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INOVATÍVNE NÁMETY VO VYU ČOVANÍ FYZIKY 

 

 

NOVÁKOVÁ Mária - KIREŠ Marián, SR 

 

Abstrakt  

V príspevku sú predstavené základné typy popularizačných a vzdelávacích aktivít 
realizovaných v rámci medzinárodného festivalu Science on Stage ako aj na Slovensku 
uskutočňovaných národných podujatí. Vzdelávací potenciál inovatívnych námetov je 
predstavený na riešení vybraných fyzikálnych problémov. Pre transfér myšlienok Science on 
Stage a sprístupnenie inovatívnych námetov pre skvalitnenie fyzikálneho vzdelávania bol 
akreditovaný kurz kontinuálneho vzdelávania učiteľov fyziky s názvom: Bádateľské aktivity 
vo fyzikálnom vzdelávaní. Autori charakterizujú ciele a požadované výstupy kurzu.  

 

Abstract 

The basic types of popularization and education activities from international festival 
Science on Stage and Slovak national activities are describes. The educational potential of 
innovative ideas is presented by solving of selected physical problems. For the ideas transfer 
from the Science on Stage for physics education improvement the teacher training course: 
Inquiry based science education, was accredited. The authors describe the objective and 
desired outcomes of the in-service teachers training course: Inquiry activities in physics 
education.  

 

1 Úvod 

Nízky záujem o prírodovedné vzdelávanie je minimálne európskym problémom už 
niekoľko rokov. Zaujímavosť vedeckého objavovania, jeho rozmanitosť ale aj tajuplnosť 
a prekvapivosť, sú len zriedkavo predstavené vo výučbe prírodovedných disciplín. Študent 
častokrát vníma vedu ako oblasť pôsobenia pre úzky okruh špecialistov. Aj napriek 
deklarovanému uvedomeniu si študentov, že všetky moderné zariadenia využívajú moderné 
vedecké poznatky, ich vlastný záujem o porozumenie vedeckých problémov a ich prepojenie 
na prax je nízke. Iste je potrebné prehodnotiť zaužívané prístupy v prírodovednom vzdelávaní 
a zamerať sa práve na nadchnutie sa študentov pre osvojenie si základov vedeckých metód 
skúmania okolitého sveta, ktoré sú pre ich praktický život nevyhnutnosťou.  

V súčasnosti sa do popredia dostávajú vyučovacie metódy kladúce dôraz na aktívne 
osvojovanie poznatkov študentom, pochopenie podstaty vybraných javov a využívanie 
moderných digitálnych technológií podporujúcich okamžitú spätnú väzbu a individuálny 
prístup. Pre učiteľov sa tak otvárajú nové možnosti inovatívnych prístupov k spracovaniu 
vyučovacích hodín. Obrovským zdrojom inšpirácie pre učiteľov prírodovedných predmetov je 
medzinárodná iniciatíva Science on Stage [1].  

 

2 Festival Science on Stage ako zdroj inšpirácie pre učiteľov prírodovedných predmetov 

Cieľom iniciatívy Science on Stage je motivovať učiteľov prírodovedných predmetov pre 
inováciu vzdelávania, realizáciu netradičných experimentov, prenos najmodernejších 
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vedeckých poznatkov a spoluprácu so špičkovými odborníkmi vo vede zameranú na 
popularizáciu. V 27 zapojených krajinách Európy a v Kanade sú organizované národné 
podujatia venované zvýšeniu záujmu mládeže o vedu a prírodovedné vzdelávanie. Ich 
vyvrcholením je medzinárodný festival, prehliadka tých najlepších a toho najlepšieho, čo sa 
v členských krajinách pripravilo za ostatné dva roky. 

Medzinárodný festival má rokmi overený priebeh a záber vlastných aktivít. Prehliadka 
najlepších nápadov a aktivít učiteľov prírodovedných predmetov a ich talentovaných žiakov 
prebieha v niekoľkých formách, akými sú: prehliadka demonštračných experimentov 
v národných stánkoch, predstavenie série experimentov na scéne, pracovné dielne pre 
účastníkov, exkurzie do vedeckých laboratórií, pracovísk a diskusie s odborníkmi 
a osobnosťami, ktorí majú vplyv na smerovanie a rozvoj vzdelávania. Päť dňový maratón 
odbornosti, tvorivosti, zanietenia, nadšenia a inšpiratívneho prístupu k vzdelávaniu zanecháva 
u viac ako 350 účastníkov nezabudnuteľné zážitky a podnety pre ich prácu.  

 

2.1 Demonštračné experimenty v národnom stánku 

Národné stánky sú živou formou interaktívnej prezentácie netradičných experimentov 
a nápadov učiteľov. Počas celého festivalu v nich jednotliví delegáti prezentujú svojim 
kolegom ako odbornú tak aj metodickú a technickú stránku realizácie školských 
experimentov, demonštrácií a meraní. Steny národných stánkov zdobia postery 
s podrobnejším ozrejmením fyzikálnej podstaty, fotodokumentáciou z realizácie jednotlivých 
experimentov v stánku. Návštevníci prechádzajú od stánku ku stánku, vzájomne diskutujú, 
experimentujú a vymieňajú si skúsenosti a námety. Počas prehliadky môžu za relatívne krátky 
čas získať množstvo cenných námetov. Pre prezentáciu v stánku sú preto vyberané spravidla 
experimenty, ktoré upútajú rôznymi efektmi (svetelnými, zvukovými a pod.), môžu sa 
zopakovať alebo prerušiť bez zložitejších úprav jednotlivých pomôcok a k pochopeniu 
základnej podstaty stačí jednoduché a rýchle vysvetlenie. Na jednom z podujatí nás zaujal 
model blesku.  

Na jeho zhotovenie bolo použité plexisklo, veľký počet kancelárskych pripináčikov, 
papierové makety objektov potiahnuté na zadnej strane hliníkovou fóliou, školský zdroj 
vysokého napätia.  

 

Obr.1: Model blesku 

Blesk je prírodný elektrostatický výboj. Stálou cirkuláciou vodných kvapiek vo vnútri 
búrkového mraku dochádza k distribúcii elektrických nábojov. Medzi mrakmi navzájom, 
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resp. medzi mrakmi a zemským povrchom sa indukuje elektrické napätie. Búrkový mrak 
funguje ako generátor statickej elektriny a zároveň ako obrovský kondenzátor. Medzi dvoma 
mrakmi, resp. medzi mrakom a zemou vzniká silné elektrické pole. Vzduch, aj keď je 
relatívne dobrý elektrický izolátor, sa v silnom elektrickom poli ionizuje a stáva sa elektricky 
vodivým. V priestore medzi mrakmi, resp. medzi mrakmi a zemou dochádza za daných 
podmienok po prekročení prierazného napätia k elektrickému výboju, blesku. Výboj, blesk, si 
hľadá cestu s najmenším elektrickým odporom, preto najčastejšie zasiahne najvyššie 
a najvodivejšie objekty (napr. stožiar, bleskozvod, strom). Obdobne môže dôjsť k tečeniu 
prúdu aj na zemskom povrchu. Ak sa pri rozkročení každá noha človeka na zemskom povrchu 
dotýka miesta s rôznym elektric0kým potenciálom (vzniká tzv. krokové napätie), môže telom 
pretiecť prúd smrteľnej intenzity. Model blesku názorne zobrazuje priebeh výboja medzi 
mrakmi, medzi mrakom a zemou, tečenie prúdu pri krokovom napätí, ochranný účinok 
bleskozvodu. 

Iste prekvapujúci priebeh a fyzikálne bohatý je princíp lineárneho magnetického 
urýchľovača. Na jeho zhotovenie je využitá vodorovná dráha so žliabkom, neodýmové 
megnety a oceľové guľôčky. Experiment je známy aj pod označením Gaussov kanón [2].  

 

 

Obr.2: Usporiadanie lineárneho magnetického urýchľovača  
s fotobránami na meranie rýchlostí 

Na vodorovnej dráhe so žliabkom sú v rovnako veľkých odstupoch položené štyri 
neodýmové magnety. O dráhu sú pevne upevnené lepiacou páskou. Severné póly všetkých 
magnetov sú umiestnené v rovnakom smere. Dve oceľové guľôčky ležia pri severnom póle 
každého magnetu. Deviata oceľová guľôčka je na konci dráhy. Uvedieme ju do pohybu 
s malou rýchlosťou smerom k južnému pólu prvého magnetu. Guľôčka je magnetom 
priťahovaná a narazí do magnetu. Na základe zákona zachovania energie a hybnosti sa jej 
kinetická energia prenesie na druhú stranu a umožní uvoľnenie ďalšej oceľovej guľôčky 
smerom k druhému magnetu. Keďže magnetická sila magnetu zrýchľuje pohyb guľôčky, jej 
kinetická energia postupne narastá. Tento proces sa opakuje pri každom magnete. Posledná 
oceľová guľôčka vyletí omnoho väčšou rýchlosťou ako bola počiatočná rýchlosť prvej 
oceľovej guľôčky. Ak uvažujeme dokonale pružné zrážky (oceľová guľôčka – severný pól 
magnetu, južný pól magnetu – oceľová guľôčka), kinetická energia guľôčok narastá 
v dôsledku práce vykonanej magnetickými silami magnetov. 

Študenti môžu merať veľkosť zmeny rýchlosti guľôčok v závislosti od veľkosti 
počiatočnej rýchlosti, od vzdialenosti medzi magnetmi, od magnetickej sily magnetov a počtu 
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magnetov. Umiestnením fotobrán ku každému z magnetov môžu študenti pozorovať postupný 
nárast rýchlosti a porovnávať zmenu rýchlosti v závislosti od veľkosti relevantných 
parametrov.  

 

2.2 Predstavenie na scéne  

Predstavenie na scéne je zábavná vedecká show, počas ktorej sú fyzikálne zákonitosti 
predvádzané zaujímavým a náučným spôsobom na javisku. Príťažlivosť týchto unikátnych 
vzdelávacích aktivít spočíva v nečakaných, prekvapivých efektoch vo veľkom formáte. 
Plynulý prechod od najmenších pomôcok ku väčším, od jednoduchších fyzikálnych javov 
ku zložitejším stupňuje dramatizáciu predvádzaného pokusu. Obľúbenosť týchto predstavení 
zvýrazňujú aj vtipné slovné i neverbálne vsuvky, gradácia napätia, prekvapenie, čo bude 
nasledovať. Zmyslom nie je len pobaviť účastníkov predstavením na scéne a ukázať 
im využiteľnosť fyziky, ale vďaka systematickému sledu udalostí zanechať v mysliach 
divákov vedecký príbeh.  

Ucelený sled experimentov pomáha lepšie chápať vzájomné súvislostí javov, navádza 
divákov k uvedomovaniu si podstaty prezentovaných skutočností a emotívnym spôsobom 
prispieva k ich zapamätaniu. V školskej praxi by obdobná aktivita mohla byť využitá na 
systematizáciu učiva v závere tematického celku, vstupné opakovanie pred osvojovaním 
nového učiva ale aj ako výstup systematickej práce skupín študentov v rámci školských 
záujmových útvarov alebo projektov. 

Veľmi nás zaujala približne polhodinová show s premenlivým magnetickým poľom, 
transformátormi, ktorá vygradovala experimentmi s indukčným varičom. Jeho rozptylové 
premenlivé magnetické pole indukuje vo vodivých prstencoch prúd. Ak je v prstenci zapojená 
žiarovka, sledujeme pri použití vhodnej záťaže jej svietenie. S rastúcim výkonom žiarovky je 
možné demonštrovať aj samostatné svietenie 500W žiarovky.  

 

 

Obr.3: Vybavenie na demonštráciu experimentov s indukčným varičom. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

219 

3 Kurz kontinuálneho vzdelávanie učiteľov fyziky 

Šírenie inovatívnych myšlienok v oblasti vedy na školách je pre učiteľov komplikovanou 
úlohou, na ktorú musia byť kvalitne pripravení a motivovaní [3]. Náročnosť realizácie 
kurikulárnej transformácie z pohľadu práce učiteľa v zmenených podmienkach, inovovaných 
cieľoch a s dôrazom na rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti fyzikálneho vzdelávania, 
vyžaduje komplexnú podporu prostredníctvom inovačného vzdelávania. 

S myšlienkou podporiť vedeckú a informačnú gramotnosť učiteľov, ponúknuť inovatívne 
metódy vyučovania fyziky, rôzne učebné materiály, pracovné listy, informačné zdroje 
a podporné materiály, bol pripravený a akreditovaný kurz kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
s názvom: Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní. Snahou je podporiť popularizáciu 
vedy a prírodovedného vzdelávania na školách osvojením myšlienok Science on Stage 
učiteľmi a získaním zručností so sériou medzinárodne overených postupov, aktivít a metód 
práce s mládežou. Na základe vzorových ukážok je zámerom kurzu podnietiť učiteľov a ich 
talentovaných žiakov k príprave podobných vzdelávacích a popularizačných aktivít, prípadne 
k vypracovaniu zadaných námetov. Výsledky svojej námahy, ukážky nadšenia pre vedu, 
tvorivosti a prínosu vedeckého objavovania pre spoločnosť budú prezentovať na regionálnej 
prehliadke s cieľom propagovať myšlienku Science on Stage v lokálnej komunite. Vďaka 
tvorivým učiteľom a žiakom, ktorí budú riešiť školské vedecké projekty, je možné preniesť 
chuť do vedeckého skúmania na širšiu komunitu študentov, rodičov a verejnosť. Pomoc 
pri realizácii svojich nápadov môžu získať z grantovej finančnej a odbornej podpory. 
Množstvo inšpirácií, ktoré učitelia načerpajú na regionálnom, národnom i medzinárodnom 
podujatí Science on Stage, im pomôže vytvoriť atmosféru vyučovania nevšednou a pre žiakov 
pútavou. Aktuálne sa do kurzu prihlásilo 19 učiteľov fyziky stredných škôl.  

 

4 Záver  

Projekt Science on Stage prináša množstvo inšpirácií, učiteľom a najmä študentom 
ukazuje zábavnejšiu stránku vedy, ponúka originálne spôsoby získavania a fixovania 
poznatkov. Atraktívnosť tohto projektu je založená na horlivom nasadení jednotlivých 
národných riadiacich výborov, ktorí zostavou najlepších projektov reprezentujú danú krajinu 
na medzinárodnom festivale. Pevne veríme, že vďaka nadšeným pedagógom a ich študentom 
zapojených do vzdelávacieho programu a riešiteľom školských výskumných projektov sa 
prenesie poslanie a myšlienky Science on Stage aj na širšiu komunitu v rámci Slovenska. 

 

Práca vznikla pri riešení projektu APVV LPP-0223-09: Veda na scéne Slovensko 
a projektu 7. rámcového programu Establish (No. 244749). 
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