj odhad rýchlosti objektu, ktorý tiež závisí 
lineárne od vzdialenosti. Veľké chyby v odhade veľkosti objektu sú spôsobené hlavne tým, 
že pozorovateľ nevie identifikovať objekt s nejakým známym objektom a teda nevie ani 
posúdiť jeho veľkosť.  
Ďalším zaujímavým aspektom lietajúcich prútov sú bočné výčnelky (plutvy). Svedčí to 
o tom, že skúmaný objekt mení počas svojho pohybu periodicky svoj tvar. Na niektorých 
snímkach sú plutvy symetrické na oboch stranách prútu, zriedkavejšie sa vyskytujú 
striedavé plutvy. Líši sa aj vzdialenosť medzi jednotlivými pármi plutiev v pomere k hrúbke 
prútu. Bola vyslovená hypotéza, že pravdepodobne ide o nejaký druh hmyzu, ktorý máva 
krídlami. Čím dlhšia je expozičná doba, tým sú prúty dlhšie. Počet plutiev závisí od 
frekvencie mávania krídiel a od expozičnej doby jedného snímku.  
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Pre overenie tejto hypotézy bola urobená  fotografia môr (nočných motýľov) krúžiacich 
okolo lampy. Bola použitá dlhá expozičná doba (1/8 s) a statív [10]. Výsledok je na obr.4. 
 

 
Obr.4. Mory krúžiace okolo lampy 

 
Na obrázku vidíme typické tvary lietajúcich prútov, čo potvrdzuje uvedenú hypotézu. Autori 
neuvádzajú presne, o aký druh nočných motýľov ide, napriek tomu sa môžeme  pokúsiť o 
kvantitatívne vyhodnotenie fotografie. Priemerný počet plutiev u prútov je 10, čo pri 
expozícii 1/8 s znamená frekvenciu mávania krídiel hmyzu okolo 80 Hz. Typickým 
predstaviteľom nočných motýľov je lišaj  marinkový [11]. Má rozpätie krídel 5,4 cm a 
dosiahne rýchlosť 18 km za hodinu, pričom zakýva krídlami až 85 krát za sekundu. 
Uvedené údaje sú v dobrom súhlase s hodnotou 80 Hz. Rôzne druhy hmyzu majú 
frekvenciu kmitania krídiel 10 – 250 Hz, ba niektoré malé druhy dosahujú až 1000 Hz. 
Rýchlosť letu je obvykle  0,5 m/s až 7 m/s. Treba si uvedomiť, že let nemusí byť úplne 
rovnomerný, podobne ako pohyb plavca plávajúceho štýlom motýlik.  
Veľmi často zachytia lietajúce prúty bezpečnostné videokamery. Tieto kamery sú určené 
na monitorovanie priestorov proti narušiteľom, teda snímajú statický obraz (kým sa niečo 
nedeje) a majú z úsporných dôvodov zníženú frekvenciu snímok. V noci a pri zlých 
svetelných podmienkach je doba expozície každého snímku dostatočne dlhá. Takže sú 
vytvorené priaznivé podmienky pre zaznamenanie lietajúcich prútov. Obmedzený priestor, 
veľmi často interiér, limituje odhad veľkosti prútov na desiatky cm, maximálne na metre. 
Pri získavaní jednotlivých snímkov z videozáznamu treba mať na pamäti, že videokamera 
spravidla zaznamenáva 50 polsnímkov za sekundu. Pri fotografiách zase štrbinová 
uzávierka spôsobuje deformáciu tvaru obrazu pohybujúcich sa predmetov.  
Na druhej strane, videá vo voľnej prírode, záznamy letiskových kamier a televízie sú často 
interpretované ufológmi s veľmi veľkou chybou: 100 – 1000 x nadsadená vzdialenosť, 
a tým aj veľkosť a rýchlosť lietajúcich prútov. Napr. v reportáži [5] autor interpretuje dĺžku 
prútu ako 33 stôp (10 m) a jeho rýchlosť odhaduje dokonca na 6700 míľ za hodinu (10800 
km/h). 
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Záver 
V príspevku sme ukázali, ako možno na základe fyzikálnych poznatkov dostupných 
študentom stredných, resp. vysokých škôl jednoducho vysvetliť niektoré „paranormálne“ 
javy. Študentov možno motivovať tým, že sa pokúsia sami zachytiť na video, resp. 
fotoaparát podobné javy. Môžu sa pokúsiť zachytiť pohyb hmyzu rôznymi rýchlosťami 
videokamery, a prehrávať si ho v spomalenom režime, analyzovať jednotlivé fázy kmitania 
krídiel. Je možné pokúsiť sa naaranžovať fotografie, resp. videá sugerujúce nesprávny 
rozmer snímaného objektu (napr. polmetrová mucha lezúca po kostolnej veži). Pre 
študentov je takéto spestrenie vyučovania veľmi vítané, sami z vlastnej iniciatívy 
vyhľadávajú na internete ďalšie informácie a rozvíjajú navrhnutú tému.  
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FYZIKÁLNE FOTOINŠPIRÁCIE... 

Daniela Rapavá 
KHaP M.Hella Hvezdáreň v Rimavskej Sobote 
 
Abstrakt: Príspevok je prezentáciou mojich makrofotografií, demonštrujúcich niektoré 
málo vnímané javy z bežného života. Obrazy v kvapkách a interferencie na rôznych 
materiáloch, kde si ich málo ľudí všíma, sú estetické a podnecujúce pohľady, ktoré 
motivujú záujem o fyziku. 

Kľúčové slová: fotografie, interferencie, inšpirácie 

Úvod 
Mnohé z fotografií nie sú celkom bežné, z niektorých oblastí, som ich nevidela nikde. 
Môžu byť inšpiráciou k samostatnému pozorovaniu aj ako pomôcka pre učiteľa. 
Fotoaparát ako prostriedok motivácie vo fyzike je nedocenený a moja skúsenosť bola po 
prezentácii týchto fotografií na verejnosti veľmi pozitívna, čo sa týka rastu záujmu o fyziku. 
 
Fyzikálne fotoinšpirácie… 
Kvapky ako malé šošovky, zobrazujúce prevrátený obraz, ale i obraz spôsobom, 
vypuklého zrkadla, obrazy v bublinách posunuté o 180°, kde vidno zároveň  interferencie i 
dynamické štruktúry v nich. Zaujímavé interferenčné farebné obrazce sú ukázané aj na 
rôznych iných materiáloch, s ktorými sa často stretávame, nielen na CD, bublinách a nafte, 
ale i ľade, pavučinách, vlasoch, celofáne, plaste, na krídelkách hmyzu. Väčšinou ich vôbec 
nevnímame, aj keď niektoré z nich vidno slabo aj voľným okom, napr. aj na plastoch a 
celofáne pred zdrojom polarizovaného žiarenia (LCD monitorom). Niektoré z nich vznikajú 
v dôsledku anizotropie materiálu a na rozložení interferenčných obrazcov vidno pnutie 
v materiáli (plasty). Časť z nich je fotených pomocou polarizačného filtra (ľad, plast, 
celofán) prípadne aj medzi dvoma polarizátormi, kde po skrížení vidno interferencie 
v doplnkových farbách. Sú medzi nimi fotografie, s ktorými som sa bežne nestretla alebo 
vôbec (interferencie na celofáne, a fotografie so skríženými polarizátormi) a domnievam 
sa, že budú inšpirujúce aj pre divákov. Interferencie sú doplnené aj niekoľkými ďalšími 
fotografiami z oblasti povrchového napätia (roztok oleja a alkoholu ) kapilarity, polohy 
meniaceho sa východu Slnka počas roka, ukážok možností vzdelávania z astroparku pri 
Hvezdárni v Rimavskej Sobote.  
 
Záver 
Cieľom bola motivácia vnímať fyziku ako živú, vidieť krásu prírody, prostredníctvom jej 
maľovania svetlom a zároveň ju snažiť pochopiť, podnecovať k vlastnému pozorovaniu 
a objavovaniu, hľadať a všímať si rozmanitosť, premýšľať nad súvislosťami, inšpirovať 
všetkých aj tých, ktorým fyzika nič nehovorí, mať radosť z vlastného hľadania a objavu, 
rozvíjať tvorivosť...nie sú to návody ani metódy, len pohľady mojimi očami. Dúfam, že vám 
prinesú aspoň trocha radosti, nadšenia a chuť hľadať, ale snáď i zažiť niečo nové... niečo, 
čo som ja zažívala pri fotení. 
Táto oblasť ma nadovšetko zaujíma a pribúdajú stále nové fotografie, v čase semináru 
som fotografie so skríženými polarizátormi len začínala. Rovnako obrazce v bublinách, sú 
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nevyčepateľná téma aj ako umelecké vyjadrenie a ich krása istým spôsobom pripomína 
krásu fraktálov, aj keď je iná. Ich prezentácia sa deje aj počas exkurzií u nás. Výber z nich 
bude použitý pri tvorbe výstavy pre verejnosť s názvom tajomstvo svetla a vody koncom 
roka. Táto výstava bude putovná a v prípade záujmu bude možné jej zapožičanie školám. 
Niektoré z prezentovaných fotografií, ale aj ďalšie, nájdete už teraz aj na 
http://flog.pravda.sk/astropark.flog, celá prezentácia bude prístupná v elektronickej verzii. 

Poďakovanie 
Fyzikálne fotoinšpirácie boli riešené v rámci popularizačného grantu APVV Expedícia Zem 
z vesmíru, vesmír zo Zeme LPP-044-07 ako súčasť podnecovania záujmu o prírodné 
vedy. Fotografie sú fotené Canonom EOS 40D s objektívom Canon lens EF 100 mm 1:2,8 
USM a tiež kompaktnými v supermakre Olympus SP 550 UZ a Olympus 740 UZ. 
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Kvapky na CD ROM a priemet. 

 
Interferencie na bubline a intereferencie a zobrazenia pootočené o 180 °. 

http://flog.pravda.sk/astropark.flog�
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Kvapka v pavučine, prevrátený obraz, na citrónovníku je aj vo vzduchovej bubline. 
 

 
Zamrznuté vlnenie (interferencie na ľade polarizačným filtrom). 

 

 

Farebné struny (interferencie na pavučine) a detail pavučiny. 
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Uhol pohľadu (motýľ Dúhovec pri zmene uhla pohľadu). 

 

Pred zdrojom polarizovaného žiarenia LCD monitorom, fotené polarizačným filtrom. 
vľavo bezfarebný farebný svet (plast polarizačným filtrom, pootočeným o 90 ° ), 
vidno interferencie v doplnkových farbách, vpravo balíček svetla (celofán). 
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VIETE SI VYSVETLIŤ SVETELNÉ JAVY OKOLO NÁS?  
 
Oľga Holá 
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU 
 
Abstrakt: Príspevok predstavuje videofilm „Naše Slnko“, v ktorom sú vysvetlené mnohé 
javy, ktoré nás v bežnom živote sprevádzajú. Vo filme je aj rad jednoduchých 
experimentov, ktoré sa môžu reprodukovať priamo vo výučbe. 
 
Kľúčové slová: Slnko, Rayleighov rozptyl, odraz, totálny odraz, lom svetla, optické klamy 
 
Úvod 
V rámci riešenia projektu APVV “Fyzika a chémia v našom živote dnes a zajtra” sa 
riešiteľský kolektív nášho pracoviska snaží nájsť nové prístupy a metódy práce 
s mládežou - s cieľom zvýšiť motiváciu a záujem mladých ľudí o prírodné a technické 
vedy. Hľadáme formy transféru nových a konkrétnych poznatkov vedy a výskumu najmä 
medzi stredoškolskú mládež. 
Medzi tieto formy sme zaradili napríklad aktualizovateľné web stránky s prezentáciami 
pracovísk fakulty FCHPT– popularizačným spôsobom. Ďalej spolupodieľanie sa na 
pravidelných školeniach stredoškolských učiteľov s cieľom oboznámiť ich s novými smermi 
rozvoja vedy a výskumu na fakulte. Ide nám o bezprostredný prenos informácií a 
popularizáciu vedy na stredné školy. 
Pripravujeme workshopy na pôde fakulty a prednáškovo–experimentálne turné na stredné 
školy v SR, tematicky zamerané na popularizáciu prírodovedy a techniky všeobecne. 
 
1. Multimediálne materiály 
Predpokladom splnenia našich cieľov je vytvorenie multimediálnych propagačných a 
náučných materiálov, napr. videoklipov a videofilmov, zaujímavých demonštračných úloh 
a jednoduchých fyzikálnych a chemických interaktívnych pokusov.  
Už v minulosti sme začali s tvorbou videofilmov (Holá, O. 2007). Postupne sme vytvárali 
vlastné videofilmy, v ktorých sme poukazovali na súvislosti bežných javov zo života s 
experimentami v laboratóriu. Tvorili sme aj videoklipy experimentov, ktoré sú v bežných 
podmienkach ťažko realizovateľné. Približovanie života vedeckej komunity očiam 
študentov realizujeme videofilmami z vedecko - výskumných laboratórií kvôli oboznámeniu 
sa s unikátnymi prístrojmi a meracími technikami. Plánujeme aj nasnímanie špeciálnych 
záberov s vysokým framerate pre analýzu javov nepozorovateľných voľným okom. 
Doteraz máme pripravený cyklus videofilmov z fyziky (Holá, O. 2007). Obsahuje 
nasledovné krátke videofilmy vlastnej produkcie: 

• Pohybová rovnica  
• Zotrvačné sily 
• Vrhy 
• Elektrostatické pole  
• Magnetizmus 
 

Sú pripravené na spracovanie aj videoklipy z oblasti hydromechaniky a vlnenia. 
Z oblasti ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany sme pripravili videofilmy jednak z  
aplikácií ionizujúceho žiarenia vo výskume, jednak v medicíne (Holá, O. 2009). Ide o tieto 
tituly: 

• Rádioaktivita  
• Ožarovňa 
• Rtg lúče a rtg difraktometer 
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• Využitie röntgenových lúčov v lekárskej diagnostike 
• Moderné zobrazovacie techniky v rádiológii a v lekárskej diagnostike 
• Nukleárna medicína – otvorené žiariče v diagnostike a terapii 
• Ionizujúce žiarenie a radiačná ochrana v medicíne 
 

V súčasnosti pripravujeme cyklus videofilmov o svetelných javoch, ktorý má pozostávať 
z 3 častí. O prvom z týchto videofilmov - „Naše Slnko“ – bližšie informujeme v tomto 
príspevku. Pokračovaním majú byť videofilmy Svetelné zdroje a Optické javy. 
 
2. Videofilm „Naše Slnko“ 
Videofilm dáva odpovede na mnohé otázky týkajúce sa svetelných javov okolo nás. Bol 
pripravovaný jednak na priame využitie v rámci prednášok základného kurzu fyziky na 
našej fakulte v časti týkajúcej sa vlnenia všeobecne a elektromagnetického vlnenia zvlášť. 
Súčasne bol využitý aj ako študijný materiál v rámci školení stredoškolských učiteľov a tým 
bola umožnená jeho distribúcia na niektoré stredné školy. 
 
2.1 Parametre 
Videofilm bol spracovaný pomocou softvéru Pinacle Studio a obsahuje ako odborný 
komentár, tak miestami aj pôvodný zvuk, resp. podfarbujúcu hudbu. 
Technické parametre tohto videofilmu sú: 306 MB, 640 x 480 pixelov, trvanie 20 min, zvuk: 
MPEG Layer 3, video: frekvencia snímok 25/s, kompresia XVID 
Réžia: Oľga Holá, ÚFCHCHF FCHPT STU, Bratislava 2009 
Spolupráca: Juraj Dillinger, Martin Matis, Monika Müllerová 
Účinkuje: Martinka Klementová. Scenár, kamera, komentár: Oľga Holá 
Fotografie: Pavel Hudec, Oľga Holá 
 
2.2 Obsah 
Videofilm „Naše Slnko“ začína východom Slnka (obr. 1) a vysvetlením Rayleighovho 
rozptylu, ktorý je príčinou toho, že východ a západ Slnka vnímame červenou farbou. Keď 
slnečné svetlo dosiahne atmosféru Zeme nastáva interakcia svetelných vĺn s molekulami 
vzduchu, prachu, s vodnou parou.  
 

 
Obr. 1: Východ Slnka 

Intenzita svetla pri tomto rozptyle je nepriamo úmerná 4. mocnine vlnovej dĺžky, preto 
najviac rozptýlené sú krátke vlnové dĺžky, odpovedajúce modrej farbe spektra. Z tohto 
dôvodu vnímame oblohu ako modrú. 
Keď je Slnko nízko na oblohe, jeho lúče k nám prichádzajú hrubšou vrstvou vzduchu ako 
obyčajne, väčšina modrého svetla lúčov je už rozptýlená, preto sa k našim očiam dostávajú 
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len dlhovlnnejšie zložky spektra – z červenej oblasti. Veľké znečistenie ovzdušia, lesné 
požiare a vulkanické erupcie spôsobujú ohnivo červené západy a východy Slnka.  
A prečo sú niektoré mraky biele a niektoré čierne? Mraky obsahujúce len malé kvapky vody 
slnečné svetlo len rozptyľujú, preto ich vnímame ako biele. Veľmi husté mraky vnímame 
ako čierne (obr. 2), pretože veľké kvapky slnečné svetlo buď úplne pohlcujú, alebo odrážajú 
smerom nahor. 

 
Obr. 2: Farba mrakov 

 
To čo vnímame ako viditeľné svetlo sú priečne elektromagnetické vlny s frekvenciou medzi 
1014- 1015 Hz a vlnovou dĺžkou od 360 – 760 nm, ktoré sú vyžarované „žeravou guľou“ – 
Slnkom. Spektrum tohto tzv. tepelného žiarenia je dané len teplotou povrchu Slnka, ktorá 
je približne 5800 °C.  
Najviac tepelnej energie zo Slnka dostávame vo forme infračerveného žiarenia, ktoré je 
oblakmi málo pohlcované. V súčasnosti sa využívajú rôzne solárne články (obr. 3) na 
využitie tejto energie. Vo filme sú zachytené rôzne solárne články využiteľné napríklad na 
ohrev vody a celé solárne batérie, ktoré premieňajú túto energiu na elektrickú energiu. 
 

 
Obr. 3: Solárne články na streche FMFI UK 

 
V ďalšej časti filmu sa venujeme otázke priamočiareho šírenia svetla, vlnoplochám, 
Huygensovmu – Fresnelovmu princípu. V tejto súvislosti je vysvetlený zákon odrazu 
svetla. Lúč dopadajúci na rozhranie oddeľujúce dve rôzne optické prostredia sa od neho 
odráža pod rovnakým uhlom ako je uhol dopadu. Odrazený a dopadajúci lúč ležia 
v rovnakej rovine – rovine dopadu. Rovnobežný zväzok lúčov po odraze od opticky 
rovinného rozhrania zostáva rovnobežným aj po odraze. Napríklad vodná hladina sa nám 
často javí ako dokonalé zrkadlo.  Ak ale dopadajú svetelné lúče na prostredie, ktoré nie je 
rovinné, odrážajú sa lúče v dôsledku mikroskopických nerovností do rôznych smerov. 
Preto zväzok lúčov nezachováva po odraze rovnobežnosť a odrazené svetlo je rozptýlené. 
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Hovoríme o difúznom odraze. Preto sa sneh, morská pena (obr. 4), či roztlčený ľad javí 
ako biely, nepriehľadný, aj keď pozostáva z priehľadných bezfarebných kryštálov.  
 

 
Obr. 4: Morská pena – difúzny odraz 

 
Ďalej objasňujeme na ukážkach lom svetla ako dôsledok toho, že svetlo sa šíri v rôznych 
prostrediach rôznou rýchlosťou. Vysvetľujeme Snellov zákon lomu a podmienky kedy 
nastáva lom od kolmice a lom ku kolmici.  
Ak svetlo prechádza z opticky hustejšieho prostredia do opticky redšieho, môže nastať tzv. 
totálny odraz svetla, a to pre uhly dopadu väčšie alebo rovné medznému uhlu. Tento 
princíp sa využíva v optických kábloch, svetlovodoch. Základný optický prvok je tvorený 
skleným vláknom z veľmi čistého skla, obklopený sklom menšej hustoty. Vďaka tomu sa 
svetlo šíri len vnútorným skleným vláknom a to mnohonásobnými úplnými odrazmi na 
rozhraniach so sklom menšej hustoty. Takéto šírenie svetla je možné na veľké vzdialenosti 
takmer bez strát. 

 
Obr. 5: Optické klamy 

 
V závere filmu sa venujeme rôznym optickým klamom. Napríklad, prečo ponorená palica 
sa nám javí ako zlomená, plošná otáčajúca sa špirála sa javí ako trojrozmerné teleso. 
Alebo príklad fatamorgány - počas slnečného letného dňa často vidíme pred sebou na 
ceste akoby mokrú vozovku. Keď však prídeme do tohto miesta – cesta je suchá. Silne 
zohriata vrstva vzduchu nad cestou má menší index lomu ako okolitý vzduch a dochádza 
na nej k totálnemu odrazu lúčov oblohy. Obraz oblohy sa javí ako voda. Podobné úkazy sa 
pozorujú najmä v púštnych oblastiach nad prehriatym pieskom. Ako zaujímavosti 
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zobrazujeme ďalej napríklad pohybujúcu sa “odťatú” hlavu a vo vzduchu visiace a cvičiace 
dievča (obr.5). 
 
Záver 
Z našej pedagogickej praxe jednoznačne vyplýva skúsenosť, že využitie videa v učebnom 
procese je vhodné, pretože stimuluje pozornosť študentov a zvyšuje atraktivitu 
výučbového procesu. Takisto priebežné zaradenie videa do popularizačných prednášok je 
vhodným oživením. Obyčajne študenti nevidia korelácie medzi reálnymi situáciami zo 
života a fyzikálnymi, či chemickými zákonmi.  Práve vtedy je použitie videa efektívnym 
nástrojom, ktorý ukazuje súvislosti s pozorovanými javmi v prírode a pripravenými 
analogickými experimentmi v laboratórnych podmienkach. Video tak uľahčuje fyzikálnu 
interpretáciu našej každodennej skúsenosti. 
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A THEORY FOR MORE CREATIVE TEACHING  WITH THE VAV METHOD 
  
Max Bazovsky 
  
Abstract: We describe and show a fuller, more effective way to use the Summary and 
Conclussion in a way that makes them important in the creative process.  To do this, we  

a. suggest a formal set-theoretic description of  creative actions,   
b. describe the VaV method and give a kinematics-based analogy for it. 
c. develop a new vocabulary of acronyms ( JLM, RLM, PaS, HOP) 
d. Highlight and illusstrate the use of PaS as part of the Conclusion 
  

Key Words: VaV ( Vystup and Vstup, which in English is „exit and enter“  or EaE), , 
Content, Structure, Links and Connections, prior knowledge, PaS (Pointing and 
Sketching), JLM(Just Learned Materials), RLM,Recently Learned Materials, HOP, Hand-
Over Phase 
 
1 (A Creative) Introduction 
 
Creativity in the teaching/learning context has its own special characteristics.  When these 
are identified and utilized, a better, more reliable, approach to creative teaching is made 
possible. 
 

1.1 Creative Acts and Formal Ethics 
 

In this section we define a creative physics teaching project in terms of some valuesV, a 
current state of the world, W, some goals G and, a decision system D.   
Consider  the 4-tuple,  (V,W,G,D), where, 
V is a set of values.  V defines what is regarded as valued and what is regarded as good in 
physics education. 
 
W is the set that describes the state of the relevant world. E.g., in the physics teaching, W 
refers to the state of the students (their prior knowledge, and their potentials for future 
growth), to the required curriculum, and to the given best practices used for teaching. 
 
G is a goal or objective statement.  This might be to increase test score performance, etc. 
 
D is a set of methods, models, techniques and norms used to make decisions in order to 
achieve the goals,G, when starting in the relevant world context, W and the values V which 
are „believed“, or otherwise chosen as key . 

 
Terminogy: We call V the set of values; W, the world set; G the goal(s),  and D, the 
decision system.  
 
Consider an action or project or lesson plan, A, that  

a. achieves the goal G,  
b. can be reached by the decision system, D, and 
c. preserves and satisfies the requirements of the set of values,V,  

when it is performed under the conditions that are indicated or stated in the world set W,  
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Such an action, A,  is said to be creative if the set of values V contains „newness“ as 
a value.  I.e., creativity is not only about creating value, but also about creating value in 
a new way.  
 
Note The above characterization of creative acts refers to creative teaching.  E.g., 
creative teaching is a special form of creativity, and so all four components of (V,W,G,D) 
are involved.  This is true of any puposeful act.  E.g., the use of the 4-tuple, (V,W,G,D) is 
useful to characteriye ethical acts also.  Just different definitions of (V,W,G,D) are 
involved. See References 1, 2 , for a discussion of ethics systems based upon a simillar 
approach and set-theoretic notation. 
 
Creativity in physics teaching physics, the most important part is the set of goals,G which 
in turn are dependent on the valuesV.  E.g., does the local school board want to educate 
students into free thinking individuals who know and practice creative thinking? Or is it 
satisfied to train technicians who have memorized many techniques and can operate many 
instruments without having any inner needs to explain them in physical terms?   
 
 1.2 Content Manipulation In Creative Teaching 
 
Once, the values, V and the goals, G have been chosen (or given), the creativity is 
constrained.  Creative teaching is not just a one-time event.  A sequence of creative acts is 
possible when some training in creativity is given and when a system of creativity 
assessment is followed. A creative teacher knows how to be creative often - -as often as 
he/she has the time and energy to creatively plan and design the content to be taught by 
using the V and G. But creating content is not a necessary condition for creative teaching 
to take place:- 
  
a. the same content can be presented creatively in different ways, 
b. the same content can be creatively presented in different orders or  sequences,  
c. new content can be used in addition to the content that is required by a standard 

textbook, and a specified curriculum 
d. some content can be repeated or reviewed at key points of a specific sequence, 

(S1,S2,...).  This has to do with the nonholonomic nature of learning and thought.  
Often the repetition will lead to new thoughts, new comments, new ideas.  Thus, 
theoretically, it belongs to the set of potentially creative maipulations of content. 
Potentially, it seems to the author, that content repetition is a powerful generator of 
creative ideas when this repetition is regarded as seeing the „same things“ in new 
ways.  This will be made clearer in the context of the VaV method and of „pointing and 
sketching“, or PaS, both of which are discussed below.. 

  
There are various methods that can help practitioners to place themselves into the creative 
state of mind.  The VaV method (4) is one of these. 
  
 
2 VaV Method Reviewed 
  
The VaV method (Reference 3) provides a structure and a vocabulary for that structure to 
help in creative teaching.  It enables the teacher and/or other users to design and plan the 
sequence of distinct steps  that can be taken to creatively go from current prior knowledge  
PK1, to a  new understanding or to a new worldview,U, where U is the goal of the 
teaching.  The VaV method is based on a physical analogy where topics/themes are 
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analogous to places. This is important. That is, places are not  regarded as“ points without 
structure, as is done in the currently standard kinematics theory of point bodies.  The 
places have a structure that we can use to enhance creativity. Thus, the user of the 
method conscientiously selects not only the topics/themes to be used, and their „interior 
decoration,“ but also, how and where to exit from a given theme and how to enter the new 
theme or subject that is selected.   
  

2.1  A Formal Schema for the VaV Method 
 
In the VaV method, the teacher creatively chooses the sequence of teaching steps (S1, 
S2, S3....), where the content of the previous steps Si,  (where i is less than n),  is used to 
help implement the next step, Sn, and so on, until the goal,U, is reached.   Step Si has 
some content Ci, that might be transfered to student j as a new prior knowledge, PKij.  In 
general different students will get different PKs from the same content.  (This is one of the 
challenges of education and perhaps  a major problem of communication amomg people). 
 
Let (S1,S2,...Sn) be a sequence of teaching steps with a cummulative prior knowledge and 
content.  The PK learned in the last step Si is  called the JLM, Just Learned Material, and 
the PK learned in the sequence is a RLM, Recently Learned Material. 
 
It is perhaps obvious that each step, Si, leads to the next step, S(i+1), in some way that 
can be freely and creatively shaped according to the interests of the teacher, or according 
to the particular needs of the local region from which the school draws its students.  
However the VaV method does more! The important thing to realize is the structural 
analogy provides more space and visibility for sequencing and design of the content that is 
to be taught.That is, each step, Si, has its own structure that has some degree of freedom 
for the teacher to select teaching methods, and details of the content taught.  
  
 2.2 The Three Phases of a Teaching Step, S 
 
The three main parts of a teaching step, Si, are the introduction,I, to the lesson, the main 
body, M, of the lesson, and the conclussion or summary, C, of the lesson.  We assume, for 
the purposes of this paper, that the main body content, M is given ( and is fixed by the 
curriculum) as a chapter from a school textbook.  But the introduction, I and conclussion,C 
are much more freely manipulated.  Thus there is great „teaching freedom“ in the I and C 
phases of Si. 
  
The introduction, I, is important because how the teacher introduces the topic can be as 
important as- -or even more important than - - the topic itself.  A few key words can catch 
the imagination or the passion of a good student. Simillarly the conclussion, C, can be 
made into a powerful mini-lesson that propels student interest and growth much more 
effectively and/or more rapidly than the content of the main body,M, because it points to an 
outcome,U, which is to come - -or which might be expected in the future.   
 
Note   The I and C phases of a lesson step can be closely related in some ways.  E.g., the 
teacher can say:- 
  

I, Introduction:                            Teacher says                            
„When you finish this lesson, you will be able to ,and be prepared for, 
studying the following topics...“ 
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C, Conclussion:                            Teacher says                            
„Now that you have studied the main body, M, you can now study or 
solve, or further investigate , the following topics or problems without 
needing any more new concepts or facts.“. 

  
Clearly, more can be meaningfully said to the students in the C phases than in the I 
phases. Wheras in I the teacher draws on prior knowlege, in C there is more prior 
knowledge, and this difference  although slight in quantity can be huge in qualitative 
apprehensuion, and readiness or preparesdness to become excited about something new 
that is emerging on their horizon.  
  
The conclusion C is a very free and open space where lots of teacher-specific or student-
specific creativity can take place. .  It can make crucial differences in the type of students 
that come from a school system, from a particulr school, or from a particular teacher. It, or 
rather the types of conclussion,C, used in a school, or system, or country, can make or 
brake a student's interest in a theme or subject.  In this paper we focus on phase C, but 
first we review the the VaV method because it is the method which can motivate better 
time and energy to spend on phase C.  
 
 
3  Analogy for the VaV Method 
  
The VaV method can be illustrated and motivated by a simple analogy described below.    
 
3.1 The Stepping Stone (SS)Teaching Analogy Behind the VaV Method 
  
Consider a set of rocks or stepping stones across a pond of water, or a small quiet 
stream.  A frog can skip or hop from stone to stone to cross the main body of water in 
several different ways - -  depending on how the stones are arranged.  Some will be easier 
than others to cross, because some hops might be longer than others.  The stones are the 
possible themes that can be covered in the classes.  The path taken, involves certain 
sequence of stones, or themes to be studied.   It is the same with the mind, and the adding 
of concepts, or contents This is the stepping stone (SS) analogy.  
 
So the design of curriculum is a matter of  choosing a pleasant set of themes or topics.  
These are to be „traveled in a mental fashion“.  So the teacher selects a sequence of 
themes, content topics, ., to ease the student's burden, and to make learning more fun. 
  
3.2 Pointing and Sketching (PaS)Activities 
However, when the teacher selects (designs) a way across the main body of knowledge 
(„water“ in this analogy) some, (and probably, many topics) will be left out due to practical 
considerations such as class time, laboratory space, etc .  Even so, he or she can still 
point out to the students the adjacent stones or rocks.  Of course the „pointing“ is a 
metaphor.  In the context of physics, the „pointing out and sketching“ (PaS)  is done by 
saying something like, 
  

Pointing/Sketching (PaS) Activities               Teacher says               
„We shall not look into this topic or problem this time, byut it is now 
within your reach.  You can go back to one of these in your summer 
vacations, in your free time, or even later in your career, when you 
run across it again.  Or you might get interested enough to do 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 98 - 

research in that area yourself.  In the mean time, we shall just do a 
little sketch of this by noticing that, x,y,...,z.“ 

  
In this fashion the teacher makes the transition between Si, and the next step S(i+1) 
interesting and informative.  This is more effectively done in the conclussion phase,C, 
rather than in the introductory phase, I., because the student has the „just learned 
material“, JLM, from the last step available for a new understanding and a better grasp of 
what the teacher is pointing to.  In the sketching phase the teacher and students can use 
the JLM content to make their descriptions more appropriate. 
  
Note     Of course, the most effective themes (stones in this analogy) are those that can be 
reached directly in one lesson (or less) from the current place of residence (the current 
resting stone in this analogy).  The current place is the place from where the „vystup“ or 
exit is to take place.  The „adjacent stones/themes are the possible places of „vstup“, or 
entry.  Perhaps the curriculum mandates that some stones (themes) must be left out from 
the teaching, but in the I and C phases the teacher can point and sketch. 
 
Inclusion of the pointing and sketching (PaS), into the summary and conclussion phases, 
indicates that something new is emerging from the analysis.  Instead of summary, or 
conclussion we suggest a more inclusive, more effective phase, that we call the Hand-
Over Phase, or HOP, discussed next. 
 
 
4   The Particular Possiblities of the Hand-Over Phase (HOP) 
  
Many things and activities can go into the conclusion phase,C.  In fact we suggest to 
rename the C phase as the HOP, or Hand- Over Phase, because it is creative to do much 
more than summarize and conclude in the „ending“ of a lesson step,S.  This is not really 
an ending, however, according to the VaV method, but a new beginning:, in the holistic 
sequence, (S1,S2,...), which indicates a :hop: from step Si to step S(i+1).  Luckily, HOP is 
also an appropriate acronym.  
 
We suggest that te following parts always go into the HOP of any creative VaV activity. 
  

4.1 Restating  
  
Restating is important both for teaching and for problem solving, as well as for research. In 
fact, in math, a restatement of a famous theorem can be thrilling, amazing, and lead to 
bursts of new growth.  For this the NASC ( necessary and sufficient) proofs are famous.  
However, for physics, teaching just  
  

4.1.1 The Standard Summary 
  
First, we can restate what was learned . The quest for conciseness, and for „essentials 
only“, is one good attempt at restating.  This is the standard summary.  
  

4.1.2 The Shadows Analogy for Restatements 
  
Other points of view that can be used in the restatement.  We can restate the just learned 
materials“, or JLM, in other words.  For example we can take another approach to the 
topic/theme  or another cross-section, according to another „cut“ at the main body, M. E.g., 
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a physical object can make many different types of shadows, depending on the 
illumination point or points, and on the orientation of the viewing screen upon which thec 
shadow is viewed.  In addition to that, the „shadow“ is in space, not only on the screen. It 
is amazing what differences different witnesses to an action can honestly perceive, just as 
are the differences in shadows perceived when the screen orientations are varied from 
one extreme to the opposite ones.  
  

4.1.3 The NASC Method of Restatement 
  
In mathematics and logic, a restatement of a famous theorem can be thrilling, amazing, 
and lead to bursts of new growth.  For this the NASC ( necessary and sufficient) proofs are 
famous for showing that intuition needs to be not only developed (evolved) but that it often 
needs to be precised by rigorous demonstrations.  NASC proofs are beautiful examples to 
be strived for.  When the connections are lacking, then only one sided versions are all that 
can be achieved.  Then a clear counter-example is desrable to showc the implication does 
not work in the other direction. However, for physics teaching at the secondary level just 
being presented a topic from a different point of view can awaken curiosity - - or even 
wonder  - - if not actual disbelief  ( in the sense of the statements such as, „Am I 
dreaming?“, „Is this real?“,  „I can't believe my own eyes,“, or „Just pinch me.“ , etc.).  As 
an example consider the sequence of concepts that underlie what we mean by „atom“ 
while stepping/evolving from Democritus, through Dalton, Thompson, Rutherford, Einstein, 
Bohr, Chadwick, CERN,etc. 
  

4.2 Pointing and Sketching  (PaS), an Assembly Line of Connections 
  

Secondly, there is the important possibility of „pointing to and sketching“ (PaS) to places 
(themes/topics) that the class will not „visit formally in the main body,M.  
 
Note The acronym,PaS is used not only for the phrase „pointing and sketching“, but also 
for „point and sketch“.  The context makes the meaning clear. 
 
Some important topics that have not been chosen for as main bodies, M of a step Si, of 
the VaV sequence being used still are important.  While PaS we can consider ourselves as 
tourist guides who point out a monument or place of interest to the tourists.  Then they 
give tourists a small historical sketch to anchor their memories, to awaken local knowlege, 
and to create an affection for the place being visited.  PaS is a means to create futures 
awareness.  It also is a means to create an awareness of linkage, connections and 
relations.  These three have essentially the same meaning in an abstract space and are 
regarded as most important for creativity.  PaS will teach students to make passsing 
connections.  Before a person can relate deeply to another person, or to a subject or 
theme, there must be at least the initial phase of PaS.  By PaS we create great potential 
for future student interest. 
 
Backward Principle 1  A creative VaV sequence is founded upon a set of 
values, V, and a set of goals, G.  From V and G we can work backwards to the HOP 
content and to the links that the HOP will PaS. 
 
5 Choosing Links Creatively 
 
Choosing links and making connections is one of the most creative parts of creative 
teaching. How do teachers choose the themes or items ( „stones“ in the SS analogy), to 
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highlight and discuss, or to PaS?   Well, the main content of the main body, M is assumed 
to be given by the required curriculum.   So there is not much to do there. For the 
Introductory and HOP phases where there is lots of creative space,we suggest Web 
search and WebQuest  (Reference 4) methods. Search engines such as Google are good 
for key word.  But an even more important thing is to get good web sites of science 
newsletters, and other scientific information organizations. These are good for the hot 
topics that can excite students and that can make the main body content, M, relevant to 
their lives at present and to their future expectations.  We recommend that at the 
secondary school level or below, the teachers should survey the scientific newsletters, pick 
the approapriate link and work it into their class materials.   
 
The author has found the sites in Reference 5 very useful for interesting links.  
  
a  The method of Hot Topics 
 
This method is about big-news.  Whether the news is big in the popular press or mainly in 
scientific circles is not so important.  What is important is that the PaS can be described in 
terms of prior knowledge, such as in terms of the JLM, or RLM.   
 
Note Even if a hot topic is not a mass media topic, the big news item can create interest 
because of its currency.  A bright young student can, for instance ask her/his parents,  „Do 
you know  ( or, Did you hear) that Slovak scientists fromSAV ustav XX are doing research 
at CERN  on a „God“ partical?“. Or „I think, that the idea of trees being connected through 
their roots like nerves in the human brain could be scientificaly possible.  Do you think that 
trees can link together like neurons to make a giant brain, like James Cameron’s movie, 
Avatar, suggests?“  Before these kinds of comments and questions are likely to happen 
there must be linkages pointed out in school.  This is what PaS is about. 
 
a.1 Hot news items  ( e.g., BP oil spill, the Mars 520 day simulation with its simulated 
communication delays, etc) 
a.2  Hot science fiction , Fantasy fiction, etc.,films ( e.g. Avatar, Star Trek, Empire 
strikes back, etc) 
a.3  Hot scientific themes or areas where lots of new experimental and/or theoretical 
activities or discoveries are currently going on/  E.g., space sciences, astronomy, climate 
change science, ecology, molecular and synthetic biology, DNA engineering, synthetic life, 
etc) 
  
b Connections to other subjects depending on physics, such as  biology, chemistry, 
medicine, 
  
c  Connections to other areas of physics such as nano technology, climate change 
modeling, weather prediction, hurricane tornado studies, Sun models, space weather, etc. 
  
d  Explanatory links.  These are links to theories, laws, and phenomena that can be 
understood and explained by the JLM in conjunction with older prior knowledge items.  
The link can be part of a subject connection, b, or a hot topic,a. 
  
e Sideview Links.  These links involve student construction and brainstorming.  They in 
particular ask the students to form teams and debate the innovation possiblities for usage 
of the JLM.  The usage can be „ANYTHING“ that pleases their interest, imagination, or 
reasoning minds.  It can be applicable in any context, even imagined, even science fiction 
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ones.  It can be serious also.  For serious possibilities of using the JLM, the teacher should 
remind the students that many great inventors had to struggle many hours and over many 
experiments before the „serious use“ became a more than just a plausable „may be“.  
There are many examples.  Perhaps the most famous one is about Thomas Edison's light 
bulbs.   
 

When a woman said, „Mr Edison, you mean you have had hundreds 
of failures to invent a light bulb and still keep trying?“, Mr.  Edison 
replied, „No, Madam.  I have not had any failures.  I have learned 
hundreds of ways how not to make a light bulb.  That is why I still 
keep trying“.   

 
Evidently Thomas Edison kept trying new approaches every time. He kept learning, and so 
he got better and better.  His chances of success were improving as he learned.  And as 
he learned, he also could reduce the number of reasonable possibilities to consider.   
  
f  Prior Knowledge Restructuring  The JLM and RLM can have implications for other 
areas of the student's previous learning.  It is good to periodically update their old 
understanding within the HOP activity.  Mr. Edison restructured the woman’s attitude from 
negative ( failures) to positive ( learning instances).  In section 4.1.3, the PaS made about 
the concepts of the atomic structure of matter indicate that scientists have been updating 
their belief systems by, with, and through methodological and unbiased search for truth, 
through experiments, through an openness to change prior beliefs when new evidence 
arrives, and through the beauty of a quest for consistent accounts/explanations of 
observed phenomena.   
  
 

6 HOP, (Hand-Over Phase)  
 

 In this section we plan to illustrate how the HOP might be used in designing and 
implimenting a step sequence, (S1,S1,...).  Each step, Si., has a HOP, Hi.  The full 
sequence has, a HOP for itself.  This section gives a HOP for the whole paper. 
 

6.1  Pointing and Sketching  (PaS)  
 
In the PaS activity, we can point and sketch to future possibilities, and to current realities:- 
 
a.  The SS analogy has been used to introduce the theory Markov chains, and Markov 
processes.  Both of these are important techniques in the physics of random processes.   
  
b.A future enhancement of the VaV method might include the fact that learning and 
thinking are complex processes with certain self-organizing and emergence properties.  It 
seems reasonable that such properties can be used to make better design of the teaching 
steps, (S1,S2,...), of the sequence of introductions, (I1, I2,...), and the sequence of HOPs, 
(H1,H2,...). 
 
c The theory of creative acts might be a useful introduction to a general theory of creativity 
 
d Creative act theory might be enhanced by placing an optimazation procedure over it.  
For example, we c\might be able to use the set of values, V to create a function ( an 
objective function, or value function), O, that can be used to select a step sequence 
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(S1,S2,..,Sn) that provides the maximum value of the objective function, O, for a minimal 
value of n. 
 

6.2  Other View Restatement  
The SS analogy is useful for the teaching process, because a teaching sequence is 
a matter of a non-linear stepping from topic to topic.  Sometimes the topics must be 
followed in a given sequence, but often there is freedom in designing the order of 
coverage.  Also, some topics might be left out in favor of other topics. In this regard the SS 
analogy is good because the path taken is an important aspect of effective teaching.  
  
The SS analogy has some applications to the VaV method.  For example, the question of 
review time might be involved in placing some content closer together in order to teach 
more content, more effectively 
   

6.3 Hot Topics 
a At a time when the political desire to teach well is leading to declining educational 
investment, the indicated optimizations might be well worth the extra effort.  The desire to 
formalize language, to describe and utilize structures, systems, and place into set-theoretic 
language is also a hot topic.   
 
All these topics promise to increase creativity in teaching physics and to make it more 
formal, more, more repeatable, and more valauble or effective..  
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SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA 
 
1Marián Kireš, 1Zuzana Ješková, 2Dalibor Krupa 
1Oddelenie didaktiky fyziky, ÚFV PF UPJŠ Košice 
2SAV Bratislava 
 
Abstrakt: V príspevku je predstavený agentúrou APVV podporený grantový projekt: Veda 
na scéne Slovensko, APVV-LPP-0223-09. Autori definujú východiská, ciele a etapy 
riešenia projektu zameraného na podporu realizácie aktivít v rámci európskej iniciatívy 
Science on Stage.   
 
1. Súčasný stav a potreby 
Moderná informačná spoločnosť poskytuje študentom stredných škôl široké možnosti 
získavania kvalitného vzdelania minimálne v európskom priestore. Otvorená ponuka 
celého spektra študijných zameraní láka a vytvára silné konkurenčné prostredie aj 
v oblasti školského vzdelávania. Vysoká náročnosť prírodovedného vzdelávania spolu 
s nezodpovedajúcim ocenením a spoločenským postavením vedeckých pracovníkov, 
nepôsobia na mladú generáciu lákavo. Dôsledkom je ako klesajúci záujem o prírodovedné 
vzdelávanie tak aj nižšia vedomostná úroveň študentov, ktorí sa rozhodli pre prírodovedné 
štúdium.  
Študent má najrozsiahlejší kontakt s vedou sprostredkovaný cez prácu učiteľa 
na hodinách a v rámci vedenia mimoškolskej činnosti na škole. Takmer každodenne sa 
študent môže cez osobnú skúsenosť oboznamovať so základmi vedeckého myslenia, 
konania, spoznávať metódy vedeckej práce a vytvárať vlastné vedecké výstupy. Učiteľ 
svojim dlhodobým pôsobením, vo výraznej miere ovplyvňuje (a to či už kladne alebo 
záporne) vzťah študenta k vede. Len zapálený učiteľ, sledujúci aktuálne trendy vo vede 
a využívajúci inovatívne prístupy vo vedeckom vzdelávaní, môže byť zdrojom inšpirácie 
a motivácie študentov smerom k vede. U vedecky pozitívne naladených študentov je 
následne možné rozšíriť záber a úroveň aktivít smerujúcich k orientácii talentovanej 
mládeže smerom k vede. Výsledky práce učiteľov a talentovaných študentov je potrebné 
prezentovať pred komunitou študentov a rodičov, ako ukážku nadšenia pre vedu, 
tvorivosti, osvojenia si vedeckých metód a prínosu vedy pre spoločnosť.  
Na európskej úrovni medzi popredné podujatia, prezentujúce výsledky práce učiteľov 
a talentovaných študentov v oblasti vedy na školách, patrí európsky festival vedy 
s názvom: Science on Stage. Do festivalu Science on Stage (ďalej SoS) je zapojených 
27 krajín Európy a Canada. SoS má za cieľ výmenu skúseností z využívania inovatívnych 
metód a materiálov vytvorených v rámci krajín Európy s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania 
prírodných vied a nájsť nové cesty k stimulovaniu záujmu mládeže smerom k prírodným 
vedám. 
 
2. Opodstatnenie projektu 
Viacerí členovia kolektívu riešiteľov niekoľkokrát reprezentovali Slovensko 
na medzinárodných prehliadkach SoS. Je preto možné jasne formulovať, čo sa zatiaľ 
na Slovensku v duchu akcií SoS nepodarilo realizovať. Je nevyhnutné sa systematicky, 
celoročne venovať a podporovať prácu učiteľov prírodných vied s talentovanou mládežou, 
ukázať na európskej úrovni overené nástroje motivácie študentov k vede, aktivizovať 
nadanú mládež prostredníctvom úspešných vedeckých projektov, podporiť súťaživosť 
a vytvoriť systém regionálnych prehliadok vyvrcholením ktorých je národná prehliadka 
SoS. Na báze širokého kolektívu riešiteľov školských vedeckých projektov (študenti a 
učitelia) je možné preniesť entuziazmus a chuť do vedeckého skúmania na širšiu komunitu 
študentov, rodičov a verejnosť. Účasť tých najlepších na národnej prehliadke má byť 
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vecou hrdosti, prestíže a morálnym ocenením vykonanej práce. Prezentovanie výsledkov 
najlepších slovenských školských vedeckých projektov má smerovať k zostaveniu 
národného družstva, ktoré bude mať možnosť porovnať svoje výsledky na európskej 
úrovni.  
Mnohokrát je však iskra v srdci nadšeného študenta – nádejného vedca – zahasená 
negatívnym postojom okolia a obavami rodičov z budúceho spoločenského postavenia ich 
dieťaťa. Naše aktivity musia preto dokázať pozitívne osloviť širšie kolektívy študentov, 
ktorí ocenia výsledky práce nadaných jednotlivcov. Z pohľadu pôsobenia na rodičov a 
verejnosť je dôležité predstaviť zmysel práce vedca a jeho prínos pre spoločnosť. Priama 
cyklická podpora školských vedeckých projektov má byť jasným signálom, že veda dokáže 
uspokojiť požiadavky a vytvoriť podmienky na stabilnú a tvorivú prácu.  
Projekt vychádza ťažiskovo z iniciatívy skupiny fyzikov, avšak našim cieľom bude 
plnohodnotne rozšíriť myšlienky a získať širokú podporu aj v ostatných prírodovedných 
predmetoch. 
 
3. Ciele projektu 
C1. Spracovať námety a pripraviť materiály v slovenskom jazyku k najlepším projektom 

v oblasti veda na školách, prezentované na 6 medzinárodných prehliadkach Science 
on Stage (Physics on Stage) a národných aktivitách 27 štátov Európy a Kanady. 
Vytvoriť národný webový portál Science on Stage Slovakia ako otvorený portál pre 
prezentovanie myšlienok a vzorových ukážok aktivít SoS.  

C2. Pripraviť a akreditovať kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov zameraný na osvojenie si 
myšlienok SoS a získanie zručností so sériou medzinárodne overených postupov, 
aktivít a metód práce s mládežou zameraných na popularizáciu vedy a vzdelávanie vo 
vede na školách.  

C3. V rámci MŠ SR akreditovaného kurzu vyškoliť skupinu učiteľov stredných škôl 
na realizáciu vedeckých projektov so študentmi a napĺňanie poslania SoS 
na Slovensku.  

C4. Vytvoriť a realizovať systém internej grantovej finančnej a odbornej podpory 
a evaluácie školských vedeckých projektov realizovaných talentovanými študentmi a 
tvorivými učiteľmi na školách.  

C5. Realizovať regionálne prehliadky SoS na zapojených školách s cieľom propagovať 
myšlienky projektu v lokálnej komunite. 

C6. Zorganizovať národnú prehliadku SoS s prestížnym výberom najlepších 
študentských a učiteľských projektov vedy na školách a s účasťou reprezentantov 
európskych národných združení SoS.  

C7. Pripraviť národnú expozíciu Science on Stage a podporiť účasť národného tímu na 
medzinárodnej prehliadke SoS.  

 
4. Aktivity projektu 
A1: Predstavenie myšlienky Science on Stage Slovakia 
Na základe viacnásobnej osobnej účasti, dovezených materiálov z medzinárodných 
podujatí SoS, širokej ponuky spracovaných materiálov na webových stránkach 
medzinárodných ako aj národných podujatí v rámci SoS bude vybudovaný slovenský 
národný webový portál Science on Stage Slovakia (www.science-on-stage.sk). Portál 
bude napojený na európsky centrálny portál SoS (http://www.scienceonstage.net). V rámci 
portálu budú zverejnené vlastné príspevky členov riešiteľského kolektívu, ukážky projektov 
národného stánku Slovenska v minulých rokoch, najlepšie ukážky z medzinárodných a 
národných podujatí, vzdelávacie a popularizačné materiály k vedeckým projektom na 
stredných školách, vzorové ukážky rôznych druhov vedeckých aktivít metodické návody 
pre učiteľov na prácu s talentovanou mládežou, videonahrávky experimentov, linky na 
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najhodnotnejšie európske projekty v oblasti vedy na školách. Pre šírenie myšlienky SoS 
na školách vytvorí kolektív autorov tlačenú odbornú publikáciu Science on Stage 
Slovakia, ktorá bude odborným a metodickým sprievodcom pre prácu učiteľa 
s talentovanou mládežou na škole.  
 
A2: Kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov: „Fyzika na scéne“ 
V období štartujúcej kurikulárnej transformácie, nového školského zákona je potrebné 
ponúknuť učiteľom stredných škôl možnosť ďalšieho vzdelávania ako plnohodnotnú 
súčasť ich kariérneho rastu. Šírenie inovatívnych myšlienok v oblasti vedy na školách je 
pre učiteľov náročnou úlohou, na ktorú musia byť kvalitne pripravení a motivovaní. 
V prvom roku projektu pripravíme a na pilotnej vzorke overíme kombinovaný (dištančnou 
a prezenčnou formou) realizovateľný kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov fyziky s názvom: 
Fyzika na scéne. Odborná osnova kurzu bude predstavená v publikácii z aktivity A1. Jej 
rozšírením o vzdelávacie, spätnoväzbové a podporné aktivity a zapracovaním do e-
learningovej podoby v prostredí Moodle, vznikne kombinovaný kurz. Kurz predložíme 
akreditačnej komisii MŠ SR na akreditovanie. V každom z ďalších rokov realizácie projektu 
vyškolíme prostredníctvom akreditovaného kurzu dve skupiny po 24 učiteľov. Vyškolení 
učitelia sa budú môcť uchádzať a následne budú mať garantovanú odbornú, finančnú 
a metodickú pomoc pri realizácii vedeckých projektov s talentovanou mládežou na 
školách. Zapojením skúsených ako aj cez kurzy zaškolených učiteľov vznikne početná 
komunita podporujúca myšlienku vedy na školách v rámci Slovenska.  
 
A3: Školenia učiteľov v rámci akreditovaného kurzu: Fyzika na scéne 
Rastúci záujem učiteľov o akreditované formy ďalšieho vzdelávania podporíme ponukou 
vytvoreného kurzu: Fyzika na scéne. Kurz budeme realizovať počas každého z 2. až 4. 
roku riešenia projektu a to stále pre dve skupiny učiteľov. Kurz bude zabezpečený 
kolektívom skúsených lektorov. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu bude 
realizácia čiastkových zadaní a záverečného projektu. Všetky záverečné projekty 
účastníkov budú súčasťou webového portálu a budú slúžiť ako banka nápadov na 
realizáciu vedeckých projektov s talentovanou mládežou.  
 
A4: Podpora vybraných vedeckých projektov na školách: „Školský vedecký projekt“ 
V duchu vytvorenej publikácie, vzorových realizovaných vedeckých projektov na školách 
ako aj na základe tvorivých nápadov učiteľov a študentov budeme v rámci riešenia 
projektu podporovať inovatívne vedecké aktivity na školách. Učiteľ, učiteľ spolu so 
študentmi, talentovaní študenti pod odborným vedením si budú môcť v druhom až štvrtom 
roku podať „Školský vedecký projekt“ a požiadať o jeho podporu z prostriedkov projektu. 
Výstupmi projektov majú byť školské vedecké aparatúry, demonštračné experimenty, 
modely, postery o realizovaných podujatiach, prezentácie výsledkov pozorovaní a meraní, 
divadelné predstavenia s vedeckou tematikou, študentské vedecké konferencie a pod. 
Každému vybratému školskému vedeckému projektu bude spomedzi riešiteľov projektu 
pridelený vedecký garant, s ktorým budú môcť svoj postup konzultovať. Práca na 
školskom vedeckom projekte vyústi do jeho prezentácie na regionálnej prehliadke, odkiaľ 
budú najlepšie projekty nominované k účasti na národnej prehliadke. Našim cieľom bude 
viesť mladých ľudí k skúmaniu zaujímavých javov, formulácii výskumných cieľov, tvorbe 
a overovaniu hypotéz, formulácii záverov a ich konfrontácii s teóriou a k prezentácii 
výsledkov vlastnej práce na regionálnych a národných prehliadkach. Odborná porota (ako 
aj samotní účastníci v ankete) spomedzi prezentovaných projektov vyberú najlepšie, ktoré 
budú tvoriť súčasť národnej expozície SoS Slovakia. Riešitelia vybraných projektov budú 
členmi národného družstva na aktuálnej medzinárodnej prehliadke Science on Stage.  
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A5: Regionálne prehliadky Science on Stage 
Vzhľadom na naše súčasné kontakty a aktívnu spoluprácu s tvorivými učiteľmi stredných 
škôl sa budeme snažiť o celoplošné regionálne podchytenie. Výberom účastníkov kurzu 
(aktivita A3) ako aj podporou projektov (aktivita A4) podporíme a doplníme infraštruktúru 
personálneho zabezpečenia na regionálnej úrovni. V prirodzene kreovaných regionálnych 
centrách budeme v spolupráci s učiteľmi a študentmi organizovať regionálne prehliadky 
ich vlastnej činnosti. Riešitelia projektu ponúknu do programu regionálnych prehliadok 
vlastné prednášky, workshopy, ukážky realizovaných projektov (Aktivita A1) avšak ťažisko 
by malo ostať na prezentácii práce talentovaných študentov a učiteľov daných škôl 
v regióne a prezentácii výsledkov školských vedeckých projektov. Z projektu podporíme 
medializáciu regionálnych prehliadok a vytvoríme podmienky pre účasť študentov 
okolitých škôl, verejnosti a rodičov. Akcie by mali prispieť k budovaniu statusu školy ako 
strediska prípravy a podpory kvalitných študentov prírodovedných predmetov. Prezentácie 
projektov na regionálnych prehliadkach budú videokonferenčne vysielané a archivované 
(systémom EVO) na projektovom portáli. Cyklus regionálnych prehliadok bude 
vyhodnocovaný odbornou porotou. Najlepšie projekty budú prezentované na národnej 
prehliadke SoS. 
 
A6: Národná prehliadka Science on Stage Slovakia 
Národná prehliadka Science on Stage bude prirodzeným vyvrcholením celoročných aktivít 
študentov a učiteľov a prezentovania toho najlepšieho, čo sa v rámci daného roka na 
školách vytvorilo. Podujatím nadviažeme na tradíciu podujatia Festival vedy – Tvorivý 
učiteľ fyziky, ktoré by sme rozšírili o prezentáciu školských vedeckých projektov 
talentovaných študentov. Projekty, ktoré budú vyhodnotené odbornou porotou ako 
najzaujímavejšie, inovatívne a mimoriadne prínosné budú ocenené formou finančnej 
odmeny vedúcemu projektu. Našim cieľom je podujatie naďalej organizovať s podporou 
SFS, na pôde kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach.  
 
A7: Účasť a národný stánok na medzinárodnej prehliadke Science on Stage 
Festival Science on Stage má európsku dimenziu a v 27 európskych krajinách a Kanade 
má výrazné zastúpenie a podporu. Za účelom prezentácie najlepších školských vedeckých 
projektov na medzinárodnej úrovni pripravíme národný stánok SoS Slovakia. Podporíme 
účasť vybranej skupiny študentov a učiteľov na aktuálnej medzinárodnej prehliadke SoS.  
 
Záver 
Pevne veríme, že sa nám podarí úspešne realizovať plánované aktivity a vymedziť pre 
SoS Slovensko pevné miesto v mysliach a srdciach učiteľov a študentov.  
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TRENIE, TRECIA SILA NA VYUČOVANÍ 
 
Mária Bystrianska, Monika Cvíčelová, Martin Štubňa 
KF UKF v Nitre 
 
Abstrakt: S trením sa stretávame všade okolo nás. Téme trenie, sa v škole často venuje 
málo hodín, pričom sa nekladie dôraz na prepojenie s ostatným učivom. Pri rôznych 
úlohách sa kvôli náročnosti výpočtov trenie zanedbáva, a tak žiaci získavajú názor, že 
trecia sila je niečo zanedbateľné, čo netreba poznať. Cieľom nášho príspevku je ukázať, 
niekoľko nápadov, ktoré možno využiť pri vyučovaní trenia - zavedenie pojmu trenie; 
ozrejmenie významu trenia v bežnom živote, poukázanie na výhody a nevýhody trenia, 
ako aj demonštráciu jednoduchého zariadenia, ktoré odmeria treciu silu; ukázať niekoľko 
príkladov, v ktorých nezanedbávame treciu silu.  
 
Kľúčové slová: trenie, trecia sila, meranie trenia  
 
Úvod 
Trenie je súčasťou každého nášho pohybu. Názory naň sa však postupne vyvíjali. Od 
Aristotela, ktorý tvrdil, že na pohyb je nutná sila, ktorá umožňuje aby sa niečo pohybovalo. 
Cez Galilea, ktorý tvrdil, že pohyb sám o sebe je nekonečne trvajúci, ak sa ho nič nesnaží 
zastaviť. Až do súčasnosti, kedy si názory na trenie vytvárajú naši žiaci z toho, ako ich to 
naučíme v škole. Téme trenie sa pritom venuje málo hodín, pričom sa nekladie dôraz na 
prepojenie s ostatným učivom. 
Keďže v príkladoch sa kvôli náročnosti, alebo zjednodušeniu trenie často zanedbáva žiaci 
môžu získať nesprávny pohľad, že trenie je téma vytrhnutá z kontextu. Téma ktorá nie je 
podstatná. Druhý pohľad môže byť taký, že trenie je niečo nechcené, čo len komplikuje 
život. 
Naším cieľom preto bolo vytvoriť jednu modelovú hodinu, pre žiakov ZŠ kde sme zaviedli 
pojem trenie a ukázali ako trenie vplýva na pohyb. Vysvetlili sme žiakom, že trenie nie je 
len niečo nechcené, ale často aj veľmi potrebné. Modelovú hodinu sme zrealizovali 
v rámci fyzikálneho krúžku so žiakmi 7. a 8. ročníka ZŠ. 
 
Zavedenie pojmu trenie, trecia sila 
Podľa prvého Newtonovho zákona platí: Teleso, na ktoré nepôsobí sila je v pokoji, alebo 
sa pohybuje rovnomerne priamočiaro. Preto sme žiakom ukázali jednoduchý experiment: 
Sklenenú guľôčku uvediem rukou do pohybu. Guľôčka sa pohybuje až kým ju znova rukou 
nezastavím. Ak však zoberiem drevený kváder, a uvediem ho do pohybu, jeho pohyb po 
chvíli ustane, bez toho že by som ho musel rukou zastavovať.  
Ruka v tomto prípade predstavuje pôsobiacu silu. So žiakmi sme rozviedli diskusiu, o tom 
čo nám tento experiment ukazuje. Spolu so žiakmi sme prišli na to, že na teleso v pohybe 
musí pôsobiť určitá sila. Tú sme nazvali trecia.  
Po zavedení trecej sily sme sa vrátili späť k experimentu s guľôčkou. Vysvetlili sme 
žiakom, že v skutočnosti pôsobí trecia sila aj na guľôčku, ale keďže pohyb guľôčky je 
rotačný, pôsobí na ňu menšia trecia sila [1]. A na tak krátkej dráhe, na akej sme 
experiment realizovali sa jej pôsobenie viditeľne neprejaví. Na rozdiel od kvádra, ktorý 
konal posuvný pohyb. 
Treciu silu sme teda rozdelili podľa typu pohybu, ktorý teleso vykonáva na 

1. šmykové trenie 
2. valivý odpor 

Experiment s guľôčkou sme zopakovali ešte raz, na naklonenej rovine. Guľôčka sa začala 
pohybovať, ale kváder zostal stáť. Pohyb guľôčky bol spôsobený tým, že na ňu pôsobila 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 108 - 

gravitačná sila a trecia sila pôsobiaca proti pohybu bola malá. Na kváder tiež pôsobila 
gravitačná sila, ale pôsobila naň aj trecia sila. Obe tieto sily pôsobili proti sebe a tak ich 
výslednica bola nulová a kváder zostal v pokoji. 
Podľa toho sme mohli rozdeliť treciu silu na: 

1. statickú (keď sa teleso nepohybuje) 
2. dynamickú (keď sa teleso pohybuje) 

Keďže v školách sa spolu s trecou silou preberá aj odporová, diskutovali sme so žiakmi 
o tom, že okrem trecej sily, pôsobí proti pohybu aj odporová sila. 
 
Veľkosť trecej sily 
Pri zisťovaní veľkosti trecej sily sme najskôr postupovali možno trochu netradične. Na 
začiatku bol krátky brainstorming. Snažili sme sa, aby žiaci sami prišli na spôsob, akým 
odmerajú veľkosť trecej sily. Žiakov sme rozdelili na dve skupiny.  
Jedna skupina merala dynamickú treciu silu pri posuvnom pohybe kvádra.  
Druhá skupina merala statickú treciu silu, pôsobiacu na kváder. 
1. skupina: Pri brainstormingu prispeli nápadmi:  

• Zavesiť za pohybujúci predmet silomer a rukou ťahať predmet po podložke. 
• Silomer by ukázal veľkosť trecej sily.  
• Zostrojiť prístroj, ktorý by zabezpečil aby bol pohyb kvádra rovnomerný.  

Takýto prístroj sme mali z časového hľadiska zostrojený. Ak by bolo viac času, 
zaujímavým spestrením by bolo, aby žiaci sami navrhli a zostrojili takýto prístroj. 
Keďže v školách sa zvykne preberať trecia sila súčasne s odporovou, na záver merania 
sme so žiakmi diskutovali o tom, že pri pohybe kvádra naň nepôsobí len trecia sila, ale aj 
odporová a teda v skutočnosti sme silomerom namerali súčet oboch síl. V pripravenom 
tabuľkovom procesore - excel (Obr.1) sme žiakom ukázali, ako sa počíta odporová sila 
a aká veľká vychádza pre náš pohybujúci sa kváder. Žiaci videli, že odporová sila je 
skutočne malá a nameranú silu môžeme považovať za treciu. 
 

 
Obr. 1: Výpočet odporovej sily. 

 
2. skupina: Pri brainstormingu žiaci prispeli nápadmi:  

• Zavesiť, za kváder silomer, a merať silu, potrebnú k tomu, aby sme uviedli kváder  
do pohybu.  

• Položiť teleso na naklonenú rovinu (tento nápad nevedeli dopracovať tak, aby zistili 
veľkosť trecej sily). 

S našou pomocou realizovali najprv nápad s naklonenou rovinou. Vysvetlili sme im, že  od 
veľkosti uhla, ktorý zviera naklonená rovina (podložka) s vodorovnou rovinou, závisí to aká 
veľká sila pôsobí na teleso. Žiaci sa teda snažili určiť najväčší uhol, pri ktorom sa ešte 
kváder po podložke nešmýka. Uhol zistili zmeraním výšky, do akej podložka siaha 
a vzdialenosti od päty podložky k jej koncu. Na váhach odvážili hmotnosť kvádra. Tieto 
údaje vložili do pripraveného tabuľkového procesora - excel a ten vypočítal veľkosť trecej 
sily (Obr.2). 
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Obr. 2: Výpočet statickej trecej sily 

 
Cieľom tejto časti bolo vytvoriť u žiakov predstavu, aká je veľkosť trecej sily. Ako ju možno 
jednoducho zmerať, bez toho, aby sme museli robiť zložité výpočty, či odvádzať vzťah pre 
veľkosť trecej sily. 
 
Užitočnosť, neužitočnosť trenia 
V tejto časti sme sa snažili spolu so žiakmi prísť na to či je trenie a trecia sila pre náš 
každodenný život potrebná alebo nie a tiež aj to, ako sa trenie a trecia sila využívajú 
v praxi.    
Žiaci mali rôzne názory a nápady ale zhodli sa na tom, že s trením sa stretávajú každý 
deň. Ako pozitívne príklady trenia uvádzali: chôdza, make-up, písanie, brzdenie. Naopak 
trenie, s ktorým sa stretávame v motore, pri vznášadle, tobogane, korčuľovaní, šmýkaní, 
ale i pri rýchlovlakoch označili za negatívne. Pri tejto diskusii sa objavili aj príklady, pri 
ktorých žiaci nevedeli rozhodnúť, do ktorej kategórie dané príklady majú zaradiť a preto sa 
nakoniec zhodli na tom, že v danom prípade ide aj o užitočné a aj o neužitočné trenie. Do 
tejto skupiny zaradili vznik tepla trením, alebo trenie pri lyžovaní.  
Po diskusii sme so žiakmi prešli k experimentom, ktorými sme chceli demonštrovať a tiež 
vysvetliť vplyv trenia na nás a na veci okolo nás. 
Prvý experiment sme nazvali vrtiaca sa plechovka, ktorá slúžila na demonštrovanie 
chceného trenia a čo by sa stalo keby trenie nebolo. Išlo o pokus typu „čierna skrinka“. 
Čierna skrinka v sebe ukrývala gumičku, na ktorej bolo závažie. Zatočením plechovky sa 
závažie namotalo na gumičku. Po položení plechovky na vodorovnú podložku z hladkým 
povrchom, sa závažie začalo odtáčať a plechovka sa roztočila. Keďže trenie medzi 
plechovkou a podložkou bolo malé, plechovka rotovala na jednom mieste. 
Ďalším experimentom bol vznášadlo, ktorým sme demonštrovali nechcené trenie a spôsob 
ako sa dá trenie minimalizovať. Išlo o CD- nosič, na ktorom bol prilepený balón naplnený 
vzduchom. Keď sa vzduch z balóna uvoľňoval vznikal medzi CD- nosičom a podložkou 
vzduchový vankúš, vďaka ktorému sa  vznášadlo pohybovalo po podložke s minimálnym  
trením. 
Posledným experimentom bol model ložiska, ktorý sme zhotovili z plechovky, sklenených 
guľôčok a vrchnáčika od zaváraninového pohára. Experimentom sme chceli demonštrovať  
ako sa znižuje trenie pomocou zmenšenia styčných plôch.  
Nakoniec sme žiakom dali úlohu, v ktorej mali využiť získané poznatky o trení. Úlohou 
žiakov bolo premiestniť náklad po určenej dráhe s čo možno najmenším trením. Žiaci prišli 
k nasledovným riešeniam: 

• Náklad  položili na vozíky . 
• Náklad presúvali po dráhe, ktorú vytvorili z guľôčok. 
• Náklad presúvali pomocou slamiek, ktorými ho podkladali.  

V tejto časti sme chceli žiakom ukázať, že trenie je pre náš život dôležité a stretávame sa 
s ním každý deň, a že nie je len nechceným javom ale aj javom potrebným pre náš život 
a prácu. 
 
Príklady, kde nezanedbávame treciu silu 
Žiaci sa v škole stretávajú väčšinou s príkladmi, v ktorých sa pre zjednodušenie trenie 
zanedbáva. My sme preto zozbierali niekoľko príkladov, v ktorých trecia sila zohráva jednu 
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z hlavných úloh a upravili sme ich pre naše potreby. Z dôvodu matematickej náročnosti sú 
príklady s problematikou trecej sily vhodné hlavne pre žiakov stredných škôl, ale my tento 
problém obchádzame pomocou tabuľkového procesoru - excel (tzv. čierna skrinka).  
Našim cieľom nie je, aby žiaci na hodine vedeli trenie a treciu silu sami numericky 
dopočítať, ale aby získali predstavu o tom kedy trenie môžeme zanedbať a kedy nie. Tiež 
aké veľkosti trecia sila v niektorých konkrétnych prípadoch dosahuje. Žiaci riešili klasické 
príklady, ako napríklad ťahanie sánok, ale aj netradičnejšie príklady ako je písanie kriedou 
na tabuľu. Pri hodnotení veľkostí trecej sily sa nám osvedčili rôzne analógie, ako napríklad 
1N ~ 100 g čokolády, kde si žiaci dané veľkosti síl vedeli lepšie predstaviť.   
Vzorový príklad: Pani učiteľka píše kriedou na tabuľu. Krieda má hmotnosť 5 g. Na to, aby 
krieda písala, treba ju pritlačiť silou 5N.  (𝑓𝑡𝑑 = 0,25) 

a) Vypočítajte akou silou musí pani učiteľka pôsobiť v smere písania, ak kreslí na 
tabuli čiaru, ktorá je vodorovná.   

b) Vypočítajte akou silou musí pani učiteľka pôsobiť v smere písania, ak kreslí na 
tabuli čiaru zvislo nahor. 

c) Vypočítajte akou silou musí pani učiteľka pôsobiť v smere písania, ak kreslí na 
tabuli čiaru zvislo nadol. [2] 

Žiaci na našej hodine analyzovali aké sily vystupujú pri písaní kriedou a potom ich 
pomocou tabuľkového procesoru - excel vyčíslili. Takýto príklad sa dá ešte spestriť tým, že 
žiaci sami odmerajú akou silou treba na kriedu pôsobiť, aby začala písať a sami si 
vyhľadajú koeficienty trenia medzi kriedou a rôznymi materiálmi (starší žiaci si ho môžu aj 
namerať).  
 
Záver 
Prípravou a samotnou realizáciu tejto krúžkovej hodiny sme chceli objasniť pojem trenie, 
trecia sila. Žiaci si prepojili poznatky získané v škole s praktickými ukážkami a so 
situáciami v reálnom živote. Nešlo nám o nekompromisné zavádzanie vzorcov a pojmov 
spojených s touto problematikou, ale o oboznámenie žiakov s týmto pojmom a javom 
pričom sme sa snažili využiť také formy a postupy, aby žiakov  trenie zaujalo a uvedomili 
si jeho vplyv pre svoj život. Na takúto hodinu by sa dalo nadviazať hodinou zameranou na 
experimenty objasňujúce od čoho závisí veľkosť trecej sily, pôsobiacej na teleso. 
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filantropom v rámci projektu Fyzikus, Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy č. APVV-0486-07. Tiež chceme vyjadriť poďakovanie PaedDr. Ľubomíre 
Valovičovej, PhD. a Mgr. Jánovi Ondruškovi za  pomoc a cenné rady pri realizácii krúžkov 
Fyzikus. 
 
Literatúra 
[1] NAHODIL, Josef. 2004. Fyzika v běžném životě. 2.vyd. Praha: Prometheus. 206 s.  
     ISBN 80-7196-278-3 
[2] TIPPENS, Paul E. 2007. Physics. 7.vyd. New York: McGraw-Hill Companies. 782 s.  
     ISBN 978-0-07-110759-4 
 
Adresa autora 
Bc. Mária Bystrianska1, Bc. Monika Cvíčelová2, Bc. Martin Štubňa3 

Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Trieda Andreja Hlinku 1, 
NITRA 949 74 
bystrianska.m@gmail.com, monca.cvicelova@gmail.com, stubna.martin@gmail.com 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 111 - 

SÚŤAŽ FYZIKFOTO (ALEBO FYZIKA PRE UMELECKÉ DUŠE) 
 
Jana Camara 
Gymnázium Metodova 2, Bratislava 
 
Abstrakt: Posledné roky meníme obsah, štýl, metódy vyučovania fyziky. Medzi naše nové 
úspešné nápady patrí súťaž  a výstava Fyzikfoto. Skúsenosť hovorí, že táto súťaž má 
zmysel, myšlienku aj budúcnosť. Prebúdza v žiakoch záujem o fyziku ako prírodnú filozofiu, 
motivuje k pozorovaniu a objavovaniu reálneho sveta, učí žiakov využívať mobil s 
fotoaparátom alebo fotoaparát ako pracovný nástroj, rozvíja tvorivosť, umožňuje žiakom 
premyslieť, formulovať aj zverejniť svoj pohľad, svoje videnie sveta. 
 
Kľúčové slová: metódy vyučovania fyziky, fotografovanie, rozvoj tvorivosti, zdravá 
súťaživosť 
  
Úvod 
Fyzikfoto je fyzikálna súťaž pre žiakov štvorročného, osemročného aj bilingválneho 
gymnázia Spojenej školy Metodova 2, Bratislava. 
Dvojica alebo jednotlivec vytvoria projekt vo forme plagátu, odporúčame rozmer A2. Na 
plagáte je niekoľko vlastnoručne vyfotografovaných obrázkov, optimálny počet je štyri. 
Fotografie zachytávajú priebeh fyzikálneho experimentu alebo fyzikálneho deja, javu. 
Súčasťou plagátu je tiež krátky popis  javu, deja.  
Zatiaľ máme skúsenosť z dvoch súťažných ročníkov 2009 a 2008 a nultého nesúťažného 
2008. Obzvlášť nás teší, že do súťaže sa zapájajú žiaci, ktorí prichádzajúc na našu školu 
hovoria, že fyzika ich vôbec nebaví. Pole pre sebarealizáciu v tejto súťaži nachádzajú nielen 
tí, pre ktorých je fyzika súčasne koníčkom, ale aj budúci výtvarní umelci, fotografi, filozofi a 
tvorcovia reklamy. 
Súťaž je našim príspevkom k oslavám Dňa študentov a  Dňa demokracie. Vyhodnotenie 
súťaže prebieha v polovici novembra.  
 
 Cieľom vyučovania fyziky je: 
- budovanie hlbokej  úcty k pravde: k faktom, k realite sveta, 
- vytvorenie návyku dôsledne rozlišovať medzi hypotézou a overenou teóriou, 
- rozvíjanie predstavivosti, fantázie, vnímavosti (celý vesmír je jedinečné umelecké dielo), 
- hľadanie zdroja radosti v poznávaní, objavovaní, 
- výchova k bezpečnosti pri práci s bežne využívanou technikou, ochrana človeka aj prírody 
 
Ciele súťaže a výstavy Fyzikfofo sú: 
− rozvíjať schopnosť vidieť, vnímať fyzikálne javy, deje v bežnom živote 
robiť doma pokusy a ich priebeh zaznamenávať fotograficky 
viacej využívať fotoaparát, napr. na mobile,  vo vyučovacom procese 
podnietiť zručnosť  prezentovať, popisovať javy a deje formou plagátu  
umožniť žiakom rozvíjať vlastnú tvorivosť  aj schopnosť spolupráce  
vnášať do procesu fyzikálneho poznávania sveta viacej radosti aj tvorivosti 
získavať nové poznatky aj opakovať naučené vedomosti príjemnou formou 
podnietiť zdravú súťaživosť  
vytvorené plagáty využiť ako učebné pomôcky vo vyučovacom procese, nakoľko poskytujú  
pútavé obrázky, ktoré našim učebniciam chýbajú 
učiť sa navzájom  tým, že všetky práce vystavíme ako „verejnú  otvorenú učebnicu“ pre 
všetkých žiakov aj návštevníkov školy 
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Priebeh súťaže 
V nultom nesúťažnom prieskumnom ročníku 2007 sa do súťaže aktívne zapojilo okolo 60 
študentov – jednotlivcov  so 60 projektami. Ich projekty – plagáty viseli na stenách chodby 
vedľa učebne fyziky od novembra 2007 do júna 2008. Dominovali vlastnosti svetla: 
zobrazovanie zrkadlami, lom svetla, dúha, difrakcia na cdčku. Niektoré z týchto projektov 
používame ako učebné pomôcky. Vystavené projekty zaujali aj učiteľov iných predmetov. 
Napríklad učiteľku filozofie zaujal projekt, ktorý je na obr. 1.  
 

 
Obr. 1: Lom svetla na tejto váze zaujal učiteľku filozofie 

 
V prvom súťažnom ročníku 2008 sa do súťaže aktívne zapojilo vyše 100 študentov s 
približne 70 prácami, niektorí využili možnosť pracovať v dvojiciach.  Okrem témy vlastnosti 
svetla veľa prác bolo venovaných téme povrchové vlastnosti kvapalín (obr.2 )a difúzia 
kvapalín. Víťazkou sútaže sa stala študentka, ktorá si doma vyrobila a nafotila lupu po 
domácky – zo slamky a kvapky medu. 
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Obr. 2: Povrchové napätie vody. 

 
Všetky práce v roku 2008 aj v roku 2009 boli vystavené vo vestibule školy od 17.novembra, 
kedy bolo vyhodnotenie súťaže, do polovice decembra, keď je v našej škole deň otvorených 
dverí a konzultačný deň. Víťaza súťaže hľadala jednak odborná nezávislá porota, ktorú 
tvorili RNDr.Katarína Maštenová a RNDr.Igor Kapišinský  a jednak študentská porota.  
 
V druhom ročníku Fyzikfoto2009 sa do súťaže zapojilo vyše 150 študentov s približne 80 
prácami, myšlienka spolupráce v dvojiciach mnohým vyhovuje. Pribudli práce cielene 
popisujúce, zachytávajúce časový priebeh jedného, v domácich podmienkach 
zrealizovaného, experimentu. 
Rovnako pribudli práce, na ktorých boli obrázky nafotené počas letných prázdnin v 
exotickom prostredí, čo je svedectvom toho, že súťaž zapúšťa svoje korene a žiaci sa učia 
vnímať a pohotovo zachytávať nevšedné fyzikálne javy svojimi - najčastejšie – mobilmi. 
 
Popis skúsenosti 
Pre nás, učiteľov fyziky je fascinujúce sledovať, ako niektorí žiaci dokážu vytvoriť nádherný, 
farebne zladený plagát, priam reklamu na krásu známej fyziky, zatiaľ čo iní žiaci vytvoria  
čierno-biely plagát, obrázky nalepia kostrbato, zdiaľky ich dielo pôsobí veľmi neuhladene, 
text napíšu s gramatickými chybami, ale pri detailnejšom pohľade a pri osobnej komunikácii 
s autormi vysvitne, že práve oni prinášajú nové témy, často ma prekvapia hĺbkou  a 
originalitou svojich otázok, jedinečnosťou vnímania sveta aj nevšednosťou svojich pokusov. 
My, učitelia fyziky, učíme sa vnímať, ako vidia svet naši žiaci, čo ich zaujíma, aká je 
reálna úroveň ich vedomostí, ich spôsobu vyjadrovania, aké sú ich prezentačné zručnosti. 
Výstavu prirodzene využívame pri vyučovaní. V týždni, keď je výstava inštalovaná vo 
vestibule školy, je priebeh našich hodín fyziky taký, že každý žiak, alebo dvojica prezentujú 
svoju prácu pred celou triedou. Žiak získa ohodnotenie známkou aj slovné ocenenie svojej 
práce, učiteľ získava informáciu o tom, aké sú reálne vedomosti, schopnosti, zručnosti aj 
záujmy žiaka. 
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Takisto je príjemné pozorovať, ako žiaci cez prestávky študujú projekty žiakov iných tried 
(naša škola má vyše 1000 žiakov) a ako súťaž zaujala rodičov a návštevníkov našej školy 
počas dňa otvorených dverí. 
 
Záver 
Skúsenosť ukazuje, že súťaž Fyzikfoto má zmysel. Môže zaujať oveľa širší okruh mládeže 
ako napríklad Fyzikálna olympiáda alebo ŠOČ, pretože nevyžaduje ani mimoriadne 
nadanie, ani nadštandardnú pracovitosť, ani zvláštne pomôcky. Môže pomôcť jednotlivcovi 
prebudiť sa z úniku do virtuálneho sveta webu a aspoň na chvíľu vnímať reálnu krásu sveta. 
Počítač, internet, aj mobil sa stávajú tým, čím majú byť, teba pracovnými pomôckami, nie 
cieľmi života.  
Mojou víziou je celoslovenská súťaž Fyzikfoto a putovná výstava vytvorená zo žiackych 
projektov.  
Zatiaľ sme nezískali grant, nemáme v kabinete fyziky fotoaparát, nemáme vytvorený systém 
na skladovanie projektov, nemáme dostatok výstavných panelov. 
Aj touto cestou hľadám spolupracovníkov. 
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STREDOŠKOLSKÝ PROJEKT ZDROJE SVETLA 
  
Ján Degro 
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice 
 
Abstrakt: V príspevku je popísaný priebeh a výsledky projektu realizovaného na 
Gymnáziu v Košiciach. Obsahom projektu sú zdroje svetla. V projekte sme sa zaoberali 
technickými a optickými vlastnosťami zdrojov svetla. V experimentoch, s využitím 
LabQuestu, sme premerali emisné spektra vybraných zdrojov svetla. Osvetlenie sme 
merali luxmetrom. Zdroje svetla sme porovnali z hľadiska technických parametrov a 
zrakovej hygieny. 
 
Kľúčové slová: experiment, intenzita osvetlenia, emisné spektrá, zdroje svetla  
 
Úvod 
S cieľom priblížiť stredoškolskú fyziku praxi, a tak motivovať žiakov gymnázia,  sme sa 
rozhodli realizovať stredoškolský projekt s názvom Zdroje svetla. Prečo práve zdroje 
svetla? Inšpirovali nás k tomu, diskusie so žiakmi počas výučby. Okruhy otázok v diskusii  
sa týkali napr.: fungovania žiaroviek a žiariviek, výmeny žiaroviek žiarivkami, zdravia oka, 
zrakovej pohody a kvality osvetlenia.  
Cieľom tohto príspevku je priblížiť nami realizovaný projekt po stránke metodickej, ako aj 
predstaviť vybrané experimentálne výsledky.  
 
Hlavný ciele projektu  
• Experimentálne premerať a porovnať vybrané vlastnosti svetelných zdrojov dostupných 

na trhu, s cieľom nájsť najvhodnejší typ svetelného zdroja, ktorý je najviac šetrný pre 
oko z hľadiska zdravia. 

 
Etapy projektu 
Realizáciu hlavného cieľa sme sa snažili dosiahnuť vytýčením nasledovných etáp:  
• prípravné stretnutie – vytvorenie plánu projektu, vytýčenie čiastkových úloh, rozdelenie 

úloh, stanovenie termínov realizácie, stanovenie priebežných kontrolných stretnutí, 
zhodnotenie prístrojového vybavenia, získanie svetelných zdrojov 

• štúdium literatúry – oboznámenie sa s princípmi fungovania zdrojov svetla, žiaroviek 
a žiariviek, oboznámenie sa s pojmami zraková pohoda, zraková únava a hygienickými 
normami   

• pilotné experimenty – štúdium návodov k prístrojom LabQuest, spektrometer, luxmeter 
a zvládnutie práce s nimi 

• realizácia experimentov – meranie intenzity osvetlenia (E) v luxoch, meranie emisných 
spektier (relatívna intenzita ako funkcia vlnovej dĺžky), meranie príkonu (P) 

• spracovanie výsledkov – spracovanie a triedenie technických parametrov zdrojov 
svetla (tabuľky), spracovanie nameraných výsledkov vo forme grafov, tvorba 
prezentácie 

• prezentovanie výsledkov – vystúpenie pred triedou a v rámci SOČ. 
 
Metódy projektu 
• Teoretické - štúdium knižnej, časopiseckej literatúry a informačných zdrojov na 

internete  
• Experimentálne - meranie s prístrojmi: LabQuest Vernier, Spektrometer VIS Vernier  

(emisné spektrá, relatívna intenzita v %), luxmeter (intenzita osvetlenia E (lx)), a príkon 
(P) 
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Prístrojové vybavenie a experiment 
Pre meranie emisných spektier sme použili dataloger LabQuest (Obr.1a) 
a SpektrometerVis (Obr.1b) (visible – vo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra)  
firmy Vernier. Osvetlenie sme merali luxmetrom BEHA (Obr.1c). Príkon sme merali 
prístrojom EC3000. 
 

   
Obr.1a: LabQuest Obr. 1b: SpektrometerVis  Obr.1c: Luxmeter 

 
Vybrané výsledky projektu  
Technické parametre meraných zdrojov svetla sú v tabuľkách 1 a 2: 
 

Tab.1: Žiarovky 

p. 
č. 

príkon 
(W) 

svetelný 
tok (lm) 

životnosť 
(h) typ výrobca energetická 

trieda 
meraný 

príkon (W) 

1 40 415 1000 číra Pila E 41 

2 60 710 1000 číra Pila E 61 

3 75 930 1000 číra Pila E 76 

4 40 410 1000 číra Philips E 39 

5 60 700 1000 číra Philips E 58 

6 75 925 1000 číra Philips E 71 

 
Tab.2: Žiarivky 

p. 
č. 

príkon 
(W) 

ekvivalent 
žiarovky 

(W) 

svetelný 
tok 
(lm) 

životnosť 
(h) 

počet 
trubíc výrobca energetická 

trieda 
meraný 
príkon 

(W) 
1 8 40 420 8000 3 Philips A 8,4 
2 11 60 600 8000 3 Philips A 11 
3 14 75 800 8000 3 Philips A 14,9 
4 12 60 600 8000 2 Osram A 8,1 
5 16 75 900 8000 3 Osram A 14,8 
6 21 100 1200 8000 3 Osram B 18,5 
7 9 40 395 5000 3 Kanlux B 8,4 
8 13 60 625 5000 3 Kanlux B 11,7 
9 15 75 755 5000 3 Kanlux B 12,7 
10 11 60 600 6000 2 Amart EU A praskla 
11 15 75 800 6000 1 Amart  EU A 12,3 
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Intenzita osvetlenia.  
Hodnota intenzity osvetlenia E bola meraná vo vzdialenosti 0,70 m od zdroja svetla. 
Meranie bolo realizované večer, aby sme vylúčili vplyv denného svetla. Závislosť 
osvetlenia od príkonu, typu (žiarovka, žiarivka) a výrobcu je uvedená na obr.2. U žiariviek 
je uvedený príkon ekvivalentný žiarovke.  
 

 
Obr.2: Závislosť intenzity osvetlenia E od príkonu P, typu a výrobcu zdroja svetla. 

Prvé dva zdroje zhora v zozname (Pilla, Philips), na grafe sprava sú žiarovky, 
ostatné sú úsporné žiarivky. U žiariviek je uvedený príkon ekvivalentný žiarovke. 

 
Na základe merania intenzity osvetlenia, obr.2 môžeme vysloviť nasledovné závery: 
• odchýlky osvetlenia u jednotlivých typov žiaroviek sú menšie, ako u jednotlivých typov 

žiariviek, 
• osvetlenie u žiariviek je často menšie, ako u žiaroviek ekvivalentného príkonu, 
• intenzita osvetlenia pre daný príkon nie je u jednotlivých výrobcov rovnaká. 
 
Emisné spektrá zdrojov svetla 
Emisné spektrá prírodných zdrojov svetla, Slnka a sviečky, sú na obr.3. Emisné 
spektrá umelých zdrojov, žiaroviek, žiariviek a LED diód sú na obr. 4, 5, a 6.  
 
 

  
Denné svetlo - slnko Plameň sviečky 

Obr. 3: Emisné spektrá zdrojov svetla 
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Philips,  Pila 

Obr. 4: Emisné spektrá žiaroviek: 40 W, 60 W, 75 W. 
 
 
 

 
 

Philips OSRAM 
Obr. 5: Emisné spektrá úsporných žiariviek: 40 W, 60 W, 75 W. 

U žiariviek je uvedený príkon ekvivalentný žiarovke. 
 
 
 

  
Baterka CAT EYE, biele LED   Svietidlo 1W  

Obr. 6: Emisné spektrá LED žiaroviek. 
 
 
 
Porovnanie emisných spektier slnka, žiarovky a úspornej žiarivky je na obrázku 7. 
Zobrazenie je pre výrobcu Philips. Emisné spektrum slnka, má maximum v okolí 550nm. 
Maximum spektra  žiarovky je v okolí 690 nm. Spektrum žiarivky má dve výrazné maxima 
a to pri 545 nm a pri 615 nm.  
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Obr. 7: Porovnanie emisných spektier 
Slnka, žiarovky a úspornej žiarivky: 

slnko –červená; žiarovka – zelená (60W Philips); 
žiarivka – modrá, dva výrazné píky (11W Philips). 

 
Z porovnania emisných spektier prírodných (Slnko a sviečka) a umelých zdrojov svetla 
(žiarovky a žiarivky od rôznych výrobcov) , obr.3 až 7 môžeme usúdiť: 
• spektrum žiarovky sa najviac podobá, čo do tvaru slnečnému svetlu, iba je posunuté 

k červenej oblasti, 
• spektrum žiarivky sa výrazne líši od spektra denného svetla a žiarovky, pozorujeme 

dve výrazne maximá a niekoľko menších. 
 
Záver 
Na základe štúdia literatúry sme zistili, že pre ľudské oko je najvhodnejšie denné svetlo. Je 
to preto, lebo na tento zdroj svetla sa oko prispôsobilo v procese vývoja.  
Taktiež sme zistili, že denné svetlo je nenahraditeľné, preto kancelárie a školy by sa mali 
stavať tak, aby po väčšinu dňa sa používalo denné svetlo.    
Z toho, že spektrum žiarovky sa najviac podobá spektru denného svetla, môžeme usúdiť, 
že pre oko by bol najvhodnejší umelý zdroj svetla žiarovka. Z energetického hľadiska je 
však žiarovka jedným z najmenej efektívnych zdrojov svetla.  
Vhodným námetom na ďalší výskum by bolo preskúmať vplyv spektra zdroja svetla na 
zdravie ľudského oka a zrakovú pohodu. 
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ŠKOLSKÁ FYZIKA A LED 
 
Ľudmila Onderová 
Oddelenie didaktiky fyziky, ÚFV PF UPJŠ Košice 
Jozef Ondera 
Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom 
 
Abstrakt: V príspevku je prezentovaných niekoľko jednoduchých experimentov, ktoré 
môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky na základnej aj na strednej škole. Vo 
všetkých  prezentovaných experimentoch sa využíva v praxi často uplatňovaná súčiastka 
– svietiaca dióda (LED).  
 
Kľúčové slová: svetlo emitujúca dióda – LED, vyučovanie fyziky  
 
Úvod 
Svetlo emitujúce diódy (LED – z anglického Light Emitting Diode) pozná každý. Rýchly 
nástup LED diód spôsobil, že si ich uplatnenie bežný používateľ častokrát ani nevšimne. 
Pritom sa s nimi stretávame na každom kroku, nájdeme ich napríklad  na televízoroch, 
počítačoch i v mobiloch. V rámci vyučovania fyziky sa však s nimi nestretávame  takmer 
vôbec. Žiaci a študenti sa stretávajú akurát s pojmom polovodičová dióda a jej využitím na 
usmernenie striedavého prúdu. Vzhľadom na rozšírenie LED a ich ďalšie výhody, je dobré 
a potrebné ak sa s touto súčiastkou stretnú žiaci aj na vyučovaní fyziky.  
 
LED ako elektronická súčiastka 
Dióda emitujúca svetlo alebo tiež elektroluminiscenčná dióda či LED, je elektronická 
polovodičová súčiastka, ktorá využíva emisiu svetla na prechode P-N. Svetlo vyžarované 
z LED diód je takmer monochromatické, čo znamená, že má prakticky iba jednu vlnovú 
dĺžku danú šírkou zakázaného pásu polovodiča. Spektrálne pásmo žiarenia diódy je 
závislé na chemickom zložení použitého polovodiča. LED sa vyrábajú s pásmom 
vyžarovania od skoro ultrafialových, cez rôzne farby viditeľného spektra, až po 
infračervené pásmo. Na rozdiel od žiaroviek, ktoré sú  schopné pracovať so striedavým aj 
jednosmerným napätím, LED zapojené nesprávnym spôsobom nepracujú. Keď je napätie 
na P-N prechode diódy zapojené správne, je zapojená v priepustnom smere a prechádza 
ňou prúd. Keď je dióda zapojená v závernom smere neprechádza ňou takmer žiaden prúd 
a ani nevyžaruje žiadne svetlo. LED v závernom smere znáša pomerne malé napätie 
a jeho prekročenie diódu zničí. V priepustnom smere je na dióde približne konštantný 
úbytok napätia (podľa typu a farby cca 1,5 až 3V). Dióda je preto obvykle napájaná cez 
predradný odpor. Prúd v priepustnom smere sa pohybuje od 1-2mA u tzv. 
nízkopríkonových LED až 20mA u štandardných LED. Prúdy vyššie než 1A sa vyskytujú 
len pri špeciálnych vysoko svietivých LED používaných v osvetľovacej technike. Pôvodne 
ich využívali predovšetkým systémy, u ktorých stačil malý svetelný výkon. To znamená 
prevažne elektrotechnické aplikácie, kde plnili prevažne úlohu svetelných kontroliek. 
Najznámejšie sú rôzne indikátory signalizujúce napríklad prevádzkový resp. pohotovostný 
stav spotrebiča (on/off – zelená/červená). Dnes nachádzajú čoraz širšie uplatnenie hlavne 
v osvetľovacej technike, kde vďaka stále sa zlepšujúcej svietivosti predstavujú svetelné 
zdroje budúcnosti. 
Medzi hlavné výhody  LED z hľadiska využitia v rôznych zariadeniach a každodennom 
živote patria nasledovné: 

• Produkujú viac svetla na watt energie než žiarovky (najmodernejšie vyše 100lm/W), 
čo je užitočné v zariadeniach napájaných batériami, alebo v úsporných zariadeniach.  

• Môžu vyžiariť svetlo v požadovanej farbe bez použitia zložitých farebných filtrov. 
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• Ich puzdro môže byť navrhnuté tak, aby sústreďovalo, alebo rozptyľovalo svetlo.  
• Sú odolné voči nárazom.  
• Sú ideálne na použitie v zariadeniach, kde dochádza k častému vypínaniu a 

zapínaniu zariadení, na rozdiel od žiaroviek, ktoré môžu pri častom zapínaní a 
vypínaní rýchlo vyhorieť.  

• Výrobcovia udávajú, že LED diódy vydržia svietiť 50 až 100 tisíc hodín, čo odpovedá 
približne 10 rokom nepretržitého svietenia. To je asi 100 krát viac než vydrží bežná 
žiarovka, ktorá je naviac omnoho náročnejšia na spotrebu elektrickej energie. 

• Veľmi rýchlo sa rozsvietia. Typický červený LED indikátor sa rozsvieti rádove za 
mikrosekundy, LED používané v telekomunikačných zariadeniach môžu mať tieto 
doby mnohonásobne kratšie. 

• Na rozdiel od žiariviek neobsahujú ortuť. 
Medzi nevýhody LED možno zaradiť nasledovné: 
• Musia byť napájané správnym prúdom. 
• Obvykle vyžarujú svetlo úzkym lúčom v jednom smere. 
• Svetlo z bielych LED môže skresľovať farby. 
• Ich výkonnosť závisí aj na teplote okolitého prostredia.  
• Majú vyššie obstarávacie náklady ( v prepočte ceny za lumen) než tradičné svetelné 

zdroje. Pokiaľ však berieme do úvahy celkové náklady prekonávajú žiarivky aj 
halogénové zdroje svetla. 

V bežnom živote sa LED využívajú v najrozmanitejších aplikáciách, z ktorých môžeme 
spomenúť aspoň nasledujúce: 
• Veľkoplošné LED displeje – svetelné tabule na štadiónoch, dekoratívne obrazovky. 
• Tenké, ľahké odkazové displeje – letiská, vlakové stanice, ukazovatele zastávok vo 

vlakoch, autobusoch, električkách. 
• V automobilovom priemysle ako brzdové a smerovkové svetlá, svetlá na 

motocykloch aj bicykloch. 
• Podsvietenie pre LCD obrazovky, displeje, notebooky, zdroj svetla pre svetelné 

projektory. 
• Svietiace trubice, svetelná výzdoba. 
• Pódiové osvetlenie, osvetlenie pre medicínske účely. 
• V diaľkových ovládačoch... 
Všetky vyššie spomenuté fakty sú dôvodom, prečo je vhodné aby sa žiaci stretli s týmito 
súčiastkami aj vo vyučovaní fyziky. Okrem toho vhodné využitie vlastností LED umožní 
názorne demonštrovať viaceré poznatky s ktorými sa žiaci pri vyučovaní a aplikácii 
fyziky stretávajú. V ďalšej časti prezentujeme niekoľko nápadov, ako to môže učiteľ na 
základnej či strednej škole urobiť. 

 
LED ako indikátor prechádzajúceho prúdu 
V jednoduchých elektrických obvodoch pri zapojeniach na ZŠ používame obvykle ako 
indikátor prúdu žiarovku. Rovnako dobre však môžeme na tento účel použiť LED. Ak 
porovnáme výhody a nevýhody jednotlivých alternatív, v prospech diódy hovorí jej nižšia 
elektrická spotreba a v prípade, že využívame farebnosť jej svetla, aj vyššia názornosť 
obvodu. Významná môže byť vyššia spoľahlivosť a v niektorých prípadoch nižšia cena 
zariadenia.  
LED má vyvedené dva kontakty, ktoré sa dajú ľahko zapájať do obvodu, kým kontakty 
žiarovky sú obvykle na pätici, takže jej zapájanie bez objímky je problematické. 
Nevýhodou LED je, že pri zapájaní obvykle potrebuje ochranný rezistor. Na druhej strane 
výhodou je indikácia smeru prúdu v obvodoch. Na zapojovanie je možné používať 
kontaktné polia, alebo zapojenie realizovať na plošnom spoji. Ak nechceme kupovať 
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pomerne drahé prepojovacie polia alebo sa chceme vyhnúť spájkovaniu, môžeme na 
realizovanie najjednoduchších elektrických obvodov napájaných malým napätím využiť 
napríklad kúsok polystyrénu a špendlíky.[1]  
 
LED ako indikátor zmeny  smeru prúdu 
Pri niektorých pokusoch z elektriny demonštrujeme fyzikálne javy, pri ktorých sa za 
určitých podmienok mení smer elektrického prúdu. Na tento účel môžeme tiež výhodne 
využiť LED.  Ak zapojíme proti sebe dve diódy, z ktorých jedna svieti červeno a druhá 
zeleno a použijeme ich na indikáciu prúdu ako v predchádzajúcom pokuse, pri jednej 
polarite napätia svieti červená, pri druhej  zase zelená dióda.(obr. 1) 
 

   
Obr. 1: LED ako indikátor prechodu a zmeny smeru prúdu 

 
Ďalší príklad pokusu, v ktorom LED plnia úlohu indikátora prúdu v obvode a zároveň 
poskytujú informáciu o zmene smeru a čiastočne aj veľkosti prúdu predstavuje pokus 
s nabíjaním a vybíjaním kondenzátora. Antiparalelne spojené diódy zapojíme cez 
ochranný rezistor do obvodu s kondenzátorom. Môžeme použiť prepojovacie pole. Po 
pripojení zdroja napätia sledujeme nabíjací prúd – svieti a postupne zhasína červená 
dióda.(obr. 2) Zmeny intenzity svetla odpovedajú zmenám veľkosti nabíjacieho prúdu. 
Dióda sa intenzívne rozsvieti a postupne hasne. Po prepnutí prepínača behom vybíjania 
kondenzátora svieti druhá – zelená dióda, čo indikuje opačný smer prúdu pri vybíjaní. 
Takéto zapojenie dvoch LED môžeme využiť aj na demonštráciu obidvoch polarít prúdu, 
v prípade  ich pripojenia na zdroj striedavého napätia, kedy budú svietiť obidve diódy. 

    
Obr. 2: Nabíjanie a vybíjanie kondenzátora 
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Názorným príkladom je tiež využitie LED diód na demonštráciu činnosti mostíkového 
usmerňovača v Graetzovom zapojení. Pri jednej polarite napätia svietia diódy červené, pri 
opačnej polarite zelené.(obr. 3)  Ak využijeme toto zapojenie LED pri demonštrovaní javu 
elektromagnetickej indukcie – pri zasúvaní magnetu do cievky sa rozsvieti jedna dióda 
a pri jeho vysúvaní druhá. 
 

    
Obr. 3: Usmerňovač 

 
LED ako indikátor zmien prúdu v obvode 
V prípade prechodu elektrického prúdu elektrolytom môžeme tiež využiť LED ako indikátor 
zmien veľkosti prúdu v obvode. Ako  elektrolyt použijeme obyčajnú vodu a ako elektródy 
kovové uholníky, ku ktorým  pomocou krokosvoriek pripojíme zdroj jednosmerného 
napätia okolo 20V. Ak budeme meniť vzdialenosť elektród veľkosť prúdu prechádzajúceho 
obvodom sa bude meniť rovnako aj intenzita svetla diódy. Táto sa bude meniť aj zmenou 
nasýtenia roztoku, čo zrealizujeme prisypaním malého množstva soli, prípadne  zmenou 
plochy ponorenej časti elektród. Svetlo diódy nám  teda signalizuje zmeny veľkosti prúdu 
v obvode.(obr. 4) 
 

    
Obr. 4: Indikácia veľkosti prúdu 
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Potenciálové hladiny v elektrolyte 
Vlastnosti kvapalného prostredia elektrolytu umožňujú realizovať aj niektoré efektné 
experimenty demonštrujúce rozloženie elektrického poľa vnútri elektrolytu a umožňujúce 
názorne objasniť pojmy elektrický potenciál a elektrické napätie. Ak pripojíme zdroj 
elektrického prúdu na elektródy, ponorené do elektrolytu, vytvorí sa medzi elektródami 
elektrické pole s intenzitou rovnou pomeru napätia zdroja a vzdialenosti elektród, pričom 
smer vektora intenzity elektrického poľa je rovnobežný so smerom spojnice medzi 
elektródami. Pomerne jednoducho možno dosiahnuť intenzitu elektrického poľa  
v elektrolyte okolo 2V/cm pri prúde niekoľko mA.  Do nádoby na elektrolyt nalejeme 
obyčajnú vodu z vodovodu. Vložíme elektródy a pripojíme ich na regulovateľný zdroj 
napätia do 30V. Zoberieme LED a ich vývody roztiahneme smerom od seba. Zapneme 
zdroj a postupne zvyšujeme napätie. Keď, do elektrolytu pod napätím vložíme niekoľko 
LED, tieto sa v elektrolyte rozžiaria podľa toho, ako sú orientované ich vývody  vzhľadom 
na smer intenzity elektrického poľa. Najjasnejšie budú svietiť tie, ktorých vývody sú 
orientované rovnobežne so smerom intenzity elektrického poľa (v smere najväčšieho 
spádu potenciálu) a samozrejme  v správnej polarite.(obr. 5) Na zdroji nastavíme napätie, 
pri ktorom je jas diód optimálny. Diódy môžeme otáčať a pozorujeme, že ich jas sa 
postupne znižuje, až zanikne, ak sú ich vývody orientované kolmo na smer intenzity 
elektrického poľa. Vzhľadom na spomenutú veľkosť intenzity elektrického poľa, ktorú sa 
nám v elektrolyte podarí vytvoriť, je rozdiel potenciálov medzi prívodmi LED  dostatočný 
na jej rozsvietenie bez toho, aby bola kontaktne pripojená k zdroju napätia. [2] 
 

 
Obr. 5: Potenciálové hladiny v elektrolyte 

 
Netradičné osvetlenie 
LED diódu môžeme využiť aj pri navonok efektnom pokuse, pri ktorom rozsvietime ľad. 
Budeme potrebovať: LED (je dobre, keď použijeme vysoko svietivú), medený izolovaný 
drôt (asi 0,5m), izolačnú pásku, nafukovací balónik, gumičku, nôž a mrazničku. Z drôtu 
odstrihneme dva asi dvadsať centimetrové kusy a  odstránime na obidvoch koncoch asi 
2cm izolácie. Takto upravené vodiče pripevníme k vývodom LED a vytvorené elektrické 
kontakty obalíme izolačnou páskou. Potom umiestnime toto elektrické zapojenie 
obsahujúce elektroluminiscenčnú diódu do balónika, tak aby konce drôtov vyčnievali von. 
Balónik  naplníme vodou a pevne uzavrieme gumičkou. Potom umiestnime balónik 
s vodou na 24 hodín do mrazničky. Keď voda zamrzne, balónik rozrežeme a vyberieme 
ľadovú guľu. Keď pripojíme konce drôtov k napätiu 3V (napr. dve tužkové batérie) guľa sa 
krásne rozsvieti a pripomína žiariacu krištáľovú guľu.(obr. 6) Kryštálová štruktúra ľadu 
spôsobuje, že vnútri pevného ľadu sa svetlo odkláňa rôznymi smermi a odráža sa na 
početných ľadových plôškach. Pokiaľ by guľa nesvietila, pomýlili sme si polaritu vývodov 
a treba ich ku zdroju napätia pripojiť opačne. Môžeme použiť aj plochú 4,5V batériu vtedy 
ale treba medzi ňu a LED zapojiť ochranný odpor asi 120 Ω. [3] 
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Obr. 6: Svietiaci ľad 

 
Záver 
Uvedené námety prezentujú, len niekoľko z príkladov uplatnenia LED vo vyučovaní fyziky. 
Verím, že poslúžia učiteľom ako námety pre spestrenie vyučovania, ale hlavne ako 
inšpirácia pre vlastné experimentovanie. 
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SCHOLA LUDUS: OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP 
 
Viera Haverlíková 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Abstrakt: V príspevku je priblížený význam vtipu a humoru vo vyučovaní so 
zameraním sa na jeho význam pre poznávanie a rozvoj tvorivosti. Predstavená je 
súťaž „SCHOLA LUDUS: Obrázkový fyzikálny vtip“, rámcové zhodnotenie prvých 
piatich ročníkov súťaže (2005-2009). Načrtnuté sú možnosti didaktického využitia 
žiackych obrázkových vtipov vo vyučovaní fyziky.  
 
Kľúčové slová: vtip, porozumenie, stratégie učenia, tvorivosť, súťaž 
 
Úvod 
Vtip a humor v sebe zahŕňajú sociálnu, psychologickú a komunikačnú rovinu. 
V zmysle sociálnej funkcie možno humor použiť na budovanie a formovanie vzťahov 
(na prekonanie počiatočného odstupu, redukovanie strachu, podporu pocitu dôvery). 
Z pohľadu psychológie sa humor najčastejšie používa na zmiernenie úzkosti 
a napätia, umožňuje aj vyjadriť hnev alebo uniknúť z reality. V zmysle komunikačnej 
funkcie ponúka humor spôsob ako predstaviť seba, tému, prednášku, je prostriedkom 
vniknutia do vážnych situácií alebo vystúpenia z nich. Humor je forma pozitívnej 
komunikácie, prejav konštruktívneho správania. (Robinson, 1977) 
Vtipu a humoru ako komunikačnému prostriedku sa venuje pozornosť psychológov 
a pedagógov už viac ako päťdesiat rokov. Humor je považovaný za stratégiu učenia, 
ktorá zlepšuje vzťah medzi učiteľom a študentom, zvyšuje pozornosť učiacich sa, 
aj mieru zapamätania si obsahu (Weaver, Cotrell, 1987). Uvedené efekty sú zreteľné 
najmä u žiakov s problémovým správaním. Napriek tomu väčšina učiteľov 
uprednostňuje v triede úplnú vážnosť. Weaver a Cotrell uvádzajú ako príčinu 
presvedčenie učiteľov, že:  

- vo vážnych situáciách je jednoduchšie udržať disciplínu;  
- musia poskytovať obraz erudovaného, učeného a rozvážneho vyučujúceho;  
- ich úlohou je pôsobiť seriózne, dodať váhu prezentovanému predmetu a jeho 

obsahu; 
- iba vážnym vyučovaním možno dosiahnuť, aby študenti brali svoje 

vzdelávanie vážne. 
 
Vnímanie humoru je vždy situačne i kontextovo závislé. Môže vychádzať z vnímania 
a pochopenia úľavy, nesúladu alebo nadriadenosti (Meyer, 2000). Humor prameniaci 
z vnímania nesúladu využíva narušenie štandardného modelu, vzoru myslenia, 
nečakané rozuzlenie, prekvapenie. Pri tomto druhu vtipov má rozhodujúci význam 
poznávací proces a symbolika. Pre pochopenie takéhoto humoru je potrebné 
postrehnutie a porozumenie nesúladu - odhalenie nečakanosti javu alebo predmetu, 
defektu, neprimeranosti, či nesúladu s predpokladaným štandardom. Potrebné je 
preto prvotné porozumenie normálneho modelu, vzoru, vývoja.  
R. Gregory (1989) uvádza schopnosť vidieť vtip, porozumieť vtipu a schopnosť tvoriť 
k veci vtipy ako jasný dôkaz porozumenia problému, a teda ako možné kritérium 
hodnotenia úspešnosti poznávacieho procesu. Pre vytvorenie, resp. vnímanie vtipu 
sú totiž potrebné schopnosti vidieť analógie a vypĺňať medzery a tie si vyžadujú 
porozumenie podstaty problému. 
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Humor tiež podporuje rozvoj tvorivých schopností. Vytvoriť vtip, alebo porozumieť 
vtipu, znamená podľa Teplanovej (2007) vidieť vo veci aspoň dva obsahy – hlavný 
priamy obsah a bočný laterálny obsah, ktorý dáva vtipu esenciu, prináša nové 
myšlienky do pôvodného myšlienkového prúdu. Vtip je podľa Teplanovej produktom 
laterálneho myslenia a porozumieť vtipu znamená hľadať a nájsť iný možný model 
predlohy.  
A. Ziv (1989) charakterizuje humor ako videnie dvoch alebo viacerých 
nekonzistentných, rozporuplných častí alebo podmienok, ktoré sú zjednotené 
v komplexnom objekte, alebo v ňom nadobúdajú istý druh vzájomného vzťahu. 
Tvorivosť v humore je podľa neho založená na okamžitom spojení dvoch 
nekompatibilných rámcov alebo referencií - bisociácii (na rozdiel od rutinnej zručnosti 
myslenia v jednom pláne). Poukazuje, že schopnosť bisociácie je hlavnou zložkou 
vedeckej tvorivosti.  
 
1. Súťaž „SCHOLA LUDUS: Obrázkový fyzikálny vtip“  
S dlhodobým zámerom podporiť využívanie vtipov na podporu poznávania a rozvoj 
tvorivosti organizuje od roku 2005 občianske združenie SCHOLA LUDUS 
v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave súťaž „SCHOLA LUDUS: Obrázkový fyzikálny vtip“. Ako vyplýva z názvu 
súťaže, ide v nej o tvorbu vtipov kontextovo zviazaných s obsahom fyziky ako 
vedeckej oblasti, školského predmetu alebo s poznávaním fyziky všeobecne. 
 
1.1 Ciele súťaže  
Cieľom súťaže „SCHOLA LUDUS: Obrázkový fyzikálny vtip“ je:  
- podnietiť a zvýšiť v spoločnosti záujem o vedu všeobecne, a fyziku zvlášť; 
- vyvolať záujem mladých ľudí nielen o fyzikálne poznatky a ich aplikácie, ale 

najmä o prístupy, ktoré sa uplatňujú v rámci fyziky pri spoznávaní sveta a riešení 
aktuálnych problémov; 

- podnietiť tvorivosť mladých ľudí v týchto oblastiach; 
- je ukázať, že fyzika je veda nielen užitočná, ale aj zábavná a môže sa stať veľkou 

zábavou pre každého. 
 
1.2 Predmet a kategórie súťaže  
Predmetom súťaže sú originálne obrázkové fyzikálne vtipy doplnené samostatným 
slovným komentárom autora objasňujúcim pointu vtipu. Vtipy zaradené do súťaže sa 
môžu týkať pochopenia fyzikálnych procesov, fyzikálnych závislostí, zákonitostí, 
poznávacích prístupov a metód uplatňovaných v oblasti fyziky, ich priamych aplikácií 
v praxi, pochopenia spoločenského významu fyziky, významu fyziky pre jednotlivca a 
pod.  
Autor vtipu sa môže inšpirovať obrázkom alebo situáciou, ktorej nie je tvorcom, ale 
musí mu pridať vlastnú myšlienku.  
Úroveň porozumenia fyzikálnym javom je prirodzene iná u žiakov základných škôl 
a iná u skúsených dospelých. Rovnako nemožno očakávať rovnakú hĺbku 
porozumenia u vedeckého pracovníka v oblasti fyziky, či absolventa 
vysokoškolského technického štúdia a u človeka s humanitným zameraním. To, čo je 
vtipné pre deti, môže byť dospelými vnímané ako naivné či „hlúpe“. To, čo je vtipné 
pre dospelého fyzika, môže byť pre laika nepochopiteľným či nepostrehnuteľným 
detailom. Súťažné vtipy sú preto hodnotené samostatne v štyroch kategóriách podľa 
veku a profesie autorov: 
a) autori do 15 rokov; 
b) autori od 16 do 19 rokov; 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 128 - 

c) autori 20- a viacroční – laici vo fyzike; 
d) autori 20- a viacroční - študenti fyzikálnych odborov a odborníci v profesionálnom 

vzťahu k fyzike. 
 
1.3 Kritériá hodnotenia 
Súťaž sa vyhodnocuje dvoma spôsobmi samostatne: 
a) Laické hodnotenie prostredníctvom internetu. 
b) Hodnotenie odbornou porotou zloženou z fyzikov a odborníkov na neformálne 

vzdelávanie.  
Predmetom hodnotenia odbornej poroty je obrázok fyzikálneho vtipu a autorov 
pôvodný komentár k fyzikálnemu, resp. fyzikálno-spoločenskému kontextu 
obrázkového vtipu, ktorý v rámci súťaže predstavuje nedeliteľnú časť súťažného 
vtipu. Odborná porota hodnotí najmä: invenčnosť a originálnosť prístupu autora k 
téme – v čom je „vtip“ a súlad medzi vnímaním obrázkového fyzikálneho vtipu 
a pôvodným komentárom autora. 

 
Úplné znenie propozícií súťaže je dostupné na http://scholaludus.sk/new/ofv. 
 
2. Zhodnotenie doterajšieho priebehu a výsledkov súťaže 
V rokoch 2005 – 2009 prebehlo päť ročníkov súťaže „SCHOLA LUDUS: Obrázkový 
fyzikálny vtip“. Celkovo bolo dosiaľ do súťaže zaradených 319 vtipov od 318 autorov 
(8 autori sa zúčastnili súťaže opakovane). 
Najbohatšie zastúpenou býva každoročne kategória autorov do 15 rokov. Počet 
vtipov zaradených do jednotlivých kategórií podľa veku autora, resp. najstaršieho 
z kolektívu autorov znázorňuje obr.1.  
 

 
Obr.1 Počty súťažných vtipov v jednotlivých kategóriách. 

 
Veková štruktúra autorov sa odrazila aj na tematickom zameraní vtipov. Autori sa 
najčastejšie inšpirovali javmi súvisiacimi s pôsobením gravitačnej, resp. tiažovej sily 
(61 vtipov), z nich najčastejšie spracovávaným námetom bola historka o Newtonovi 
a jablku. Ďalšími najčastejšie spracovávanými témami boli elektrické javy a 
mechanika - sila a pohyb (po 44 vtipov). Z oblasti elektrických javov bol najčastejšie 
spracovávaný námet nebezpečného narábania s elektrickými zariadeniami. Z oblasti 
mechaniky boli najčastejšie zobrazované rôzne modifikácie Archimedovho zákona a 
dôsledky zákona zotrvačnosti.  
Za pozornosť stojí skutočnosť, že zo súťaže muselo byť vyradených 18 vtipov, ktoré 
boli plagiátom – presnou kópiou vtipov zaslaných do súťaže v skorších ročníkoch. 
Naznačuje to, že učitelia fyziky si cenia tvorivú aktivitu žiakov súvisiacu s predmetom 
a zrejme ju zohľadňujú aj v hodnotení žiakov. Poľutovaniahodné však je, že niektorí 
žiaci sa nehanbia uchádzať o takéto ocenenie dielom niekoho iného.  
 

244

63
9

3

do 15 rokov
16 - 19 rokov
20 a viac rokov - laici
20 a viac rokov - fyzici
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Najúspešnejšie vtipy z jednotlivých ročníkov súťaže sú dostupné na webovej stránke 
www.scholaludus.sk/new/ofv. 
 

 

 
Podkovy 
 
Komentár autora:  
Usporiadať si domény asi nebol 
dobrý nápad! Vraj budem baby 
priťahovať ako magnet.  
Sú materiály, ktoré možno ľahko 
zmagnetizovať – nazývame ich 
feromagnetické. Niektoré strácajú 
svoje magnetické vlastnosti 
rýchlo, iné si svoje magnetické 
vlastnosti udržia dlhšie. Molekuly 
fero-magnetických materiálov sú 
ako malé magnety. Hovoríme im 
dipóly a sú zoskupené do domén. 
Keď je materiál zmagnetizovaný, 
všetky domény sa usporiadajú a 
vytvoria magnet. 

Lukáš Počatko, Michalovce,  
víťaz v kategórii do 15 rokov podľa hodnotenia odbornej i laickej poroty v roku 2006. 
 
 

 

 
Fyzika Ťa môže stáť život  
 
„Mrkvu alebo život!!!“ 
 
Komentár autora:  
Fyzikou proti hladu. 

Daniela Glavaničová, Veronika Kobelová, Senec, 
víťazky v kategórii 15-19 rokov, podľa hodnotenia odbornej poroty v roku 2009. 
 
 

 

 
Rybka 
 
Komentár autora:  
Ryby sú zdravé, lebo okrem iného 
obsahujú aj železo. Keď chýba 
organizmu veľa železa, treba uloviť 
rybu s veľkým obsahom železa.  
Najlepšie magnetom. 

Michal Jedinák, Dlhá nad Oravou,  
víťaz v kategórii viac ako 20 rokov, laici podľa hodnotenia odbornej i laickej poroty v roku 
2005. 
 

http://www.scholaludus.sk/new/ofv�
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Ťažisko v pohybe 
 
Komentár autora:  
Čo čumíš, ja tam mám desiatu!  
Zmena polohy ťažiska sa mení 
s rozložením hmotnosti telesa. 
 

Anna Kovácsová, Ladislav Vörös, ZŠ Na hôrke, Nitra,  
víťazi v kategórii viac ako 20 rokov, fyzici podľa hodnotenia odbornej i laickej poroty v roku 
2009. 
 
 
Význam vtipov v školskom vyučovaní fyziky.  
Hoci deti často spracovávajú všeobecne známe námety a väčšina zo súťažných 
vtipov nie je zo širšieho hľadiska originálna, tvorba vtipu je pre žiaka bezpochyby 
prínosom. Autor vtipu si musí uvedomiť možnosť nazerania na tému, jav, objekt, či 
udalosť, najmenej dvomi rôznymi referenčnými rámcami, uvážiť a vybrať podstatné 
znaky, zvýrazniť kľúčové detaily, na ktoré sa zameriava, ... Žiakom vytvorený 
fyzikálny vtip je tak prostriedkom sebahodnotenia žiaka a učiteľovi tiež poskytuje 
informáciu o myslení, záujmoch, postojoch a hodnotách autora vtipu.  
Hotový fyzikálny vtip môže učiteľ využiť aj pri vyučovaní: 

1. Pomocou vtipu možno jednoducho a rýchlo upriamiť pozornosť na vybraný 
fyzikálny jav alebo pojem, otvoriť diskusiu o význame konkrétnych fyzikálnych 
podmienok. 

2. Niektoré vtipy priamo poukazujú na časté mylné predstavy alebo 
viacvýznamové slová (konflikt bežného každodenného významu a fyzikálnej 
terminológie), niektoré odhaľujú mylnú predstavu autora. Takéto vtipy sú 
vhodným prostriedkom na diagnostiku žiackych predstáv v triede, na podporu 
rozvoja myslenia a argumentácie.  
 

 

 
Michal Krajčovič, Biely Kostol 
Pinocchio 
 
Geppetto: „Keď ma ešte raz 
oklameš, tak Ťa utopím.“ 

Pinocchio: „Žeby som bol 
z dreva?“ 

 
Pôvodný komentár autora:  
Pinocchio je z dreva a drevo na 
vode pláva. 

Od čoho závisí, či bude Pinocchio na vode plávať? Je to všeobecné pravidlo, že 
drevo vo vode pláva? (Rozhodujúci je pomer priemernej hustoty telesa a hustoty 
kvapaliny; existujú aj druhy dreva, ktorých priemerná hustota je väčšia ako hustota 
vody.) Použil Geppetto pri výrobe Pinocchia aj klince, resp. iný materiál? Aká môže 
byť výsledná priemerná hustota Pinocchia? 
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Jaroslav Goga, Gbely 
Let 
 
Pôvodný komentár autora: 
Gravitačná sila priťahuje 
všetky telesá k Zemi.  
Ak by nepôsobila,  
veci by sa vznášali. 

Čo by sa stalo s telesami na povrchu Zeme, keby sa „vyplo“ gravitačné 
pôsobenie? Začali by sme sa vznášať v blízkosti svojej pôvodnej polohy? Odleteli 
by sme preč?  
 

 

 
Martina Knotková, Gbely 
Zrkadlo 
 
„Hmm... Tuším som schudla!? Aká som sexy?!“ 
Pôvodný komentár autora:  
V guľových zrkadlách môže vzniknúť menší obraz 
ako je predmet pred zrkadlom, napr. vo vypuklých. 
Vypuklé zrkadlá zmenšujú. Sú to zrkadlá, ktoré sa 
často používajú napríklad v neprehľadných 
križovatkách . V tomto prípade, keď sa tučná pani 
postaví pred vypuklé zrkadlo, vidí sa v ňom štíhla. 

Ako by vyzeral obraz tučného človeka v guľovom vypuklom zrkadle? Aký tvar by 
malo mať zrkadlo, aby v ňom vznikol obraz, ktorý je deformovaný len v jednom 
smere (výška sa zachováva)? 
 
Záver 
Vhodne použitý vtip je nesporne komunikačným prostriedkom, ktorý napomáha 
zlepšenie atmosféry a vzťahu medzi učiteľom a žiakmi. Fyzikálny vtip môže okrem 
toho učiteľ využiť na priamu motiváciu k poznávaniu fyzikálnych javov, na podporu 
porozumenia podstaty prezentovaného javu a významu konkrétnych fyzikálnych 
podmienok.  
Obrázkový fyzikálny vtip umožňuje svojou jednoduchou formou osloviť aj žiakov, ktorí 
nemajú prioritný záujem o poznávanie fyziky. Žiacky obrázkový fyzikálny vtip 
reflektuje záujmy žiakov a alternatívne spôsoby myslenia, preto môže byť 
prostriedkom pre rozvinutie diskusie, tvorbu otázok, hypotéz a argumentov. Učiteľovi 
umožňuje identifikovať aktuálnu úroveň žiackych predstáv, poznatkov a zručností 
(najmä kognitívnych a komunikačných).  
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TÁBOR SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ „PAPIEROVÁ FYZIKA“ – INŠPIRÁCIE 
PRE VYUČOVANIE 
 
Viera Haverlíková 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave  
 
Abstrakt: Letný denný tábor SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ sa od roku 2003 koná 
každoročne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 
Tábor je určený deťom vo veku 10 – 15 rokov. V roku 2009 bol tábor venovaný poznávaniu 
vlastností papiera a fyzike s papierovými pomôckami, po prvýkrát ho nasledovalo aj 
zážitkové sústredenie pre učiteľov. V príspevku je načrtnutá výstavba poznávacieho bloku 
„Papier a kvapaliny“ a uvedené metodické spracovanie aktivity „Koľko vody vypije papier?“.  
 
Kľúčové slová: neformálne vzdelávanie, tvorivé dielne, cyklus učenia, papier 
 
Úvod 
Tábory SCHOLA LUDUS: Experimentáreň sú určené deťom vo veku 10 – 15 rokov, ktoré 
sa zaujímajú o fyziku, ale aj tým, ktoré si cestu k nej ešte len hľadajú. Základom 
táborového programu je aktívne objavovanie a otvorená tvorivá komunikácia. Pri príprave 
a realizácii programu letných fyzikálnych táborov Experimentáreň sa využívajú stratégie, 
nástroje a formy pro-vedeckého komplexného tvorivého učenia SCHOLA LUDUS.  
Spoločným cieľom všetkých vzdelávacích aktivít v letných táboroch Experimentáreň  je 
rozvíjanie kognitívnych (poznávacích) zručností: schopnosť formulovať problém, klásť 
otázky, tvoriť a overovať hypotézy, navrhnúť experiment a uskutočniť ho, interpretovať 
výsledky experimentu, tvorivo riešiť problémy a v neposlednom rade byť si vedomý svojho 
kognitívneho posunu – chápať význam poznatku a hodnotu cesty, ktorou som poznatok 
získal. Dôraz sa tiež kladie na rozvoj schopností získavať, spracovávať a vyhodnocovať 
informácie a rozvoj komunikačných zručností adresátov, vrátane schopnosti vhodným 
spôsobom presadiť svoj názor, vecne argumentovať, ale tiež počúvať a akceptovať názory 
iných, tvorivo spolupracovať.  
Pri tvorbe jednotlivých poznávacích aktivít sa uplatňuje široké spektrum metód aktívneho 
poznávania od kladenia otázok, cez dialogickú metódu až po spontánne objavovanie. 
Uplatňujú sa formy individuálneho aj skupinového poznávania, využíva sa najmä učenie 
hrou a forma tvorivo-objavnej dielne.  
 

             
Obr. 1 Tábor Experimentáreň sa realizuje na FMFI UK a v bezprostrednom okolí 

 
Papierová fyzika 
V roku 2009 bol detský letný tábor súčasťou širšieho projektu „Papierová fyzika“. Cieľom 
projektu bolo vytvoriť netradičný vzdelávací program a jeho prostredníctvom podporiť zmenu 
prírodovedného vzdelávania na atraktívne aktívne tvorivé poznávanie.  
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Projekt „Papierová fyzika“ bol realizovaný v štyroch etapách: 
1. Tvorba vzdelávacích aktivít – príprava letného denného fyzikálneho tábora. 
2. Overenie vzdelávacích aktivít v podmienkach neformálneho vzdelávania – realizácia 

denného fyzikálneho tábora (2 týždenné turnusy, celkom 36 detí vo veku 10 – 15 rokov). 
3. Spracovanie skúseností a transformácia vzdelávacích aktivít pre podmienky školského 

vzdelávania - zážitkové sústredenie pre učiteľov fyziky. 
4. Vytvorenie metodického materiálu pre učiteľov fyziky. 
Téma „Papierová fyzika alebo fyzikálne vlastnosti papiera a fyzika s papierovými 
pomôckami“ bola zvolená s ohľadom na:  

- potenciál témy sprístupniť širokú oblasť fyziky,  
- možnosť využiť pri poznávaní osobné skúsenosti adresátov,  
- dostupnosť a finančnú nenáročnosť pomôcok. 

Výstupom projektu je metodický materiál obsahujúci vybrané aktivity - odskúšané námety 
na inováciu vyučovania, jeho cieľov, obsahu, foriem a metód (Haverlíková, Matejka, 2009). 
Metodický materiál opisuje konkrétne vzdelávacie aktivity zoskupené do blokov tak, aby 
ich mohli učitelia využiť aj v priamej školskej praxi - Pevnosť papiera, Papier a kvapaliny, 
Papier a teplo a Papier a pohyb. Popis jednotlivých aktivít obsahuje prehľad zamerania 
každej aktivity; súhrn predpokladaných pomôcok potrebných na realizáciu aktivity; údaj 
o predpokladanej časovej náročnosti aktivity a návrh konkrétneho postupu realizácie. 
Uvedené sú aj konkrétne skúsenosti z realizácie aktivity počas letného tábora SCHOLA 
LUDUS: Experimentáreň 2009. Okrem opisu aktivít sú v materiáli uvedené aj doplňujúce 
informácie pre učiteľa – stručný prehľad historického vývoja papiera a technológií jeho výroby 
a popis základných fyzikálnych vlastností papiera s opisom niektorých spôsobov ich merania. 
 
Didaktická výstavba poznávacieho bloku „Papier a kvapaliny“ 
Poznávací blok „Papier a kvapaliny“ je zameraný na odhalenie významu vedeckých 
a technologických poznatkov pre každodenný život. Východiskom pri poznávaní je priama 
skúsenosť s nasávaním vody papiermi rôzneho druhu. Žiaci si v rámci poznávacieho bloku 
uvedomia, že papiere rôzneho určenia majú v kontakte s rôznymi kvapalinami rôzne 
vlastnosti. V závislosti od funkcie papiera je niekedy žiaduce, aby papier nasával kvapaliny 
(napr. papier na hygienické účely), niekedy je žiaduce, aby papier vplyvu kvapaliny odolal 
(napríklad obaly potravín). Žiaci sú vedení k pochopeniu významu normovania pre 
porovnávanie vlastností rôznych druhov papierov. Odhalia, že savosť papiera závisí od 
mikroskopickej štruktúry a povrchovej úpravy papiera. V nadväznosti na poznávací blok 
Pevnosť papiera žiaci tiež majú možnosť objaviť, že styk s vodou môže zmeniť 
mechanické vlastnosti papiera.  
V didaktickej výstavbe poznávacieho bloku a v jednotlivých navrhovaných aktivitách sa 
uplatňuje teória pro-vedeckého učenia SCHOLA LUDUS (Teplanová, 2007) – Tab. 1. 
Využíva sa aktívne učenie objavovaním, rôzne metódy podpory tvorivosti, učenie hrou.  
 

Tab. 1 Cyklus učenia v poznávacom bloku „Papier a kvapaliny“ 
Stupeň cyklu učenia Aktivita Časová náročnosť 
0. akcia s vecou 
1. opisovanie 

Kam zmizla voda? (motivačná demonštrácia) 4 minúty 

2. mapovanie Papier v kontakte s kvapalinou (riadená diskusia) 10 minút 
3. modelovanie Koľko vody vypije papier? (tvorivo-objavná dielňa) 45 minút 
4. abstrahovanie Papier zblízka (riadená diskusia):  

1. Elektrónová mikroskopia 
2. Opracovanie povrchov plazmou  

 
1. 15 - 30 minút 
2. 10 – 30 minút 

5. osadzovanie Nasávanie oleja (tvorivo-objavná dielňa) 20 minút 
6. zhodnocovanie Chromatografia (experiment) 20 minút 
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Kam zmizla voda? – prvá akcia a opisovanie  
Motiváciou k poznávaniu je atraktívna provokujúca demonštrácia. Učiteľ si vopred pripraví 
niekoľko nepriesvitných pohárov. Do jedného z pohárov zatlačí približne do jednej tretiny 
objemu výplň z jednorazovej plienky tak, aby ju žiaci nevideli. Pred zrakmi žiakov naleje do 
prázdneho pohára napr. 0,2 l vody. Vodu z prvého pohára preleje do druhého prázdneho 
pohára. Koľko vody je v druhom pohári? Preleje vodu do tretieho prázdneho pohára. Koľko 
vody je v treťom pohári? Napokon preleje vodu do pohára s plienkovou výplňou... z tretieho 
pohára ani po prevrátení hore dnom voda nevytečie. Kam zmizla voda?  
Predpokladanými hodnotami, ktoré adresáti získajú vo vecnej rovine je poznanie, že papier / 
buničina dokáže nasať prekvapivo veľa vody za krátky čas a presvedčenie, že nasávanie 
vody papierom je zaujímavé, a chcem o ňom vedieť viac. Z hľadiska poznávacieho je 
získanou hodnotou motivácia, nasmerovanie žiakov k predmetu poznávania – papieru a jeho 
vlastnostiam v kontakte s kvapalinami. 
Papier v kontakte s kvapalinou - mapovanie 
Na mapovanie predmetu poznávania možno využiť techniku Plus – mínus – zvláštne 
(Teplanová, 2007). Učiteľ postupne kladie žiakom otázky:  
+ Na čo je dobré, že je papier savý? Kedy je to výhodné?  
-  Kedy je nasávanie kvapaliny papierom nevýhodné 
? Čo by som sa chcel o savosti papiera dozvedieť?  
Odpovede zaznamenáva na tabuľu. 
Predpokladanými hodnotami, ktoré adresáti získajú vo vecnej rovine je zosobnenie predmetu 
poznávania, vytvorenie zoznamu otázok „Čo by som sa chcel dozvedieť...“ a tvorba hypotéz – 
„Čo ovplyvňuje schopnosť papiera nasať vodu?“ Z hľadiska poznávacieho je získanou 
hodnotou inventarizácia predstáv žiakov o javoch na rozhraní papiera a kvapaliny, o pijavých 
vlastnostiach papiera, o impregnácii. 
Koľko vody vypije papier? – modelovanie 
Cieľom aktivity je zmapovať vplyv štruktúry papiera na jeho schopnosť nasávať vodu - 
porovnať (najprv kvalitatívne, následne aj kvantitatívne) schopnosť rôznych druhov papiera 
nasávať vodu. Úlohou detí / žiakov je navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť spotrebiteľský test 
kvality papierových utierok, resp. test rôznych druhov kancelárskeho papiera.  
Predpokladanými hodnotami, ktoré adresáti získajú vo vecnej rovine je poznanie, že rôzne 
druhy papiera majú rôznu schopnosť nasávať vodu a pochopenie významu objektívneho 
porovnávania, normovania. Z poznávacieho hľadiska sa aktivitou rozvíjajú experimentálne 
zručnosti, schopnosť merať a interpretovať výsledky merania. 
(Pozn. Táto aktivita je ďalej opísaná podrobnejšie.) 
Papier zblízka – abstrahovanie  
Deti sformulovali hypotézu, že savosť papiera závisí od vnútornej štruktúry papiera a od 
jeho povrchovej úpravy. Počas tábora sme navštívili laboratóriá Katedry experimentálnej 
fyziky FMFI UK – Laboratórium elektrónovej mikroskopie a Laboratórium fyziky plazmy. 
Priamu návštevu laboratórií je v školských podmienkach možné čiastočne nahradiť 
multimediálne podporenou riadenou diskusiou.  
Cieľom aktivity je uvedomenie si, že vlastnosti papiera možno cielene meniť; a že 
mikroskopická štruktúra papiera ovplyvňuje jeho makroskopické vlastnosti. Z hľadiska 
poznávacích hodnôt ide o stimuláciu poznávania súčasnej vedy (fyziky) a technológie.   
 
Nasávanie oleja – osadzovanie 
Osadzovanie získaných poznatkov sme realizovali obmenou kľúčovej demonštrácie 
z aktivity „Koľko vody nasaje papier“ – experimentálnym zisťovaním množstva nasatého 
oleja rôznymi druhmi papierových utierok. (Abstrahovaním odhalený význam chemickej 
úpravy papieroviny tu možno previazať s poznatkami z oblasti chémie a využiť pri 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 136 - 

interpretácii nameraných hodnôt a porovnaní výsledkov merania s výsledkami 
dosiahnutými pri meraní schopnosti tých istých papierových utierok nasávať vodu.) 
Predpokladanými hodnotami, ktoré adresáti získajú vo vecnej rovine je zistenie, že savé 
vlastnosti papiera závisia od druhu použitej kvapaliny. Z poznávacieho hľadiska sa aktivitou 
rozvíjajú experimentálne zručnosti, schopnosť merať a interpretovať výsledky merania. 
 

 
Obr.3 Papier Volumax (zväčšený 1000 x) 

 
Chromatografia – zhodnocovanie 
Získané poznatky o nasávaní kvapalín papierom možno osadiť do kontextu využitia 
papiera na separáciu a identifikáciu zložiek kvapalných zmesí a roztokov – papierovej 
chromatografie. Experiment možno uviesť ako fiktívny detektívny príbeh. Máme 
k dispozícii fixky od troch podozrivých a dôkazový materiál. Ktorá fixka sa zhoduje s fixkou 
zaistenou na mieste činu? Žiaci navrhujú spôsoby porovnávania – hrúbka čiary, priame 
vizuálne porovnanie farby čiary, zisťovanie, či je fixka rozpustná vo vode, zistenie zložiek 
farby fixiek – „porovnanie rozpitých fixiek“. 
Adresáti získajú aktivitou vecné poznatky o princípe papierovej chromatografie a význame 
rovnorodosti papiera pre jeho využitie na objektívne meranie. Z poznávacieho hľadiska sa 
rozvíja schopnosť interpretovať výsledky pozorovania. 
 
Aktivita „Koľko vody vypije papier?“ 
Pomôcky: rôzne druhy papierov, rôzne druhy papierových utierok / vreckoviek / obrúskov, 
nádoby, odmerné valce alebo injekčné striekačky rôznej veľkosti, dĺžkové meradlo 
(pravítko), váhy, nožnice 
Časová náročnosť: 45 minút  
Metodika: V tematickom bloku „Papier a kvapaliny“ plní aktivita „Meranie savosti papiera“ 
ako celok funkciu modelovania. Samotná aktivita má vnútornú štruktúru pozostávajúcu zo 
všetkých etáp cyklu učenia:  

Kľúčový prípad: nasatie vody papierovou utierkou / vreckovkou / obrúskom  
0. Akcia: Utretie vyliatej (kvapnutej) vody papierovou utierkou.  
1. Opisovanie: Čo sa deje s vodou pri utieraní papierovou utierkou? 

Paralelné prípady: rôzne druhy papierových utierok / rôzne druhy papierov 
2. Mapovanie: Od čoho závisí, koľko vody sa do papiera nasaje? 
3. Modelovanie: Meranie savosti papiera, normovanie množstva papierom nasatej 

vody na hmotnosť papiera / na plochu papiera / na jednotkovú cenu papiera. 
4. Abstrahovanie: Dá sa voda nasať každým papierom?  
5. Osadzovanie: Savosť a pevnosť 
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Vrcholový prípad: iná kvapalina 
6. Zhodnocovanie: Nasávanie oleja 

Akcia je zameraná na vytvorenie bezprostrednej skúsenosti s predmetom poznávania. 
Môže ňou byť prosba o pomoc s utretím „náhodne“ vyliatej vody papierovou vreckovkou / 
utierkou. Je dobré, ak akciu realizujú viacerí (ideálne všetci) žiaci súčasne – učiteľ môže 
prechádzajúc po triede vyliať vodu z plnej, „náhodne“ stlačenej plastovej fľaše. 
Opisovanie je zamerané na uvedomenie si procesu nasávania vody do papiera. Ako 
vyzerá nasávanie vody papierom? Ako prebieha nasávanie vody? Čo sa deje s vodou? 
Výsledkom je objavenie skutočnosti, že proces má isté trvanie (papier nenasaje všetku 
vodu okamžite), že voda sa nenasaje len do papiera, ktorý je v bezprostrednom dotyku 
s vodnou hladinou, že množstvo nasatej vody je limitované. 
Mapovanie už predstavuje vytvorenie zoznamu ovplyvňujúcich faktorov. Od čoho závisí, 
koľko vody sa do papiera nasaje? Výsledkom je kvalitatívne odhalenie vplyvu druhu 
(zloženia a štruktúry) papiera, hrúbky a veľkosti plochy papiera, resp. objemu papiera, 
veľkosti kontaktnej plochy papiera s vodou a odhalenie vplyvu času.  
Modelovanie pozostáva zo samotného merania množstva nasatej vody do papiera. Ako by 
sme mohli objektívne zistiť – férovo porovnať, odmerať koľko vody sa nasaje do rôznych 
druhov papiera? Žiaci riešia úlohu v 3 – 4-členných skupinách. Každá skupina navrhne 
spôsob merania, vytvorí zoznam potrebných pomôcok. Učiteľ posúdi návrh merania 
(sústredí sa na podmienku zmeny len jediného parametra) a navrhovaný spôsob 
vyhodnotenia výsledkov.  
Očakávané návrhy metód merania množstva nasatej vody sú: 

- Dať do pohára pokrčený papier a odmerané množstvo vody, potom odmerať množstvo 
vody, ktoré zostane v pohári po vybratí nasiaknutého papiera. 

- Odmerať hmotnosť suchého a hmotnosť nasiaknutého papiera, rozdiel určí hmotnosť 
nasatej vody, pomocou známej hodnoty hustoty vody, určíme jej objem.  

- Zistiť, koľko papiera daného druhu je potrebné na nasatie určeného množstva vody. 
Niektoré skupiny môžu merať množstvo nasatej vody rôznymi druhmi papierových utierok / 
vreckoviek a niektoré skupiny množstvo nasatej vody rôznymi druhmi papiera (napríklad 
kancelársky papier, zošitový papier, prieklepový papier, novinový papier, kriedový papier).  
Žiaci realizujú meranie a prezentujú výsledky. V spoločnej diskusii je užitočné poukázať na 
presnosť jednotlivých použitých metód merania a navrhnúť ich vylepšenia. Pri interpretácii 
výsledkov merania sa ukáže význam normovania. Skupiny, ktoré skúmajú rôzne druhy 
papierových utierok, možno usmerniť otázkou o cenovej výhodnosti jednotlivých utierok. 
Napríklad: Koľko utierok je v balíku? Koľko vody by sme nimi dokázali nasať? Koľko by 
stálo vysatie 1 litra vody? Koľko vody nasajem jednotlivými druhmi utierok za cenu 1,- €? 
Skupiny, ktoré skúmajú rôzne druhy papiera, možno usmerniť poukázaním na rôznu 
hrúbku a hmotnosť papiera. Napríklad: Znamená skutočnosť, že prieklepový papier nasal 
najmenší objem vody, že má zo skúmaných papierov najmenšiu savosť? Koľko vody by 
nasalo 100 g z každého skúmaného druhu papiera?  
Abstrahovanie vychádza z predchádzajúceho experimentovania: Dá sa voda nasať 
každým papierom? Na základe porovnania savosti jednotlivých druhov papiera a ich 
makroskopickej štruktúry môžeme dedukovať význam chemickej úpravy základnej 
suroviny a povrchových úprav na savosť papiera. Keďže papier nie je mokrý len v mieste 
bezprostredného kontaktu s vodnou hladinou, môžeme usudzovať na proces kapilárnej 
elevácie a s tým súvisiaci význam veľkosti medzier medzi vláknami papieroviny. Rôzne 
druhy papiera s podobnou makroskopickou štruktúrou môžu ale mať výrazne inú mieru 
schopnosti nasávať vodu. Úlohu teda iste zohráva aj chemická úprava papieroviny 
a následná povrchová úprava (o tejto hypotéze sa žiaci môžu presvedčiť v aktivite „Papier 
zblízka“).  
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Osadzovanie získaných poznatkov je možné v nadväznosti na predchádzajúci poznávací 
blok „Pevnosť papiera“ riešením problému Ako ovplyvňuje kontakt s vodou pevnosť 
papiera? Mení sa pevnosť papiera vplyvom pôsobenia kvapaliny? Otestujme pevnosť 
mokrých papierových utierok. Môžeme napríklad poskladať papierové utierky dvakrát na 
polovicu, ponoriť ich do vody, vybrať, nechať odkvapkať (alebo aj vyžmýkať) a pokúsiť sa 
ich znova rozložiť na pôvodnú veľkosť. 
Mokrý papier stráca svoju pevnosť, ľahšie sa trhá. Polárne hydroxidové oblasti molekúl 
celulózy sú viazané na hydroxidové skupiny susedných reťazcov, čo pomáha lepšej 
súdržnosti vlákien. Ak sa do papiera dostanú molekuly vody, ktoré sú tiež polárne, naviažu 
sa na polárne oblasti molekúl celulózy a narušia vzájomnú väzbu medzi vláknami. Mokrý 
papier sa ľahšie trhá. Dokonca ani po vysušení už nebude mať rovnakú pevnosť ako pred 
namočením. Papier obsahuje okrem celulózy aj prímesi, ktoré ovplyvňujú výslednú kvalitu 
papiera, a teda aj jeho pevnosť. Niektoré prímesi sú rozpustné vo vode. Po namočení 
papiera sa rozpustia a papier stráca pôvodnú kvalitu.  
Zhodnocovanie poznatkov získaných v rámci laboratórneho merania „Koľko vody vypije 
papier?“ je možné napríklad aktivitou „Nasávanie oleja“, ktorá je obmenou kľúčového 
prípadu: Niektoré druhy papierových utierok sú zjavne povrchovo upravované. Neukázali 
sa ako favoriti pri nasávaní vody, prečo sú teda upravené? Skúsme porovnať papierové 
utierky z hľadiska savosti oleja.  
Čo možno oceniť:  presnosť merania, zváženie ovplyvňujúcich faktorov a ich zaznamenanie 
Žiaci intuitívne tušia, že je dôležité, ako dlho nechajú papier ponorený vo vode, ale pri 
svojom postupe nie vždy priamo merajú čas. Často sa uspokoja s tým, že papiere ponoria 
a vytiahnu z vody naraz, ale nezaznamenajú dĺžku ponorenia. Ich experiment potom 
stráca na hodnote – nedá sa zopakovať sa rovnakých podmienok, nedá sa porovnať 
s výsledkami iných skupín.  
Skúsenosti: Počas detského tábora účastníci identifikovali ovplyvňujúce faktory savosti 
papiera: povrchová úprava papiera, použité plnivo, glejivo, hrúbka, objem, pórovitosť 
papiera, čas – doba kontaktu papiera s vodou, počet vrstiev (poskladanie papiera). 
Jedna skupina navrhla a realizovala určenie savosti papiera vážením suchého a mokrého 
papiera, tri skupiny navrhli a realizovali určenie savosti meraním objemu naliatej a vyliatej 
kvapaliny. Dve skupiny merali savosť 4 druhov papierových kuchynských utierok, dve 
skupiny merali savosť 4 druhov papierov určených na písanie (biely kancelársky, 
recyklovaný nebielený kancelársky, prieklepový a „kriedový“). Výsledky skupín sú 
zaznamenané v tabuľkách 1. a 2.  

 
Tabuľka 1. Výsledky merania savosti papierových utierok 

Značka papierových 
utierok 

Množstvo vody nasaté  
jednou utierkou (skupina A) 

Množstvo vody nasaté 
jednou utierkou (skupina B) 

Tesco 19 ml 35 ml 
Clever 22 ml 30 ml 

Big Soft 10 ml 19 ml 
Zewa 36 ml 36 ml 

 
Tabuľka 2. Výsledky merania savosti papierov určených na písanie 

Druh papiera Množstvo vody nasaté 
papierom rozmeru A4 
(skupina C) 

Množstvo vody nasaté 
papierom rozmeru A4 
(skupina D) 

Množstvo nasatej vody 
normované na 100 g 
papiera (skupina D) 

Bielený kancelársky 24 ml 22,80 ml    435 g 
Recyklovaný 38 ml 23,83 ml    473 g 
Prieklepový 35 ml 33,81 ml 1 300 g 
Kriedový 26 ml 22,03 ml     408 g 
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Skupina D určovala savosť papierov meraním hmotnosti nasatej vody. Aby bolo možné 
výsledky porovnať s výsledkami skupiny C, uviedla skupina D množstvo nasatej vody 
prepočítané na objem (V = m/ρ, pričom predpokladali, že hustota vody je 1000 kg/m3) – 
druhý stĺpec tabuľky. Skupina D, resp. jeden jej člen odhalil význam normovania bez 
usmernenia animátorom. Skupina merala hmotnosť papierom nasatej vody a následne 
prepočítala, koľko vody (vyjadrené v hmotnostných jednotkách) by nasalo 100 gramov 
skúmaných druhov papiera. Poradie papierov podľa schopnosti nasávať vodu sa 
normovaním zmenilo. Tento fakt bol pre ostatné skupiny prekvapením. Výrazne rozdielne 
výsledky jednotlivých skupín viedli k diskusii o význame konkretizácie podmienok merania: 
Ako ste namáčali papier? Pokrčili ste ho? Natrhali? Ako dlho ste ho mali ponorený? 
Nechali ste z neho odtiecť prebytočnú vodu? Ako dlho? Deti odhalili, že vzhľadom na 
rôznosť podmienok merania je možné len kvalitatívne porovnávanie výsledkov skupín. 
Každá skupina si totiž zvolila inú dĺžku času ponorenia papiera do vody a iný spôsob 
odstránenia prebytočnej vody. Deti si tiež spätne uvedomili, že pre hodnovernosť 
výsledkov by bolo potrebné každé meranie niekoľkokrát zopakovať. Podľa niektorých detí, 
ak je druhá nameraná hodnota blízka prvej zistenej hodnote, stačia dve merania. 
Viacnásobné meranie má podľa nich význam, len ak sa namerané hodnoty výrazne líšia. 
 

      
Obr.2 Príprava merania „Koľko vody vypije papier?“ 

 
Záver 
Výsledkom projektu „Papierová fyzika“ sú metodicky spracované námety na inovovanie 
fyzikálneho poznávania na úrovni druhého stupňa základných škôl, resp. nižších ročníkov 
osemročných gymnázií (Haverlíková, Matejka, 2009). Reakcie účastníkov tábora ukázali, 
že odskúšané aktivity boli pre nich atraktívne, že stálo za to, skúmať papier. Objavili, že 
papier je materiál, ktorý je napriek zdanlivej obyčajnosti a bežnosti zaujímavý a podnetný 
pre poznávanie, že prostredníctvom papiera možno objavovať najrôznejšie oblasti fyziky. 
Nezískali však len vecné poznatky. Záujem detí, ktoré sa táborov Experimentáreň 
zúčastňujú opakovane, ich prístupy k poznávaniu nových aj zdanlivo známych javov 
a riešenia objavených problémov sú najlepším dôkazom, že uplatňované formy 
a poznávacie postupy sú primerané ich schopnostiam, príťažlivé a zároveň užitočné.  
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STIMULÁCIA POZNÁVANIA FYZIKÁLNOU HROU „SÚBOJ NA LABILNEJ TÁCKE“ 
 
Viera Haverlíková 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave  
 
Abstrakt: Príspevok predstavuje pôvodnú súťažno-vzdelávaciu fyzikálnu hru „Súboj na 
labilnej tácke“. Hra bola pripravená ako súčasť vzdelávacieho modulu „SCHOLA LUDUS: 
Ťažisko v pohybe“ určeného predovšetkým žiakom stredných škôl. V rámci tohto 
programu bola realizovaná na piatich slovenských gymnáziách, celkom s 2658 študentmi.  
Súťažno-vzdelávacia hra je vecne zameraná na pochopenie a rozvinutie pojmov ťažisko 
systému zloženého z viacerých telies, rovnovážna poloha a moment síl.  
 
Kľúčové slová: hra, stratégie učenia, ťažisko, moment sily, rovnováha  
 
Úvod 
Vzdelávacia hra ako forma poznávania má cieľ objektívne rozvíjať poznatky a zručnosti 
učiacich sa. Je nástrojom nielen verbálneho a pojmového učenia, ale najmä učenia 
senzomotorického, emocionálneho a učenia zážitkom. Umožňuje zvnútornenie skúseností 
žiaka. Poznávanie formou hry využíva sociálne potreby adresátov: túžbu byť súčasťou 
skupiny a zároveň súťaživosť, túžbu vyniknúť a získať uznanie skupiny. Významná je 
afektívna stránka hry (prežívanie údivu, radosť z úspechu, odstránenie strachu z prípadnej 
chyby) umožňujúca vytvoriť si pozitívny vzťah k vzdelávaniu.  
Spontánnosť a otvorenosť hry je optimálnou príležitosťou odhaliť aktuálne predstavy 
žiakov o javoch reprezentovaných v hre. Dobrovoľné zamestnanie hrou, riešenie 
problémov obsiahnutých v hre, spontánnosť a otvorenosť umožňujú pozorovať aktuálnu 
úroveň vývinu žiaka. V hre teda žiak preukazuje nielen dosiahnuté poznatky, ale vnímavý 
učiteľ môže pozorovaním žiaka v hernej situácii odhaliť aj zónu jeho najbližšieho vývinu.  
SCHOLA LUDUS stratégie autentického učenia hrou (Teplanová, 2007, s. 27 – 34) chápu 
hru a skúsenosti získané hrou ako predpoklad efektívneho učenia. Hra umožňuje 
adresátovi tematizovať, objaviť problém, prijať ho za svoj, vnímať učenie ako 
dobrodružstvo. 
 
Charakteristiky vzdelávacej hry 
Učiteľ zaraďuje hru do vyučovania s jasnými výchovno-vzdelávacími cieľmi. Pri výbere 
konkrétnej vzdelávacej hry je limitovaný cieľmi a obsahom vzdelávacieho programu, 
organizačnými a technickými podmienkami školy, ale aj konkrétnymi podmienkami v triede 
(interpersonálne vzťahy, vedomostná úroveň žiakov, zručnosti žiakov a pod.). Medzi 
základné charakteristiky vzdelávacej hry, ktoré má učiteľ k dispozícii v metodickom 
materiáli konkrétnej hry preto patria:  
1. Ciele hry z pohľadu učiteľa – aké všeobecné a didaktické ciele má hra z hľadiska 

rozvoja žiackych kompetencií, z hľadiska budovania a rozvoja hodnôt a poznatkov. 
(Pozn. na začiatku hry sú deklarované ciele pre učiteľa a žiakov ako hráčov odlišné).  

2. Kľúčový predmet poznávania a k nemu prislúchajúce pojmy (kľúčové, sprievodné 
a univerzálne), ktoré možno hrou rozvíjať. Rozvíjané pojmy možno ďalej rozdeliť na 
pojmy týkajúce sa javov a systémov, ktoré sú predmetom poznávania; a na pojmy 
týkajúce sa rozvoja myslenia a operačných zručností k riešeniu problémov. 

3. Zaradenie hry do vzdelávacieho programu – návrh zaradenia hry z hľadiska obsahu 
a cieľov Štátneho vzdelávacieho programu a z hľadiska plánovania vlastného 
vyučovacieho procesu. 
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K ďalším hlavným charakteristikám vzdelávacích hier patria: forma hry, pravidlá hry, opis 
vlastného priebehu hry, ciele hry z pohľadu žiaka a potrebné pomôcky (spravidla bežne 
dostupné, resp. pomôcky, ktoré si dokáže učiteľ so žiakmi vytvoriť). 
Konkrétne charakteristiky vzdelávacej hry „Súboj na labilnej tácke“ sú uvedené v tabuľke 1. 
 

Tab.1 Charakteristiky vzdelávacej hry „Súboj na labilnej tácke“. 
Ciele hry 
z pohľadu učiteľa: 

Využiť prirodzenú súťaživosť žiakov na motiváciu a stimulovanie poznávania 
zákonitostí rovnováhy na páke: 
- Poskytnúť žiakom možnosť budovať kľúčové fyzikálne pojmy prostredníctvom 

osobného zážitku a pochopiť ich vo vzájomných súvislostiach ako aj vo vzťahu 
ku konkrétnym fyzikálnym podmienkam. 

- Rozvíjať u žiakov strategické myslenie. 
- Rozvíjať u žiakov argumentačné a komunikačné zručnosti.  

Kľúčový predmet 
poznávania 

Ťažisko v pohybe, časť: Otáčavý účinok sily a úloha trenia pri vyvažovaní páky. 

Kľúčové pojmy 
k predmetu 
poznávania 

Ťažisko telesa, ťažisko sústavy. Oporný bod. Bod otáčania. Os otáčania.  
Otáčavý účinok sily. Moment sily. Momentová veta.  

Sprievodné pojmy:  Rozklad sily na zložky. Pôsobisko a rameno sily. Účinok sily. Trenie. Páka.  
Univerzálne 
pojmy: 

Zložitý systém. Väzby vo vnútri systému. Začiatočné (fyzikálne) podmienky. 
Hraničné (fyzikálne) podmienky. Nerovnovážny a rovnovážny stav. Oblasť stability. 
Labilná/stabilná sústava. Otvorená fyzikálna sústava, pôsobenie zvonka, zmena 
sústavy. Presnosť.  
Pravidlá, kritériá, víťazstvo, jednoznačnosť, stratégia, krok, náhoda. 

Cieľová skupina: Žiaci sekundárneho vzdelávania (pri poznávaní témy Sila a pohyb). 
Zaradenie do 
učebného plánu: 

Hru Súboj na labilnej tácke je možné využiť pri poznávaní tematického okruhu Sila 
a pohyb na strednej škole ako aktivitu vedúcu k vytvoreniu operačných poznatkov 
súvisiacich s vyššie uvedenými kľúčovými pojmami; prípadne na druhom stupni 
základnej školy ako motiváciu k preberaniu učiva o ťažisku telesa a o otáčavých 
účinkoch sily.  

Uplatnené 
stratégie učenia: 

Autentické učenie usmerňovanou hrou.  
Usmerňovaná diskusia. 

Časová 
náročnosť: 

Jedna vyučovacia hodina = hra s priebežnou a záverečnou diskusiou. 

Forma hry Súťažná vyraďovacia hra dvojíc. 
Hra v interiéri, hra na stoloch.  

Pravidlá, priebeh 
hry: 

Hra je organizovaná ako turnaj s usmerňovanou priebežnou a záverečnou 
hodnotiacou diskusiou. 
Žiaci súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, 
priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom 
podstavci / odoberie jedno teleso z vyváženej tácky. Kolo vyhráva hráč, ktorému 
ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola.  
Náročnosť hry sa v jednotlivých kolách zvyšuje.  
Žiaci, ktorí už nesúťažia, môžu radiť zostávajúcim, hrať mimo súťaž, alebo 
premýšľať o nastolených problémoch. 
(Poznámka: Možné sú aj iné alternatívy hry.) 

Cieľ hry z pohľadu 
žiaka: 

Prvotný cieľ: Vyhrať súťaž. Pridať teleso na labilnú tácku bez jej prevrhnutia. 
Vytvoriť pre protihráča čo najťažšie podmienky, aby protihráč pridaním telesa tácku 
prevrhol. 
Konečný cieľ: Využiť všetky vedomosti týkajúce sa predmetu poznávania získané 
v priebehu hry (aj predtým). 

Pomôcky: 1. Podložky – tácky. 
2. Podstavce – „hroty“, na ktorých sa vyvažujú tácky (napríklad nábytkové úchytky – 

gombíky guľového tvaru). 
3. Telesá, ktoré postupne pridávajú hráči na tácku, resp. z tácky odoberajú.  
Pre triedu s 32 žiakmi treba 16 tácok, 16 podstavcov s väčším polomerom,  
8 podstavcov s menším polomerom, približne 250 ks telies (napríklad diely 
stavebnice, figúrky z hry „Človeče, nehnevaj sa“, drobné hračky - postavičky, kusy 
plastelíny, odrezky dreva, kamienky). 
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Základné pravidlá hry 
Napriek výchovno-vzdelávacím cieľom, ktoré učiteľ hrou sleduje, je potrebné, aby hra bola 
žiakmi subjektívne vnímaná ako aktivita prinášajúca zábavu a relax. Preto je vhodné 
nechať pri organizácii hry dostatočný priestor na vlastnú realizáciu žiakov a umožniť im 
spresniť, či modifikovať pravidlá hry. 
Žiaci sa sami alebo náhodným výberom (losovaním) rozdelia do dvojíc. Poverený žiak 
zakreslí na tabuľu súťažného „pavúka“. Zatiaľ učiteľ pridelí pomôcky (obr. 1) a objasní 
základné pravidlá hry: 
Hra prebieha v niekoľkých kolách, a to vyraďovacím spôsobom. Počas jedného kola sa 
žiaci zo súťažiacej dvojice striedajú vždy po jednom ťahu - pridaní / odobratí jedného 
telesa zo spoločnej sady. Kolo vyhráva ten žiak z dvojice, ktorému ako poslednému sa 
tácka ešte nedotkla stola, resp. neprevrhla. V prípade, že obaja žiaci v dvojici úspešne 
použijú všetky dostupné telesá bez prevrátenia sa tácky, dostanú dodatočné telesá, alebo 
do ďalšieho kola postupujú obaja. Žiaci, ktorí vyhrali kolo, vytvoria nové dvojice do 
ďalšieho kola hry. Vypadávajúci žiaci radia ešte súťažiacim spolužiakom a povzbudzujú 
ich, pokračujú v hre mimo súťaž, alebo riešia učiteľom zadané problémy.  
 

 
Obr. 1 Základné pomôcky vzdelávacej hry „Súboj na labilnej tácke“ 

 
Stimulácia poznávania priebežnou diskusiou 
Učiteľ (koordinátor hry) dohliada na rozdelenie žiakov do dvojíc a na priebeh hry, sleduje 
taktiku žiakov, povzbudzuje ich. Pre poznávanie je rozhodujúce, aby učiteľ nabádal žiakov 
k premýšľaniu o podmienkach hry, ponúkal žiakom podnety na premýšľanie. Príklady 
podnetov a možných odpovedí sú uvedené kurzívou pri zadaní úloh v jednotlivých 
súťažných kolách:  
1. kolo:  Súperi v súťažiacej dvojici striedavo prikladajú telesá zo spoločnej sady na 

vyváženú, na oblom hrote podopretú tácku tak, aby sa tácka neprevrhla, resp. 
nedotkla stola. 

2. kolo: Súperi v súťažiacej dvojici striedavo prikladajú telesá zo spoločnej sady na 
vyváženú, na oblom hrote podopretú tácku telesá tak, aby sa tácka neprevrhla, 
resp. nedotkla stola.  
V druhom kole platia rovnaké pravidlá, ako v prvom kole. Prečo druhé kolo trvá 
spravidla dlhšie ako prvé? - Postúpili lepší. Tí, čo postúpili, už majú skúsenosť, 
ktorú môžu zužitkovať. 

3. kolo:  Súperi v súťažiacej dvojici striedavo prikladajú telesá zo spoločnej sady na 
vyváženú, na ostrom hrote podopretú tácku tak, aby sa tácka neprevrhla, resp. 
nedotkla stola. 
Prečo je tretie kolo kratšie ako druhé? Prečo je náročnejšie? - Úloha je sťažená 
zvýšenou citlivosťou systému (menším polomerom krivosti „hrotu“/ podstavca, 
menším trením). 
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4. kolo:  Súperi v súťažiacej dvojici striedavo odoberajú telesá z vyváženej, na oblom 
hrote podopretej tácky tak, aby sa tácka neprevrhla.  
Čo je jednoduchšie pridávať telesá alebo odoberať? Prečo? – Pridávané teleso 
držím najprv v ruke, cítim, aké je, ľahšie sa mi odhaduje, aký bude jeho účinok. 
Keď ho kladiem na tácku a cítim, že sa prevráti, môžem ho ešte zdvihnúť, 
prípadne posunúť (ak to dovoľujú pravidlá). 

5. kolo:  Súperi v súťažiacej dvojici striedavo odoberajú telesá z vyváženej, na ostrom 
hrote podopretej tácky tak, aby sa tácka neprevrhla.  
Akými rôznymi spôsobmi môžeme dosiahnuť zvýšenie / zníženie náročnosti hry? 
- Náročnosť hry možno zvýšiť použitím ostrejšieho hrotu podstavca, čím sa 
zmenší plocha kontaktu tácky s podložkou alebo použitím hladšej tácky 
a kovového vylešteného podstavca – zmenší sa trenie, zvýši sa citlivosť 
systému. Malé trenie medzi táckou a telesami tiež zvyšuje náročnosť – na 
naklonenej tácke dôjde k zošmyknutiu telies a tácka sa preklopí. Zvýšiť 
náročnosť možno pridaním väčších telies na úkor malých, použitím ťažších telies, 
použitím asymetrických telies, telies, na ktoré sa už nedajú klásť ďalšie telesá, 
použitím nehomogénnych telies (najmä pri odoberaní). Náročnosť možno zvýšiť 
aj tým, že súperi nebudú používať spoločnú sadu telies, ale dve farebne odlíšené 
sady. Zvýšiť náročnosť možno použitím tácky s menšou hmotnosťou (účinok 
pridaného telesa bude relatívne väčší) alebo nehomogénnej tácky.  

 

    
 

    
 

Obr. 2 Realizácia vzdelávacej hry „Súboj na labilnej tácke“ v triede 
 

Zmena pravidiel hry 
Poznávanie možno podporiť aj modifikáciou pravidiel hry. Je pravdepodobné, že žiaci 
sami budú navrhovať úpravu pravidiel. Je na spoločnej dohode všetkých hráčov 
a koordinátora hry, či navrhovanú zmenu prijmú.  
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Napríklad:  
- Žiaci sa musia dohodnúť, či je prípustné klásť telesá na seba. (Východiskovým 

predpokladom žiakov spravidla je, že najľahšou cestou k víťazstvu je kladenie telies na 
seba nad miestom podoprenia.)  

- Žiaci môžu žiadať možnosť odstúpenia poradia, t.j. vynechanie ťahu. Ak sa dohodne 
prijatie takejto zmeny, je vhodné možnosť odstúpenia poradia limitovať, napríklad: hráč 
nesmie odstúpiť ťah dvakrát po sebe, za celú hru môže hráč odstúpiť ťah trikrát.  

- Inou žiakmi požadovanou zmenou môže byť možnosť posunúť teleso po podložke 
namiesto pridania, resp. odobratia telesa. Takáto možnosť znamená otvorenie nových 
možností pre hráčov a predĺženie hry.  

Posledné dve uvedené zmeny pravidiel vyvolávajú potrebu zmeny kritérií na víťazstvo 
v hre – víťazom sa stáva hráč, ktorý do momentu prevrhnutia tácky priložil /odobral viac 
telies. Pri používaní spoločnej sady telies tak vzniká potreba priebežne zapisovať počet 
pridaných telies každým zo súperov (napr. súťažiaci si pri každom pridaní telesa spraví 
čiarku). Pri odoberaní zo spoločnej sady si súperi počet odobratých telies môžu 
kontrolovať pridávaním odobratého telesa na svoju kôpku. 
Iným možným kritériom na víťazstvo je celková hmotnosť pridaných, resp. odobraných 
telies jednotlivými hráčmi. Vtedy je potrebné zabezpečiť okrem základných pomôcok aj 
váhy.  
 
Stimulácia poznávania záverečnou diskusiou 
Pre dosiahnutie želaného vzdelávacieho efektu je dôležité vyvolať diskusiu vedúcu 
k odhaleniu základných princípov rovnováhy na páke. Niektoré rozhodujúce momenty 
môžu žiaci objaviť už počas priebežnej diskusie, na zostávajúce upriami učiteľ pozornosť 
v zhodnocujúcej diskusii nasledujúcej bezprostredne po hre.  
Aby žiaci vnímali záverečnú zhodnocujúcu diskusiu a ďalšie poznávanie ako prirodzené 
pokračovanie hry, je vhodné sústrediť sa najprv na vyjadrenie pocitov a získaných 
skúseností, na zhodnotenie priebehu hry. Pomocou otázok potom možno diskusiu 
postupne nasmerovať od opisovania zažitých situácií, cez mapovanie a modelovanie 
fyzikálnych javov k abstrahovaniu poznatkov a k ich osadeniu do existujúcej štruktúry 
poznatkov (Teplanová, 2007, str. 40). Žiaci sa môžu počas diskusie vrátiť k pomôckam, 
opätovne klásť na tácku telesá a aktívne hľadať odpovede, formulovať vlastné otázky.  
Príklady otázok (a možných odpovedí):  
Ktorá časť hry bola pre vás najťažšia? Ktorý moment bol pre vás najprekvapivejší?  
Čo sa stalo, keď ste na vyváženú tácku priložili teleso? - Teleso nemusí mať na tácku 
žiaden viditeľný účinok; môže spôsobiť otáčanie tácky: vychýliť (nakloniť) ju, alebo aj 
prevrátiť. 
Hru možno vnímať ako fyzikálny systém. Z akých prvkov sa skladá sledovaný systém? - 
Systém je tvorený táckou (doskou s mantinelom), „hrotom“ (telesom, na ktorom je tácka 
položená), telieskami a Zemou. Systém je otvorený, zvonku doň zasahujeme. 
Aké väzby sú medzi prvkami systému? Aké sily pôsobia na tácku? Akou silou pôsobí 
teleso na podložku? - Zem pôsobí na všetky hmotné objekty príťažlivou silou. Teleso 
položené na tácke, pôsobí na tácku tlakovou silou, ktorej pôvod je v tiaži telesa. Tiaž 
telesa sa môže rozložiť na dve zložky – tlakovú silu kolmú na tácku a na zložku v rovine 
tácky (ak tácka nie je vodorovná; môže spôsobiť pohyb, skĺznutie telesa). Tácka pôsobí na 
teleso normálovou silou (reakciou podložky na tlakovú silu telesa) a trecou silou. Veľkosti 
týchto síl sú určené tiažou telesa a sklonom povrchu tácky voči vodorovnej hladine; 
veľkosť trecej sily je ovplyvnená aj povrchovou úpravou tácky a telies a pohybovým 
stavom telesa (statické, dynamické trenie). 
Záležalo na tom, na ktoré miesto ste teleso položili? Záležalo na tom, aké teleso ste kládli 
na tácku? Pôsobí väčšie teleso na tácku väčšou silou? (Má väčšie teleso vždy väčšiu 
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hmotnosť?) Aký je otáčavý účinok tiaže telesa v závislosti od veľkosti tiaže telesa (pri 
zachovávaní polohy telesa)? Aký je otáčavý účinok tiaže telesa v závislosti od polohy 
telesa na tácke (pri zachovávaní hmotnosti telesa)?  
Aké pravidlá ste vypozorovali? Kam mám položiť ľahké teleso, aby som vyvážil ťažké? 
Ako môžem súperovi sťažiť jeho situáciu? Čo by ste na základe získaných skúseností 
poradili priateľovi, aby vyhral?  
 
Skúsenosti z realizácie 
Hra „Súboj na labilnej tácke“ bola realizovaná ako súčasť vzdelávacieho modulu 
„SCHOLA LUDUS: Ťažisko v pohybe“ na 5 gymnáziách. Zúčastnilo sa jej 2658 študentov. 
Hru realizoval so žiakmi animátor, pracovník SCHOLA LUDUS - Centra pre podporu 
výchovy k vede Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.  
Žiaci pristupovali k hre otvorene, vnímali ju ako zábavu. Počas prvého kola zvyčajne volili 
taktiku kladenia telies do stredu tácky, nad miesto podpery, jedno na druhé. Niektorí žiaci 
sa pýtali, či je to povolené. Prekvapilo ich, že konečné pravidlá sú závislé od ich vzájomnej 
dohody. Páčilo sa im, že môžu pravidlá hry sami dotvárať.  
Väčšina žiakov bez váhania využívala hneď od začiatku hry skúsenosť, že ľahšie telesá 
možno klásť aj ďalej od miesta podoprenia, ale ťažšie telesá je vhodné klásť k bodu 
podpery čo najbližšie. Ostatní žiaci túto skúsenosť získali po prvých ťahoch hry a boli 
schopní túto skúsenosť vyjadriť aj slovne. Hoci sa žiaci na základnej škole už oboznámili 
s pojmom moment sily, pri opise hry tento pojem nepoužívali. Niekoľkí žiaci (dvaja – traja 
z triedy) dokázali sformulovať hypotézu, že kocku položenú v istej vzdialenosti vyváži 
kváder veľkosti tretiny kocky v trojnásobnej vzdialenosti na opačnej strane od miesta 
podoprenia. Počas hry si žiaci uvedomili, že pri kladení telies na seba sa zvyšuje poloha 
ťažiska sústavy a stabilita sústavy sa zmenšuje, sústava sa stáva citlivejšou na jemné 
vychýlenie ťažiska. 
Pri riešení problému „Ako možno zvýšiť náročnosť hry?“ všetci žiaci uvažovali o zmene 
telies v prospech „väčších telies“. Na podnet animátora spresnili svoje tvrdenie a hovorili 
o zmene telies v prospech telies s väčšími rozmermi („potom už nebude kam klásť ďalšie 
telesá“) a o zmene telies v prospech telies s väčšou hmotnosťou („ťažšie teleso vychýli 
tácku výraznejšie“, resp. „ťažké telesá nemôžeme dávať ďaleko od miesta podopretia“). 
Všetci žiaci tiež uvažovali o zmene podstavca – hrotu smerom k menšiemu polomeru 
a k hladšiemu povrchu („pri ostrejšom hrote bude menšia dotyková plocha s táckou“, „keby 
sme namiesto dreveného podstavca použili vyleštený oceľový podstavec rovnakého tvaru, 
tácka by sa ľahšie zošmykla“). Približne polovica žiakov navrhla použitie nehomogénnych 
telies, pričom ich nehomogenita by nebola na prvý pohľad zrejmá. Nikto neuvažoval 
o vplyve hmotnosti tácky a o význame trenia medzi táckou a telesami. Po navedení 
animátorom žiaci argumentovali, že aktuálne trenie medzi táckou a telesami je malé a 
navrhli zjednodušenie hry zmenšením trenia („mohli by sme na tácku položiť najprv brúsny 
papier alebo aspoň papierový obrúsok a až potom klásť telesá“). S ďalšou pomocou 
animátora navrhovali žiaci zvýšenie náročnosti hry použitím ležiacich valcových telies. 
Medzi najoriginálnejšie patril návrh zvýšenia náročnosti hry použitím telies, ktorých ťažisko 
by sa presúvalo. Tento návrh však nebol dotiahnutý do konkrétnejšej podoby. (Inšpiráciou 
k tomuto návrhu mohla byť skutočnosť, že žiaci mali počas hry k dispozícii preklápaciu 
rovinu a postavičky s polohovateľnými rukami a nohami. Úlohou žiakov bolo sledovať, ako 
sa mení sklon roviny v závislosti od rozloženia panáčikov a od polohy ich končatín.)  
 
Záver 
Hra ako forma poznávania sa v posledných desiatich rokoch začína pozvoľna vracať do 
škôl. Ako výchovný nástroj sa uplatňuje najmä v oblasti spoločenskovedných predmetov, 
či v oblasti etickej výchovy (role-games a decision-games). V oblasti prírodných vied je hra 
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stále využívaná prevažne ako nástroj overovania deklaratívnych poznatkov (kvízy, 
tajničky, variácie spoločenských hier postavené na zodpovedaní faktických otázok).  
Hra „Súboj na labilnej tácke“ je ukážkou fyzikálnej vzdelávacej hry. Herná situácia 
poskytuje kontext a dáva poznávaniu blízky cieľ (chcem vedieť, ako na to, aby som 
vyhral). Študenti vedení premyslenými otázkami poznávajú priamo počas hry a vlastné 
otázky ich stimulujú aj k ďalšiemu poznávaniu. Praktická realizácia hry „Súboj na labilnej 
tácke“ preukázala, že je prínosom nielen k tvorivej atmosfére v triede, ale že prispieva aj 
k rozvoju žiackych poznatkov. 
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REŤAZOVÁ REAKCIA – APLIKÁCIA SÚŤAŽE SCHOLA LUDUS  
DO VYUČOVANIA FYZIKY 
 
Jana Horváthová 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Abstrakt: V príspevku je predstavená súťaž SCHOLA LUDUS „Reťazová reakcia“ a jej 
možné využitie vo vyučovaní fyziky, či už v rámci opakovania, zadania dlhodobej domácej 
úlohy, projektu (projektového vyučovania) alebo v tematickom celku Energia okolo nás, 
ktorý je zaradený v štátnom vzdelávacom programe Fyzika pre vyššie sekundárne 
vzdelávanie. 
 
Kľúčové slová: reťazová reakcia, energia 
 
Úvod 
SCHOLA LUDUS zorganizovala v roku 2009 súťaž s názvom Reťazová reakcia. 
Predmetom súťaže bola tvorba „reťaze“ funkčných objektov (fyzikálnych demonštrácií), 
z ktorých každý objekt sa dá do chodu po tom, ako sa naň prenesie impulz 
z predchádzajúceho. Reťazová reakcia (RR) sa spustí prvým impulzom zvonka.  
Súťaž bola vyhlásená v rámci projektu „Tvorivé objavovanie – Do vedy až po uši!“ a mohli 
sa do nej zapojiť jednotlivci i skupiny. 
Do súťaže bolo prihlásených celkovo 5 RR, v ktorých bol hodnotený počet uplatnených 
fyzikálnych a technologických princípov prenosu impulzu a umelecký dojem. 
 
V jednotlivých súťažných RR boli použité rôzne fyzikálne javy a princípy. Z mechanických 
javov sa vyskytol pohyb telesa (rovnomerný, nerovnomerný, po naklonenej rovine, pád), 
páka, kladka, domino efekt, ale aj pohyb guľôčok prepojený s pravdepodobnosťou 
a štatistikou – Galtonova doska (Obr. 1), pružnosť gumičky, z mechaniky kvapalín – 
spojené nádoby, difúzia. Okrem mechanických javov sa v jednotlivých častiach reťazí 
objavili aj magnetické a elektrické javy – vystrelenie guľôčky, vytvorenie magnetického 
poľa (pritiahnutie magnetiek, ich spojením sa uzavrel elektrický obvod), zapnutie 
elektrického obvodu (po zapnutí spínača sa dal do pohybu výťah), dobitie kondenzátora. 
Tvorcovia reťazí využili okrem fyzikálnych princípov aj princípy chemické – prehorenie 
lanka, horenie (Obr. 2). 
 
Väčšina javov, ktoré sa objavili v RR zabezpečovali chod RR – ukončením jedného javu 
sa spustil ďalší. Objavili sa však aj javy, ktoré boli „len“ pre efekt a nezabezpečovali 
prenos energie na ďalší prvok reťaze (napr. uvoľnenie balóna).  
 

 
        Obr. 1: Galton             Obr. 2: Horenie 
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Nápaditosť tvorcov RR nás priviedla k myšlienke využiť RR v školskom prostredí. 
V ďalšom texte uvádzame návrh úvodnej vyučovacej hodiny ako odrazového mostíka 
pre následné využitie RR vo vyučovaní. 
 
Úvodná vyučovacia hodina 
Úvodná vyučovacia hodina je zameraná na zistenie predstáv žiakov o RR. Kladením 
otázok učiteľ získava a usmerňuje predstavy žiakov. Priebeh hodiny je popísaný v Tabuľke 1. 

 
Tab. 1: Popis úvodnej vyučovacej hodiny 

Učiteľ Žiak – očakávané reakcie Dĺžka trvania 
Čo si predstavujete pod 
pojmom reťazová reakcia 
(RR)? 

• klebeta... v zmysle: vznikne blud alebo 
sa nesplní cieľ 

• potravinový reťazec 
• domino efekt 
• lavína 
• chémia – výbuch 

5 min 

Čo majú RR spoločné? • nadväznosť 
• odovzdávanie informácii 
• viac činiteľov/častí 
• funkčné časti a prepojenia medzi 

časťami 
• prenos medzi jednotlivými časťami 

reťaze  
• výsledok – ukončenie reťaze 

5 min 

Čo zabezpečovalo prenos? 
Čo zabezpečovalo 
prepojenia medzi prvkami 
reťaze?   

• Klebeta – energia (mechanické 
vlnenie) 

• Potravinový reťazec – hmota 
• Domino – energia uvoľnená pri 

prevrhnutí tehličky 
• Lavína - energia 

2 min 

Rozdeľte sa do skupín 
a navrhnite RR, kde 
jednotlivými prvkami budú 
fyzikálne javy 
a demonštrácie.  

• žiaci v skupinách vymýšľajú a dávajú 
nápady – výsledkom sú predstavy 
fyzikálnych RR  
 

15 min 

Prezentujte vami 
navrhovanú RR. 

 10 - 15 min 

 
Počas úvodnej hodiny je zo strany učiteľa dôležité prízvukovať žiakom najdôležitejšie 
znaky reťazovej reakcie, ktorými sú:  
• štartovací impulz - RR sa spustí jedným úvodným vonkajším impulzom , potom už do 

RR nevstupujú impulzy z vonku (v rámci reťaze môžu byť časti, kde je energia vopred 
naakumulovaná a behom reťaze sa uvoľní); 

• časti RR – navzájom poprepájané a funkčné (časti i prepojenia). 
 
Na tvorbu RR môže učiteľ žiakom zadať pomocnú motivačnú úlohu a vyšpecifikovať 
podmienky, napr.: Premiestnite guľôčku z bodu A do bodu B, vytvorte na jej presun RR, 
ktorá bude obsahovať čo najviac rôznych častí / fyzikálnych demonštrácií, môžete použiť 
... (zoznam pomôcok alebo oblasť fyzikálnych javov). 
Žiacke návrhy RR možno využiť na upevňovanie učiva, ale aj na aktívne poznávanie. 
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Formy využitia RR 
Úvodnú hodinu, ktorej výsledkom sú žiacke návrhy RR možno ďalej rozvinúť rôznymi 
formami. Tabuľka 2. uvádza základné možnosti. 
 

Tab. 2: možnosti využitia RR v rámci niektorých foriem vyučovania 
Opakovanie, zhŕňanie 
poznatkov 

Na overenie poznatkov po prebratí tematického celku, kedy 
učiteľ môže skúmať hĺbku porozumenia jednotlivých javov, 
schopnosť aplikácie získaných poznatkov v štandardných aj 
neštandardných situáciách, Hodnotiť schopnosť žiaka kriticky 
a tvorivo myslieť, skúmať fyzikálne závislosti (vplyv konkrétnych 
podmienok na priebeh) jednotlivých častí a prepojení reťazovej 
reakcie. 

Dlhodobá domáca 
úloha 
 

Zadanie bonusovej úlohy, ktorú môže učiteľ formulovať podľa 
uváženia: 

• Zostrojte aspoň 3 funkčné prepojené časti reťazovej 
reakcie – rozvoj zručností žiakov - experimentálnych, 
manuálnych, kognitívnych (poznávacích) – myslieť tvorivo 
a uplatniť jeho výsledky, uplatniť kritické myslenie; 

• Popíšte z fyzikálneho hľadiska niektoré z častí reťazovej 
reakcie, vypíšte, aké fyzikálne zákony v nich platia, 
napíšte závislosti, ktorými môžeme popísať ich chod; 

• ...atď. 
Projektové vyučovanie 
 

Zadanie dlhodobého skupinového projektu, kedy sa okrem 
kognitívnych kompetencií rozvíjajú aj kompetencie 
interpersonálne - kooperácia v skupine, diskusia o probléme 
(RR), akceptovanie skupinových rozhodnutí a komunikačné – 
formulácia názoru, argumentácia,  
Zadanie môže byť podobné ako pri dlhodobej domácej úlohe, 
ale žiacke vypracovanie by malo byť hlbšie a detailnejšie. Okrem 
vypracovania by žiaci svoj projekt mali aj prezentovať (na rozdiel 
od dlhodobej domácej úlohy, kde učiteľovi zväčša stačí písomné 
vypracovanie úlohy). 

 
Tematické zaradenie RR 
RR, jej tvorbu i prezentáciu v rámci úvodnej hodiny možno využiť v rámci vyučovacieho 
procesu ako silnú motiváciu pre poznávanie, ako veci fungujú, vytváranie a konštrukciu 
nových poznatkov. 
 
Jednou z možností je počas žiackych prezentácii zadeľovať jednotlivé časti a princípy 
v nich ukryté do tematických okruhov -  mechanika, magnetizmus, elektrina, tepelné javy 
,... iné ako fyzikálne – chémia, biológia...  
Učiteľ potom môže upriamiť pozornosť žiakov na javy, ktoré chce prebrať počas celého 
školského roka (viacero tematických celkov) alebo v jednom tematickom celku. Nižšie sú 
uvedené konkrétne námety využitia žiackych návrhov RR v rámci vybratých tematických 
celkov z fyziky. 
 
Mechanika 
• Pohyb tehličky po naklonenej rovine – zavedenie statického a dynamického 

šmykového trenia;  
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• Pohyb guľôčky po naklonenej a vodorovnej rovine – zrýchlený a rovnomerný pohyb, 
závislosť zrýchlenia guľôčky od povrchu podložky; 

• Pád loptičky – skúmanie pohybu telies v gravitačnom poli, priblíženie voľného pádu, 
premena tiažovej potenciálnej energie na kinetickú; 

• Prevrhnutie telesa (vyvolané nárazom iného telesa) – ťažisko telesa, stabilita telesa, 
trenie. 

 
Magnetizmus 
• Gaussovo delo – vysvetlenie princípu; 
• Elektromagnetická indukcia - pravidlo pravej ruky, pravidlo ľavej ruky – skúmanie 

umiestnenia magnetu pod vodičom, ktorým prechádza elektrický prúd (napr. aby vodič 
prevrátil ľahký predmet, ktorý spustí ďalšiu časť reťaze); 

• Usmernenie pohybu guľôčky magnetickým poľom – určenie trajektórie. 
 
Elektrina 
• Elektromotorček – skúmanie jeho účinnosti (napr. pri vytiahnutí závažia, guľôčky do 

rôznej výšky);  
• Zapájanie elektrického obvodu – možnosti zapojenia súčiastok, ktoré treba použiť 

v elektrickom obvode, aby ste mohli spustiť elektromotorček. 
 
Elektromagnetizmus 
• prechod oceľovej guľôčky hliníkovou rúrkou – vznik vírivých prúdov spomalenie 

padania; 
• elektromagnet – zmena elektrickej energie na prácu. 
 
Žiacke návrhy možno využiť ako vodiacu niť celou témou Energia okolo nás, ktorá je 
zaradená v štátnom vzdelávacom programe Fyzika pre vyššie sekundárne vzdelávanie. 
Na otázku, čo to vlastne energia je, nie je jednoduché odpovedať a samotní  žiaci majú 
problém tento pojem pochopiť. Millar (2005) uvádza, že pojem energia je pre žiakov 
náročný z dvoch hlavných dôvodov:  

1. Energia je vo vede abstraktnou, matematickou ideou. Je ťažké definovať energiu, 
alebo presne vysvetliť, čo týmto pojmom označujeme.  

2. Slovo „energia“ sa často používa v rôznych kontextoch každodenného života, 
niektoré z nich pôsobia „vedecky“, ale významovo nie je v bežnom jazyku slovo 
„energia“ také presné ako vo vedeckom význame a v niektorých aspektoch sa od 
vedeckého pojmu líši.  

Kuhnová (2008) sa odvoláva na viaceré štúdie, ktoré poukazujú na neschopnosť žiakov 
stotožniť sa s vedeckou predstavou o energii. Augusta (2001) hovorí, že pojem energie je 
veľmi zložitý a mnohotvárny, a teda ho nemôžeme vyjadriť jednoduchou definíciou. 
Môžeme poznávať rôzne vlastnosti a prejavy, študovať ich experimentálne a využívať ich. 
 
RR môže učiteľ použiť ako hlavnú ilustráciu zákona zachovania energie, prehľad foriem 
energie a spôsobov jej prenosu. Prostredníctvom RR sa možno dotknúť nasledujúceho 
obsahu zahrnutého v ŠVP:  
• Energia potravín, energia v našom organizme; 
• Mechanická energia a jej premeny, zákon zachovania energie; 
• Formy energie – kinetická, potenciálna, vnútorná, energia uvoľnená spaľovaním, 

energia uvoľnená pri prechode elektrického prúdu, energia fotónu, väzbová energia 
v jadre atómu; 
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• Práca, príkon, výkon, účinnosť – ako nadstavba – môžeme sledovať koľko energie sa 
spotrebuje, koľko jej treba na začiatku dodať, resp. v priebehu reakcie uvoľniť 
z akumulátora, aby ... 

 
Záver 
Využitie reťazovej reakcie v školskom vyučovaní má podľa nás silný potenciál, ktorý dáva 
učiteľovi i žiakom vhodný prostriedok poznávania vecí okolo seba. V roku 2010 plánujeme 
túto tému ďalej rozpracovať v rámci detského denného fyzikálneho tábora Experimentáreň 
2010 „Energia pre budúcnosť“ i v ďalšom ročníku súťaže Reťazová reakcia. Sme 
presvedčení, že začiatočná námaha a čas investovaný zo strany učiteľa i žiakov do 
plánovania a realizácie vlastnej reťazovej reakcie je investíciou, ktorá prinesie hlbšie 
porozumenie, schopnosť tvorivo aplikovať poznatky v praxi i schopnosť aktívne poznávať.  
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VYSOKORÝCHLOSTNÁ KAMERA V RUKÁCH ŠTUDENTA A UČITEĽA FYZIKY 
 
Zuzana Ješková, Brigita Balogová, Veronika Koščová 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 
 
Abstrakt: V príspevku sú prezentované ukážky využitia vysokorýchlostnej kamery 
vo vyučovaní fyziky pri snímaní známych pohybov kávových filtrov, resp. papierových 
a bedmintonových košíkov a loptičky pri opakovanom odraze od podložky. Za pomoci 
vysokorýchlostnej kamery je možné tento pohyb do detailov analyzovať. K výsledkom 
experimentu je možné pripraviť teoretický model, ktorého simulovaním pre rozličné 
parametre študent môže dosiahnuť zhodu svojej teoretickej predpovede s výsledkami 
experimentu.  
Kľúčové slová: vysokorýchlostná kamera, videomeranie, matematický model, pád 
kávových filtrov, pád košíka, pád loptičky  
 
Úvod 
Rozličné moderné technológie využívané vo vyučovaní môžu v značnej miere pomôcť pri 
pochopení javov, zákonov a zákonitostí a ich použitie umožňuje rozvíjať mnohé zručnosti 
žiakov. Dobre známa technológia využitia videoklipu a jeho analýza v dostupnom 
programe (Coach, VideoTracker) dovoľuje doniesť do triedy javy prebiehajúce okolo nás 
a do detailov ich analyzovať. Pritom stačí natočiť videoklip napr. nejakého pohybu bežnou 
kamerou, fotoaparátom, webkamerou, resp. mobilom, čo dnes dokáže každý žiak.  
Úžasným tempom sa vyvíjajúce technológie však prinášajú ďalšie a ďalšie novinky. 
Ukazuje sa, že pri sledovaní niektorých javov už štandardný počet snímkov videoklipu 
(30 snímkov/s) nie je dostatočný. Vtedy prichádza na rad vysokorýchlostná kamera. Cena 
profesionálnej laboratórnej kamery je však stále príliš vysoká. V r. 2009 však firma CASIO 
uviedla na trh cenovo prístupný digitálny fotoaparát, ktorý dokáže snímať videoklipy 
s frekvenciou do 1200 snímkov za sekundu. V ďalšom uvedieme príklady využitia takejto 
kamery k videoanalýze javov súvisiacich s pohybmi ovplyvnenými odporovými silami. 
 
Vysokorýchlostná kamera 
Vyššie spomínaný fotoaparát CASIO EXILIM EX-F1 umožňuje natáčanie videoklipov 
v troch režimoch: 
Režim STD (štandard) – najčastejšie používaný režim, ktorý poskytuje záznam s pomerom 
strán 4:3 s veľkosťou snímku 640×480 pixelov so štandardnou  frekvenciou 30 snímkov za 
sekundu. 
Režim HD – určený na natáčanie videoklipov s vysokým rozlíšením s pomerom strán 16:9. 
Režim HS (High Speed) – dovoľuje natáčať videoklipy s rýchlosťou až 1200 snímkov za 
sekundu.  Veľkosť snímku pritom závisí od rýchlosti snímania: 
 

Frekvencia snímania Veľkosť snímku (pixely) 
300 snímkov/s 512×384 
600 snímkov/s 432×192 
1200 snímkov/s 336×96 
30-300 snímkov/s 512×384 

Tab. 1 Režimy snímania vysokorýchlostnej kamery 
 

Nastavením vhodného režimu možno snímať a prezentovať veľmi rýchle deje a 
dramatické momenty nepostrehnuteľné voľným okom v spomalenom móde a do detailov 
ich analyzovať. Výberom vhodnej rýchlosti snímania môžeme podmienky snímania 
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prispôsobiť sledovanému deju a môžeme ju dokonca meniť aj počas snímania 
v potrebnom okamihu. 
 
Videoanalýza pádu telies 
Vysokorýchlostnú kameru sme použili pri snímaní známeho pohybu pádu kávových filtrov, 
papierových košíčkov a bedmintonových košíkov. Pohyb týchto voľne pustených ľahkých 
telies je výrazne ovplyvnený odporom vzduchu. Výhodou ich použitia je to, že sa dajú 
zasúvať jedno do druhého  pri nezmenenom priereze, čím je možné sledovať vplyv 
hmotnosti na pohyb pri zachovaní ostatných parametrov. Vo všetkých prípadoch sme 
telesá púšťali z rebríka. V ďalšom sme snímali opakovaný pád loptičiek rozličných druhov, 
napr. pružnej gumenej loptičky a pingpongovej loptičky. Všetky pohyby sme zaznamenali  
videokamerou s frekvenciou 300 snímkov za sekundu. Po vložení videoklipu do 
podprogramu systému COACH zameraného na videoanalýzu je najskôr potrebné zvoliť 
súradnicový systém a kalibrovať meranie vzdialenosti a času. Mierku sme stanovili na 
základe známej výšky rebríka (224cm) alebo pravítka dĺžky známej dĺžky umiestneného 
pri padajúcom telese. Meranie času je stanovené na základe frekvencie, s ktorou bol 
videoklip snímaný zadaním tejto hodnoty (300 snímkov za sekundu) (obr.1).  Keďže počet 
snímkov, na ktroých jepotrebné zaznamenať polohu telesa je pri dobe pádu 1,3s-1,4s 
okolo 400 snímkov, a pri opakovanom páde trvajúcom 5s-6s až do 1800 snímkov, je 
nemysliteľné merať polohu manuálne klikaním na každom snímku. Systém COACH 
v takýchto prípadoch umožňuje automatické snímanie polohy (funkcia point tracking, resp. 
sledovanie polohy), čo bolo využité pri všetkých meraniach.  

 

Obr.1 Nastavenie základných parametrov videoklipu v systéme COACH 
 
Teoretické základy pádu telies vo vzduchu  
Počas pohybu telies v odporujúcom prostredí (napr. vzduch) pôsobia na teleso dve sily: 
tiažová sila FG=mg a odporová sila F0, ktorej veľkosť závisí od rýchlosti pohybu. Vo 
všeobecnosti možno pre veľkosť odporovej sily písať:  

2
210 vkvkF += , 

V závislosti od veľkosti rýchlosti pritom dominuje prvý člen (pri malých rýchlostiach), resp. 
druhý člen (pri veľkých rýchlostiach).  V každom prípade to teda znamená, že s rastúcou 
rýchlosťou veľkosť odporovej sily rastie, až dojde k vyrovnaniu odporovej a tiažovej sily 
a od toho okamihu teleso padá rovnomerným pohybom s konečnou rýchlosťou  v0. 
 
Sformulovaním pohybovej rovnice pre prvý prípad dostávame: 

dt
dvmkvmg .=−  

Riešením tejto diferenciálnej rovnice dostávame analytické riešenie pre veľkosť rýchlosti, 
ktoré získame za predpokladu, že v čase t=0 je v=0: 
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Pre polohu y v súradnej sústave s počiatkom v mieste pustenia telesa s y-ovou osou 
smerujúcou nadol následne dostávame: 
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Z rovnosti gravitačnej a odporovej sily 0.vkmg =  pre konečnú rýchlosť telesa platí: 

k
mgv =0  

Z rovnice vyplýva, že v tomto prípade je konečná rýchlosť pádu priamoúmerná hmotnosti 
telesa.  
 
Sformulovaním pohybovej rovnice pre druhý prípad dostávame: 

dt
dvmkvmg .2 =−  

Riešenie tejto diferenciálnej rovnice vedie k zložitejšiemu analytickému riešeniu. 
 
Z rovnosti gravitačnej a odporovej sily 2

0.vkmg =  pre konečnú rýchlosť telesa platí: 

k
mgv =0  

Z rovnice vyplýva, že v tomto prípade je konečná rýchlosť pádu priamoúmerná druhej 
odmocnine hmotnosti telesa.  
 
Pád kávových filtrov, papierových a bedmintonových košíkov 
V prvom kroku sme na základe závislosti konečnej rýchlosti od hmotnosti padajúceho 
telesa overovali ako závisí odporová sila od rýchlosti. Konečnú rýchlosť sme pritom určili 
z grafu závislosti polohy od času (obr.2) určením smernice v záverečnej lineárnej časti 
meraného priebehu. Hmotnosť sme menili púšťaním rozličných počtov padajúcich filtrov, 
resp. košíčkov zasunutých do seba, čím zostal profil telesa nezmenený.  

 

Obr. 2 Závislosť polohy od času padajúcich košíčkov (vľavo) a bedmintonových košíkov 
 

Z nameraných dát pre papierové košíky sme zostrojili graf závislosti konečnej rýchlosti od 
hmotnosti (obr.3). Z grafu vidieť, že táto závislosť nie je lineárna. Zlogritmovaním rovnice, 

ktorá platí pre konečnú rýchlosť pádu 
k

mgv =2
0  dostávame rovnicu konstmv += log

2
1log . 

Zobrazením závislosti )(loglog mfv = z experimentálnych dát dostávame približne lineárnu 
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závislosť, čo znamená, že odporová sila rastie s druhou mocninou rýchlosti pohybu telesa 
(obr.3). 
  

Obr.3 Závislosti ),(0 mfv =  resp. )(loglog mfv =  
 
Matematický model pádu vs. experimentálne výsledky  
Na overenie charakteru odporovej sily pôsobiacej počas pádu na telesá sme vytvorili 
matematický model. K tomu sme využili program COACH, pričom model vytvoríme 
metódou dynamického modelovania. V postupnom slede časových krokov  určujeme 
výslednú silu pôsobiacu na košík (filter) a z nej vyplývajúce zrýchlenie, rýchlosť a polohu.  
 

Model 
Počiatočné hodnoty a 
konštanty 

t=t+dt t=0 
Fo=k*v^2 dt=0.001 
F=FG-Fo v=0 
a=F/m y=0 
v=v+a*dt m=0.00739 
y=y+v*dt g=9.81 
 k=0.011 
Obr.4: Porovnanie modelu  s experimentom 

pre Fo=k.v2 pre pád 10 košíčkov 
 
Zadaním počiatočných hodnôt, resp. známej hodnoty hmotnosti padajúceho telesa 
a postupnou voľbou koeficientu odporu dosiahneme zhodu teórie s experimentom. Obr. 4 
predstavuje teoretický model pádu 10košíkov, pričom najlepšiu zhodu sme dosiahli pri 
hodnote k=0.011. 
 
Opakovaný pád loptičky 
Podobným spôsobom boli realizované merania polohy pri opakovanom páde loptičiek 
rozličných veľkostí vyrobených z rozličných materiálov. Model vychádza z modelu voľného 
pádu telesa pri zanedbaní odporových síl, avšak, v okamihu, keď loptička narazí na stôl, je 
potrebné zmeniť smer a veľkosť rýchlosti. Pri zvolenej súradnicovej sústave s nulou na 
podložke sa to stane vtedy, keď je y<=0.  Keďže pri odraze dochádza k stratám energie, 
veľkosť rýchlosti sa zmení. Novú hodnotu dostaneme vynásobením pôvodnej rýchlosti tzv. 
koeficientom reštitúcie, ktorý leží v intervale (0,1). Tento koeficient je možné nájsť na 
základe energetických pomerov a vzťahov platných pre voľný pád. Ak teleso padá z výšky 
h1, pri dopade dosiahne rýchlosť 11 2ghv = . Ak po odraze dosiahne výšku h2, potom bola 
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zrejme rýchlosť na začiatku rovná 22 2ghv = . Z uvedeného pre pomer rýchlostí platí 

1

2

1

2

h
h

v
v

=  . Meraním na grafe experimentálnych dát (h1=0,72m a h2=0,53m) dostávame 

hodnotu 0,857. Zadaním tohto koeficientu do modelu dostávame zhruba počas prvých 
piatich odrazoch dobrú zhodu teórie s experimentom (obr.5,6).  
 

Model 
Počiatočné hodnoty a 
konštanty 

t=t+dt t=0 
F=-m*g dt=0.001 
a=F/m v=0 
v=v+a*dt y=0,72 
y=y+v*dt m=0.0371 
once y<=0 do v=-coef*v EndDo g=9.81 
 Coef=0,86 

Obr. 5: Matematický model opakovaného pádu gumenej loptičky 
 

Obr. 6 Porovnanie teórie s experimentom pre opakovaný odraz gumenej loptičky 
 
Podobným spôsobom sme postupovali pri opakovanom páde pingpongovej loptičky. 
Koeficient reštitúcie sme meraním prvých dvoch výšok (h1=0,7m, h2=0,47m) na grafe 
závislosti polohy od času stanovili na 0,82. Porovnanie teórie a experimentálnych dát je na 
obr. 7. Z obrázku vidieť, že model relatívne dobre odpovedá experimentu len po druhý 
odraz od podložky. Počas ďalších odrazov sa model výrazne odlišuje od experimentálnych 
dát. Výrazný rozdiel je v dobe, počas ktorej je loptička medzi dvoma odrazmi vo vzduchu 
ako aj vo výškach, do ktorých loptička vystúpi. Tieto výsledky by mali viesť študenta 
k hľadaniu chýb v modeli, resp. ďalších parametrov, ktoré v modeli neboli brané do úvahy. 
Jeden z možných dôvodov môže byť zanedbanie odporu vzduchu, ktorý v prípade ľahkej 
pingpongovej loptičky môže zohrať úlohu. Ďalej je možné zvážiť, či koeficient reštitúcie je 
veličina, ktorá je pri každom odraze konštantná alebo závisí od rýchlosti, ktorou loptička na 
podložku dopadne. Takéto otázky, resp. hľadanie odpovedí vedú študenta k doplneniu 
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modelu a experimentovaniu s modelom, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu zložitosti dejov 
a faktorov, ktorými je navonok jednoduchý pohyb ovplyvnený.  

Obr. 7 Porovnanie teórie s experimentom pre opakovaný odraz pingpongovej loptičky  
 
Záver 
V príspevku sme predstavili aktivity zamerané na štúdium  zdanlivo jednoduchých 
pohybov pádov telies vo vzduchu, resp opakovaného pádu telies. Tieto aktivity môžu byť 
využité vo vyučovaní fyziky na gymnáziu. Študentovi pritom dávame do rúk atraktívne 
nástroje ako je vysokorýchlostná kamera a videoanalýza (s možnosťou automatického 
snímania polohy), ktorými dokáže experiment zachytiť a spracovať a modelovací softvér, 
ktorý mu umožňuje zostaviť teoretický model situácie. Zmyslom takýchto aktivít pritom nie 
je predstavenie hotových výsledkov merania a dokonalého modelu, ktorý odráža reálnu 
situáciu ale práve naopak, študent tieto nástroje využije samostatne k nasnímaniu pohybu 
a následnému meraniu na videoklipe, čím získa experimentálne dáta a na základe svojich 
schopností a vedomostí môže zostaviť najprv jednoduchý model situácie. Uvedomením si 
jeho nedokonalosti je vystavený otázke ako tento model vylepšiť, aby lepšie odrážal 
skutočnosť. Pre študenta by to mala byť výzva hľadať ďalšie parametre, ktoré môžu dej 
ovplyvniť. Ich zohľadnením a implementovaním do modelu sa študent dostáva bližšie 
realite. Spätná väzba je pritom okamžitá, experimentovaním, resp. hraním sa s modelom  
študent vidí výsledok po každom zbehnutí modelovacieho cyklu. Postupné 
zdokonaľovanie modelu môže smerovať k lepšiemu priblíženiu modelu s experimentom 
spojenej u študenta s radosťou z objavovania a dosiahnutia úspešného výsledku. 
Takéto aktivity alebo ich časti môžu byť námetom na skupinovú prácu v počítačom 
podporovanom laboratóriu, resp. na dlhodobejšie výskumné projekty, ktoré študenti 
realizujú samostatne s  konzultáciami s učiteľom a na záver výsledky projektu prezentujú. 
Takéto a podobné činnosti  realizované vo vyučovaní prírodných vied  vedú k rozvoju 
kompetencií súvisiacimi s rozvojom schopností aktívne objavovať, získané poznatky 
spracovávať a interpretovať a následne výsledky práce prezentovať a obhajovať.   
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ARCHIMEDOVA SKRUTKA 
 
Mária Nováková, Marián Kireš 
Ústav Fyzikálnych Vied PF UPJŠ, Košice 
 
Abstrakt: V práci je predstavená problematika Archimedovej skrutky, fyzikálny princíp, 
technické realizácie a možnosti využitia v praxi. Pre študentov gymnázia je spracovaný 
pracovný list pre laboratórne meranie zamerané na aktívne poznávanie, pochopenie a 
skúmanie danej problematiky. 
 
Kľúčové slová: Archimedova skrutka, zotrvačnosť vody, goniometrické funkcie,  

pracovný list 
 
Úvod 
Študenti prostredníctvom svojich učiteľov každý deň získavajú nové informácie. Ich 
trvácnosť je podmienená mnohými faktormi v rámci priebehu vyučovacieho procesu: 
správnou motiváciou, primeraným a systematickým výkladom učiva, možnosťou tvorivej 
práce študentov s učivom a pod. Minimalizácia procesu zabúdania sa môže dosiahnuť aj 
aktívnym zapájaním študentov do vyučovacieho procesu prostredníctvom fyzikálneho 
experimentu. Celý priebeh vhodne naplánovaného experimentu „núti“ študentov využívať 
nadobudnuté vedomosti, ale aj vlastné názory a individuálne skúsenosti. Postupným 
riešením zadanej úlohy, výberom adekvátnych pomôcok, grafickým konštruovaním 
vlastnej aparatúry a tvorbou hypotéz sa študenti učia samostatne pracovať, vyjadrovať 
svoj názor, kriticky ho hodnotiť a obhájiť pred kolektívom, ale aj zaujať stanovisko voči 
hypotézam iných. Súčasne sa študentom otvára priestor pre kooperáciu, vzájomnú pomoc 
a tolerantnosť. 
Spôsob vzdelávania, pri ktorom študent nie je postavený pred hotovú vec, ale vlastným 
pričinením sa snaží dosiahnuť požadovaný výsledok, mu poskytuje príležitosť na 
samostatné objavovanie nových, pre neho zatiaľ neznámych zákonitostí. Postupným 
odhaľovaním záhady študent získava zdravé sebavedomie a radosť z poznávania. 
Vyhľadáva nadväzujúce informácie a snaží sa poznávať i odhaľovať zákonitosti vo svojom 
okolí. Takýto proces môže pomôcť študentom nielen v ich osobnom kognitívnom raste, ale 
aj v podobe prípravy na rýchle prispôsobenie sa, flexibilitu a autonómnosť pri riešení úloh. 
 
1. Archimedova skrutka 
Archimedova skrutka je zaujímavé zariadenie, ktoré pracuje na základe viacerých 
fyzikálnych princípov, vrátane zotrvačnosti vody, súdržnosti molekúl vody (kohézie) 
a skladania síl. Je tvorená hadičkou namotanou okolo valca.  Otáčaním tejto aparatúry sa 
do hadičky naberá voda. Takýmto spôsobom je možné prečerpať vodu na úroveň vyššiu 
ako je hladina vody. Spôsob fungovania je všeobecne známy a využíva sa v mnohých 
prístrojoch. Aj napriek tomu sme sa nestretli so zaradením tejto problematiky 
do vyučovacieho procesu základných, stredných ani vysokých škôl. 
Vzhľadom na dostatočné množstvo informácií, vyučovacia hodina zameraná 
na problematiku týkajúcu sa Archimedovej skrutky, by mohla prebiehať formou 
problémového výkladu alebo interaktívnej prednášky. Zavedením novej koncepcie 
vyučovania upriamujeme pozornosť na rozvoj myslenia študentov pri aktívnom poznávaní 
na rozdiel od tradičného osvojovania si predkladaných informácií. Riešením problémových 
úloh, samostatným skúmaním fyzikálnych zákonitostí a tvorbou vlastných hypotéz je 
študent vedený k uplatňovaniu získaných vedomostí v praxi. Zároveň má možnosť 
porovnávať dosiahnuté výsledky a vlastné tvrdenia s fyzikálnou interpretáciou podanou 
učiteľom, prípadne spísanou na plagáte alebo so spolužiakmi navzájom. 
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Obr. 1: Archimedova skrutka 

 
Skúmanie fyzikálnych zákonitostí Archimedovej skrutky sa môže zaradiť do rôznych foriem 
vyučovacieho procesu. V rámci projektového zadania môžu študenti spracovávať 
problémovú úlohu individuálne alebo skupinovo. Dopredu pripravené dostatočné množstvo 
zariadení Archimedovej skrutky sa môže využiť ako námet na laboratórnu úlohu. 
Obmenou môže byť domáca príprava študentov na vyučovanie, kedy si sami vytvoria 
Archimedove skrutky podľa inštrukcií učiteľa. Priebeh niekoľkých hodín záujmového 
krúžku môže zahŕňať prípravu zariadenia, vyhľadávanie informácií, diskusiu a vzájomné 
vymieňanie nápadov i hypotéz, samotné skúmanie a spracovanie údajov, vyhodnotenie 
merania, prípadne návrhy na zlepšenie aparatúry, postupu merania a pod. 
Aktívnym zapájaním študentov do vyučovacieho procesu formou demonštračných 
experimentov máme snahu dosiahnuť: 

- zvýšenie motivácie, ktorá úzko súvisí s uvedomovaním si fyzikálneho významu 
jednotlivých zákonitostí, 

- zafixovanie poznatkov zážitkovou formou, využívanie nadobudnutých vedomostí 
v praxi, 

- radosť a osobnú skúsenosť s fyzikálnym bádaním, s riešením problémových úloh, 
- samostatnosť pri vypracúvaní úlohy, tvorivé a kritické myslenie, 
- vyhľadávanie nadväzujúcich informácií, 
- skúmanie a analýza rôznych javov, odhaľovanie fyzikálnych zákonitostí. 

 
2. Zaujímavé informácie o Archimedovej skrutke 
2.1. Archimedes (287 pred Kr. – 212 pred Kr.) 
Archimedes pochádzal zo Syrakúz vo východnej Sicílii z rodiny astronóma Feidiasa, ktorý 
mu dal základné vzdelanie. Niekoľko rokov svojho života strávil štúdiom v Alexandrii, ktorá 
bola centrom antickej gréckej vedy. Matematiku študoval priamo u nasledovníkoch 
veľkého geometra Euklida. Potom sa vrátil do Syrakúz, kde žil do  konca života, niekoľko 
rokov priamo na kráľovskom dvore Hieróna II. a neskôr aj jeho syna. 
Bol to grécky matematik, fyzik, astronóm a vynálezca. Najväčšiu slávu dosiahol za aktívnu 
pomoc pri obrane Syrakúz pred Rimanmi. Vojnové stroje, ktoré navrhol, pomáhali zadržať 
postup Rimanov. Medzi jeho ďalšie významné objavy patrí: „objavenie“ hustoty 
a Archimedovho zákona o nadnášaní telesa v tekutine, zaviedol pojem ťažisko a spočítal 
ťažiská rôznych geometrických útvarov, zaviedol tiež jeden z najdôležitejších pojmov 
statiky, ktorý bol neskôr pomenovaný ako moment sily, ako prvý popísal zavlažovacie 
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zariadenie, ktorému sa dodnes hovorí Archimedova skrutka, dvíhanie ťažkých predmetov 
pomocou páky sformuloval do zákona a iné. [2,3,4] 
 
2.2. História Archimedovej skrutky 
Jeden z najstarších strojov používaný na zavlažovanie a odvodňovanie sa nazýva 
Archimedova skrutka. Ešte počas pobytu v Egypte videl Archimedes chudobných roľníkov 
pri zavlažovaní polí, ktorí pri premiestňovaní vody z nižšej hladiny na vyššiu používali tzv. 
nekonečnú skrutku. Ako prvý ju popísal Archimedes, preto dostala názov „Archimedova 
skrutka“. Bola to obrovská špirála uzatvorená v drevenom valci. Pri otáčaní posúvala 
skrutka vodu pozdĺž svojho závitu, pričom sama vpred nepostupovala. 
V dnešnej dobe sa skrutka využíva aj na upevňovanie. Stredovekí stolári a tesári používali 
na výrobu nábytku a drevených konštrukcií budov drevené kolíky alebo kovové kliny. Až 
v 16. storočí sa začali vyrábať klince so závitom, ktoré lepšie držali. Skrutky sa začali 
všeobecne používať na upevňovanie až na konci 18. storočia, kedy bola objavená metóda 
ich lacnej výroby. [5] 
 
2.3. Využitie Archimedovej skrutky 
Archimedova skrutka má význam nielen pri čerpaní vody na zavlažovanie a odvodňovanie, 
ale aj pre distribúciu zrnitých látok, ako je: piesok, cement, uhlie, korok, granuly, krmivo, 
obilie, múka, arašidy, soľ, cukor, káva a pod. 
Dopravníky sú jedným z najstarších a najjednoduchších mechanizmov na presun sypkých 
materiálov. Skrutky sú otáčavo pripevnené v žľabe. Materiál umiestnený v žľabe sa 
pohybuje pozdĺž osi rotácie skrutky. Dopravníky sa používajú aj na miešanie suchých 
alebo kvapalných látok, môžu slúžiť aj ako sušička alebo chladič. Tento systém sa využíva 
v kombajnoch, lisoch na seno, pri prenose krmiva, obilia a v mnohých ďalších 
poľnohospodárskych strojoch.  
Archimedova skrutka sa využíva aj na bezpečnú prepravu rýb z rybníkov na iné miesto. 
Takýmto spôsobom sa minimalizuje fyzická manipulácia s rybami. 

 

  
Obr. 2: Šnekový dopravník    Obr. 3: Kombajn 

 
Archimedova skrutka je súčasťou prístroja „Hemopump cardiac assist system“, ktorý 
udržuje krvný obeh v priebehu akútneho srdcového zlyhania, namiesto 
kardiopulmonálneho bypass a využíva sa aj pri ďalších chirurgických zákrokoch. 
Svoj účel spĺňa aj pri čistení odpadových vôd. Použitím Archimedovej pumpy sa 
zabráni upchatiu niektorej časti potrubia väčším materiálom. 
Princíp Archimedovej skrutky sa využíva aj pri odstraňovaní snehu z príjazdových ciest 
snehovými frézami. Je súčasťou vrtákov rôznych zariadení, napr. vŕtačky, motorového 
zemného vrtáku a pod. 
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Obr.4: Motorový zemný vrták   Obr.5: Snehová fréza 

 
Opačný princíp fungovania Archimedovej skrutky sa využíva vo vodných systémoch 
v Anglicku. Voda sa leje do hornej časti Archimedovej skrutky, čím sa zariadenie roztočí. 
Rotujúci hriadeľ sa môže použiť na pohon elektrického generátora. [3,6] 
 
3. Fyzikálny princíp Archimedovej skrutky 
3.1. Ako Archimedova skrutka funguje? 
Otáčaním valca sa do trubičky naberá voda, ktorá sa postupne čerpá do hornej nádoby. 
Vďaka zotrvačnosti sa voda pri každom pootočení valca dostáva o závit vyššie. Malé 
množstvo vody tečie kvôli kohézii späť špirálou do predchádzajúceho závitu. Môžeme to 
dobre pozorovať cez priehľadnú (sklenenú) hadičku. 
Tieto komplikácie s kohéziou a spätným tokom vody v špirále sa môžu znížiť použitím 
zavzdušnenej pumpy, do ktorej sa pri naberaní vody dostáva aj vonkajší vzduch a vďaka 
tomu je efektívnejšia ako nezavzdušnená pumpa. 
 
Zotrvačnosť 
Znenie zákona zotrvačnosti (1.Newtonov zákon): 
Každý hmotný bod v inerciálnej vzťažnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom 
priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť. 
Súvislosť s Archimedovou skrutkou: Pri postupnom naberaní vody do hadičky má voda 
snahu zotrvávať v pokoji. Vďaka zotrvačnosti sa voda pri každom pootočení valca dostáva 
o závit vyššie. 
 
Trecia sila 
Trecia sila pôsobí proti smeru pohybu telesa. Príčinou šmykového trenia je skutočnosť, že 
styčné plochy dvoch telies nie sú nikdy dokonale hladké. Ich nerovnosti do seba zapadajú 
a bránia vzájomnému pohybu telies. Pritom sa uplatňuje i silové pôsobenie častíc 
v styčných plochách. 
Súvislosť s Archimedovou skrutkou: Trecia sila pôsobí proti smeru pohybu vody v závitoch 
hadičky. 
 
Adhézia a kohézia molekúl vody 
Adhézia je spôsobená adhéznymi silami medzi molekulami povrchových vrstiev 
stýkajúcich sa látok. Adhézia značí priľnavosť vody k stenám nádoby. 
Kohézia (vzájomná súdržnosť) molekúl vody vyjadruje vzájomné príťažlivé sily medzi 
molekulami vody a zabezpečuje súvislý vodný stĺpec. 
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Skladanie síl 
Skladať sily pôsobiace na tuhé teleso znamená určiť silu, ktorá má na dané teleso rovnaký 
účinok ako sily, ktoré skladáme. 
Opačný proces skladania síl je rozklad sily na jednotlivé jej zložky. 
Súvislosť s Archimedovou skrutkou: Výsledná sila, ktorá spôsobuje pohyb vody v hadičke 
sa skladá z gravitačnej sily, hybnej sily od skrutky a trecej sily medzi vodou a stenami 
skrutky. 
 
Sínusová veta v trojuholníku 
Znenie sínusovej vety: 
Pre každý trojuholník ABC s vnútornými uhlami α, β, γ a stranami a, b, c platí: 

Rcba 2
sinsinsin

===
γβα

, 

kde R je polomer opísanej kružnice pre tento trojuholník. 
Čiže: 

Pomer dĺžok strán trojuholníka sa rovná pomeru sínusov im protiľahlých uhlov: 

β
α

sin
sin

=
b
a , 

γ
β

sin
sin

=
c
b , 

α
γ

sin
sin

=
a
c . 

 

 
Obr.6: Trojuholník 

 
Goniometrické funkcie 
 

 
Obr.7: Trubička s vodou namotaná okolo valca 

 
Z obrázka vidíme: 

( )αθαθπγ +−=−−= 90
2

         (1) 

αθπααθππαγπβ ++=−





 −−−=−−=

2
2

2
2       (2) 

Teraz využijeme sínusovú vetu v trojuholníku, ktorý sa nachádza na obrázku 2: 

lS
βγ sinsin

= .           (3) 

Namiesto uhla β dosadíme rovnicu 2: 
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( )
lS

αγπγ 2sinsin −−
= . 

Potom nahradíme uhol γ rovnicou 1: 
( )[ ] ( )

lS
αγπαθ 2sin90sin −−

=
+− .        (4) 

Odtiaľ získame: 
( )

( )[ ]
( )

( )[ ]
( )
( )αθ

αθ
αθ
αθ

αθ
αγπ

−
+

=
+−
++

=
+−
−−

=
cos
cos

90sin
90sin

90sin
2sin lllS .     (5) 

 
Z poslednej rovnice (5) si môžeme všimnúť, že ak αθ −°≥ 90 , potom 0≤S  
(S je parameter, ktorý určuje množstvo vody zachytenej v trubičke). 
To znamená, že kritický uhol sklonu je: 

αθ −°= 90c .           (6) 
Z toho vyplýva, že musíme mať cθθ ≤ , iba tak získame ( )θSS = . 
Súvislosť s Archimedovou skrutkou: Navrhujeme naberať do trubičky množstvo vody 
úmerné: 

 

( )
( )αθ

αθ
−
+

cos
cos . (7) 

 
3.2. Porozmýšľajte 
V úvode boli študenti oboznámení s fyzikálnou podstatou úlohy. Ešte predtým, ako sa 
pustia do spracovania úlohy, mal by byť vytvorený priestor pre ich vlastné otázky. Aj my 
sme sformulovali niekoľko otázok: 

? Ak by sme minimalizovali priľnavosť vody o steny hadičky, napríklad povoskovaním 
zvnútra, bolo by možné prečerpávať vodu? 

? Aký význam má pri činnosti Archimedovej skrutky zotrvačnosť vody? 
? Voda stúpa nahor, jej potenciálna energia sa zvyšuje. To znamená, že konáme 

prácu. Čím je daná veľkosť našej práce? 
? Prečo je uhol sklonu 65° osi Archimedovej skrutky voči vodorovnej rovine kritický 

(voda sa už neprečerpá)? 
? Do akej maximálnej výšky môžeme prečerpať vodu? Od akých parametrov to 

závisí? 
? Čo sa stane, ak budeme meniť uhol, ktorý zviera pumpa s vodorovnou rovinou, do 

ktorej je zapichnutá? Pri ktorom uhle je čerpanie vody najefektívnejšie? 
? Aký vplyv na prečerpávanie vody bude mať zväčšenie vnútorného priemeru 

hadičky? Uhol sklonu namotanej hadičky pritom nezmeníme. 
 
4. Pracovný list 
Pracovný list je materiálom pre spôsob práce študentov. Postupným spĺňaním jednotlivých 
krokov si osvojujú princíp riešenia problémových úloh a skúmanie fyzikálnych zákonitostí. 
V úvode je študent oboznámený so základnými pojmami, s ktorými sa bude stretávať 
počas spracovania úlohy. Táto časť môže byť domácou prípravou na vyučovanie alebo 
sprostredkovaná učiteľom formou výkladu. 
Nasleduje príbeh, ktorý má motivačný charakter. Jeho funkciou je vzbudiť záujem 
študentov o danú problematiku. V tejto časti sa študent prvýkrát oboznamuje 
s problémom, ktorý má vyriešiť.  
Hlavný význam odstavca s popisom pomôcok, ktoré sú potrebné pre výskum, je rozvoj 
tvorivého myslenia. Študent je pritom nútený využiť nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 166 - 

čím sa prepája vyučovací proces s praxou. Nasleduje priestor pre návrh vlastnej 
aparatúry. 
V ďalších častiach je popis konštrukcie Archimedovej pumpy a princíp skúmania, ktorý je 
doplnený názornými obrázkami. V závere sa môžu študenti zamyslieť nad problémovými 
otázkami a vyskúšať ďalšie možnosti. 

 
Obr.8: Pracovný list 

 
Záver 
Laboratórne úlohy, demonštračné experimenty vo vyučovaní prispievajú k zvýšeniu 
atraktívnosti prírodovedných a technických predmetov pre študentov. Netradičné námety 
úloh „nútia“ študentov zamýšľať sa nad ich podstatou, hľadať súvislosti medzi fyzikálnym 
princípom úlohy a získavanými vedomosťami. Študenti sú aktívne zapájaní do celého 
priebehu vyučovacieho procesu, čím si prehlbujú svoje vedomosti, rozvíjajú tvorivosť, 
spoluprácu a zručnosť samostatne riešiť problémové otázky. 
Zvedavosť a túžba objavovať je prirodzenou súčasťou človeka. Správnym nasmerovaním 
si študenti sami nájdu cestu ako jednoduchou formou získavať poznatky o svojom okolí 
a zamýšľať sa nad ich fyzikálnou podstatou. Spájaním teórie s praxou sa študentom 
približuje fyzika v okolitom svete. 
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TÉMA „ENERGIA“ VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ 
 
Eva Ondrušová, Ľuboš Krišťák 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vyučovaním tematického celku venovaného energii na 
základnej škole, najmä nedostatočnou obsahovou stránkou danej problematiky 
v učebniciach fyziky pre základné školy. Obsahuje stručný prehľad vytvorených 
doplňujúcich učebných textov o energii pre deviaty ročník základných škôl a poukazuje na 
pozitívny rozdiel v porovnaní s tradičným spôsobom vyučovania tejto tematiky na 
základných školách. 
 
Kľúčové slová: energia, zdroje energie, obnoviteľné zdroje energie, neobnoviteľné zdroje 

energie 
 
Úvod 
Pojem energia má pre prírodovedné vzdelávanie prvoradý význam a patrí medzi 
najdôležitejšie pojmy didaktického systému základnej školy. Správne pochopenie 
a rozvíjanie pojmu energia, problémy získavania zdrojov energie, prenosu a premeny 
energie sú nie len vecou vyučovania fyziky, ale i chémie, prírodopisu a zemepisu. 
Pojem energia je integrujúcim pojmom didaktických štruktúr učiva všetkých 
prírodovedných predmetov.  Žiaci sa s týmto pojmom stretávajú systematicky a postupne 
v každom prírodovednom predmete. Jednou z možností dosiahnutia vyšších úrovní 
prírodovednej gramotnosti vo vzdelávacom procese je dôslednejšie uplatňovanie 
medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní prírodovedných predmetov, ako aj využívanie 
medzipredmetových väzieb. Tento prístup skvalitňuje a systematizuje poznatky. 
Medzipredmetové vzťahy ako didaktický prostriedok umožňujú kvalitnejšiu systematizáciu 
poznatkov, rozvíjajú schopnosť syntézy a transferu poznatkov z jedného predmetu do 
druhého. Ich cieľavedomé uplatňovanie umožňuje odstraňovať často umelé hranice medzi 
prírodnými vedami a výklad prírodných javov okolo nás v úzkych vzájomných 
súvislostiach. S využitím každodenných skúseností žiakov umožňuje tento prístup 
vysvetliť základné témy prírodných vied prístupnou a príťažlivou formou [1,2]. 
 
Pojem energia vo fyzike ZŠ, medzipredmetové vzťahy 
V učebných osnovách fyziky základných škôl sa žiaci s pojmom energia stretávajú 
v ôsmom ročníku v tematických celkoch pohybová a polohová energia, vzájomná 
premena polohovej a pohybovej energie telesa, vnútorná energia telesa a zmena 
vnútornej energie telesa pri konaní práce a pri tepelnej výmene. V deviatom ročníku 
okrem opakovania poznatkov nadväzuje učivo energie na jadrovú energiu a iné zdroje 
energie. Pod pojmom netradičné zdroje energie sú v učebnici označené obnoviteľné 
zdroje energie a je im venovaný len malý priestor v závere učebnice. Nakoľko význam 
týchto zdrojov v dnešnej dobe veľmi rastie, je vhodné doplniť tieto poznatky o vedomosti 
získané z dodatočných zdrojov. Jednou z možností ako rozšíriť u žiakov vedomosti 
v danej oblasti je rozpracovanie a doplnenie poznatkov o energii, zdrojoch energie  
a vytvorenie doplňujúcich učebných textov, ktoré by mali prispieť nielen k lepšiemu 
pochopeniu učiva, ale aj k doplneniu poznatkov z oblasti výroby energie z rôznych zdrojov 
[3].  
 
Doplňujúce učebné texty 
Vytvorili sme doplnkový učebný text o energii, kde sme venovali pozornosť kľúčovým 
otázkam v oblasti energie. Žiaci v ňom nájdu dostatok vysvetlení o tom, aká je energia 
potrebná, aké sú možnosti využitia energie, získajú ucelený pohľad na stav zásob zdrojov 
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energie i na možnosti získavania energie z rôznych zdrojov. Z neobnoviteľných zdrojov 
sme sa okrem fosílnych palív zamerali aj na otázky týkajúce sa jadrovej energie 
a termojadrovej fúzie. Pri téme ropa, uhlie, zemný plyn sme sa zamerali hlavne na vznik 
a ťažbu uhlia, environmentálny problém- emisie znečisťujúcich látok a schému tepelnej 
elektrárne, ďalej vznik, zloženie, preprava a ťažba ropy a výhrevnosti jednotlivých 
fosílnych palív. Texty sú doplnené o obrazový materiál k jednotlivým témam. Téma 
jadrová energia začína vysvetlením pojmov štiepenie atómov ťažkých prvkov a spájanie 
atómov ľahkých prvkov- termonukleárna reakcia. Všetky tieto pojmy sú taktiež doplnené 
o obrázky, ako aj spôsob výroby jadrovej energie v jadrovej elektrárni a skladovanie 
jadrového odpadu. Hlavne termojadrová fúzia je v súčasnosti téma mimoriadne aktuálna 
a nakoľko poznatky z nej v súčasných učebniciach absentujú, v textoch nájdu žiaci mnohé 
základné pojmy a vysvetlenia k tejto oblasti. Nachádza sa tam schéma a fotografia 
tokamaku a fúzneho reaktora. Z obnoviteľných zdrojov je ako prvá spomenutá slnečná 
energia, kde sú popisy zariadení spojené s množstvom obrázkov hlavne k slnečným 
kolektorom, fotovoltaickým panelom a k slnečným elektrárňam. V časti venovanej vodnej 
energii sa nachádza prehľad turbín a rozdelenie vodných elektrární, všetko taktiež 
doplnené o bohatý ilustračný materiál. Ďalšiemu z obnoviteľných zdrojov, ktorému 
venujeme v textoch pozornosť je veterná energia a princíp jej výroby. Nachádzajú sa tu 
obrázky a schémy turbín s vertikálnou, či horizontálnou osou. Záverom k obnoviteľným 
zdrojom je geotermálna energia a tzv. recyklovaná energia- drevo, biomasa. Texty majú 
pomôcť skvalitňovať úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti energie 
a jej zdrojov.   
 
Pedagogický experiment  
Uskutočnili sme pedagogický experiment, ktorého cieľom bolo overenie použitia 
doplnkových učebných textov o energii vo vyučovaní v 9. Ročníku ZŠ. Overenie spočívalo 
v komparácii vzdelávacích výsledkov dosiahnutých vo vyučovacom procese, kde boli tieto 
texty použité, s výsledkami, kde sa vyučovalo klasickým spôsobom. Porovnávala sa 
vedomostná úroveň z preberaného učiva, t.j. žiaci po prebraní tematického celku „Energia 
v prírode, technike a spoločnosti“ absolvovali didaktický test z tohto tematického celku.  
 
Záver 
Výsledky, získané počas pedagogického experimentu je možné zhrnúť do týchto bodov: 

1. Použitie doplňujúcich učebných textov o energii pri výučbe tejto tematiky v 9. 
ročníku ZŠ prispelo k vyššej vedomostnej úrovni. 

2. Využívanie doplňujúcich učebných textov pri preberaní tematického celku energia je 
pre žiakov zaujímavé a pútavé, pretože sa týkajú aktuálnej oblasti dnešnej doby, 
čoho následok je väčší záujem o túto tému u žiakov.  
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FYZIKA V PROJEKTE EÚ UČÍME (SA) TVORIVO, AKTÍVNE, PRE ŽIVOT 
 
Zuzana Majerčáková 
Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje aktivitám z fyziky v rámci projektu Učíme (sa) tvorivo, 
aktívne, pre život, ktorý je realizovaný pod záštitou Agentúry ministerstva školstva pre 
štrukturálne fondy EÚ, operačný program Vzdelávanie. 
Fyzika je v ňom zastúpená dvomi aktivitami: 

1. Prírodovedné laboratórium 
2. Angličtina vo fyzike 

 
Kľúčové slová: projekt EÚ, inovatívne metódy vyučovania, aktivity vo fyzike 
 
Úvod 
Súčasná situácia v školstve je v znamení uskutočňovania reformy vzdelávania na 
základných a stredných školách. Reforma je podporovaná aj samostatným operačným 
programom Vzdelávanie, ktorému dala konečný súhlas vláda v decembri 2006. 
Na základe tohto operačného programu je poskytovaná podpora na rozvoj ľudských 
zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Jeho 
garantom je Ministerstvo školstva SR.  
Proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ zabezpečuje Agentúra MŠ SR 
pre štrukturálne fondy. Za účelom naplnenia globálneho cieľa operačného programu 
Vzdelávanie boli vytvorené 4 prioritné osi. Prioritná os 1 sa zameriava na regionálne 
a vysoké školstvo, pokrýva teda základné, stredné a vysokoškolské vzdelávanie. 
Napĺňanie cieľa reformy vzdelávania sa realizuje v rámci opatrenia Premena tradičnej 
školy na modernú. 
 
1. Škola a projekt EÚ 
Naša škola je súkromné športové gymnázium. Je to mladá škola - škola po prvýkrát 
otvorila svoje brány 1.septembra 2006.  
Prvoradým zameraním školy je športová činnosť. Škola zabezpečuje všestrannú športovú 
prípravu podľa druhu športu, najmä  futbal a florbal. Spolupracuje so športovými klubmi 
a podieľa sa na všestrannom rozvoji talentovaných športovcov. V rámci všeobecnej 
prípravy mládeže sa žiaci venujú plávaniu. 
Neoddeliteľnou súčasťou prípravy športovcov je vzdelávacia činnosť. Gymnázium 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi, 
s cieľom poskytnúť úroveň gymnaziálneho vzdelania s prihliadnutím na danosti, 
schopnosti, nadanie, talent a záujmy študenta tak, aby sa uplatnil v živote. 
Súčasná finančná situácia v školstve sa značne prejavuje na materiálno-technickom 
vybavení škôl a na zabezpečení vyučovacieho procesu. So zložitou finančnou situáciou sa 
najťažšie vysporadúvajú novovzniknuté školy. Riešenie situácie s využitím entuziazmu 
pedagogických zamestnancov ponúka práve operačný program Vzdelávanie. Ponúka 
možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci opatrenia 
Premena tradičnej školy na modernú.  
Naša škola využila túto možnosť hneď v prvej výzve Agentúry MŠ SR pre štrukturálne 
fondy EÚ a úspešne  podala projekt s názvom Učíme (sa) tvorivo, aktívne, pre život.  
Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci školy a žiaci školy. V priebehu 
projektu sa realizovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zapojených do 
aktivít projektu s cieľom rozvíjať ich kľúčové kompetencie (odborný rast, digitálna 
gramotnosť, schopnosť využívať progresívne metódy a formy vyučovania, používať 
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moderné didaktické prostriedky a IKT), vďaka ktorým sú teraz pripravení aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti vo vyučovacom procese v prospech žiaka. Táto činnosť je 
realizovaná aktivitou Rozvíjanie kľúčových kompetencií učiteľov pre premenu tradičnej 
školy na modernú. 
V súčasnom štádiu projektu prebieha aktivita Inovácia didaktických prostriedkov, obsahu, 
metód a foriem vyučovania, kedy pedagogickí zamestnanci pripravujú a realizujú inovácie 
vo svojom učebnom predmete s využitím zakúpených didaktických pomôcok a techniky, 
počítačového a softvérového vybavenia. 
Jednotlivé aktivity projektu sú vzájomne prepojené tak, aby vytvorili potrebné zázemie pre 
realizáciu zamerania projektu – premenu tradičnej školy na modernú. Odborne pripravení 
pedagogickí zamestnanci, moderné vybavenie školy, žiaci ako cieľ inovácie metód, foriem 
a obsahu vyučovania – na týchto troch pilieroch stojí predkladaný projekt. 
 
2. Fyzika v projekte 

Nevyhnutnosť zavádzať inovatívne metódy do vyučovania fyziky, a tak stimulovať záujem 
žiakov o fyziku je všeobecne známa. Experiment je v tomto zmysle veľmi silný motivačný 
nástroj. Preto sme do aktivity nášho projektu Inovácia didaktických prostriedkov, obsahu, 
metód a foriem vyučovania zahrnuli 2 čiastkové činnosti pre predmet fyzika: 

• Prírodovedné laboratórium 
     a 

• Angličtina vo fyzike, 
prostredníctvom ktorých chceme pre žiakov nášho gymnázia zatraktívniť a sprístupniť 
fyziku ako prírodnú vedu.  
 
3. Angličtina vo fyzike 

Naša škola vzdeláva a vychováva talentovanú mládež napr. pre činnosť profesionálneho 
športovca v rôznych športových kluboch aj v zahraničí, kedy sa nezaobíde bez znalosti 
cudzieho jazyka. Výučba anglického jazyka je dôležitým prvkom pre budovanie 
medzipredmetových vzťahov. Cieľom aktivity Angličtina vo fyzike je posilniť znalosť 
anglického jazyka ako dorozumievacieho prostriedku v rámci učebného predmetu fyzika. 
Myšlienka činnosti je nasledovná: 

1. vybrať si vhodné fyzikálne témy  
2. vybrať si kľúčové pojmy z danej témy 
3. naučiť žiakov anglické ekvivalenty kľúčových pojmov na hodine anglického jazyka 
4. použiť anglické kľúčové pojmy na hodine fyziky 

Tento model vyučovacej hodiny som realizovala v nasledujúcich ročníkoch pri týchto 
fyzikálnych témach: 
 v 1.ročníku (v súčasnosti zodpovedá 6.ročníku ZŠ) – váhy, váženie 
                                                                                    - teplomer, meranie teploty  
 vo 4.ročníku (v súčasnosti zodpovedá 9.ročníku ZŠ) – počasie a podnebie 
                                                                                      - zrážky 
 v laboratórnej úlohe „Meranie výkonu“ 
 v laboratórnej úlohe „Meranie rýchlosti“ 

Ukážka z vyučovacej hodiny so žiakmi 1.ročníka nášho gymnázia na tému Teplomer, 
meranie teploty (obr. 1): 
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Obr. 1: Anglické kľúčové pojmy a popis teplomera pomocou anglických slovíčok 

 
V ďalšej časti hodiny sme spoločne uskutočnili experiment pomocou prenosného 
meracieho systému ULab v prepojení s PC a dataprojektorom. Sledovali sme zmenu 
teploty horúcej vody po priliatí studenej vody. 
V dôsledku obsahovej zmeny predmetu fyzika v Štátnom vzdelávacom programe bude 
nutné v budúcnosti upraviť výber tém (napr. meteorológia sa v novom programe fyziky 
nenachádza). 
 
4. Prírodovedné laboratórium 

Cieľom činnosti je sprístupniť moderné spôsoby merania veličín s využitím moderného 
meracieho systému Coach a informačných a komunikačných technológií. Voľbou tém 
z bežného života sprístupniť žiakom obsah meraní, viesť žiakov k správnym návykom 
(správna životospráva, starostlivosť o zdravie), k estetizácii školského prostredia, ukázať 
im súvislosti v prírodných vedách. Činnosť rozvíja základné kompetencie v oblasti vedy 
a techniky, digitálnu kompetenciu a kompetenciu naučiť sa učiť. 
Čiastková činnosť sa realizuje pre žiakov piateho a šiesteho ročníka ako nepovinný 
predmet Prírodovedné praktiká v rozsahu 0,5 hodiny týždenne. Žiaci sa delia na 2 skupiny, 
prakticky sa vyučovanie realizuje ako dvojhodinovka jedenkrát za 4 týždne pre jednu 
skupinu. Postup činnosti a jednotlivé výsledky žiaci zaznamenávajú do pracovného listu, 
ktorý odovzdajú na záver hodiny po analýze a vyhodnotení merania. Týmto spôsobom sa 
zabezpečí spätná väzba a upevnenie poznatkov získaných na vyučovacej hodine. Na 
záver jedného cyklu žiak získa zbierku pracovných listov z meraní. 
 
5. Prírodovedné praktiká pre 5.ročník 

Prehľad tém a použité metódy : 
• Skladanie vektorov       Java applet 
• Zmena polohy telesa pri pohybe     Java applet 
• Pohyb plachetnice      videomeranie Coach 
• Voľný pád telesa      meranie Coach 
• Atmosférický tlak vo výťahu    meranie ULab 
• Zloženie atmosféry a teplota v električke  meranie ULab 
• Zdroje tepla, teplota plameňa    meranie Coach 

Pre nasledujúci školský rok plánujem pripraviť ďalšie témy zamerané na fyzikálne deje 
počas vybraných športových činností, napr. pohyb futbalovej lopty pri odkopnutí, pohyb 
florbalovej hokejky pred úderom do loptičky a pod. 
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Voľný pád telesa – meranie tiažového zrýchlenia g 
Popis merania: Žiaci postupujú podľa návodu, ktorý som pripravila pre merania z fyziky 
s použitím Coach 6. Tiažové zrýchlenie odmerajú pomocou senzora svetla, ktorý slúži ako 
optická brána. Osvetlený pásik s otvormi v rovnakých vhodne zvolených vzdialenostiach 
nechajú padať. Počas pádu pásika sa mení intenzita osvetlenia. Z nameraných údajov 
intenzity osvetlenia od času zistia hodnoty času, za ktoré padajúce teleso prejde vopred 
známu vzdialenosť (vzdialenosť medzi susednými otvormi) (Obr. 2). Z údajov o čase a 
vzdialenosti vypočítajú hodnotu zrýchlenia voľného pádu g ako zmenu rýchlosti za časový 
interval. Postup činnosti a jednotlivé výsledky žiaci zaznamenávajú do pracovného listu. 

 

  
Obr. 2: Ukážka žiackeho merania tiažového zrýchlenia 

 
6. Prírodovedné praktiká pre 6.ročník 

Prehľad tém a použité metódy : 
• Elektrický náboj, elektrické pole     Java applet 
• Elektromagnetická indukcia     meranie Coach 
• Zvuky hudobných nástrojov     meranie Coach 
• Rýchlosť zvuku , hlasitosť zvuku     meranie Coach 
• Osvetlenie       meranie Coach 
• Pľúca, dýchanie       meranie Coach 
• Srdce – monitorovanie EKG a tepu    meranie Coach 

 
Pľúca, dýchanie – meranie frekvencie dýchania v pokoji a po námahe 
Popis merania: Cieľom je pozorovať dýchanie človeka v pokoji a po námahe, resp. 
v uzavretom priestore. Študovať proces dýchania ako pravidelný dej, pri ktorom sa dá určiť 
jeho perióda a frekvencia. Študovať proces dýchania ako proces, pri ktorom sa mení 
obsah kyslíka a vodných pár v uzavretom priestore. Žiaci postupujú podľa návodu, ktorý 
som pripravila pre merania z fyziky s použitím Coach 6. Na meranie použijú dýchaciu 
trubičku so sondou termočlánok, ktorá má malú hmotnostnú tepelnú kapacitu. Preto je 
schopná odmerať aj rýchle zmeny teploty, ktoré vznikajú pri vydychovaní vzduchu. Postup 
činnosti a jednotlivé výsledky žiaci zaznamenávajú do pracovného listu. (Obr. 3) 
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Obr. 3: Ukážka žiackeho merania frekvencie dýchania 

 
Záver 
Vďaka tomu, že sa u nás na škole našla skupina zanietených učiteľov sme využili možnosť 
inovácie didaktických prostriedkov za pomoci štrukturálnych fondov EÚ, čo pre 
prírodovedné predmety znamená značnú modernizáciu vyučovania, a tým aj ich 
popularizáciu. Používanie meracieho systému Coach je pre žiakov príťažlivé. Pracovali 
väčšinou v malých skupinkách (2 – 3 žiaci), pretože máme dostatočný počet meracích 
panelov aj sond. K najpútavejším patrilo meranie množstva CO2, O2, teploty a vlhkosti 
vzduchu v električke, ako aj meranie závislosti atmosférického tlaku od výšky vo výťahu 
17 - poschodovej budovy. Tento spôsob merania umožňuje získavať žiakom informácie 
o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných experimentov. 
V budúcnosti plánujem upraviť výber tém v dôsledku obsahovej úpravy predmetu fyzika 
podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, a vo väčšej miere sa zamerať na 
pozorovanie dejov a objavovanie zákonitostí pri rôznych športových činnostiach. 
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EXPERIMENTY A PRÍKLADY – DILEMA ALEBO SÚČINNOSŤ 
 
Gabriela Pavlendová 
Katedra fyziky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava 
 
Abstrakt: V článku sú opísané jednoduché fyzikálne experimenty ktoré spolu s výpočtom 
ozrejmujú vybrané state z fyziky. Ich jednoduchosť umožňuje ich využtie aj s väčšími 
skupinami žiakov. Používanie experimentov zvyšuje zrozumiteľnosť a tým aj záujem o 
fyziku.  
 
Kľúčové slová: jednoduchý fyzikálny experiment, zrozumiteľnosť a obľúbenosť fyziky, 
kompetencie 
 
Úvod 
Vývoj v každej oblasti života prudko akceleruje. V škole je to vidieť na žiakoch a zmenách 
požiadaviek kladených na absolventov všetkých typov škôl. Prednovembrové generácie 
vychádzali zo školy do prvého zamestnania, ktoré bolo pre väčšinu z nich zamestnaním až 
do odchodu do dôchodku. Toto je už nenávratná minulosť. Škola v súčasnosti by mala 
pripraviť žiaka na to, ako sa správať v situáciách, ktoré si ani učiteľ ani žiak v čase svojho 
vzdelávania nevedeli predstaviť. Úloha učiteľa je okrem tradičných disciplín naučiť žiaka 
ako nájsť informácie a získať zručnosti – aj také, ktoré doposiaľ nemal ani jeden z nich. 
Učiteľ a žiak by sa teda mali učiť spolu, spolu rozvíjať svoju tvorivosť v celej komplexnosti 
významu tohto slova. 
 
Niekoľko citátov na zamyslenie a vysvetlenie: 
 
Arthur Koestler: 
Kreativita je proces učenia sa, keď učiteľ a žiak sú v tej istej osobe.  
 
Beatrix Potter: 
Našťastie ma nikdy neposlali do školy, vymazali by tak moju originalitu.  
 
Linus Pauling: 
Najlepší spôsob, ako mať nápad, je mať veľa nápadov.   
 
V podmienkach súčasného školstva a požiadaviek na žiakov je experiment aj napriek 
akýmkoľvek argumentom o nedostatku času vzhľadom na počet hodin fyziky a objeme 
učiva nevyhnutnosťou. (O tom, že fyzika v poslednej školskej reforme veľmi utrpela sa už 
popísala veľa).  Fyzikálny experiment robí vyučovanie zaujímavým a zmysluplným. Veľa 
sa v súčasnosti diskutuje aj o vzdialených experimentoch, najmä pri e-learningovej forme 
výučby, ale narastajúcu obľubu majú experimenty realizované svojpomocne vyhotovenými 
pomôckami. Jedná sa hlavne o jednoduché, názorné a z hľadiska prípravy i finančnej 
náročnosti, čo najdostupnejšie experimenty. Ak ich spojíme s výpočtom  žiak si 
bezprostredne overí užitočnosť osvojovaných fyzikálnych poznatkov a experiment aj 
počítanie príkladov sa stane súčasťou reálneho života žiaka. Takéto experimenty možno 
využiť na hodine ale aj zadať ako domácu úlohu. Doma si experiment žiak môže viackrát 
zopakovať a zamyslieť sa. Takto získané vedomosti sú hlbšie, trvalejšie a poznávanie je 
zábavnejšie.  
Žijeme v čase informačnej revolúcie a nájsť zdroje nápadov je ľahšie ako kedykoľvek 
predtým. Je potom na každom učiteľovi, ako experimenty zaradí. Počas praxe 
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stredoškolského učiteľa som skúšala rôzne kombinácie, ale mala som aj stabilných 
obľúbencov, z ktorých niekoľko uvediem. 
Na prvých hodinách, keď hovoríme o meraní, zápise laboratórnej práce, neistotách sa mi 
osvedčila laboratórna práca 
 
Nepriame meranie 
 
Úloha 
Určite nepriamym meraním polomer jednotlivých krúžkov na papieri. 
 
Návod 
Papier s kruhmi vo veľkom obdĺžniku položte na zem na kopírovací papier potlačenou 
stranou nadol. Potom na papiere pustite z dostatočnej výšky guličku ( sklenenú, oceľovú) 
100 x. Sledujte výšku, z ktorej budete guličku púšťať. 
 
Spracovanie 

• Najprv je potrebné spočítať všetky zásahy guľôčky na papieri vo vnútri obdĺžnika a 
určiť, koľko z nich bolo úplne v určitom z kruhov. 

• Potom zmerať plochu obdĺžnika a spočítať počet kruhov. Ak sú všetky kruhy 
rovnaké môžeme predpokladať, že platí vzťah: 
 
Zásahy vnútri kruhu/všetky zásahy = plocha všetkých kruhov/plocha obdĺžnika 
 
Z tohto vzťahu je možné vyjadriť plochu všetkých kruhov. 

• Ďalej treba spočítať všetky kruhy a určiť obsah jedného kruhu. 
• Z obsahu jedného kruhu potom už možno pomocou známeho vzťahu S =ΠR2 

jednoducho dopočítať polomer kruhu R.  
 
Ďalší postup už závisí na tom, koľko času máme. Ja som si počas merania študentov 
pripravila tabuľku, kde som potom zapísala vypočítané polomery jednotlivých dvojíc a 
vypočítali sme výberový priemer, potom podľa toho s akou vekovou kategóriou som robila 
sme počítali neistoty. Porovnali sme našu hodnotu s hodnotou zmeranou pravítkom. 
 
Ak nie je dostatok času stačí zadať posledný bod: 
 
Porovnajte vašu hodnotu s polomerom ostatných skupín študentov a zmerajte polomer 
kruhu pravítkom. Ako veľmi sa líšili hodnoty medzi jednotlivými skupinkami a polomer 
nameraný priamo? Kde podľa vás vznikli najväčšie nepresnosti? 
 
V každom prípade je pre žiakov prekvapivé, aký presný je výsledok merania. 
 
Toto cvičenie môže byť zaradené do výučby aj pred výkladom Rutherfordovho modelu 
atómu. Jedná sa vlastne o simuláciu časticového experimentu, kedy sú terčíky z určitého 
materiálu ostreľované vysokoenergetickými časticami. 
 
Pri preberaní voľného pádu sa ponúka zaujímavá úloha: zisťovanie reakčného času. 
 
Reakčný čas 
 
Úloha 
Určite reakčný čas s použitím pravítka 
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Pomôcky 
pravítko 
 
Návod 
Jeden žiak drží visiace pravítko a v niektorom (nečakanom) okamihu ho pustí. Druhý žiak 
je pripravený a snaží sa pravítko čím skôr zachytiť (aby bolo samotné chytanie 
jednoduché, pravítko visí medzi prstom a ukazovákom). Keď žiak pravítko pustí, toto 
začne padať, klesne o nejakú dĺžku a potom ho druhý žiak zachytí.  
 
Pád pravítka môžeme považovať za rovnomerne zrýchlený pohyb zo zrýchlením g, 

prejdená dráha je pritom daná vzťahom 
2

2gts =  . Preto keď odmeriame dráhu, ktorú 

pravítko prešlo kým sme ho zachytili, môžeme určiť ako dlho padalo (to je presne reakčná 
doba) pomocou toho istého vzťahu. Môžeme porovnať reakčný čas na rôzne podnety, 
chytáme pravítko so zatvorenými očami a signál je tlesknutie, pichnutie špendlíkom. Opäť 
robíme viac meraní a výberový priemer. 
 
K tomuto cvičeniu pekne nadväzuje príklad o bezpečnej ceste autom 
 
Bezpečná jazda automobilom 
 
Automobil sa pohybuje po priamej vodorovnej ceste stálou rýchlosťou v0 = 72 km/h. Vodič 
uvidí v diaľke vo vzdialenosti 95 m prekážku, spadnutý strom, a začne brzdiť. Jeho 
reakčná doba na prekážku bola t0 = 1,6 s, až začnú brzdy účinne pôsobiť. Potom 
automobil znižuje svoju rýchlosť za každých 2,5 s o 10 m/s. 

a) Na milimetrový papier nakresli graf závislosti rýchlosti v automobilu od času t. 
b) Pomocou grafu urči čas t1, za ktorý vodič od okamihu uvidenia prekážky automobil 

zastaví. 
c) Pomocou grafu urči dráhu s1, ktorú automobil za čas t1 prejde. Zastane pred 

prekážkou alebo narazí do nej? 
d) V prípade, že by vodič bol nepozorný a jeho reakčný čas by sa zvýšil na t0´ = 2,5  

s stačil by za uvedených podmienok brzdenia zastaviť pred prekážkou? Nakresli do 
pôvodných súradníc farebne graf pre tento prípad. 

e) Rovnako zlé brzdenie môže spôsobiť zhoršený stav bŕzd automobilu. 
Spomaľovanie automobilu pri brzdení v tom prípade by bolo menšie, napr. za každé 
4 s o 10 m/s. Nakresli do pôvodných súradníc farebne graf pre tento prípad. 

f) Aké poučenie z toho pre vodičov a technický stav vozidla vyplýva? 
 
Ďalšia obľúbená laboratórna práca je meranie rýchlosti výstrelu diabolky. Rada som ju 
používala v prvom ročníku, keď už sme mali za sebou dynamiku a celok o energii. Jej 
prednosťou je komplexnosť a pre žiakov je jednoznačne zážitkom. Nehovoriac 
o udivených pohľadoch ostatných žiakov a kolegov, keď „beháte po škole so zbraňou“ 
 
Rýchlosť výstrelu diabolky 
Jeden spôsob ako určiť rýchlosť projektilu pri výstrele, je zmerať dráhu dreveného kvádra, 
ktorú prejde po podložke po zásahu projektilom. 
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Pomôcky 
vzduchovka, drevená doska (0,5 - 1 m dlhá), drevené kvádre (50 - 300 g), meter, váhy 
 
Návod 
Dosku položíme na stôl a k jednému okraju položíme drevený kváder. Nabitú vzduchovku 
priložíme hlavňou zboku ku kvádru vodorovne s podložkou a vystrelíme. Kváder sa 
posunie o niekoľko centimetrov až o niekoľko desiatok centimetrov (podľa hmotnosti). Túto 
vzdialenosť zmeriame metrom. 
 
K výpočtu rýchlosti diabolky budeme potrebovať poznať jej hmotnosť, tú určíme zvážením 
väčšieho počtu diaboliek. 
 

   
 
Budeme potrebovať poznať súčiniteľ trenia medzi kvádrom a podložkou. Ten môžeme 
zmerať niektorou klasickou metódou, napríklad zmeraním uhlu naklonenia dosky, pri 
ktorom sa kváder pohybuje rovnomerným pohybom. Z rovnosti síl na naklonenej rovine v 
takom prípade vychádza pre súčiniteľ trenia f  
 
f = tg£ 
 
Spracovanie 
Označme si hmotnosť diabolky m a jej rýchlosť pri výstrele v. Hmotnosť dreveného kvádra 
je M a rýchlosť kvádra s diabolkou tesne po zásahu je w. 
 

 
 
Pri zásahu musíme počítať so zákonom  zachovania hybnosti (mechanická energie strely 
sa nepremení len na pohybovú energiu kvádra, ale aj na deformáciu a teplo, čo nevieme 
vyjadriť). 
 

 
 
Po zásahu sa pohybová energie kvádra so strelou postupne premieňa na prácu trecích síl, 
ktorú vyjadríme ako súčin trecej sily a dráhy s. Zákon zachovania energie zapíšeme: 

 
 
odkiaľ rýchlosť kvádra so strelou po zásahu je: 
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Dosadením do prvého vzťahu pre zachovanie hybnosti dostávame hľadanú rýchlosť 
výstrelu diabolky: 
 

 
         
S rýchlosťou je spojená aj ďalšia laboratórna práca, ktorú som využívala pri preberaní 
kmitavého pohybu. Moja otázka na začiatku bola, prečo nás vlastne bolí, keď nám pichnú 
injekciu do zadku a prečo je to ešte horšie, keď je sestrička nahnevaná a ponáhľa sa. 
 
 
Meranie rýchlosti strely s fľašou a injekčnou striekačkou 
 
Pomôcky 
Prázdna fľaša od minerálky, niť, malá injekčná striekačka. 
 
Návod 
Fľašu od minerálky zavesíme na dve rovnobežné nite tak, že jej os je vodorovná (obr. 4). 
Fľaša predstavuje oscilátor, ktorý môže kmitať tak, že fľaša koná pritom len postupný 
pohyb. Do injekčnej striekačky natiahneme napr. 5 ml vody. 

 
 
Spracovanie 
Vodnú strelu vystreľujeme pri pokusoch zo striekačky postavenej ústim oproti otvoru fľaše 
v smere osi fľaše. Vybudené kmity fľaše majú relatívne malý útlm. Kmitanie pokračuje 
dlhšiu dobu, ktorá postačí na pohodlné určenie amplitúdy A. Zo známej hmotnosti m fľaše, 
hmotnosti ms vodnej strely a z nameranej amplitúdy A a periódy T kmitov, vieme určiť 
rýchlosť „vodnej strely“. 
Zo zákona zachovania hybnosti pre rýchlosť strely vs vychádza 

 
pričom okamžitá rýchlosť v fľaše po „výstrele“ je daná maximálnou rýchlosťou oscilátora, 
takže 

. 
Naše výsledky boli okolo 10 ms-1. Keďže sme motorizovaná generácia využila som 
príležitosť na premenu jednotiek na kmh-1. 36 kmh-1 je rýchlosť, ktorou sa v centre mesta 
jazdí (alebo malo by sa) autom. Nečudo, že to bolí, keď si očkovacia látka prediera cestu. 
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Posledná zaujímavá laboratórna práca, ktorú by som chcela predstaviť je meranie na 
priblíženie zákona rádioaktívnej premeny.  
 
Zákonitosti rádioaktívnej premeny 
 
Pomôcky 
100 hracích kociek, mincí alebo cukríkov 
 
Úloha 
zistiť funkčnú závislosť počtu nepremenených rádionuklidov od času 
 
Návod 
žiaci sa rozdelia na 10 skupín. Každá skupina dostane 10 kociek. Na povel žiaci hodia 
kocky a spočítajú počet kociek na ktorých je 6. To budú rozpadnuté jadrá a z ďalšieho 
hádzania budú vyradené. Na tabuli zapíšeme do pripravenej tabuľky počet hodov 6 
(rozpadnutých jadier). Každý hod budeme považovať za jednotku času. Pokračujeme až 
kým nedostaneme 6 na všetkých kockách.  
 
Spracovanie 
Hodnoty z tabuľky vynesieme do grafu. Počet jadier dN, ktoré sa v priebehu času dt 
premenia závisí od počtu ešte nepremenených jadier N v čase t, od časového intervalu dt 
a od pravdepodobnosti premeny λ: dN = - λ N dt. 
Po integrovaní 

 

dostaneme zákon premeny, udávajúci závislosť počtu ešte nepremenených rádionuklidov 
po uplynutí času t v tvare: 

 
kde N0 je počiatočný počet nuklidov nestabilného izotopu v čase t = 0 s. Pre dobu 
polpremeny platí: 
 

 
odkiaľ dostávame súvis medzi dobou polpremeny a konštantou premeny: 

 
 
Okrem laboratórnych prác realizovaných v škole alebo doma mali medzi žiakmi popularitu 
aj experimenty, ktoré si sami vyhľadali a neskôr prezentovali pred spolužiakmi z triedy, 
potom školy a niektorí aj na dňoch fyziky organizovaných RNDr. Tatianou Hajdúkovou. 
 
Niekoľko obrázkov z jedného takéhoto dňa. 



Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. - 7. máj 2010 

- 181 - 

    

Obr. 1. Hudobná pohľadnica Obr. 2. Megabubliny 
 

                   
 

Obr. 3 Klaksón                                     Obr. 4 Plavidlo na sviečkový pohon 
 

V posledných rokoch sme si zvykli hodnotiť predmety podľa toho ako rozvíjajú 
kompetencie žiakov. Z pohľadu experimentov vo fyzike to vyzerá takto: 
Kompetencia k celoživotnému vzdelávaniu  - reflektovanie procesu vlastného pozorovania, 
popisovania, analyzovania, modelovania sledovaných dejov.  
Sociálne komunikačné kompetencie-spracovanie informácií v grafickej, obrazovej, 
analytickej, dátovej forme  
 
Kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznanie v oblasti vedy a techniky- 
využívanie vzorcov, modelov, štatistiky, diagramov,  obrazov, grafov, tabuľky na 
zachytenie a popísanie pozorovaných dejov tvorba a overovanie hypotéz, schopnosť 
naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania, schopnosť 
naznačiť validitu záverov založených na množstve pozorovaní, schopnosť vyhodnotiť 
celkový experiment včítane použitých postupov, identifikovať trendy v dátach, vytvárať 
predpovede založené na dátach,  naznačovať závery založené na dátach, použiť poznatky 
na vysvetlenie  
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Kompetencie sociálne  a personálne-spolupráca a zodpovednosť za prácu v skupine, 
schopnosť akceptovať skupinové rozhodnutia.Tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných, 
diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme,vytvárať si vlastný hodnotový systém. 
 
Kompetencie pracovné- samostatné projekty, rovesnícke vyučovanie 
 
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
vedecká práca v skupine je úspešná len ak sa sleduje záujem celku a nie jednotlivca- 
deľba úloh, aktívne počúvanie, brainstorming a pod. 
 
Na záver dovoľte ešte čínske príslovie: Ak sa učíš preto, aby si si zapamätal, zabudneš. 
Ak sa učíš preto, aby si porozumel, zapamätáš si. 
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2000 
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Praha, 2000.  
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http://www.ucmeradi.sk/index.php?da_show=174&&full=1&lang=1&sid=4c14b2509513
f6.87688951&ident=4&fetch=44&findtext=reak%E8n%FD+%E8as&show44_view=0> 
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mic%20and%20Nuclei/Radioactivity/page_5485.html 
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CHAOTICKÁ DYNAMIKA V RÁDIOAKTÍVNOM ROZPADE 
 
J. Krempaský*, Š. Húšťava** 
*FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
**Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 
 
Abstrakt: V príspevku sa objasňuje, prečo je potrebné skúmať rádioaktívny rozpad prvkov 
aj vyše sto rokov po objavení rádioaktivity. Ukázalo sa, že dominantnú úlohu v dynamike 
nášho vesmíru hrá tzv. fyzikálne vákuum, preto je potrebné preskúmať jeho vlastnosti. 
Keďže jeho priame experimentálne skúmanie je vylúčené, je potrebné sa oprieť o javy, 
ktoré sú fyzikálnym vákuom ovplyvňované a jedným z nich je rádioaktívny rozpad prvkov. 
Ukazuje sa, že touto cestou možno získať veľmi zaujímavé a netriviálne informácie. 
 
Kľúčové slová: fyzikálne vákuum, rádioaktivita, chaotická dynamika, self-similarita, 
deterministický chaos, fraktálna štruktúra. 
 
Úvod 
Koncom minulého storočia sa fyzici oboznámili s javmi, ktorých význam sa doceňuje až 
v tomto storočí. V súvislosti so skúmaním klimatických systémov narazil klimatológ Lorenz 
[1] na problém chaotickej dynamiky, ktorá však demonštrovala iné vlastnosti, ako už 
predtým známa a dobre rozpracovaná dynamika súvisiaca s tzv. stochastickým chaosom. 
Ukázalo sa, že vzniká aj v systémoch s malým počtom stupňov voľnosti (ale nie menším 
ako tri) a že vytvára vo fázovom priestore zvláštne štruktúry vyznačujúce sa self-similarity 
(sebe-podobnosťou). Elementárnym modelom takejto štruktúry je tzv. Kantorova množina. 
Jej vznik demonštruje obr.1.  Podobným algoritmom možno vykonštruovať aj 
viacrozmerné štruktúry charakterizované sebe-podobnosťou.  
 

 
 

Obr. 1: Konštrukcia jednoduchej Kantorovej množiny. 
Matematik Mandelbrot [2] nazval základné elementy takýchto štruktúr  „fraktály“ a preto sa 
príslušné štruktúry nazývajú aj fraktálové štruktúry.Pre ich charakteristiku sa zaviedla tzv. 
fraktálová dimenzia (Hausdorffova miera) a to vzťahom 
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Kde ε  je lineárna mierka zvolená za základ, ( )εN  počet základných elementov, ktoré sú 
potrebné na pokrytie útvaru o jednotkovej veľkosti. Táto miera poskytuje celé čísla (1, 2 
a 3) pre bežne jedno, dvoj a trojdimenzionálne útvary a necelé čísla pre fraktálové 
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štruktúry. Tieto informácie, ktoré zo začiatku mali skôr povahu matematickej zábavy, 
nadobudli pragmatický význam, keď sa zistilo, že dynamika mnohých fyzikálnych procesov 
je naozaj fraktálová a v súvislosti s domnienkou autorov práce [3], že aj fyzikálne vákuum 
mohlo by vykazovať fraktálovú dynamiku. Práve tieto skutočnosti boli stimulom pre 
preskúmanie rádioaktívneho rozpadu ako možného indikátora tohto fenoménu. 
 
1. Rádioaktivita ako možný indikátor fraktálovej štruktúry fyzikálneho vákua 
Je známe, že rádioaktívny rozpad prvkov prebieha v chaotickom režime, avšak doteraz si 
nikto nepoložil otázku, či tento chaos je stochastický alebo deterministický. Pričom 
nájdenie správnej odpovede na túto otázku by malo podstatný vplyv na riešenie takých 
závažných fyzikálnych problémov, akými sú v súčasnosti napríklad problém „teórie 
všetkého“ a problém tzv. hierarchie (problém prečo v prírode existujú len určité kategórie 
elementárnych častíc). Ak by totiž fyzikálne vákuum  „pracovalo“  v režime stochastického 
chaosu, potom by sme sotva mohli očakávať existenciu nejakej striktne definovanej teórie 
všetkého, ak však je tento chaos deterministický, potom je nutné, aby príslušná dynamika 
bola definovaná prostredníctvom deterministických rovníc.  
Uvedené myšlienky boli podnetom pre autorov práce [4], aby sa pokúsili pomocou 
vhodného experimentu uvedenú otázku skúmať. Ako materiál na skúmanie sa zrodil 
rádioaktívny jód a pri získaní konkrétnych výsledkov sa opierali o prácu Grassbergera 
a Procaciu [5]. Jednoznačne sa preukázalo, že skúmaný rozpad prebieha v režime 
deterministického chaosu, pričom príslušná dynamika je fraktálová s fraktálnou dimenziou 

2,019,2 ±=D . Tento výsledok nás povzbudil k tomu, aby sme sa získaný poznatok 
pokúsili preveriť aj na iných materiáloch. 
 
2. Meranie rádioaktívneho rozpadu amerícia  241Am 
Pri voľbe rádioaktívneho amerícia 241Am sme vychádzali z požiadavky, aby to bola 
kvalitatívne iná vzorka, ako bol rádioaktívny jód  131J. Zatiaľ, čo jód sa rozpadá čistým beta 
rozpadom, rádioaktívne amerícium možno považovať prakticky za čistý alfa žiarič. Možno 
sa preto domnievať, že rovnaké stimuly pre rozpad, ktoré sa generujú vo fyzikálnom 
vákuu, sú kvalitatívne odlišné. Tak by sa mohla preskúmať aj otázka, či sa toto vákuum 
správa „uniformne“ vo všetkých svojich zásahoch do dynamiky nášho reálneho sveta, 
alebo či nepredstavuje mnohovrstvovú „štruktúru“ s odlišnými účinkami. Samotný meraný 
materiál možno charakterizovať nasledovnými údajmi: 
Jedno meranie nemusí byť dostatočne presvedčivé, preto sme zvolili  alfa rozpad nuklidu 
241Am podľa nasledujúcej schémy rozpadu. 
 

 
Z rozpadovej schémy možno zistiť nasledujúce údaje o energiách a pravdepodobnosti 
energetického prechodu. Registrujeme alfa rozpad prostredníctvom sprievodného gama 
žiarenia. Alfa žiarenie je odtienené 3 mm obalom detektora a samotnou katódou detektora, 
preto ho nemožno zaregistrovať vzhľadom na jeho prenikavosť. Nevzniká žiadne beta 
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žiarenie a ani pozitróny. Teda 241Am je čistý alfa žiarič so sprievodným gama žiarením 
o energii  59,5 keV  s pravdepodobnosťou prechodu 35,9 %. Gama žiarenie pod túto 
energetickú čiaru detektor nie je schopný zaregistrovať. Energia 69,2 keV má 
zanedbateľne malú pravdepodobnosť prechodu 0,18 %. Takže detektor naozaj registruje 
len na energetickú čiaru 59,5 keV, teda alfa rozpad je meraný cez gama žiarenie. 
241Am sa mení na 237Np s polčasom premeny 432,2 roka. 
Nasledujúca tabuľka uvádza energiu a pravdepodobnosť alfa prechodov. 
Energia (MeV) Pravdepodobnosť  
      5.308200               0.000339 
      5.388000               0.014000 
      5.443000               0.128000 
      5.485700               0.852000 
      5.512000               0.002000 
      5.544300               0.003400 
Nasledujúca tabuľka uvádza energiu a pravdepodobnosť sprievodných gama prechodov. 
Energia (MeV) Pravdepodobnosť 
      0.013900               0.427000 
      0.026345               0.024000 
      0.033205               0.001060 
      0.059537               0.359000 
      0.069231               0.001793 
 
Meranie sa vykonalo s proporcionálnym detektorom gama žiarenia na meranie príkonu 
dávkového ekvivalentu RS 04 rakúskej firmy Bitt Technology s nasledujúcimi základnými 
parametrami: 
Energetický rozsah: 40 keV až 3 MeV 
Merací rozsah: 10 nSv/h až 10 Sv/h 
Účinnosť detekcie: 1 % 
Výsledky našich meraní sú znázornené na obr. 2. Predstavujú záznamy početnosti 
odchýlok rozpadov od  fitovanej rozpadovej krivky v jednosekundových meraniach 
zaznamenané v intervaloch 103, 104, 105 meraní. 
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Obr. 2: Záznamy 103, 104, 105 jednosekundových meraní na rádioaktívnom ameríciu 

241Am 
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Diskusia 
Aj vizuálny pohľad na záznamy znázornené na obr. 2. signalizuje, že skúmaná dynamika 
jasne demonštruje prítomnosť self-similarity a teda fraktálnej štruktúry. Vyplýva to aj 
z priameho porovnania záznamov z meraní na rádioaktívnom jóde  a terajších našich 
meraní na ameríciu. Tie prvé (merania jódu) boli podrobené aj serióznej matematickej 
analýze, ktorá vyústila  aj do stanovenia hodnoty fraktálnej dimenzie. V prípade našich 
meraní na ameríciu sa uvedená analýza ešte neuskutočnila z dôvodu veľkej prístrojovej 
i časovej náročnosti matematického vyhodnotenia/stanovenia dimenzie fraktálnej 
štruktúry. Jeden záver sa však javí ako nespochybiteľný, aj merania na rádioaktívnom 
ameríciu demonštrujú fraktálnu podobu dynamiky fyzikálneho vákua. 
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Abstrakt: Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky (EPPOG) a Európska 
fyzikálna spoločnosť (EPS) každoročne organizujú  podujatie International Particle Physics 
Masterclasses (MC), na ktorom sa študenti stredných škôl stanú na jeden deň členmi 
vedeckého kolektívu fyzikov  na univerzite a zoznámia sa s riešením najaktuálnejších 
problémov časticového výskumu. Doposiaľ sa uskutočnilo 6 ročníkov MC, všetky so 
slovenskou účasťou. Iniciátorom a koordinátorom tohto podujatia na Slovensku je 
združenie Virtuálna kolaborácia (konkrétne jej členovia pôsobiaci na jednotlivých 
slovenských univerzitách), ktoré sa stalo aj medzinárodným spoluorganizátorom tohto 
podujatia, http://www.physicsmasterclasses.org. Videokonferenčné prepojenie účastníkov 
z celého sveta sa realizuje vďaka  technickej podpore medzinárodného projektu  z celého 
sveta pracovníkmi univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Aby sme udržali doterajšie dobré 
pozície Slovenska v rámci projektu MC, doplnili sme ho o ďalšie aktivity, ktorých cieľom je 
vzbudený záujem u študentov dlhodobo udržať a rozvíjať. Pilotne sme vyskúšali 
osvedčenú metodiku MC v ďalšom obore – usporiadali sme Astronomické MC, 
pokračujeme vo fyzikálnych seminároch a súťaži prezentácií (CASCADE), medzinárodný 
projekt sme rozšírili aj na regionálnu úroveň – vo vybraných stredných školách 
východoslovenského regiónu sme usporiadali lokálne MC s úvodnými prednáškami a 
následnými meraniami študentov. Snažíme sa neustále zatraktívňovať obsah i formu, 
začali sme využívať elektronické hlasovacie zariadenie, nové informačno – komunikačné 
technológie  sú využívané aj v dištančnom kurze „Okná do modernej fyziky“, ktorý sme 
otvorili pre študentov gymnázií východoslovenského regiónu. Obsahuje 10 modulov 
z modernej fyziky so základným učebným materiálom, množstvom zaujímavých liniek, 
hodnotiacim testom. Jeho súčasťou je aj diskusné fórum a dve prezenčné stretnutia – 
merania a záverečný workshop so súťažou prezentácií na vybranú tému.  
 
 
Kľúčové slová: veľký hadrónový kolajder, popularizácia fyziky, časticová fyzika, 
Masterclasses Hands on Particle Physics, dištančný kurz  
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Úvod 
V marci 2010 boli v najmodernejšom experimentálnom zariadení pre štúdium mikrosveta – 
vo veľkom hadrónovom urýchľovači s protibežnými zväzkami (LHC) v CERNe [1,2] 
uskutočnené zrážky protónov pri doteraz najvyšších dosiahnutých energiách. Vedecký 
program LHC je naplánovaný minimálne na dve desaťročia, predstavuje teda aj dlhodobú 
perspektívu pre súčasných študentov stredných škôl rôznych odborov [3]. Pracovníci 
slovenských fyzikálnych pracovísk sa preto snažia u stredoškolských študentov vzbudiť 
záujem o fyziku a fyzikálny výskum, tento záujem dlhodobo udržať a ďalej rozvíjať 
poskytnutím variabilných možností vzdelávania a dosiahnuť tak aj zvýšenie záujmu 
o vysokoškolské štúdium prírodovedných a technických smerov [4].  
 
Čo sa udialo po opätovnom spustení LHC a čo sa od LHC očakáva 
Urýchľovač častíc LHC bol po dvadsaťročnom budovaní oficiálne uvedený do prevádzky 
v septembri roku 2008. Nehoda na jednom spoji ho však už po týždni vyradila z ostrej 
prevádzky. Technické uvedenie do prevádzky je dlhodobý a postupný proces, 
s množstvom testov jednotlivých uzlov celého urýchľovacieho komplexu. Bolo vynaložené 
enormné úsilie na analýzu  príčin nehody, opravu zariadenia a zabezpečenie toho, aby k 
podobnej udalosti už nedošlo. 
O rok neskôr, počas testovacej prevádzky sa dňa 23. 11. 2009 podarilo na experimente 
ALICE plných 40 minút zaznamenávať zrážky  dvoch proti sebe letiacich zväzkov 
protónov, z ktorých každý mal energiu 450 GeV, pričom sa dovedna zrekonštruovalo 284 
protónovo - protónových zrážok. Tieto experimentálne údaje boli spracované 
a publikované a predstavujú prvý fyzikálny výsledok z experimentov na LHC.  
Dňa 30. marca 2010 sa uskutočnili zrážky dvoch protibežných zväzkov protónov s 
energiou 3500 GeV (3.5 TeV), teda pri celkovej energii zrážky 7 TeV, čo predstavuje 
doposiaľ nikde nedosiahnutý svetový rekord.  Na tento deň CERN pripravil program pre 
akreditovaných novinárov, živý satelitný a internetový prenos z Centrálneho riadiaceho 
strediska LHC,  ako aj z riadiacich stredísk jednotlivých experimentov. Prostredníctvom 
internetu sledovali priebeh pokusu odborníci z celého sveta. "Začína nová éra časticovej 
fyziky, dosiahli sme zrážky s energiou 7 TeV", uviedla hovorkyňa CERNu Paola Catapano. 
Riaditeľ pre urýchľovače a technológiu CERN Stephen Myers, sa vyjadril, že „navedenie 
dvoch zväzkov k zrážke bolo veľkou technologickou výzvou,  môžeme to prirovnať ku 
zrážke dvoch ihiel odpálených z opačných brehov Atlantického oceánu, ktoré v polovici 
cesty na seba narazia svojimi hrotmi.“  
Získavanie experimentálnych údajov pri tejto energii je plánované na plných 18 mesiacov 
s následnou niekoľkomesačnou prestávkou na prípravu urýchľovača na plánovanú 
maximálnu energiu každého zväzku 7 TeV. Počas týchto 18 mesiacov takmer nepretržitej 
prevádzky bude jeden mesiac určený aj na štúdium zrážok jadier olova, čo je časť veľmi 
zaujímavá pre experiment ALICE, ktorý je zameraný na štúdium kvarkovo-gluónovej 
plazmy vznikajúcej práve pri zrážkach ťažkých jadier. Štyri detektory LHC (ATLAS, ALICE, 
CMS a LHCb) zachytili počas prvého dňa údaje z pol milióna  zrážok, ktoré vedci neskôr 
podrobne analyzovali. Dodnes sa podarilo získať niekoľko stovák miliónov zrážok a budú 
sa následne analyzovať.  
Nemalým dielom k spusteniu a správnemu fungovaniu experimentu ALICE prispeli aj 
košickí vedeckí a inžinierski pracovníci. Úspešne bola pripravená časť riadiacej elektroniky 
kremíkového pixelového detektora (SPD), ktorý sa nachádza najbližšie k miestu interakcie 
dvoch častíc a je jedným z kľúčových detektorov celého experimentu, ako aj hardware 
potrebný na čítanie údajov z SPD. Košická skupina ALICE prispela taktiež k vývoju 
centrálneho rozhodovacieho systému (CTP), ktorý vyberá zrážky vhodné na ďalšie 
spracovanie. Konkrétne bol skonštruovaný elektronický modul TTCit, potrebný na ladenie 
a monitorovanie toku signálov medzi CTP a jednotlivými subdetektormi ALICE a k tomu 
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bol vyvinutý aj nevyhnutný software. Taktiež boli vykonané nevyhnutné simulácie pre 
určenie radiačnej záťaže jednotlivých detektorov experimentu ALICE. 
Predpokladá sa, že pri zrážkach vysokoenergetických častíc by sa mohli vytvoriť 
podmienky, aké tu boli zlomky sekúnd  po Veľkom tresku. Experimenty by mali odhaliť 
vlastnosti temnej hmoty, ktorej je vo vesmíre oveľa viac, ako hmoty všetkých 
pozorovaných objektov. Mohli by sme sa dozvedieť, kam sa stratila antihmota, ktorej bolo 
na počiatku vesmíru rovnaké množstvo ako hmoty. Ďalšou výzvou je hľadanie Higgsovho 
bozónu, teoreticky predpovedanej častice, ale zatiaľ nikdy nepozorovanej, o ktorej sa 
predpokladá, že dodáva časticiam ich hmotnosť. Okrem tohto všetkého sa možno 
dozvieme, či náš štvorrozmerný svet nie je v skutočnosti ešte viac rozmerný. Treba si však 
uvedomiť, že experimenty budú prebiehať pomerne dlhý čas, a ešte dlhšie bude trvať 
analýza všetkých získaných údajov, takže na odpovede na vyššie položené otázky si ešte 
budeme musieť počkať. V každom prípade sa pre fyziku a kozmológiu začína nová etapa 
poznania.  
 

 
                  
                    Riadiace centrum LHC. 
. 
 

                        
Foto: archív 

 
 
   Predposledný marcový deň sa podarilo na  
  urýchľovači LHC realizovať zrážku protónov 
                  s energiou 7 TeV 

Obr. 1 Pohľad do CERNu 
 
Popularizácia časticovej fyziky, slovenský príspevok  
Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky (EPPOG) a Európska fyzikálna 
spoločnosť (EPS) sú hlavnými organizátormi medzinárodného projektu EU  s názvom 
„Hands on Particle Physics - International Masterclasses for High School Students“ (MC), 
ktorého sa od jeho začiatku zúčastňuje aj Slovensko [5,6,7]. Myšlienka tohto podujatia 
vznikla pri príležitosti Medzinárodného roku fyziky v roku 2005 a odvtedy prebieha každý 
rok počas dvoch jarných týždňov. Každoročne sa ho zúčastňuje približne 6000 študentov 
stredných škôl v asi 80 štátoch celého sveta [8]. Študenti prichádzajú do najbližších 
univerzít alebo výskumných centier a stanú sa na jeden deň členmi vedeckého kolektívu 
fyzikov, aby strávili tento deň odhaľovaním záhad časticovej fyziky - odkrýva sa pred nimi 
podstata a vlastnosti štruktúry hmoty, oboznamujú sa s hlavnými myšlienkami modelov 
popisujúcich mikrosvet. Strategickým zámerom projektu je umožniť študentom, aby 
pracovali ako skutoční vedci v autentickom prostredí inštitúcií časticovej fyziky, aby pocítili 
vzrušenie pri spracovávaní skutočných experimentálnych údajov a zakúsili aj problémy 
bežné pri vyhodnocovaní získaných vedeckých výsledkov. 
MC prebiehajú súčasne na 5 - 7 univerzitách vo svete v danom dni. Študenti si na svojej 
univerzite dopoludnia vypočujú prednášky o základnej štruktúre hmoty, o základných 
interakciách, a o metódach používaných vo výskume štruktúry hmoty pri vzdialenostiach 
menších ako sú rozmery atómových jadier. Popoludní študenti spracúvajú experimentálne 
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údaje z CERNu. Prostredníctvom EVO [9] videokonferencie porovnávajú svoje výsledky a 
diskutujú o nich s účastníkmi v iných krajinách – práve tak, ako to robia skutoční časticoví 
fyzici v medzinárodných kolaboráciách. Videokonferenčná diskusia, moderovaná na záver 
dňa fyzikmi z CERNu, dodáva podujatiu jedinečný charakter a podieľa sa na jeho veľkom 
úspechu. Videokonferencia umožňuje študentom uvedomiť si pocit medzinárodnej 
spolupráce vedcov a výskumníkov. Materiály o časticovej fyzike, ku ktorým majú študenti 
prístup na webových stránkach a niektoré dostávajú na CD, boli preložené do 17 jazykov, 
včítane slovenského jazyka.  
Slovensko hrá významnú úlohu v  celom medzinárodnom projekte, jeho iniciátorom 
a koordinátorom na Slovensku je združenie Virtuálna kolaborácia (konkrétne jej členovia 
pôsobiaci na jednotlivých slovenských univerzitách), ktoré sa stalo aj medzinárodným 
spoluorganizátorom tohto projektu. Videokonferenčné prepojenie účastníkov z celého 
sveta sa realizuje vďaka podpore slovenského Caltech-EVO tímu. SR sa spolu s USA tiež  
podieľala na štatistickom vyhodnotení dotazníkov (spätnej väzby od študentov) z r. 2007 
pre medzinárodné MC.  
Dotazníkový prieskum medzi účastníkmi ukázal, že študenti boli nadšení účasťou na 
najmodernejšom výskume v autentickom prostredí. Ocenili, že mohli nahliadnuť do 
medzinárodnej organizácie moderného výskumu, ako aj to, že pomocou prístupných 
prezentácií fyzikov spoznali svet subatómových častíc a mali možnosť nazrieť do výskumu 
časticovej fyziky. „Mala som pocit, že robím niečo, čo robia experimentálni fyzici každý 
deň“, napísala sedemnásťročná študentka. Sedemdesiatpäť percent študentov sa 
vyjadrilo, že moderná fyzika by mala byť viac zastúpená vo výučbe stredoškolskej fyziky. 
Úspešné hodnotenie priebehu projektu študentmi a ich pedagógmi nás viedlo 
k rozhodnutiu o jeho ďalšom pokračovaní a rozšírení. Pritom využívame vlnu záujmu 
verejnosti o dianie na urýchľovači LHC a prostredníctvom MC poskytujeme informácie o 
fyzike na LHC a slovenskej účasti na tomto projekte stredoškolákom vo všetkých 8 krajoch 
Slovenska. Mnohí študenti odchádzajú z  Masterclasses nadšení a otvorení pre ďalšiu 
spoluprácu a preto pokračujeme v kontakte so študentmi  ďalšími rôznorodými aktivitami, 
a to prezenčnou aj dištančnou formou s využitím informačno – komunikačných technológií  
(IKT). Využitie komunikačných a prezentačných technológií v sieťovom prostredí prináša 
konkrétnu nadhodnotu  v popularizačnom a vzdelávacom účinku. Pomocou metódy 
komplementárnych podujatí je možné sprístupniť popularizačné a vzdelávacie informácie 
väčšiemu počtu prijímateľov informácií a zároveň im umožniť vybrať si mieru obtiažnosti 
podľa vlastného rozhodnutia. Komplementárny prístup uvažuje s podujatiami, ktoré sú 
zložené z viacerých zdanlivo samostatných častí (prednášky, využívanie multimediálnych 
tutoriálov, workshopy, samostatné praktické činnosti, súťaže, slávnostné festivaly 
a vyhodnotenia kvízov a súťaží miniprojektov, distribuované sprievodné vzdelávacie 
materiály a ďalšie), ktoré sa navzájom dopĺňajú, a väčšina z nich je prepojených alebo 
sprístupnených prostredníctvom internetu. 
Rozšírili sme medzinárodný projekt aj na regionálnu úroveň – vo vybraných stredných 
školách východoslovenského regiónu usporadúvame lokálny projekt MC s úvodnými 
prednáškami a následnými meraniami študentov (už bez medzinárodného 
videoprepojenia). V roku 2008 prebehli prvé dva lokálne projekty MC na gymnáziách v 
Gelnici a Spišskej Starej Vsi. V roku 2009 sme tento projekt realizovali aj na Gymnáziu D. 
Tatarku v Poprade, Lipanoch, Spišskej Novej Vsi a v roku 2010 v Prešove.  
V rámci medzinárodného a regionálneho projektu chceme rozšíriť a prehĺbiť vzdelávacie 
aktivity počas dlhšieho časového obdobia (3 – 6 mesiacov) formou zapojenia študentov do 
dištančného kurzu Okná do modernej fyziky, ktorý okrem 10 modulov s témami zo 
súčasnej fyziky obsahuje linky na  ďalšie zaujímavé aktivity, hodnotiace testy, úlohy na 
samostatnú prácu. Súčasťou kurzu sú dve prezenčné stretnutia so študentmi na našich 
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akademických pracoviskách vo forme workshopov, počas ktorých sami realizujú 
zaujímavé experimenty a prezentujú svoje práce na zadané témy. 
Súčasné MC projekty tiež dopĺňame podľa britského vzoru projektom CASCADE, kde 
študenti pracujú v tíme (2-5) na ústnej 20-minútovej prezentácii na vybranú tému 
z časticovej fyziky, ktorú potom prednesú pred kolektívom, napr. pred triedou na hodine 
fyziky, svoje vystúpenie natočia  a organizátorom pošlú ppt prezentáciu a záznam 
vystúpenia. Organizátori potom vyberú niekoľko najlepších tímov a pozvú ich na finále na 
univerzitu. Víťazná skupina získa finančné prostriedky na týždenný pobyt v CERNe.  
Pokračujeme v tzv. MC seminároch, v ktorých prestavujeme študentom špičkových 
slovenských výskumníkov a zároveň zanietených popularizátorov fyziky. Semináre 
nadväzujú na témy, ktoré odzneli na MC a rozširujú ich na ďalšie atraktívne oblasti. 
Semináre a najlepšie prednášky sa nahrávajú a sprístupňujú na slovenských webových 
MC stránkach. 
Snažíme sa preniesť našu overenú metodiku z časticových MC aj do iného oboru 
(astronómia, kozmické žiarenie). Pilotne sme vyskúšali MC aj v astronómii a prvé 
skúsenosti boli veľmi dobré. 
 
Dištančný kurz „Okná do modernej fyziky“ 
V marci 2010 sme zahájili 12-týždňový pilotný projekt dištančného kurzu „Okná do 
modernej fyziky“ v prostredí MOODLE [10], do ktorého sa zapojilo 54 študentov a učiteľov 
fyziky zo štyroch gymnázií (Košice – 2, Prešov, Kežmarok) východoslovenského regiónu. 
Cieľom dištančného kurzu je prostredníctvom desiatich samostatných častí – modulov 
(atóm, atómové jadro, sily, štandardný model, urýchľovače, detektory, laboratórne 
cvičenie, CERN, kvarkovo-gluónová plazma, medicínska fyzika), priblížiť študentom tie 
oblasti fyziky, ktorým sa v rámci vyučovacích hodín zrejme podrobnejšie nevenujú. Sú to 
elementárne častice, z ktorých sa skladá celý náš vesmír, sily, ktoré medzi nimi pôsobia, a 
tiež spôsoby, ako ich môžeme študovať. Súčasťou kurzu je taktiež náhľad do špičkových 
fyzikálnych experimentálnych zariadení, ako je veľký hadrónový urýchľovač, ktorý sa práve 
v čase kurzu uvádzal do činnosti. Každý modul obsahuje aj rôzne aktivity, ktoré podľa 
vlastného záujmu študentov poskytujú široké možnosti ich ďalšieho vzdelávania v danej 
problematike. Pomocou samohodnotiacich testov si študenti v každom module môžu 
overiť ako porozumeli základným pojmom a javom, ktorým sa daný modul venuje. Je 
otvorené diskusné fórum. Celý priebeh on-line štúdia je elektronicky vyhodnocovaný. 
Modul „Laboratórne cvičenie“ je prípravou na prvé prezenčné stretnutie študentov, na 
ktorom študenti spracúvajú experimentálne údaje z CERN. Náplňou druhého stretnutia 
všetkých účastníkov na záver kurzu je súťaž prezentácií dvojčlenných tímov na zvolenú 
tému (výberom zo šiestich možností - Z čoho sa skladá svet? Základné sily prírody, ako 
pôsobia. Späť v čase – Hubblov teleskop, veľký tresk a vývoj Vesmíru. Čo je za 
štandardným modelom. Fyzika elementárnych častíc a raný Vesmír. Teória všetkého – 
veda alebo sci-fi...), celkové vyhodnotenie kurzu a ocenenie najúspešnejších účastníkov. 
Dvaja najúspešnejší účastníci kurzu získavali ako výhru týždenný pobyt v CERN.  
Aby sme získali spätnú väzbu s cieľom ďalšieho skvalitnenia kurzu, všetci účastníci na 
záverečnom stretnutí vyplnili hodnotiaci dotazník kurzu. Otázky boli zamerané na časovú 
náročnosť, obsah i formu kurzu. Z odpovedí na prvú oblasť otázok  vyplynulo (Obr. 2), že 
veľkej väčšine študentov (84%) vyhovuje daný rozsah kurzu (týždeň na jeden modul) 
a dominantná časová náročnosť v rozsahu 0,5 – 1 hodina na jeden modul je primeraná 
v rámci aktivít voľného času študentov. Ukázalo sa, že študenti priemerne venujú 
používaniu počítača 3 hodiny týždenne a v podstatne väčšej miere (67%) ho využívajú na 
zábavu a kontakt s priateľmi, ako na štúdium, čo môže byť spôsobené nedostatkom 
podnetov na vzdelávacie aktivity realizované digitálnymi technológiami zo strany 
pedagógov. 
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10 modulov kurzu a záverečný projekt ste absolvovali v časovom rozpätí 12 týždňov.  
Uveďte, aká dĺžka trvania kurzu by vám osobne najviac vyhovovala. 
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Obr. 3 

 
Na Obr. 3 sú zobrazené výsledky odpovedí na otázku smerujúcu k porovnaniu úrovne 
vedomostí študentov z danej témy (pre každý modul) pred a po preštudovaní materiálov 
kurzu. Pred kurzom študenti ohodnotili svoje vedomosti vo všetkých uvedených oblastiach 
ako nízke (2,00 – nízka úroveň), po kurze úroveň vedomostí narástla (3,26 – viac ako 
priemerná). Z pohľadu nárastu vedomostí teda môžeme konštatovať, že kurz bol vo 
všetkých témach pre študentov prínosným. Celková kvalita študijných materiálov – 
množstvo študijnej literatúry, aktuálnosť zdrojov, odborná úroveň učebných textov a kvalita 
výkladu (Obr. 4) bola hodnotená ako takmer nadpriemerná. Priemerne bola hodnotená 
úroveň elektronických zdrojov, takže bude potrebné prehodnotiť ich zaradenie v aktivitách 
kurzu. Z celkového hodnotenia kurzu (Obr. 5) vyplynulo, že kurz je vhodne pripravený 
s primeranou úrovňou materiálov. Zaujímavosť kurzu je v rozpätí veľmi zaujímavý – 
zaujímavý, náročnosť je ohodnotená ako stredne veľká a časová náročnosť skôr ako 
ľahká. Veľmi pozitívne je hodnotená spokojnosť so získanými poznatkami (veľmi vysoká - 
vysoká) a ich využiteľnosťou v ďalšom štúdiu (vysoká). Na kurze študentov najviac zaujalo 
množstvo nových informácií, ich aktuálnosť a zaujímavosť, možnosť on-line štúdia, ale aj 
osobný kontakt s lektormi a záverečné prezentácie, uvítali by viac animácií 
a videosekvencií priamo k textom, či viac prezenčných stretnutí. Všetky závery, ktoré 
vyplynuli z hodnotiaceho testu, sa budeme snažiť využiť na ďalšie modifikovanie 
a skvalitnenie kurzu.  
Tento kurz bude tvoriť aj základ dištančných častí vzdelávacieho programu „Okná do 
modernej fyziky“ v rámci aktualizačného programu s prezenčnou a dištančnou formou pre 
učiteľov základných a stredných škôl. Tento program bude pozostávať z troch modulov: 
Fyzika mikrosveta, Technologický prínos časticovej fyziky, Praktické ukážky 
experimentálnych metód. Hlavným cieľom aktualizačného programu je priblížiť účastníkom 
najnovšie poznatky z fyziky elementárnych častíc, ktorá prináša v súčasnej dobe 
fundamentálne poznatky o štruktúre hmoty a základných interakciách, umožniť 
absolventom nahliadnuť do fascinujúceho sveta aktuálnych objavov časticovej fyziky 
a ukázať ako tieto objavy menia naše chápanie sveta a súčasne poukázať na významné 
objavy zasahujúce do iných odborov vedy i bežného života, a v neposlednom rade ich 
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oboznámiť s novými metódami a prostriedkami popularizácie časticovej fyziky pre 
študentov stredných a žiakov základných škôl.  
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Obr. 5 

 
Záver 
Ľudia hľadajú odpovede na základné otázky - z čoho sme vytvorení, odkiaľ pochádza 
hmota, ako vznikol Vesmír a ako zanikne. Modernej fyzike, ktorá hľadá odpovede na tieto 
otázky, sa venuje na hodinách fyziky na stredných a základných školách veľmi málo 
pozornosti. Preto je nevyhnutné vybrať najvhodnejšie, aktuálne a atraktívne témy a 
vytvoriť primerané popularizačné a učebné materiály v spolupráci s vedcami a pedagógmi. 
Niektoré vedné disciplíny sa pohybujú na hrane ľudského poznania, prinášajú úplne nové 
poznatky, ktoré sú výsledkom práce tímov odborníkov realizujúcich svoje bádanie v 
špičkových národných, európskych a svetových centrách základného výskumu. Nositeľmi 
nových informácií sú špičkoví vedci, ktorí daný výskum realizujú. Keďže ide o nové a 
aktuálne poznatky, musia byť interpretované priamo v spolupráci s týmito odborníkmi v 
zjednodušenej forme, aby mohli byť odovzdávané študentom a žiakom. Odhaľovanie tajov 
modernej fyziky, ako je časticová fyzika a jej technologické aplikácie, môže prispieť k 
podpore všeobecného záujmu mladých ľudí o fyziku a prírodné vedy. 
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