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INOVATÍVNE A INTERAKTÍVNE VYU ČOVANIE FYZIKY 

 

 

DURNÁ Eva – ROMANOVÁ Lenka – SEKERÁK Jozef, SR 

 

Abstrakt 

V príspevku sa autori venujú problematike inovatívneho a interaktívneho vyučovania 
fyziky. Na konkrétnej ukážke prezentujú inovatívne metódy a nástroje pre zvýšenie 
interaktivity na vyučovaní. Pri spracovaní príspevku autori využili praktické skúsenosti 
z pôsobenia v Centre pre inovatívne vzdelávanie (ďalej CIV), ktoré vzniklo  
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej PF UPJŠ) v rámci 
realizácie projektu Moderné a inovatívne vzdelávanie (ďalej MIV). 

 

Abstract 

In the contribution we focus on problems connected to innovative and interactive 
teaching in physics. Using the concrete example we present idea of innovative methods and 
tools for increasing interactivity in the classroom. The contribution is also strongly based on 
our practical experience during our work at the Center for Innovative Education (CIV), which 
was established at the Univerzity of P. J. Šafárik in Košice in the project Modern and 
Innovative Education (MIV). 

 

1 Úvod 

Základnou úlohou vzdelávania je čo najefektívnejšie pripraviť mladých ľudí na nové 
požiadavky spoločnosti, čo je v súčasnosti veľmi náročné bez moderných technológií. 
V súvislosti s tým sa v mnohých krajinách v rámci kurikulárnej transformácie cielene 
zameriavajú na vytváranie stratégií podpory a rozvíjania pedagogických inovácií v školskej 
praxi. Inovatívne a interaktívne prvky vo vzdelávaní neumožňujú skvalitnenie len samotného 
procesu vzdelávania, ale aj nadobudnutých kompetencií, čo je hodnotnejšie a pre život jedinca 
výrazne prospešné. Potrebu zavádzania inovácií do vzdelávania vidíme hlavne 
v prírodovednej oblasti, kde sme zaznamenali výrazný úpadok záujmu študentov 
o prírodovedné predmety ako aj pokles úrovne ich kompetencií z tejto oblasti. Zmenu možno 
dosiahnuť tým, že začneme u učiteľov, hlavne pri ich príprave. Preto na UPJŠ v Košiciach 
bolo vybudované Centrum pre inovatívne vzdelávanie, cieľom ktorého je okrem iného  
po odbornej a metodickej stránke pripraviť pre učiteľov inovačné kurzy a školenia najmä 
v oblastiach digitálnych technológií s dôrazom na najnovšie trendy v príslušnom predmete 
a jeho didaktike. V príspevku je uvedená ukážka jednej experimentálnej vyučovacej hodiny 
z fyziky. 

 

2 Projekt Moderné a interaktívne vzdelávanie na Univerzite P. J. Šafárika 
v Košiciach 

Projekt zo štrukturálnych fondov Európskej únie Moderné a interaktívne vzdelávanie  
na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach vznikol s cieľom zefektívniť vzdelávanie na UPJŠ. 
Hlavnou stratégiou je využívať inovatívne formy na báze informačných technológií (ďalej 
IT), zvýšiť záujem o študijné odbory a sledovať uplatnenia absolventov školy v praxi.  
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Impulzom pre tento projekt bola snaha dosiahnuť vysokú úroveň využívania IT  
vo vzdelávacom procese na základe súčasných trendov, najmä podľa požiadaviek študentov 
a pedagogických pracovníkov. Tieto potreby vyplynuli z riešenia rôznych rozvojových 
projektov v oblasti vzdelávania a projektov Európskeho sociálneho fondu, ktoré v minulosti 
smerovali do základného vybavenia IT, ale menej už do obsahovej náplne výučby s podporou 
IT.  

V rámci projektu MIV bolo vybudované Centrum pre inovatívne vzdelávanie ako forma 
podpory pre učiteľov PF UPJŠ pri realizácií integrovania moderných a inovatívnych metód 
a foriem vo výučbe predmetov.   

Bližšie informácie o projektu MIV a centre CIV sú dostupné na portáli 
civ.science.upjs.sk vytvoreného pre potreby projektu a komunikáciu s učiteľmi z PF UPJŠ. 

 

3 Podpora integrácie digitálnych technológií vo vzdelávaní 

Integrácia digitálnych technológií v rôznych oblastiach vzdelávania sa líši stupňom 
použitia, rôznorodosťou technológií, podporou v rámci stratégie vzdelávania jednotlivých 
inštitúcií a ďalších prvkov. V nasledujúcej časti prezentujeme konštruktívne a premyslené 
využitie digitálnych technológií vo vzdelávaní. Takéto použitie by malo byť dobre 
zdôvodniteľné a aktivity citlivo vybrané. Inak hrozí nebezpečenstvo, že učiteľ použije rôzne 
digitálne technológie na rôznorodé, no nie primerané aktivity. Síce to pôsobí moderne, ale 
niekedy neprirodzene a neefektívne. Snahou projektu MIV ako aj centra CIV je podpora 
zmysluplnej integrácie digitálnych technológií v kombinácií s inovatívnymi metódami, 
k čomu smerujú aj ich činnosti (pozri civ.science.upjs.sk).  

 

4 Ukážka fyziky moderne a inovatívne 

V tejto časti príspevku prezentujeme inovatívne metódy a nástroje pre zvýšenie 
interaktivity vyučovania na konkrétnej ukážke, ktorej námet sme prebrali z fyzikálnej súťaže 
Turnaj mladých fyzikov. 

Zadanie 

Úlohou študentov je určiť parametre určujúce objem a hĺbku dutiny, ktorú na povrchu 
vody vytvára zvislý prúd vzduchu. 

Analýza problému 

V prvej etape riešenia každého problému je nevyhnutné, aby vyučujúci komplexne 
predstavil celý problém, pričom sa zameriava na východiskové situácie. Veľmi podnetné je, 
ak v študentoch vytvoríme vzdelávaciu potrebu a motivujeme ich k ďalšej práci, ponecháme 
im istý čas k tomu, aby sa v probléme zorientovali, predstavili svoje prvotné názory a námety 
o súvisiacich fyzikálnych problémoch, diskutovali o faktoroch, ktoré by mohli mať vplyv  
na predložený jav, čím sú vedení k tvorbe hypotéz. 

Zadefinovanie premenných 

Po analýze problému prichádza fáza zadefinovania všetkých premenných, ktoré  
do experimentu vstupujú spoločne s vysvetlením rozhodujúcich fyzikálnych javov, ktoré sa na 
vzniku dutiny podieľajú:  

• Zvislý prúd vzduchu – je kolmý na voľný povrch kvapaliny, pričom do úvahy budeme 
brať dva prípady prúdenia: laminárne prúdenie a prúdenie s konštantnou rýchlosťou.  
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• Laminárne prúdenie – je prúdenie, pri ktorom sú rovnobežné prúdnice, ale 
aj vektory rýchlosti sú v danom priereze rovnobežné.  

• Slamka – je každá rovná trubica s kruhovým prierezom, ktorej priemer (d) 
je oveľa menší ako dĺžka (l). Teda pre každú slamku bude platiť d << l. 

• Dutina – je akákoľvek priehlbina vyplnená vzduchom na povrchu 
kvapaliny.  

• Hĺbka (h) a objem dutiny (V) (pozri obrázok nižšie): 

 

Pozorovanie vzniku dutiny 

Pre názornejšiu predstavu študentov je vhodné, aby sme im poskytli vizuálny podnet  
za pomoci rôznych vizuálnych didaktických pomôcok, ktoré študentom daný jav 
sprostredkujú. 

Pri realizácii väčšiny experimentov je pre študentov veľmi ťažké zabezpečiť nerušené 
sledovanie celého deja. Preto v danej etape navrhujeme použiť vizualizér (pozri nasledujúci 
obrázok), ktorý nám umožní premietanie práve prebiehajúceho deja na väčšiu plochu, čím 
prináša množstvo výhod nielen pre učiteľa, ale aj pre študentov. 

 

Tvorba hypotéz 

Po predstavení experimentu a zadefinovaní všetkých rozhodujúcich premenných,  
sú študenti schopní formulovať vlastné hypotézy a vymenovať hlavné parametre, od ktorých 
budú hĺbka a objem dutiny závisieť. 

H1: Objem a hĺbka dutiny so zväčšujúcou sa vzdialenosťou slamky od hladiny klesajú. 

H2: Objem a hĺbka dutiny so zväčšujúcou sa rýchlosťou prúdenia vzduchu narastajú. 

H3: Objem dutiny so zväčšujúcim sa priemerom slamky narastá a hĺbka dutiny  
so zväčšujúcim sa priemerom slamky klesá. 

Fyzikálny princíp 

Po vyslovení hypotéz je vhodné študentom poskytnúť fyzikálne zdôvodnenie vzniku 
dutiny, pri ktorom navrhujeme využiť interaktívnu tabuľu. Študenti do vopred pripravených 
obrázkov vzniku dutiny, ktoré sú premietané na interaktívnu tabuľu vkresľujú sily pôsobiace 
na dutinu v okamihu jej vzniku, zdôvodňujú svoje tvrdenia, vypisujú vzorce a pod., čím sa 
podieľajú na samotnom vysvetlení vzniku dutiny. Spomínaným procesom sa podstatne zvýši 
interaktivita medzi učiteľom a študentmi na vyučovaní. 
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Následne je vhodné študentom opätovne poskytnúť priestor na poopravenie svojich 
hypotéz, pretože ich názor mohol byť ovplyvnený fyzikálnym zdôvodnením vzniku dutiny.  

Realizácia experimentu 

Na potvrdenie hypotéz pre študentov pripravíme nasledujúce pomôcky: 5 slamiek 
s rôznymi prierezmi, prístroj na fúkanie vzduchu so siedmimi stupňami rýchlosti, pravítko, 
nádobu s vodou. 

Študentov rozdelíme do troch skupín, pričom každá skupina je poverená overením jednej 
z vyslovených hypotéz. Úlohou študentov v skupine je : 

• zostaviť aparatúru - vybrať správne pomôcky na overenie hypotézy, 

• overiť vyslovenú hypotézu meraniami, 

• dokumentovať merania písomne, fotograficky, ale aj kamerou,  

• vybrať zástupcu, ktorý ostatným študentom predvedie experiment 
a vysloví závery, ktoré z ich merania vyplynuli. V tejto etape 
opätovne navrhujeme využiť vizualizér pre zvýšenie názornosti. 

Dôležité je, aby si študenti v skupinách uvedomili, že k správnym výsledkom sa dostanú 
len vtedy, ak pri svojich experimentoch menia len jeden z parametrov, pričom ostatné 
zostávajú nemenné. 

Ukážky riešenia úlohy študentmi 

Vzduchové dutiny pri rôznych trubiciach (vo vzdialenosti 5 cm od hladiny  
a pri rýchlosti stupňa 1 

 

Výpočet objemu dutiny 

Po realizácii experimentu sú študenti schopní formulovať závery iba na základe 
pozorovania. K tomu, aby dokázali vytvoriť reálne grafy a potvrdiť tak svoje závery, je nutné 
vypočítať objem dutiny. 

Pred samotným výpočtom objemu dutiny navrhujeme využiť hlasovací systém a súbor 
nižšie uvedených otázok, nadväzujúci na ich doterajšie skúsenosti a vedomosti. Tým 
navedieme študentov na výpočet objemu dutiny. 

 

t

vm
F

∆
∆= maF =

S

F
p = ghph ρ=
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1. Horizontálny prierez vzniknutej dutiny predstavuje:  

a. kružnicu, b. parabolu, c. priamku. 

2. Vertikálny prierez vzniknutej dutiny predstavuje:  

a. kruh, b. parabolu, c. dve rôznobežné priamky. 

3. Vzniknutá dutina predstavuje rotačné teleso, ktoré vznikne rotáciou: 

a. polkružnice, b. paraboly, c. priamky. 

4. Ktorý z nasledujúcich zápisov odpovedá rovnici paraboly: 

a. dcxbxaxy +++= 23 ,  b. cbxaxy ++= 2 ,  c. ay = ?  

5. Ktorý z nasledujúcich zápisov odpovedá derivácii funkcie  cbxaxy ++= 2 : 

a. ( )dxxdy 2=    b. ( )dxbaxdy += 2   c. ( )dxcbxaxdy ++= 2    ? 

6. Objem rotačného telesa, ktoré vznikne rotáciou funkcie ( )ygx = .okolo osi y, 
vypočítame pomocou vzorca: 

a. ∫=
b

a

dyygV )(π    b. ∫=
b

a

dyygV ,)(      c. .)( 2
∫=
b

a

dyygV π  

 

Na základe odpovedí na položené otázky so študentmi vyvodíme záver, že dutina 
predstavuje teleso, ktoré vznikne rotáciou paraboly okolo osi y. 

                                 

Objem telesa, ktoré vznikne rotáciou časti roviny 
ohraničenej krivkami: y = 0, y = h, x = g(y), vypočítame 
podľa vzťahu: 

      .
0

2
∫=
h

dyxV π  

             

Z rovnice paraboly: ( )dxbaxdycbxaxy +=⇒++= 2  2                                            

 a teda: 

( ) 







+=+== ∫ ∫ 34

2
2

34

0 0

22 bhah
dxbaxxdyxV

h h

πππ      
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,

6

23 34 bhah
V

+= π
 

        kde a, b, c – parametre paraboly, h – hĺbka dutiny. 

K výpočtu objemu dutiny je potrebné získať parametre a, b a výšku dutiny h. Na tento 
účel je vhodné použiť program VideoTracker, ktorý umožňuje vykonať analýzu fotografií. 
Využijeme fotografie, ktoré študenti získali pri realizácii experimentu. Podstatou celého 
procesu je zaznamenať body na hranici vertikálneho rezu dutiny, pričom navrhujeme využiť 
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interaktívnu tabuľu, vďaka ktorej môžeme zapojiť študentov do celého procesu a tým zvýšiť 
interaktivitu. Výsledkom bude analytické vyjadrenie hraničnej krivky, v našom prípade 
paraboly.  

 

Na základe analytického vyjadrenia hraničnej krivky sú študenti už schopní samostatne 
dopočítať jednotlivé objemy a tak potvrdiť, alebo vyvrátiť stanovené hypotézy. 

5 Záver 

Prosperita našej krajiny je a bude aj naďalej závislá od toho, ako  budeme vychovávať 
a vzdelávať našich študentov. Osobný život a aj vzdelávanie je vo výraznej miere 
ovplyvňované digitálnymi technológiami. V našom záujme je, aby sme sa študentom priblížili 
spôsobom, ktorý je im blízky a pre nich atraktívny a to pomocou týchto technológií. Inovácia 
sa však v našom školstve udeje ťažko alebo sa vôbec neudeje, ak jej učitelia a vedenie škôl 
nebudú otvorené. Pokiaľ si učitelia neuvedomia, že zmena je nevyhnutná, budeme sa naďalej 
v rôznych medzinárodných meraniach umiestňovať na neprijateľných, podpriemerných 
priečkach. A to sa netýka len prírodovedného vzdelávania ale vzdelávania vôbec.  

Odporúčame zavedenie tejto vyučovacej hodiny do kurzov venovaných príprave 
budúcich učiteľov, tak ako sme to vyskúšali. Zo spätných väzieb získaných dotazníkovou 
metódou a testovaním vzdelávacích výsledkov pomocou pracovných listov môže tvrdiť, že 
študenti neboli len pozitívne motivovaní použitím digitálnych technológií, ale dosahovali 
lepšie výsledky ako študenti, ktorí preberali uvedenú problematiku tradičnými metódami.  
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