
Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

144 

0

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

  ITU World Telecommunication /ICT Indicators database 85% 

0% 

TERÉNNE LABORATÓRNE ÚLOHY 

 

 

IĽKOVIČ Sergej, SR 

 

Abstrakt  

Príspevok sa venuje prezentovaním a prípravou experimentálnych úloh z fyziky 
v reálnom prostredí s využitím prostriedkov IKT a GPS. Úlohy sú súčasťou populárnej hry 
Geocaching. 

 

Abstract 

In this article is presented preparation of the physical experimental tasks aplicated in the 
real place using of the ICT and the navigation technology GPS. Tasks are part of the famous 
game Geocahcing. 

 

1 Úvod  

Čas, ktorý je potrebný, aby sa nová technológia stala masovou sa neustále skracuje. 
Vezmime si na porovnanie napríklad nárast počtu predaných televíznych prijímačov (obr. 1a), 
ktorý ešte aj v súčasnosti má rastúcu tendenciu vzhľadom na nízku úroveň niektorých 
rozvojových krajín a mobilných telefónov (obr. 1b), ktorý za približne rovnaké obdobie 
vykazuje výrazne intenzívnejší nárast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1a [1] Obr.1b [2] 

Grafy predstavujú počet predaných zariadení v miliónoch kusov (pripadajúcich na 
domácnosť pre televízne prijímače) v závislosti od roku. Výrazne sa tak skracuje čas 
uvádzania do praxe nových technológií. V takom prípade to znamená, že je potrebné sa čoraz 
intenzívnejšie sledovať vývoj nových technológií a čoraz pružnejšie sa prispôsobovať ich 
vývoju. 

V súčasnosti je penetrácia IKT technológií v našom regióne natoľko intenzívna, že bez 
zveličovania možno konštatovať, že internet je dostupný praktický pre každého. Existencia 
internetu ako takého často krát akceleruje prienik ďalších technológií, prípadne v súčinnosti 
internetu s novou technológiou prináša ďalšiu pridanú hodnotu. Takouto ukážkou je napríklad 
hra Geocaching, ktorá predstavuje spojenie internetu s GPS. 
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2 GPS v službách GeoCachingu 

Princípom hry Geocaching je hľadanie skrýši pomocou navigačných zariadení 
s prijímačom GPS, ktorých súradnice sú uverejnené na oficiálnej stránke Geocaching-u 
(www.geocaching.com) [3], prípadne na iných lokálnych stránkach. 

 Jednou zo základných myšlienok je umiestňovanie skrýši na miestach, ktoré sú 
historicky, kultúrne, geograficky, geologicky, komerčne, turisticky, alebo inak zaujímavé. Pre 
každú skrýšu existuje stručný popis na internete, kde sa možno dozvedieť informácie o danom 
mieste. Každý registrovaný hráč Geocachingu má právo nielen hľadať skrýše, ale ich aj 
zakladať, pričom na túto činnosť sa vzťahujú osobitné podmienky. 

Obsah skrýše tvorí schránka (najlepšie vodotesná, ktorá dobre odoláva poveternostným 
podmienkam), v ktorej sa nachádza zápisník (logbook), drobné predmety na výmenu, 
prípadne tzv. „trackovateľné“ predmety. 

Každá skrýša sa vyznačuje dvomi atribútmi: veľkosťou a typom. Veľkosť skrýše sa 
udáva od micro (veľkosť puzdra na fotografický film) po large (niekoľkolitrové nádoby). 
Existuje niekoľko typov skrýš, pričom neustále vznikajú nové. Typy skrýši sa odlišujú 
ikonou, ktoré môžu byť zobrazené na podkladovej mape (napríklad Google Maps). 

Základné typy skrýši sú: 

• tradičná - schránka je umiestnená presne na súradniciach uvedených na stránke 

• multi - schránka je umiestnená v poslednom stanovišti reťazca pomocných skrýši (tzv. 
stages) 

• mystery - nájdenie súradníc skrýše je spojené s riešením nejakej úlohy, hádanky, 
rébusu 

• webcam - uvedené súradnice privedú hľadača pred webkameru, pričom k odloveniu 
skrýše je potrebné poslať svoju fotku z webkamery  

• letterbox - skrýša navyše obsahuje pečiatku 

• virtual - odlovenie skrýše je spojené so zistením nejakej informácie na mieste 
s uvedenými súradniciami 

• earthcache - geografická obdoba virtuálnej skrýše 

• event - v naznačený čas sa na súradniciach sa uskutoční stretnutie hľadačov 

• CITO (Cache In Trash Out Event) - stretnutie hľadačov spojené s vyčistením 
a uprataním prostredia 

• WiG (Wherigo) - hľadanie skrýše hraním hry 

 

3 Terénne experimenty s využitím Geocaching-u 

Neoddeliteľnou, ba nevyhnutnou súčasťou prírodných vied je empiricko–experimentálna 
zložka, ktorá sa v poslednom období stále viac dostáva na perifériu pozornosti. S ohľadom na 
nástup nových technológií dochádza k nahrádzaniu experimentov simuláciami a efektnými 
modelmi, čo do istej miery môže priniesť ovocie v podobe lepšej predstave, avšak nadmerné, 
alebo neadekvátne použitie takýchto prostriedkov môže pôsobiť kontraproduktívne.  
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Okrem toho, medzi študujúcou mládežou prevláda názor, že poznatky získané na 
prírodovedných predmetoch sú nepoužiteľné a veľmi vzdialené od praktického života, s čím 
za žiadnych okolností nemožno súhlasiť. Je veľa možnosti, kde možno efektne, a pritom 
veľmi jednoducho ukázať aplikácie fyzikálnych zákonov v prostredí, v ktorom žijeme. 
Problémom však ostáva, akým spôsobom možno takúto osobnú skúsenosť s experimentom 
nadobudnúť. Z časovo-organizačného hľadiska je realizácia takýchto aktivít počas 
vyučovacích hodín výrazne obmedzená, avšak otvára sa tu priestor pre mimoškolské 
a záujmové aktivity žiakov. Aby sme oslovili túto skupinu, je nutné zvoliť také formy 
motivácie, ktoré oslovia a nadchnú žiakov pre realizáciu experimentov vo svojom voľnom 
čase. Konkurencia je v tomto smere veľmi silná: internet, televízia, športové či kultúrne 
aktivity a podobne. Ak však využijeme tieto spomenuté činností pre dosiahnutie cieľa, máme 
šancu.  

Hra Geocaching sa vyznačuje črtami, ktoré sú lákavé pre mládež. Sú to predovšetkým: 
práca s informačnými technológiami, pričom nemožno nespomenúť aj sociálny rozmer 
komunikácie zúčastnených odovzdávaním si poznatkov, skúseností, zážitkov prostredníctvom 
stránok Geocaching-u. Účasť v hre je podmienená vedomosťami a zručnosťami pri práci 
s navigačnými zariadeniami GPS. Dnes je táto kompetencia mládeže výrazne posilnená, 
nakoľko vďaka znižujúcej sa ceny GPS prijímačov, tieto prenikli aj do mobilných zariadení 
(mobilných telefónov, vreckových navigácií), ktoré mnohí žiaci už vlastnia. Z vlastnej 
skúsenosti môžem povedať, že sa zďaleka nejedná o zanedbateľnú skupinu. Terénny 
charakter náplne „hľadania pokladov“ je zrejmý zo samotnej povahy hry, v ktorej 
nevyhnutnou súčasťou je skutočný pohyb účastníkov hry v teréne, čo je okrem fyzickej 
aktivity spojené navyše aj so získavaním informácií o navštívených miestach. 

Existuje veľa spôsobov, ako prispôsobiť experimentálne úlohy pre ich nasadenie v hre 
Geocaching. Spôsob záleží iba od požiadaviek úlohy, zvolenej náročnosti a invencie autora. 
Je vhodné, ak sa do úlohy zakomponujú prvky humoru, slovesnosti, momenty prekvapenia, 
rôzne technické pomôcky, netradičné aranžovanie úlohy a podobne. Zvýšime takým 
spôsobom atraktivitu úloh. V každom prípade však sa vyžaduje od autora premyslený postup 
a samoštúdium počas príprav. Aj keď je príprava takýchto experimentov časovo veľmi 
náročná, hlavný prínos je v multiplikatívnosti, teda v možnosti opakovaného použitia pre 
rôzne skupiny. 

 

4 Príprava terénneho experimentu 

V prípravnej fáze je potrebné sa rozhodnúť, či sa terénne experimenty odohrajú 
v reálnom prostredí, kde je základnou výskumnou metódou pozorovanie, alebo si 
experimenty predpripravíme (buď zadávateľ úlohy, alebo jej riešiteľ) a následne sa 
experimenty realizujú na určenom mieste. 

Pri voľbe formy máme na výber z jednotlivých typov skrýši a pri troške fantázie je 
možné využiť prakticky všetky typy. Výber je však silne ovplyvnený požiadavkami a nárokmi 
samotnej úlohy. 

Ako ilustráciu uvádzam v nasledujúcej kapitole príklad využitia skrýše typu Wherigo pre 
terénne experimenty. Hra (skrýša) má názov „Jednoduché stroje – Simple machines“. Viac 
informácií sa nachádza na internetovom odkaze http://www.geocaching.com/ 
seek/cache_details.aspx?wp=GC2BFH4. Názov je uvedený aj v anglickom jazyku, pretože 
úlohy sú často riešené aj cudzincami, čím sa otvára priestor aj pre medzinárodnú spoluprácu 
a zlepšovanie jazykových schopností. 
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5 Wherigo 

Základnou myšlienkou úlohy je hľadanie jednoduchých strojov na Prešovskom sídlisku 
Sekčov a hľadanie základných princípov ich činnosti. Hru je možné hrať na rôznych 
mobilných zariadeniach (napríklad zariadenia Garmin, smartfony a mobilné zariadenia 
s operačnými systémami Windows Mobile, alebo Android, ale aj mobilné zariadenia od firmy 
Apple Macintosh). Podmienkou je inštalácia programu Wherigo (v závislosti od použitej 
platformy) a stiahnutie modulu (cartridge) hry zo stránky pridruženej k skrýši. 

Príprava samotnej hry spočíva v príprave scenára hry, kedy je potrebné si premyslieť aké 
úlohy a akým spôsobom budú vykonávané. Wherigo predstavuje hru, v ktorej sa možno 
pohybovať v reálnom teréne, vchádzať a odchádzať z nadefinovaných zón, interagovať 
s virtuálnymi osobami a predmetmi, interaktívne narábať so zobrazovanými informáciami 
a multimediálnym obsahom (obrázky, zvuky) a podobne. Nezanedbateľnou výhodou je 
využitie matematických nástrojov, ktoré umožňujú realizovať pomerne náročné výpočty ako 
na počítači, avšak vzhľadom na výrazne menšie rozmery v obmedzenom rozsahu, ktoré 
možno využiť pri koncepcii predkladanej hry. Pripravený scenár je potrebné podriadiť 
možnostiam a pravidlám hry Wherigo, o ktorých sa možno podrobnejšie dočítať 
na oficiálnych stránkach hry [4]. Hlavnou činnosťou pri príprave Wherigo hry je jej 
naprogramovanie. Program je napísaný v jazyku LUA. Jeho programovanie by však bolo iba 
za pomoci programovacieho jazyka LUA pomerne zdĺhavé, a preto bol na účely prípravy hier 
Wherigo vyvinuté grafické programovacie prostredie Wherigo builder, ktoré prináša väčší 
komfort a časovú úsporu pri písaní hier. Z vlastných skúsenosti môžem odporučiť ešte jedno 
prostredie z dielne českých autorov s názvom Urwigo, ktoré prináša množstvo vylepšení, 
ktoré ešte viac zjednodušujú programovanie a zároveň prináša rozšírené možnosti pre 
matematické funkcie.  

Zvýšiť príťažlivosť a dynamickosť hier možno zavedením časových limitov pre splnenie 
niektorých úloh, čo môžeme využiť napríklad aj pri zvyšovaní fyzickej zdatnosti, prípadne 
vďaka generátoru náhodných čísel môžeme vytvoriť prakticky neobmedzené variácie jednej 
hry.  

Aj keď prezentovaná problematika je pomerne rozsiahla a neposkytuje dostatočne 
podrobný postup pri tvorbe Wherigo hier, ako aj samotnej tvorbe tematických skrýši, viac sa 
o tejto problematike môžete dozvedieť v [5]. 

 

6 Záver 

Dynamický rozvoj v oblasti IKT a jej penetrácia do každodenného života vytvára silný 
tlak na učiteľa s ohľadom na udržanie kontaktu s vývojom. Okrem toho, nové technológie 
často ponúkajú nové možnosti, vďaka ktorým sa rozširujú perspektívy ich nasadenia aj do 
vyučovacieho procesu, čo povedie k väčšej názornosti učiva, zlepšeniu predstavivosti 
u žiakov a zlepšeniu negatívneho vnímania prírodných vied spoločnosťou.  

V príspevku boli naznačené niektoré možnosti, ktoré ponúka navigačná technológia 
GPS v spojení s internetom, ktoré môžu byť veľmi účelné využité a nasadené vo vzdelávacom 
procese. 
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