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INTERAKTÍVNE AKTIVITY PRE ŽIAKOV AKO  
PROSTRIEDOK VZDELÁVANIA U ČITEĽOV 

 

 

ONDEROVÁ Ľudmila, SR 

 

Abstrakt  

V príspevku sú prezentované ciele a prvé výsledky projektu APVV, ktorého cieľom je 
prostredníctvom samostatných aktivít pre žiakov zameraných na aktívne poznávanie, t.j. 
učenie sa formou objavov, zážitkové učenie a tvorbu vlastných projektov rozvíjať ich 
motiváciu, prírodovednú gramotnosť a pozitívny vzťah k budúcej vedeckej kariére. 

 

Abstract 

The paper presents the goals and the first results of a project whose aim is through 
individual activities for pupils oriented on active learning, i.e. learning via discovering, 
learning from experience and creation of their own projects to develop the motivation, 
natural-science literacy and a positive attitude towards a future scientific career. 

 

1 Úvod  

Prebiehajúca školská reforma postavila pred učiteľov nové a náročné úlohy, ktoré stručne 
môžeme sformulovať nasledovne: Hlavným pilierom vzdelávania na základných a stredných 
školách už prestáva byť odovzdávanie čo najväčšieho množstva faktov. Škola má poskytnúť 
žiakom a študentom určitý vedomostný základ, ale predovšetkým ich má viesť k schopnosti 
orientovať sa v súčasnom zložitom informačnom svete, zabezpečovať ich osobnostný 
a sociálny rozvoj s dôrazom na osvojenie si vhodných postojov a hodnôt. Znamená to, že 
vzhľadom na trend, v ktorom sa mení svet nadobúdajú dôležitosť hlavne schopnosti 
komunikovať, získavať a hodnotiť informácie, vedieť sa rozhodovať a využiť naučené v iných 
podmienkach. V praxi si to vyžaduje odklon od tradičného a stále prežívajúceho štýlu 
vyučovania, pri ktorom učiteľ žiakom vysvetľuje pojmy, princípy, či metódy a od žiakov 
očakáva, že si ich budú pamätať a budú ich používať. Učitelia by mali hľadať a používať také 
metódy a prostriedky vyučovania, pri ktorých žiaci zamenia doterajšiu úlohu pasívneho 
poslucháča za úlohu bádateľa a budú získavať poznatky z veľkej časti vlastnými aktivitami. 
Väčšina učiteľov pôsobiacich na našich školách však počas svojej profesionálnej prípravy na 
vysokej škole nebola na zvládnutie tejto náročnej úlohy cielene pripravovaná. Jej zvládnutie 
si od nich častokrát vyžaduje zmenu zaužívaných metód a stereotypov a ďalšie 
sebavzdelávanie. Je však dôležité, aby si uvedomili, že skutočná reforma prebehne iba vtedy, 
ak ju spravia oni sami, pretože sú tí jediní, ktorí ju spraviť môžu.   

 

2 Fyzikálne vzdelávanie a rozvoj kompetencií  

Pri výbere obsahu a metód vyučovania fyziky si musíme v prvom rade položiť otázku, čo 
bude pre žiakov, z ktorých väčšina nebude fyzikmi, dôležité v ich živote? Je zrejmé, že to 
nemôžu byť encyklopedické poznatky, ktoré žiak obvykle rýchlo zabudne, nevie ich využiť 
a často im hlbšie nerozumie. Dôraz treba klásť na rozvoj schopností pozorovať, popísať 
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a analyzovať deje a procesy, pracovať s grafmi, obrázkami a schémami, formulovať hypotézy 
a overovať ich. Žiak má vedieť vysvetliť javy v svojom okolí, urobiť si vlastný úsudok 
v otázkach, ktoré sú dôležité pre spoločnosť (energetika, ekológia a pod.), pracovať sám alebo 
v malej skupinke na riešení problému, diskutovať a prezentovať výsledky. Vzdelávanie 
zamerané na rozvoj kompetencií teda musí byť založené na aktivitách žiakov. Vedecký 
výskum vyučovania fyziky za posledných 20 rokov odhalil ako sa študenti učia a čo im robí 
problémy v prírodných vedách, (napr. [1], [2] ) čo viedlo k vzniku nových interaktívnych 
metód a postupov, ktoré výrazne zvýšili efektivitu vyučovania. Ťažisko cieľov poznávania sa 
jednoznačne posúva k tomu, aby žiak získal menej deklaratívnych a viac operačných 
poznatkov. Už na úrovni základnej školy – nižšieho sekundárneho vzdelania má žiak získavať 
skúsenosti praktickým uplatňovaním svojich poznatkov a objavovaním nových postupov 
a možností. Súčasťou takto zameraného vzdelávania je rozvinúť u žiakov schopnosť 
spolupracovať, mať zodpovednosť za plánovanie, uskutočnenie a vyhodnotenie spoločnej 
práce aj za svoje vlastné učenie. Je dôležité, aby žiak už v etape nižšieho sekundárneho 
vzdelávania mal príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti, ktoré mu umožnia čo 
najjednoznačnejšie rozhodnutie o ďalšom resp. vyššom sekundárnom vzdelávaní. 

Ak sledujeme situáciu v zahraničí zistíme, že aj tam sa čoraz viac ozývajú hlasy, ktoré 
volajú po uplatňovaní učenia sa metódou bádania (inquiry learning) [3]. Naše vlastné 
skúsenosti tiež potvrdzujú, že už žiaci základnej školy sú schopní získavať poznatky 
uplatňovaním učenia sa metódou objavov, teda vlastnou aktívnou činnosťou. Uplatňovanie 
aktívneho poznávania umožňuje učiteľovi postupne, cieľavedome a zámerne rozvíjať 
poznávacie procesy, intelektuálne aj manuálne zručnosti žiakov. Zároveň sa rozvíjajú 
pozorovacie schopnosti žiakov, ich schopnosť analyzovať, navrhovať a overovať postupy, 
formulovať zistenia či vyvodzovať závery. Správne organizované aktívne poznávanie zo 
strany učiteľa, prispieva k rozvíjaniu osobnosti žiakov, formuje napr. ich samostatnosť, 
rozhodnosť, presnosť a v neposlednom rade aj zodpovednosť. Nezanedbateľným prínosom 
tejto metódy je aj jej motivačné pôsobenie. To je len niekoľko dôvodov, prečo by sa aktívne 
poznávanie a učenie sa metódou objavov mali dostávať do škôl v čoraz väčšom rozsahu. Ak 
poskytneme žiakom prostredníctvom aktívneho poznávania možnosť realizovať vlastné 
objavy, samostatne nachádzať fyzikálne zdôvodnenia či vysvetlenia pozorovaných javov, 
budeme súčasne rozvíjať ich kľúčové kompetencie. 

 

3 Projekt Nebojte sa fyziky  

Vyššie spomenuté požiadavky na vzdelávanie zamerané na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov sa snažíme realizovať v rámci riešenia projektu APVV Interaktívne 
aktivity pre sprístupňovanie fyziky žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti, ktorého 
hlavným cieľom je prostredníctvom interaktívnych aktivít z fyziky priblížiť podstatu a krásu 
vedeckého bádania už žiakom základných škôl.  

V rámci riešenia projektu sme spracovali súbor námetov na aktivity realizované 
metódami aktívneho poznávania, t. j. učenia sa formou objavov, ktoré poskytujú žiakom ZŠ 
priestor na ich vlastné bádateľské aktivity a projekty. Tieto aktivity umožňujú žiakom 
realizovať ich veku primerané bádania na vedeckých prístrojoch a zariadeniach ÚEF SAV, 
aktivity v laboratóriách ÚFV PF UPJŠ ako aj projekty zamerané na environmentálny prístup 
k životnému prostrediu. Doteraz sme pripravili dvanásť rôznorodých aktivít, ktoré poskytujú 
žiakom možnosti na vlastné bádania. Aktivity sú zamerané ako na samostatné 
experimentovanie, napr. aktivita Ako skáče lopta, čo dokážu dve? Po motivačnom 
experimente, ktorý uvedie žiakov do problematiky žiaci realizujú experimenty v skupinách, 
pri ktorých napr. skúmajú do akej výšky vystúpi loptička po odraze alebo čo sa stane, keď na 
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seba položíme dve loptičky. Po realizácii experimentov žiaci sami formulujú závery 
z uskutočnených meraní, ktoré sú následne diskutované v kolektíve triedy a s učiteľom. 

V aktivite Hustota vzduchu žiaci experimentálne určujú hustotu vzduchu pomocou 
jednoduchých pomôcok ako sú bicyklová pumpa, odmerný valec, nádoba s vodou, lopta 
a digitálne váhy.(obr.1) v tejto aktivite sa žiaci učia čítať a interpretovať graf, keďže hustotu 
vzduchu určujú na základe grafickej prezentácie výsledkov merania. 

 

    

Obr.1 Aktivita Hustota vzduchu 

Metóda čiernej skrinky patrí medzi základné bádateľské metódy. Žiaci majú možnosť 
oboznámiť sa s ňou v aktivite Tajomstvo čiernej skrinky,(obr.2) kde sa učia formulovať 
vlastné hypotézy a overovať ich správnosť realizáciou experimentu. To im umožňuje odhaliť 
obsah uzavretých skriniek bez ich otvorenia a zároveň preveriť si a upevniť svoje vedomosti 
o elektrických obvodoch. 

Ďalšie aktivity v súlade so zavádzaním moderných metód do vyučovania sú zamerané na 
využitie IKT. Aktivita Ako dýchame, alebo dýchanie z pohľadu fyziky a biológie poskytuje 
žiakom sériu počítačom podporovaných experimentov zameraných na dýchanie človeka – 
modelovanie dýchania pľúcami, pri ktorom si žiaci vytvoria model pľúc, meranie frekvencie 
dýchania v rôznych situáciách a pod. V rámci aktivity Skúmajme pohyby okolo nás žiaci 
skúmajú videozáznamy pohybov z každodenného života a oboznamujú sa tak s ich 
charakteristikami a grafickou prezentáciou.(obr.2)  

 

   

Obr.2 Žiaci pri realizácii aktivít 
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Systém navzájom nadväzujúcich aktivít Ako funguje veda a tento svet umožňuje žiakom 
v úlohe vedcov pomocou dostupného modelovacieho softvéru VnR vytvárať vlastné modely. 
Žiaci interpretujú vytvorené modely, robia predpovede, a pozorovania, skúmajú vzájomné 
súvislosti. Súčasne sa učia zdieľať nápady a názory, učiť sa z vlastných chýb a učiť sa 
navzájom. Postupom zaužívaným vo vedeckom bádaní: Pozoruj – Modeluj – Predpovedaj – 
Over – Vysvetli sa učia pochopiť a vysvetliť rôzne deje z každodenného života. 

Projektové vyučovanie rovnako poskytuje značný priestor na samostatné bádania, preto 
sme medzi nami spracované aktivity zaradili námety na projekty s environmentálnou 
problematikou. Žiaci realizujú Skúmanie spotreby elektrickej energie v domácnosti, Meranie 
účinnosti spotrebiča pri varení čaju, či Meranie hluku v škole a jej okolí. Prostredníctvom 
vlastných skúmaní zisťujú skutočnú spotrebu energie v ich domácnostiach, hľadajú 
a navrhujú možnosti na jej šetrenie. Rovnako zistenia týkajúce sa hluku a jeho pôsobenia na 
zdravie človeka sú pre nich často krát prekvapivé a upozorňujú ich na dôležitosť ochrany pred 
ním.(obr.3, 4) 

 

   

Obr.3 Meranie účinnosti spotrebiča                   Obr.4 Meranie hluku 

Vzhľadom na to, že spoluriešiteľským pracoviskom v projekte je ÚEF SAV, žiaci majú 
príležitosť dostať sa aj do vedeckých laboratórií tohto pracoviska, kde v rámci aktivity Silové 
účinky magnetického poľa skúmajú základné silové účinky magnetického poľa – magnetické 
priťahovanie a odpudzovanie, magnetické tienenie, princíp magnetickej separácie, sledujú 
účinky vírivých prúdov a levitáciu supravodiča v magnetickom poli. Pre menšie skupiny 
žiakov so záujmom o fyziku je určená aktivita Magnetický fázový prechod, ktorá im 
sprístupňuje špičkové zariadenie MPMS - určené na meranie magnetických vlastnosti - 
magnetizácie v rozsahu teplôt 1,8 k až 400 k v magnetických poliach s indukciou až do 5 T 
a približuje im tak reálnu prácu na vedeckom pracovisku. 

Z formulácie jednotlivých aktivít vyplýva ich cielené zameranie na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov. Pri ich realizácii sa rozvíja schopnosť žiakov tvorivo a kriticky riešiť 
problémy, identifikovať problémy, analyzovať ich, navrhovať riešenia, overovať ich a učiť sa 
z nich. Zároveň žiaci získavajú zručnosti pri práci s modernými technológiami – zdokonaľujú 
sa v práci s počítačom, internetom a využívaní najmodernejších informačných zdrojov. Práca 
v skupinách pri realizácii jednotlivých aktivít rozvíja personálne a interpersonálne schopnosti 
žiakov – učia sa pracovať v tíme, byť tolerantným k názorom iných, plánovať, kontrolovať 
a regulovať vlastné správanie, vytvárať progresívne medziľudské vzťahy. Uvedené aktivity 
zároveň rozvíjajú komunikačné schopnosti a spôsobilosti žiakov pretože ich učia ústne 
a písomne sa vyjadrovať, vysvetľovať a obhajovať svoje názory, vyvodzovať závery 
a prezentovať ich. 
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Významnou súčasťou riešenia projektu sú aj workshopy pre učiteľov so zámerom 
pripraviť ich na realizáciu spomenutých interaktívnych aktivít a takto dosiahnuť 
implementáciu pripravených aktivít na čo najväčší počet škôl.(obr.5) Ako už bolo skôr 
spomenuté, učitelia väčšinou nie sú oboznámení s učením sa formou bádania a vlastných 
objavov žiakov, preto vítajú možnosť prakticky sa oboznámiť s touto metódou. V role žiakov 
sami realizujú jednotlivé interaktívne aktivity a tak sa zoznamujú s touto metódou 
vyučovania. Účastníci dvoch doteraz realizovaných celodenných workshopov, boli nadšení 
a väčšina z nich sa zapojila do projektu aj so svojimi žiakmi, jednak účasťou na aktivitách 
uskutočňovaných na PF UPJŠ a ÚEF SAV, jednak realizáciou projektových aktivít na 
vlastných školách. Žiaci aj učitelia zapojení do projektu následne prezentujú výsledky svojej 
práce formou vystúpenia na študentskej vedeckej konferencii. Na konferencii konanej v júni 
tohto roku vystúpilo so svojimi príspevkami viac ako 20 žiakov. Učitelia zapojení do projektu 
konštatovali zvýšený záujem žiakov o realizáciu takýchto aktivít a sami sa pokúšajú hľadať 
nápady na takéto aktivity, ktoré by uplatnili vo vlastnom vyučovaní. Skúsenosti z realizácie 
projektu plánujeme zúročiť aj v rámci akreditovaného kurzu inovačného vzdelávania učiteľov 
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní, ktorý vznikol v rámci riešenia ďalšieho projektu 
APVV Science on Stage Slovakia.  

 

   

Obr.5 Workshop pre učiteľov 

4 Záver  

Vzhľadom na to, že viaceré z nami pripravených interaktívnych aktivít si nevyžadujú 
náročné pomôcky a materiály na ich realizáciu budú zverejnené na web stránke projektu, 
budeme radi ak poslúžia ako inšpirácia pre ostatných učiteľov fyziky a prispejú k tomu, že 
žiaci sa prestanú fyzi ky báť. Zároveň veríme, že účasťou v projekte, prípadne aj v kurze 
inovačného vzdelávania učiteľov si učitelia rozšíria svoje vedomosti a zručnosti v oblasti 
aktívneho poznávania, objavovania a zaradenia žiackych výskumných aktivít do vzdelávania. 

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV – LPP-0124-09 Interaktívne aktivity 
pre sprístupňovanie fyziky žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti. 
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