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Abstrakt  
Príspevok sa zameriava na aktivity, ktorých cieľom je podporiť experimentálnu 

činnosť žiakov na vyučovaní fyziky. Za týmto účelom bol na pracovisku autorov vytvorený 
portál s názvom Virtuálne laboratórium fyziky, ktorý obsahuje množstvo námetov na 
experimentálne aktivity pre žiakov najmä v podobe videoexperimentov. Súčasťou portálu sú 
aj simulácie, ako aj návody na reálne experimenty s počítačovou, resp. bez počítačovej 
podpory. V príspevku sú prezentované aj ukážky vybraných experimentálnych aktivít. 

 
Abstract 

This article is focused on a project that has aimed to support pupils’ experimental 
activities during physics lessons. For this reason a portal called Virtual Physics Laboratory 
has been developed by authors. This portal contains several experimental activities, mainly 
video experiments. Another part of the portal includes simulations, guides to real computer 
based experiments and experiments performed without computer as well. Some samples of 
these activities are presented in the article. 

 
1 Úvod  

 

Vyučovanie fyziky je neodmysliteľne späté s experimentálnou činnosťou, pri ktorej 
žiaci získavajú rôzne zručnosti, ale takisto si rozvíjajú aj niektoré kľúčové kompetencie. 
Na to, aby bolo možné efektívne realizovať experimentálne aktivity na vyučovaní, je potrebné 
splniť viacero podmienok – napr. optimálny počet žiakov v triede, dostatočné množstvo 
pomôcok, ako aj dostatok námetov na experimenty. Skúsenosti autorov, ako aj výsledky 
prieskumov PISA, naznačujú, že na viacerých základných a stredných školách niektoré 
z uvedených podmienok nie sú splnené. 

V slovenských podmienkach najmä výsledky testovania prírodovednej gramotnosti 
(ako jednej z kľúčových kompetencií) pätnásťročných žiakov PISA v rokoch 2006 a 2009 
poukázali na zvýšenú potrebu dôslednejšieho využívania nových prístupov vo vyučovaní 
prírodovedných predmetov [1, 2]. Ako uvádzajú národné správy PISA 2006 a 2009, úroveň 
prírodovednej gramotnosti našich pätnásťročných žiakov je štatisticky významne nižšia ako 
priemer krajín OECD. Navyše – z hľadiska dosiahnutej úrovne prírodovednej gramotnosti – 
je možné konštatovať, že až jedna pätina slovenských žiakov (asi 20 % v roku 2006 a 19 % 
v roku 2009) patrí do rizikovej skupiny žiakov, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku bez 
toho, aby nadobudli aspoň základnú úroveň prírodovednej gramotnosti, čo sa môže negatívne 
prejaviť aj v ich nasledujúcom živote najmä v zmysle uplatnenia na trhu práce.  

Pripomeňme, že medzinárodný výskum čitateľskej, matematickej a prírodovednej 
gramotnosti pätnásťročných žiakov PISA (Programme for International Student Assessment) 
financovaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD, vymedzuje 
prírodovednú gramotnosť ako „schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky 
a vyvodzovať dôkazmi podložené závery s cieľom chápať a pomáhať tvoriť rozhodnutia 
o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom nastali v dôsledku ľudskej aktivity“ [1, s. 29].  
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Domnievame sa, že práve nedostatok empirického poznávania v rámci vyučovacieho 
procesu na hodinách fyziky je jedným (nie jediným) z dôvodov vyššie uvedeného stavu. 
Pritom práve školský experiment má veľký podiel na kognitívnom a kreatívnom procese 
vyučovania a pôsobí motivačne, čím vzbudzuje záujem žiakov o fyziku a o prírodné vedy 
vo všeobecnosti. A najmä – experimentálny charakter fyziky (aj školskej) umožňuje 
do vyučovacieho procesu systematicky zaraďovať experimenty sprostredkujúce uplatnenie 
zákonov prírody a fyzikálne javy a deje v podobe, ktorá reprezentuje ich priebeh v reálnom 
svete. 

 

2 Virtuálne laboratórium fyziky   
 

Autori príspevku sa rozhodli prispieť k využívaniu empirických poznávacích metód na 
hodinách fyziky, a to prostredníctvom web-portálu, ktorého obsahom je komplexná databáza 
experimentov prírodovedného charakteru určených najmä pre žiakov stredných a základných 
škôl, ako aj pre metodickú prípravu budúcich i praktizujúcich učiteľov fyziky.  

Web-portál Virtuálne laboratórium fyziky  [3] vzniká v rámci projektu KEGA 
s názvom Virtuálne laboratórium fyziky − on-line databáza experimentov prírodovedného 
charakteru, ktorý nadväzuje na výsledky projektu KEGA s názvom Tvorba videozáznamov 
školských pokusov z fyziky pre základné a stredné školy, rovnako riešeného na pracovisku 
autorov. 

Vo finálnej verzii web-portálu bude možné nájsť viaceré druhy experimentov, 
od reálnych prezentovaných formou videozáznamov, cez návody na jednoduché experimenty, 
resp. experimenty realizované s počítačovou podporou, až po simulované experimenty, 
prípadne aktivity zábavnejšieho charakteru, napr. fyzikálne hry. Experimenty, prezentované 
formou videozáznamov, budú prístupné v režime on-line. Ich prostredníctvom sa žiaci budú 
môcť oboznamovať so skúmaným javom najmä v prípade, ak školské laboratórium nie je 
prispôsobené na realizáciu vybraného typu experimentu. Uvedený prístup umožňuje žiakom 
priblížiť aj také témy, s ktorými by sa oboznamovali len teoreticky bez možnosti konfrontácie 
získaných poznatkov s reálnym experimentom. Predpokladáme, že učiteľ siahne 
po videoexperimente aj v tom prípade, ak je realizácia reálneho experimentu napr. časovo 
príliš náročná. V prípade potreby bude možné vybraný videozáznam experimentu stiahnuť 
z portálu do počítača a použiť ho priamo na vyučovaní aj v učebni bez internetového 
pripojenia. 

V prípade, ak je školské laboratórium dostatočne vybavené, môžu na vyučovaní 
poslúžiť návody na experimenty (bez alebo s počítačovou podporou). S ich pomocou si môžu 
žiaci sami vybraný experiment zrealizovať.  

Ak realizácia experimentu nie je dostačujúca na vysvetlenie daného fyzikálneho 
problému, resp. realizácia v laboratóriu nie je možná z objektívnych dôvodov (nebezpečné 
alebo dlhotrvajúce experimenty), v takom prípade web-portál žiakom/učiteľom poskytne aj 
súbor simulácií. Ich prostredníctvom sa dajú prehlbovať, resp. dopĺňať vedomosti žiakov, 
alebo skúmať situácie, ktoré nie je možné realizovať v podmienkach školského laboratória 
(napr. pohyb telies v radiálnom gravitačnom poli a pod.).  

V snahe poskytnúť spomenutým cieľovým skupinám čo najväčšiu podporu pri 
implementácii vybraných experimentov do vyučovacieho procesu, budú pre každú 
experimentálnu aktivitu pripravené metodické návody pre učiteľa, ako aj pracovné listy pre 
žiaka. Ich štruktúra vychádza zo snahy aktivizovať žiaka v čo najväčšej možnej miere tak, aby 
sa priamo podieľal na získavaní nových poznatkov a korešponduje s etapami realizácie 
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heuristického experimentu. Dôraz je kladený na súvis daného fyzikálneho javu so 
životom, prírodou a praxou. Štruktúra bola vytvorená a overená v rámci medzinárodného 
projektu ComLab [4] riešeného na pracovisku autorov. 

Okrem on-line verzie portálu je plánované aj sprístupnenie vytvorenej databázy 
experimentov spolu s metodickými návodmi a žiackymi pracovnými listami na DVD nosiči. 

V nasledujúcej časti príspevku je predstavená štruktúra pripravovaného web-portálu. 

 

 3 Štruktúra web-portálu Virtuálne laboratórium fyzi ky 
 

Ako už bolo naznačené vyššie, portál bude obsahovať niekoľko druhov experimentov, 
čomu zodpovedá aj jeho navrhnutá štruktúra. Obsah portálu je rozdelený do nasledujúcich 
základných kategórií: Videoexperimenty, Simulácie, Zaujímavé experimentálne úlohy, 
Fyzikálne hry a Užitočné odkazy (obr. 1). 

 

 

Obr. 1 Ukážka štruktúry web-portálu 

 

Základ web-portálu tvoria experimenty prezentované formou videozáznamov – časť 
Videoexperimenty, ktoré sú prístupné v on-line režime. Videozáznamy sa prehrávajú 
v jednoduchom prehrávači priamo na stránke bez nutnosti použitia externého prehrávača. 
Súčasťou web-portálu je aj stručný návod, ako postupovať v tom prípade, ak nie je možné 
prehrávať videá priamo v prehliadači, prípadne z DVD nosiča.   

Videoexperimenty sú z dôvodu lepšej orientácie rozčlenené do viacerých tematických 
oblastí: mechanika, mechanika tekutín, molekulová fyzika a termodynamika, elektrina 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

316 

a magnetizmus, optika a akustika. V súčasnosti prebieha finalizácia a testovanie chodu 
samotného portálu. Obsah jednotlivých kapitol sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať. 

Ako sme už spomenuli, ďalšou súčasťou portálu sú viaceré doplnkové aktivity: 
návody na experimenty, simulácie, fyzikálne hry. Ich úlohou je najmä doplniť informácie 
získané prostredníctvom reálnych experimentov a v neposlednom rade aj spestriť vyučovanie 
fyziky. 

Časť Simulácie (obr. 2) dopĺňa reálne experimenty v tom zmysle, že obsahuje 
simulácie tých fyzikálnych javov, ktoré nie je možné z rôznych dôvodov skúmať v školských 
podmienkach. K dispozícií bude aj videozáznam priebehu jednotlivých simulácií, kde bude 
názorne predvedená práca s danou simuláciou. Tak ako v prípade reálnych experimentov, aj 
k simuláciám budú vytvorené metodické listy pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka. 

 

 

Obr. 2 Ukážky simulácií 

 
Kategória Zaujímavé experimentálne úlohy bude obsahovať také problémové úlohy, 

ktorých riešenie budú žiaci hľadať najmä prostredníctvom experimentu. Experimenty bude 
možné realizovať aj v domácich podmienkach, resp. v podmienkach školského laboratória 
s využitím jednoduchých pomôcok. 

Obsahom časti Fyzikálne hry budú návody na aktivity, ktorých hlavnou úlohou je 
zábavnou formou prispieť k upevneniu či overeniu si vedomostí z vybranej oblasti fyziky.   

V časti Užitočné odkazy budú sústredené odkazy na stránky s fyzikálnym obsahom, 
zaujímavým najmä z pohľadu jeho využitia na vyučovaní fyziky.  

Vzhľadom k snahe podporiť experimentálnu činnosť žiakov a ich aktívne poznávanie, 
obsahuje každý experiment prvky interaktivity v tom zmysle, že na začiatku žiak dostane za 
úlohu vyriešiť nejaký „práve objavený“ problém, resp. v úvode bude žiakovi predstavená 
určitá reálna situácia zo života s fyzikálnym pozadím. Úlohou žiakov je prostredníctvom 
experimentu nájsť riešenie problému, prípadne fyzikálne vysvetlenie reálnej situácie.  

Na ceste „aktívneho poznávania“ môžu žiaci používať už spomenuté žiacke pracovné 
listy obsahujúce informácie potrebné na nájdenie riešenia problému – návody na uskutočnenie 
vlastného experimentu, doplnkové aktivity vo forme úloh a pod. Obsah pracovných listov 
bude prispôsobený jednotlivým typom experimentov. Vzhľadom k snahe spájať teoretické 
informácie s reálnymi javmi bude neoddeliteľnou súčasťou žiackych pracovných listov aj časť 
s názvom Súvis so životom, prírodou a praxou, kde žiaci (a nepochybne aj učitelia) nájdu 
doplnkové informácie o výskyte skúmaného fyzikálneho javu v praxi. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

317 

S cieľom podporiť pri aktívnom poznávaní žiakov úlohu učiteľa budú aj pre neho 
k dispozícií metodické návody. Ich úlohou je nielen priniesť informácie zamerané na 
možnosti využitia experimentu na vyučovaní, ale aj návody na realizáciu reálneho 
experimentu priamo na hodine fyziky, a taktiež upozorniť učiteľa na potenciálne problémy, 
ktoré môžu nastať v prípade realizácie experimentu v rámci vyučovania. 

 

4 Záver  
 

Autori prezentovaného web-portálu Virtuálne laboratórium fyziky si uvedomujú, že 
jednou z nevyhnutných podmienok, aby uvedené experimentálne aktivity našli svoje 
uplatnenie na slovenských základných a stredných školách, je schopnosť učiteľov vhodne ich 
zaradiť do vyučovacieho procesu. Z tohto dôvodu bol pripravený návrh projektu, ktorého 
cieľom je najmä vytvorenie vzdelávacieho kurzu pre praktikujúcich učiteľov fyziky za 
účelom aplikácie nových metód a foriem do vyučovacieho procesu.  

Autori predpokladajú, že pre spomenutý kurz realizovaný v rámci celoživotného 
vzdelávania sa vytvorí a následne aj bude využívať digitálny učebný materiál, ktorého 
súčasťou by mala byť okrem učebných textov aj databáza experimentov, vychádzajúca 
z prezentovaného web-portálu Virtuálne laboratórium fyziky.   

Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA č. 3/7086/09 s názvom Virtuálne 
laboratórium fyziky – on-line databáza experimentov prírodovedného charakteru. 
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