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ELEMENTÁRNE POKUSY A ICH KONKRÉTNA APLIKÁCIA  
V ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 

 

 

ŠTERBÁKOVÁ Katarína, SR  

 

Abstrakt 

Príspevok prináša pohľad na jednu z foriem mimoškolskej práce - na netradičné 
elementárne pokusy z fyziky, ktoré sú pozitívnym prostriedkom zvyšovania záujmu detí 
o prírodné vedy pri ich voľno-časových aktivitách. Autorka v tomto článku prezentuje ukážku 
zo súbor námetov pre žiakov ZŠ, ktoré pripravila pedagogickým pracovníkom v rámci 
projektu KEGA. 

 

Abstract 

Post provides insight into a form of extracurricular work - unusual for elementary 
experiments in Science and Physics, which are a positive means of increasing children's 
interest in their activities out of the school. The author of this article presents a sample set of 
topics for elementary school pupils, prepared by staff in the project KEGA. 

 

1 Úvod  

Výchova detí je vo svojej najhlbšej podstate ako pre rodičov, tak aj pre pedagógov 
naplnením života, šťastím, hlbokým uspokojením na jednej strane, ale na druhej strane je aj 
zdrojom mnohých starostí. V mnohých rodinách, rodičom neostáva čas na to, aby sa venovali 
deťom, a preto svoj voľný čas zredukujú často len na kontrolu úloh alebo na pomoc dieťaťu 
pri príprave na vyučovanie. Samotné deti doma nemajú dostatok času na rozvíjanie svojich 
záujmov, pretože sa musia pripravovať na vyučovanie, aj keď v tom čase by sa najradšej 
venovali hlavne hrám a počítačom. Po vyučovaní sa deťom na školách naskytá priestor pre 
realizáciu svojich záujmov v krúžkoch, v ktorých sa môžu venovať rôznym aktivitám 
určeným k rozvoju ich osobnosti (napr. didaktickým hrám, experimentovaniu a pod.). 

 

2 Projekty zamerané na problematiku rozšírenia kompetencií pedagogických 
pracovníkov na katedre fyziky  

Výchova mimo vyučovania je špecifickou výchovno–vzdelávacou činnosťou, pretože má 
vplyv na žiakov v čase mimo vyučovania a má veľký význam pre výchovu detí 
k samostatnosti a k sebarealizácii. Mala by byť otvorená využívaniu voľného času najmä 
v záujmovej činnosti. Keďže súčasťou pedagogického kolektívu na každej škole sú aj      
vychovávateľky, ktoré veľmi úzko spolupracujú s učiteľmi, s ktorými často konzultujú aj 
vzdelanostné problémy, aby tým mohli cielene vplývať na problémy žiakov s učením napr. 
u slabo prospievajúcich detí, na ktoré učitelia pri súčasnom vysokom počte žiakov nemajú 
čas. Členovia riešiteľského kolektívu projektov z PdF a z FHPV PU sa vo svojich dvoch 
projektoch KEGA č.3/4114/06 a č.3/7083/09, ktoré riešili v rokoch 2006-2011 zamerali na 
problematiku rozširovania kompetencií pedagogických pracovníkov pre prácu v záujmových 
útvaroch pôsobiacich pri vzdelávacích inštitúciách. Prioritným zámerom oboch projektu bolo 
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rozpracovanie systému prípravy pedagogických pracovníkov na prácu v záujmových útvarov, 
kurzoch a iných voľno-časových aktivitách organizovaných školskými a mimoškolskými 
vzdelávacími inštitúciami.  

Riešitelia zrealizovali aj viacero workshopov s učiteľmi základných škôl a s pedagógmi 
záujmových útvarov. Zaujímavými iniciatívami v projektoch z oblasti mimoškolskej 
záujmovej činnosti žiakov bola séria bakalárskych a diplomových prác s uvedenou 
problematikou. Zámerom ich tvorcov bolo pod vedením pedagógov z KF prispieť k tomu, aby 
žiaci základných škôl spoznali, že okrem krúžkov zameraných na telesné aktivity máme na 
školách aj krúžky, ktorých obsah sa týka vedy a techniky, aby sa žiaci naučili riešiť fyzikálne, 
didaktické, pedagogické i psychologické problémy. 

V posledných rokoch masívne rozšírenie ponuky rôznych záujmových a krúžkových 
činností vedie k tomu, že na vedení týchto záujmových a krúžkových aktivít sa často 
podieľajú nielen učitelia, ale aj iní pedagogickí pracovníci, ktorí počas svojho štúdia nezískali 
potrebné kompetencie. Systematická príprava budúcich učiteľov na prácu so svojimi žiakmi 
v rámci mimoškolských záujmových činností je aj v súčasnosti na vysokých školách skôr 
výnimkou. Činnosť takto vedených krúžkov je preto často charakterizovaná živelnosťou, 
náhodnosťou, formálnosťou, nekvalifikovanou organizáciou a realizáciou mimoškolských 
foriem práce. 

3 Námety pre prírodovednú a technickú záujmovú činnosť.  

Zámerom riešiteľov projektu bolo vytvoriť súbor námetov, ktorý je zameraný na pomoc 
pedagogickým pracovníkom pri ich práci v krúžkoch. Farby sa stali nosnou témou tohto 
druhého projektu. Materiály, ktoré autori vytvorili v tomto projekte sú v tlačenej, ale aj 
v multimediálnej forme s bohatým obrázkovým materiálom, so zabudovanými interaktívnymi 
dynamickými prvkami, simuláciami a videosekvenciami, niektoré sú už vystavené na 
webovej stránke projektu, iné sú v tlačenej podobe ako učebné texty alebo v multimediálnej 
podobe na DVD nosičoch. Veľa zaujímavosti sa dozviete aj na webovej stránke projektu 
http://fyzika.unipo.sk/kega09/pages/aktivity-projektu-v-2010/raslavice-2010-fotodokumentci/,, 

kde sa nachádzajú v elektronickej podobe všetky informácie o ňom. 

Ďalšie zaujímavosti o projektoch nájdete v prácach autorov (2, 3, 4, 
5), obsahom ktorých je problematika činnosti záujmových útvarov na 
základných školách. V máji 2010 sa konala na Pedagogickej fakulte 
PU v Prešove konferencia s názvom Perceptuálno-motorické učenie 
sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej 
reformy, na ktorej sa niektorí aktívne zúčastnili a kde autorka článku 
prezentovala získané skúseností, poznatky aj niektoré vytvorené 
materiály (5).  

Obr.1 Ukážka jednej z publikácii, ktorá obsahuje súbor námetov 
určených pre prácu v záujmovom prírodovednom krúžku 

V roku 2011 členovia riešiteľského kolektívu vydali viacero 
publikácii medzi inými aj „Námety pre prírodovednú a technickú záujmovú činnosť“ (pozri 
obr.1). Publikácia vznikala na základe cieľových zámerov výskumného projektu. V novembri 
2011 sa konala na PU na pôde Pedagogickej fakulty konferencia s názvom Technológie 
vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov, na ktorej sa všetci 
riešitelia projektu aktívne zúčastnili so svojimi výsledkami.           
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4 Ukážka zo súboru metodických listov určených pre prácu v záujmovom  
prírodovednom krúžku 

Námet 5:   Ako vznikajú farby v TV? 

Zameranie záujmového útvaru – prírodovedné 

Vzdelávacie-informatívne ciele:  

Pozrime si obrazovku farebného televízora lupou (pravdaže televízor je zapnutý). Uvidíme, že 
farebný obraz sa skladá z červených, zelených a modrých bodov. Keď sa na obrazovku 
pozeráme z primeranej vzdialenosti, body splývajú a zmes troch základných farieb vytvára 
všetky farby obrazu.  

Výchovné-formatívne ciele:  

Ak kruh z kartónu, na ktorý sme namaľovali fixkami červené, zelené a modré bodky veľmi 
rýchlo roztočíme, červené, zelené a modré bodky sa rozmažú a namiesto bodiek sa objavia 
rôznofarebné kruhy. Priamočiare šírenie svetla. Šírenie svetla.  

Téma stretnutia:          Ako dosiahneme z farieb dúhy bielu farbu? 

Časová náročnosť námetu    – 45 minút 

Pomôcky, prístrojové vybavenie a materiál: 

biely kartón,  farebné ceruzky, lepidlo, držiak s motorčekom (napr. zo sady na manikúru) 
ceruzka na konci s gumou, nadstavec do držiaka alebo špendlík, zelená, červená a modrá 
fixka 

Doporučený pracovný postup - Opis konštrukcie: 

Návod: Z kartónu vystrihnite kruh s priemerom asi 10 cm. Na kruh namaľujte fixkami 
červené, zelené a modré bodky (pozri obr.2 až 3). Potom prostriedok kotúča z kartónu 
upevníme na držiak spolu s motorčekom (napr. zo sady na manikúru) alebo na špendlík, ktorý 
prepichnite cez prostriedok kotúča z kartónu, potom ho pichnite do gumy na ceruzke. Kotúč 
sa začne veľmi rýchlo točiť a červené, zelené a modré bodky sa rozmažú a namiesto bodiek sa 
objavia rôznofarebné kruhy.  

Materiál pre pedagóga vhodný do námetu –  

Ako je to s farbami v TV? Farebná televízia a všetky farby, ktoré vidíme na 
obrazovke sa tvoria miešaním troch základných farieb. Základné farby sú červená, 
zelená a modrá (pozri obr.4 až 5). Pomocou nich zmiešaním dokážeme vytvoriť 
na obrazovke TP akúkoľvek farbu. V anglicky hovoriacich krajinách, ale aj medzi odborníkmi 
tieto 3 základné farby nazývame RGB (z angl. slov Red – Green – Blue, červená – zelená – 
modrá). Na každej obrazovke TP závisí počet červených, zelených a modrých bodov podľa 
počtu subpixelov na nej (čiže RGB = 3 x počet subpixelov). Mnoho zaujímavosti o 
základných farbách RGB nájdeme aj na internetovej stránke PCTuning.cz, alebo v časopise 
TÝDEN, kde Jiří Kwolek, napísal už v roku 2005 veľa zaujímavých informácií o plochých 
LCD paneloch, porovnával rôzne typy medzi sebou, ale medzi iným vysvetlil aj princíp 
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fungovania LCD. Autor J. Kwolek (2005) vo svojom článku uvádza, že jednotlivé bunky 
LCD fungujú ako svetelné ventily - samy nežiaria len regulujú množstvo prechádzajúceho 
svetla (rovnaký princíp využívajú aj samo zatmievajúce spätné zrkadlá automobilov) z lámp, 
ktoré sa nachádzajú za panelom. Aby sme dosiahli farebné zobrazenie, musíme do systému 
zaradiť sústavu filtrov elementárnych farieb (RGB, Red – Green - Blue, červená / zelená / 
modrá) - výsledný počet buniek (subpixelov) je teda výška x šírka (v obrazových bodoch) x 3 
elementárne farby (RGB). Bežne ide o 1280 x 3 (3840 stĺpcov) x 1024 (riadkov) = 3.93 mil. 
subpixelov. Pokiaľ sú RGB "ventily" v zatemnenom stave, získame dojem čiernej farby, ale 
keď všetky subpixely svietia na maximum, získame dojem bielej farby. Ostatné odtiene sú 
tvorené namixovaním pomeru RGB farieb. (pctuning.tyden.cz) 

Vysvetlenie pokusu: 

Krátkotrvajúci zrakový vnem sa pri bežnom osvetlení predmetu zachová asi 0,1 s. Táto 
zotrvačnosť oka je ideálna pre každodenný život a umožňuje vnímať postupnosť rýchle sa 
striedajúcich obrazov ako súvislý dej. Tak je to aj v našom námete (pozri obrázky 3 až 6) 
alebo článok Šterbáková, K. (2010). Pri dostatočne vysokej frekvencii rotácie kotúča, už 
nerozoznávame na kotúči jednotlivé bodky, ale bodky na jednej kružnici vidíme naraz ako 
pruh danej farby. Odtiene kružníc vznikajú podľa počtu bodiek príslušnej farby na príslušnej 
kružnici. 

                                

       Obr.2  Netradičný pokus z námet                 Obr.3 Učebná pomôcka k námetu          

Učitelia predkladajú žiakom problém v podobe pokusu, appletov a tým im dávajú 
možnosť diskutovať, navrhovať hypotézy, riešenia a potom spoločne hľadajú spôsoby jeho 
overovania alebo vyvrátenia hypotéz. Žiaci sa pritom učia nebáť vyslovovať svoje názory, 
nehanbia sa za chyby, ktoré urobili a učia sa nevysmievať sa iným spolužiakom, ktorým sa 
tiež niečo nepodarilo. Kritériom správnosti v takejto atmosfére nie je v maximálnej možnej 
miere autorita učiteľa, ale zažitá a overená realita prírodného deja.  

Dôležitou súčasťou riešenia problému, navrhnutia vhodného pokusu, výroby nejakého 
prístroja je to, že deti dostanú za domácu úlohu prekonzultovať s rodičmi alebo starými 
rodičmi daný jav, a tak sa niekedy stáva, že celá rodina diskutuje o danom fyzikálnom 
probléme. V rámci voľno-časových aktivít si žiaci môžu vyskúšať menej náročné pokusy, 
ktoré majú historický charakter. U žiakov sa prostredníctvom týchto pokusov prejavil väčší 
záujem o fyziku, žiaci sa stali tvorivejšími, aktívnejšími, čo sa prejavilo aj na ich 
vedomostiach v škole a v zručnostiach. 
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  Obr.4 Aditívne miešanie farieb ČMZ                Obr.5 Applet miešanie farieb ČMZ       

5 Záver  

Vzhľadom na rozsah problematiky bolo nad rámec príspevku, aby som ju celkovo a do 
hĺbky obsiahla. Preto som v ňom ponúkla len niektoré myšlienky ako inšpiráciu pre rozvinutie 
problematiky voľno-časových aktivít. Dávam čitateľovi podnet pre hľadanie danej 
problematiky v kvalitnej zahraničnej literatúry, venujúcej sa jednoduchým experimentom, 
ktoré sú veľkým prínosom pre pedagogické úsilie v krúžkoch a pri voľnočasových aktivitách  
detí a mládeže. 

Učitelia prírodovedných krúžkov získajú tak možnosť rozšíriť si spektrum námetov 
o rôzne netradičné metódy, ktoré posilňujú aktívne poznávanie žiakov, napomáhajú rozvoju 
poznávacích, intelektuálnych spôsobilostí a zručností. Pre úspešné výchovné pôsobenie 
pedagogického pracovníka v krúžkoch je dôležitá jednota myšlienok, úsilia, záujmov 
a empatie medzi nim a deťmi. Umením pedagóga je hľadať takéto vzájomné prepojenia 
uprostred oddychových aktivít, kde je atmosféra spoločnej tvorivej práce, ktorá vedie deti 
k osvojeniu si trvalých vedomostí a zručností a pocitu zodpovednosti k sebe i k svojmu 
okoliu. 

Hovoria o tom nielen naše skúsenosti, ale aj skúsenosti iných, ktorí sa venujú 
mimoškolskej činnosti. Prezentované námety pre voľno-časové aktivity posilňujú motiváciu 
žiakov, pomáhajú učiteľom a pedagogickým pracovníkom vzbudzovať a rozvíjať záujem 
o prírodné vedy a fyziku.  

 

Článok vznikol za podpory grantovej agentúry KEGA 114-029PU-4/2010 Ministerstva 
školstva SR z projektu: „Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva 
akademických predmetov s využitím e-learningu“, ktorého som riešiteľkou. 
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