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AKTVIZUJÚCE A MOTIVUJÚCE STRATÉGIE VYU ČOVANIA FYZIKY 

ACTIVATING AND MOTIVATING TEACHING STRATEGIES IN PH YSICS 

 

 

ŠTEFANČÍNOVÁ Iveta, SR 

 

Abstrakt 

Kurikulárna transformácia vo vzdelávaní vyžaduje zmenu aj vo vyučovacích stratégiách. 
Učitelia fyziky potrebujú aktualizovať vlastné metodologické portfólio, ktoré rozvíja kľúčové 
kompetencie žiakov. Pre rozvoj kritického myslenia žiakov na hodinách fyziky možno použiť 
rozmanité aktivizujúce a motivujúce stratégie (metóda 635, cinquain, myšlienkové mapy) 
podporené informačno-komunikačnými technológiami, napr. interaktívnou tabuľou. Učenie sa 
tak stáva zaujímavejším pre žiakov i učiteľov, ale najmä skvalitňuje výsledky vzdelávania. 

 

Abstract 

Curriculum transformation in education requires changes in teaching strategies. Teachers 
of physics need to update their own methodological portfolio, which develops key 
competencies of students. To evolve a critical thinking of students on physics, a variety of 
activating and motivating strategies (method 635, cinquain, mind maps) can be applied. These 
can be supported by information and communication technologies, e.g. interactive board. 
Learning process can become more interesting for pupils and teachers, but particularly, it 
improves learning outcomes. 

 

1 Úvod 

Zmena legislatívy súvisiaca s aktuálnymi vzdelávacími trendmi modernej spoločnosti 
v Európe i na Slovensku si vyžaduje aj zmenu prístupu pedagógov k príprave a realizácii 
edukácie žiakov. 

V rámci novej paradigmy výučby fyziky sa presúva pozornosť z učiteľa na žiaka ako na 
tvorivú osobnosť schopnú samostatne pracovať, rozvíjať svoje prirodzené schopnosti 
a intelekt. Odklonilo sa od podrobných, centrálne spracovaných učebných plánov smerom 
k rámcovým vzdelávacím plánom. Tie stanovujú výsledky vzdelávania, základný obsah 
vyučovania a kľúčové kompetencie príslušnej vzdelávacej úrovne a druhu školy. V školských 
vzdelávacích programoch sa vytvára priestor pre podrobnú náplň vzdelávania, spôsoby, formy 
a metódy vyučovania, určenými každou školou, učiteľom individuálne. Nová doba vyžaduje, 
aby učitelia pripravovali „svoje“ obsahy učiva, ktoré budú vyučovať širokou škálou 
vyučovacích metód. Učitelia si potrebujú vytvoriť osobné metodologické portfólio, ktoré 
bude tvorené nielen tradičnými, ale aj modernými vyučovacími metódami a technikami. 

 

2 Aktivizujúce a motivujúce stratégie 

V súčasnosti prichádzame do kontaktu s informáciami, ktorých kvantita sa zdvojnásobuje 
každých osem až desať rokov, v niektorých odboroch každé dva až tri roky. Preto je dôležité, 
ako tieto informácie triediť, spracovávať, uchovávať a najlepšie využívať. Je potrebné zmeniť 
transmisívny charakter školy a vytvoriť žiakom čas a priestor na získanie kompetencií pre 
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skutočný život, vytvoriť vhodné psychologické prostredie na uvažovanie a akceptovanie 
rôznych názorov. 

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je predovšetkým v rukách učiteľov, vychádza 
z ich pedagogického poznania, konania a správania.  

Kritické myslenie má zásadný význam pre efektívne učenie sa a pre produktívny život, je 
zaraďované medzi kľúčové kompetencie [1]. Žiak, ktorý kriticky myslí: 

• je zvedavý a neustále formuluje nové otázky, 

• oceňuje tvrdenia a argumenty iných, nesprávne nemá problém odmietnuť, 

• hľadá dôkazy a na ich základe robí rozhodnutia, 

• vytvára si úsudok na základe získania čo najväčšieho počtu informácií a neustále 
hľadá ďalšie, 

• zaujíma sa o nachádzanie nových riešení, 

• pozorne počúva iných a dáva im spätnú väzbu, 

• kritické myslenie je pre neho dlhodobým procesom sebahodnotenia, 

• rozlišuje medzi faktami, názormi [2]. 

Učiteľ uplatňujúci kritické myslenie vo vyučovaní vytvára v triede bezpečné, stimulujúce 
a inkluzívne učebné prostredie, v ktorom sú žiaci uznávaní ako individuality. 

Medzi činnosti, postupy a koncepcie, ktoré napomáhajú zavádzať kritické myslenie do 
vyučovania a aktivujú a motivujú žiakov možno zaradiť: 

vyučovacie metódy problémového výkladu, metódy rozvoja kritického a tvorivého 
myslenia, didaktické hry, participačné metódy, skupinové vyučovacie metódy, metódy 
riešenia fyzikálnych problémov, prácu s digitálnymi technológiami a ďalšie činnostné 
metódy, 

formy vyučovania - individuálne, projektové, skupinové a kooperatívne, tímové, 
diferencované, otvorené vyučovanie, zážitkové vyučovanie. 

 

3 Niektoré aktivizujúce a motivujúce metódy na hodinách fyziky 

Medzi používané metódy na hodinách fyziky patria rôzne formy brainstormingu, 
cinquain, INSERT (Interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie 
a myslenie, angl. Interaktive Notating System for Effective Reading and Thinking), pexeso, 
písanie formou tu a teraz, pojmové mapovanie, pojmová tabuľka, pomiešané udalosti, 
posledné slovo mám ja, skladačka, sprievodca predpovedí, T-schéma, Vennov diagram, voľná 
písomná práca, stratégia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia), 6 klobúkov. Na 
pomoc pri kladení otázok s úspechom využívame metódy ako napr. kvartetá pod vedením 
skupiny, párové čítanie, posielanie úloh, recipročné vyučovanie, referát v kolotoči, 
štvorzáprah, výmena otázok a odpovedí, K-W-L (Know (viem) - Want (chcem vedieť) - 
Learned (naučil som sa)), SQ3R (survey (skúmať), question (pýtať sa), read (čítať), recite, 
recall (pamätať si), review (znovu prejsť)). 

Nižšie uvádzame konkrétne ukážky využitia niektorých aktivizujúcich a motivujúcich 
metód z hodín fyziky. 
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Metóda 635 

• brainwritingová metóda, 

• 6 - členná skupina zapisuje na pripravený formulár 3 nápady počas 5 minút, 

• formuláre (tabuľka 6x3) sa posúvajú v skupine dohodnutým smerom tak, aby obehli 
raz 1 kolo, 

• následne je potrebné jednotlivé námety roztriediť a spracovať. 

 

Aktivita 

Prečítajte si nižšie uvedený text a v priebehu 5 minút každý z vás napíše do pripravenej 
tabuľky 3 nápady, ako by ste najľahší materiál na svete využili [3]. 

 

 Ako by ste využili najľahší materiál na svete? 

1. v armáde obalový materiál na 
potraviny 

materiál na tašky 

2. stavba lodí na šarkany v jeseni materiál na rakety, lietadlá 

3. látka na 
oblečenie 

elektrosúčiastky na letáky, papier 

4. karoséria áut rám na okuliare na topánky 

5. stavba mostov na nábytok na konštrukciu vlakov 

6. na bicykle stavba domov na notebooky 

Obrázok 1: Metóda 635 

 

Cinquain (päťveršie) 

• „pätica“, „súbor piatich prvkov“, 

• päťriadková „báseň“ zhŕňajúca informácie, zachytávajúca myšlienky, pocity 
a presvedčenia v podobe stručných, výstižných výrazov, ktoré opisujú alebo reflektujú 
tému, 

• žiaci sa učia vyjadrovať stručne, jasne, hutne, k veci. 

Štruktúra: 

1. verš: téma (jedno slovo – zväčša podstatné meno), 

2. verš: opis témy (dve slová – prídavné mená), 

3. verš: vyjadruje dej týkajúci sa témy (tri slová – slovesá), 

4. verš: štvorslovný výraz, najčastejšie veta, ktorá obsahuje 4 slová, pričom za slovo sa počíta 
každý slovný druh (aj spojka, predložka a pod.) vyjadrujúci emocionálny vzťah, 
vcítenie sa do témy, postoj, názor na tému, slogan, 

5. verš: jednoslovné synonymum (asociácia), ktoré rekapituluje podstatu témy... čo vám ako 
prvé napadne, čo vám téma evokuje... 
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Aktivita 

 

 

 

Myšlienkové mapy (mindmap) 

Pojmové mapovanie 

• názorné zaznamenávanie myšlienok pomocou grafickej mozaiky, 

• od základného pojmu (slova, vety, obrázku) postupne rozvíjame jednotlivé vetvy 
asociácií, 

• na nižších stupňoch vzdelávania možno žiakom pomôcť vytvoriť štruktúru otázkami 
(obr.3), 

• sami vytvoríme určitú štruktúru, nachádzame nové súvislosti (obr.4), 

• existuje softvér na vytváranie pojmových máp, napr. program VUE (Visual 
Understanding Environment) [4]. 

 

 
 

Obrázok 2: Metóda cinquain 

1. Ako sa môžu správať rovnorodé te-
lesá v kvapaline? 

2. Aby sa teleso správalo tak, ako je 
vyplnené v prvom kroku, výslednica 
pôsobiacich síl smeruje... 

3. Porovnaj veľkosť pôsobiacich síl na 
dané telesá! 

4. Porovnaj hustoty telies a kvapaliny! 
5. Urči v každej vetve rovnorodé teleso 

tak, aby sa v kvapaline správalo, ako 
bolo určené na začiatku. 

6. Nakoniec treba zvoliť správnu kva-
palinu.  

Obrázok 3: Pojmová mapa k téme plávanie telies s pomocnými otázkami 

teplo 

žiari vedie sa 

Príjemne 

prúdi 

odovzdané prijaté 

sála z krbu. 

energia 
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3 Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní 

Výučba je v súčasnosti stále ovplyvňovaná informačno-komunikačnými technológiami 
(IKT). Čoraz častejšie sa začínajú využívať interaktívne tabule, na každom stupni vzdelávania 
i v každom predmete. 

Interaktívna tabuľa 
je moderná učebná 
pomôcka na 
zefektívnenie 
vyučovania. Je to 
elektronické zariadenie, 
ktoré umožňuje živo - 
interaktívne pracovať 
s PC a napomáha 
uplatňovaniu zásady 
názornosti. Je to 
dotykovo-senzitívna 
plocha, prostredníctvom 
ktorej prebieha vzájomná 
komunikácia medzi 
užívateľom a počítačom 
s cieľom zaistiť 
maximálnu možnú mieru 
názornosti 
zobrazovaného obsahu. [5] 

V IKT prebieha dynamický vývoj. Od spojenia interaktívnej tabule, dataprojektora 
a počítača k interaktívnemu projektoru či interaktívnemu plátnu. Vznikajú interaktívne 
výučbové systémy, v ktorých sú interaktívne zariadenia dopĺňané o ďalšie prvky – hlasovacie 
zariadenia či tablety. 

Interaktívna tabuľa a príslušný softvér (napr. ActivInspire) vytvára viacvrstvové, 
dynamické a ľahko prístupné vzdelávacie prostredie, v ktorom sa do jedného celku spájajú 
pedagogické majstrovstvo učiteľa, zvedavosť žiakov a dokonalá technológia. Učiteľ má 
možnosť prezentovať žiakom poznatky dynamicky, so zvýraznením väzieb a súvislosti 
a umožňuje pracovať žiakom i učiteľovi so vzdelávacími objektmi.  

 

V predvádzacích zošitoch  

• možno meniť tempo prezentácie, predvádzať praktické ukážky, 

•  písať a kresliť ako na normálnu tabuľu, 

•  pridávať obrázky, videá, zvuky, 

•  rýchle skonštruovať obsah a časový plán hodiny, 

•  možno pridávať text, rozpoznať rukopis a previesť na text, 

•  používať hlasovací systém (Activ Vote, ActivExpression). 

 

Obrázok 4: Pojmová mapa, súhrn poznatkov žiaka v tematickom celku  
  gravitačné pole. 
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Pomocou interaktívnej tabule možno na hodinách využívať ľahko použiteľné, ale 
účinné nástroje na stimuláciu myslenia žiakov, udržiavanie ich pozornosti. 

 Učitelia si vytvárajú materiály na vyučovacie hodiny sami alebo existuje už viacero 
vytvorených, ktoré sú verejne prístupné [7, 8]. Interaktívna tabuľa sa s úspechom využíva 
v rámci rôznych vyučovacích metód i organizačných foriem. V pedagogickej praxi sa 
osvedčilo používať kombináciu klasickej a interaktívnej tabule. 

Výhodou vhodného využitia interaktívnej tabule je lepšia motivácia žiakov k učeniu, 
učivo je možné lepšie vizualizovať, je možné dlhšie udržať pozornosť žiakov, pripravené 
materiály možno využiť viackrát alebo ich možno veľmi rýchlo upraviť či rozširovať. Pri 
vhodnom využití interaktívnej tabule sú žiaci ľahšie a aktívnejšie zapájaní do výučby 
a v neposlednom rade neustále rozvíjajú kľúčové kompetencie v oblasti IKT. 

Nevýhodou využívania tejto modernej technológie je, že možno ľahko na vyučovacích 
hodinách skĺznuť k encyklopedizmu a tabuľa sa využíva len ako projekčné plátno – vytráca sa 

interaktivita; môže byť 
potláčaný rozvoj abstraktného 
myslenia žiakov [5]; ak sa 
tabuľa využíva často, stane sa 
pre žiakov nezaujímavou; 
z pedagogickej praxe je tiež 
známe, že tvorba vlastných 
vyučovacích materiálov je 
pre učiteľa časovo veľmi 
náročná. 

Aktivita 

Vyberte z daných 
jednotiek fyzikálnych veličín 
základné jednotky a ťahaním 
ich presuňte do knihy. 
Obrázku kniha je priradená 
vlastnosť kontajnera pre viac 
objektov. Objekty, ktoré do 
kontajnera nepatria, sa 
v okamihu samostatne vrátia 

na svoje miesto. Správnosť voľby možno sprevádzať zvukovým efektom (napr. potlesk), 
ktorý je však potrebné zvážiť (obr.5). Pre fixáciu správnych odpovedí je možné použiť vpravo 
dole červenú ceruzku, ktorej je priradená akcia otvorenia textového súboru so správnymi 
odpoveďami (kilogram, meter, sekunda, ampér, kelvin, mól, kandela). 

 

4 Záver 

Vyučovacie hodiny fyziky je potrebné obohacovať aktivizujúcimi a motivujúcimi 
postupmi, ktorých úlohou je zvýšiť záujem žiakov o edukačný proces, podporiť ich chuť učiť 
sa a v nemalej miere prispieť k pochopeniu preberaného učiva i jeho praktickej aplikácii 
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. 

Používaním rozmanitých aktivizujúcich a motivujúcich stratégií vo vyučovaní fyziky sa 
učenie stáva zaujímavejším, príjemnejším, zábavnejším pre žiakov i učiteľov, ale najmä 
skvalitňuje výsledky vzdelávania. 

Obrázok 5 Stránka predvádzacieho zošita vytvoreného aplikáciou 
ActivInspire 
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V súčasnosti je mnoho škôl vybavených interaktívnymi tabuľami, treba však mať na 
zreteli, že inštaláciou tabule do triedy sa automaticky nezaistí pozitívny prístup k fyzike, stále 
hraje veľkú úlohu pedagogické majstrovstvo učiteľa. 
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