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Abstrakt  

Vo fyzike ako aj v ostatných prírodných vedách majú pojmy nenahraditeľné miesto. 
Je preto veľmi dôležité tieto pojmy rozvíjať a utvárať. Jedným zo spôsobov ako rozvíjať 
fyzikálne pojmy a veličiny je zavádzať nové spôsoby, metódy, ktorými možno dosiahnuť 
rozvoj pojmov. Príspevok popisuje priebeh a realizáciu novo navrhnutej metódy. Ide 
o metódu nazvanú špirálová metóda. Pomocou nej sme sa pokúsili počas voľnočasových 
aktivít utvárať a rozvíjať u žiakov ZŠ fyzikálne pojmy a veličiny.  

 

Abstract 

In physics and other sciences the terms play very important role. It is therefore very 
important these concepts correctly create and develop. One way to develop physical concepts 
and quantities is to introduce new ways and methods that help achieve the deep development 
of concepts. This paper describes the progress and implementation of the newly proposed 
method. It is a method called spiral method. With it we tried to shape during leisure activities 
and develop pupils' school physics concepts and values. 

 

1 Úvod  

Nové poznatky sú krásne, ale na to, aby sme sa vedeli tešiť z nových vedomostí 
a poznatkov musíme ich vedieť pomenovať. Na to nám slúžia pojmy. Jednoduché slová alebo 
slovné spojenia, ktoré významovo vyjadrujú často aj komplikované veci, javy, predmety 
a deje. Bez jasného a jednoznačného vymedzenia pojmu nemôže dobre fungovať ani bežná 
komunikácia. Pri komunikovaní vedeckých poznatkov je potreba správneho zavedenia pojmu 
a jeho precizácie ešte dôležitejšia. 

Slovo pojem je definované ako kognitívny (poznávací) významový útvar alebo 
kognitívne významové dianie, ktoré je výsledkom poznávania vlastnosti alebo vzťahov entít 
(entita – útvar, jav, vec, bytosť, skutočnosť). Pojem dovoľuje vyčleniť nejakú skupinu javov 
alebo predmetov, priradiť im jednotiaci zmysel a odlíšiť ich od všetkého ostatného [1]. 
Z fyzikálneho hľadiska sa rozumie pod fyzikálnym pojmom všeobecný termín, t. j. pojem 
ktorý má fyzikálnou definíciou presne vymedzený obsah. Ide o význam pojmu formulovaný 
logikou, čo je práve to, čo nás pri vzdelávaní najviac zaujíma [2].  

Našou úlohou nie je však len zaviesť žiakom nejaký pojem, ale najmä to, aby žiaci 
samotný pojem pochopili a nachádzali súvislosti medzi ním a ostatnými pojmami, 
vedomosťami, ktoré už majú. Významné postavenie v tomto procese majú voľnočasové 
aktivity, ktoré dávajú možnosť pozrieť sa na vzťahy a význam pojmov podrobnejšie a najmä 
hlbšie, pretože poskytujú na to dostatočný čas. V tomto príspevku predstavujeme skúsenosť 
získanú v práci fyzikálneho krúžku na základnej škole. 
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2 Špirálová metóda  

Navrhli sme a vyskúšali štruktúru, pomocou ktorej by sa v rámci voľnočasových aktivít 
dali rozvíjať fyzikálne pojmy. Našou snahou bolo, aby boli žiaci schopní aplikovať svoje 
teoretické poznatky zo školy do bežného života. 

Táto štruktúra pozostáva z dvoch častí. Prvá bola prípravná a pre samotnú realizáciu 
dôležitá. Druhú časť bola realizačná a túto sme ďalej rozdelili na tri úrovne, v ktorých sme 
rozvíjali zavedené pojmy. Pri samotných aktivitách sme namiesto pojmu úroveň používali 
anglický výraz level, ktorý žiaci poznajú z rôznych počítačových hier a bol pre nich viac 
motivujúci, než slovo úroveň. Z dôvodu autentickosti budeme aj v ďalšom hovoriť o leveloch 
namiesto úrovniach. Schému našej štruktúry vyjadruje obrázok 1.  

 

Obrázok 1: Schéma štruktúry voľnočasovej aktivity 

2.1 Prípravná fáza 

V prípravnej fáze sme sa zaoberali výberom jednotlivých oblastí fyziky, ktorých 
vedomosti a poznatky by bolo vhodné ďalej rozvíjať a rozširovať. Prvým krokom bolo 
samotné preštudovanie a detailná analýza jednotlivých oblastí fyziky. Analyzované boli 
vyučovacie osnovy a učebnice základných škôl. 

Druhým krokom bol samotný výber fyzikálnych pojmov a veličín. Tu sme sa zamerali na 
tematické celky a ročníky, v ktorých sa jednotlivé pojmy a veličiny preberajú a tiež samotný 
rozsah a hĺbka. 

Posledným tretím krokom prípravnej fázy bol výber experimentov, ktoré by slúžili 
na rozvoj a rozširovanie poznatkov, tej ktorej veličiny či pojmu. 
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2.2 Realizačná fáza 

Po dôkladnej teoretickej príprave nasledovala realizačná fáza. Tej predchádzalo ešte 
navrhnutie systému, ktorým by sme rozvíjali a rozširovali poznatky o jednotlivých pojmoch 
a veličinách. Rozhodli sme sa pre špirálový systém. Týmto systémom by sme v pravidelne sa 
opakujúcich cykloch rozširovali, rozvíjali a upevňovali poznatky. Tento systém sme rozdelili 
na 3 levely. Ďalej sme vybrali pre jednotlivé stretnutia (levely) experimenty, ktoré boli rôznej 
náročnosti. V prvom leveli boli jednoduché experimenty, ktoré sa vyznačovali nenáročnosťou 
na realizáciu, pochopenie a aj vysvetlenie fyzikálnej podstaty. 

Experimenty druhého levelu boli o niečo náročnejšie. Tu žiaci museli využiť svoje 
poznatky z danej problematiky, ale aj precvičiť si svoje motorické schopnosti a zručnosti. 
Experimenty v tomto leveli boli tiež založené na meraní a výpočtoch, čiže by sme ich mohli 
nazvať aj laboratórnymi úlohami. 

Do posledného tretieho levelu boli zaradené najnáročnejšie experimenty, ktoré 
presahovali rámec jednej oblasti fyziky. Žiaci tu boli nútení využívať aj poznatky z iných 
oblastí fyziky a riešenia experimentov museli sami navrhnúť a zrealizovať. Experimenty 
v tomto leveli nám poslúžili na to, aby sme žiakom ukázali ako sú jednotlivé oblasti fyziky 
poprepájané a navzájom súvisia. 

2.2.1 Prvý level 

Prvý level bol zameraný na zistenie toho, aké vedomosti žiaci majú v danej oblasti 
fyziky. Či žiaci poznajú pojmy a veličiny, ktoré sú v danej oblasti dôležité a tiež do akej 
hĺbky siahajú ich poznatky. Chceli sme zistiť či poznatky, ktoré žiaci majú sú z praktického 
života alebo ich nadobudli v škole. Uvedené skutočnosti sme zisťovali pomocou 
jednoduchých experimentov, úloh a hier. 

Hlavným cieľom tohto levelu bolo „objavenie“ pojmov a veličín z danej oblasti fyziky. 

2.2.2 Druhý level 

Druhý level mal znaky pripomínajúce školské vyučovanie. Môžeme ho rozdeliť na dve 
časti: teoretickú a praktickú, čo pripomína získavanie poznatkov v škole. 

Na začiatku druhého levelu sme si so žiakmi pripomenuli pojmy a veličiny „objavené“ 
v prvom leveli. Následne na to sme žiakom dané pojmy charakterizovali. Išlo nám o to, aby 
ţiaci získali základné poznatky o pojmoch a veličinách. Následne na to sme ich oboznámili aj 
s matematickým vyjadrením daného pojmu alebo veličiny. Taktiež aj s tým ako sa dá daný 
pojem alebo veličina určiť alebo namerať. Išlo o prvé rozšírenie poznatkov žiakov. 

Experimenty tohto levelu sa vyznačovali vyšším stupňom náročnosti, využitím poznatkov 
z matematiky a tiež aj tým, že mali podobu laboratórnych úloh. Žiaci tu boli nútení dotvárať 
poskytnuté návody a hlavne museli samostatne realizovať daný experiment. Snažili sme sa, 
aby žiaci na základe svojich meraní a zistení definovali závery daných experimentov. 
Výstupom tohto levelu boli protokoly, ktoré obsahovali nielen popis, ale aj výpočty, grafy 
a závery. 

Hlavným cieľom druhého levelu bolo vysvetlenie, objasnenie pojmov a zavedenie 
matematického aparátu, s dôrazom na získanie reálneho poznatku o pojme alebo veličine. 

2.2.3 Tretí level 

Tretí level začínal podobne ako druhý opakovaním a overením poznatkov, ktoré žiaci 
dovtedy mali alebo nadobudli. V tomto leveli nám išlo o rozšírenie poznatkov, ktoré žiaci 
mali alebo nadobudli tým, že sme sa snažili tieto poznatky prepojiť s inou oblasťou fyziky, 
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čím sme poukázali na to, že javy, pojmy, veličiny a deje okolo nás, navzájom súvisia a tiež, že 
sa navzájom ovplyvňujú. Išlo o ďalšie rozširovanie poznatkov. 

Žiaci boli nútení spájať získané poznatky z rôznych oblastí fyziky a hľadať spoločné 
riešenia zadaných úloh. V tomto leveli už nebola výrazná motivácia potrebná, pretože žiaci sa 
zaujímali o veci, deje a úlohy, ktoré sme pre nich pripravili. 

Experimenty tohto levelu sa vyznačovali najvyšším stupňom náročnosti. Žiaci využívali 
nielen matematické poznatky, ale precvičovali si aj svoje manuálne zručnosti a schopnosti.  

Hlavným cieľom tohto levelu bolo prepojenie poznatkov jednej oblasti fyziky s inou. 

3 Realizácia 

Navrhnutú štruktúru sme otestovali v praxi. Išlo aktivity, ktoré sme realizovali so žiakmi 
základnej školy Nábrežia mládeže v Nitre, ktorí navštevovali fyzikálny krúžok. 

3.1 Priebeh realizácie 

Krúžková činnosť má charakter dlhodobého stretávania. V našom prípade išlo o časový 
interval od septembra do marca. Bolo teda potrebné vedieť už na začiatku, kedy a čo budeme 
so žiakmi robiť. Vedomosti a poznatky, ktoré sme chceli aby si žiaci osvojili, museli mať 
svoju následnosť a postupnosť v závislosti od náročnosti na pochopenie či matematický aparát 
žiakov. So žiakmi sme sa stretávali raz týždenne na fyzikálnom krúžku, pričom harmonogram 
jednotlivých stretnutí zobrazuje tabuľka 1.  

Tab. 1: Harmonogram stretnutí 

STRETNUTIE TÉMA STRETNUTIA ÚROVE Ň 

1. Stretnutie Zoznámenie sa  

2. Stretnutie Hustota úroveň 1 

3. Stretnutie Hustota úroveň 2 

4. Stretnutie Hustota úroveň 3 

5. Stretnutie Hustota ZHRNUTIE 

6. Stretnutie Ťažisko úroveň 1 

7. Stretnutie Ťažisko úroveň 2 

8. Stretnutie Ťažisko úroveň 3 

9. Stretnutie Ťažisko ZHRNUTIE 

10. Stretnutie Podtlak, pretlak úroveň 1 

11. Stretnutie Podtlak, pretlak úroveň 2 

12. Stretnutie Podtlak, pretlak úroveň 3 

13. Stretnutie Podtlak, pretlak ZHRNUTIE 

14. Stretnutie Zhrnutie- hustota, ťažisko, podtlak, pretlak 

Na začiatku realizácie každej oblasti boli žiakom zadané pretesty na zistenie vedomostnej 
úrovne. 

Po skončení realizácie každej oblasti fyziky sme žiakov opäť dali posttest, ktorý bol 
rovnaký ako pretest. 
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3.2 Výsledky  

Okrem testov bolo možné hodnotiť výsledky žiakov aj z pracovných listov, nákresov 
a posterov, ktoré žiaci počas jednotlivých levelov zhotovovali.  

Na základe jednoduchého vyhodnotenie všetkých testov a ďalších materiálov, môžeme 
skonštatovať, že sa nám podarilo nami navrhnutým špirálovým systémom – levelovaním –
rozšíriť a prehĺbiť u žiakov poznatky o konkrétnych jednotlivých fyzikálnych pojmoch.  

Výsledkom sú nasledovné zistenia: 

1. Žiaci si osvojili nové pojmy (hustota, ťažisko, podtlak a pretlak)- 100%. 

2. Žiaci vedia osvojené pojmy vysvetliť. 

3. Žiaci chápu dôležitosť existencie týchto pojmov (javov) a vedia uviesť aj príklady 
javov zo života, kde sa ten ktorý prejavuje- 100%. 

4. Žiaci vedia od čoho závisia tieto pojmy (veličiny, javy). 

5. Žiaci vedia určiť: -  Polohu ťažiska, 

- Hodnotu hustoty látky. 

Žiaci si počas jednotlivých stretnutí (levelov) osvojili nielen samotné pojmy, ale naučili 
sa tiež ako sa dajú učiť, merať a nájsť. Taktiež pochopili význam týchto pojmov z pohľadu 
bežného života a dôležitosť ich výučby v škole. 

 

4 Záver  

Pojmotvorba je vo vyučovaní fyziky, rovnako ako v iných disciplínach, dôležitá pre jej 
správne pochopenie. Samotné zavedenie pojmu nepredstavuje len priradenie pomenovania 
k nejakému javu, objektu, či vlastnosti, ale predstavuje samotný jav, objekt v celej jeho 
komlexnosti. Zahŕňa v sebe vzťahy s inými pojmami reprezentované mapou pojmu, ale 
i rôzne iné konotácie. Preto zavedenie pojmov a vybudovanie pojmovej štruktúry je proces, 
ktorý je aj časovo náročný. Tu si možno pomôcť aj voľnočasovými aktivitami žiakov, pričom 
je potrebné použiť postupy, ktoré žiaka nedemotivujú, ale súčasne nezostávajú na plytkej 
úrovni budovania poznatkov. Metóda opísaná v predchádzajúcom sa v tomto smere osvedčila. 
Rozvoj fyzikálnych pojmov sme realizovali postupným rozširovaním poznatkov o týchto 
pojmoch. Pričom použitou metódou, ktorú sme nazvali levelovanie, sa darilo postupne 
špirálovo rozširovať a súčasne prehlbovať poznatky žiakov. Išlo o 3 stupne (úrovne) 
získavania poznatkov, ktoré sme aj prakticky overili.  

Na základe dosiahnutých výsledkov sme presvedčení, že navrhnutá metóda je v vhodným 
prostriedkom rozširovania fyzikálnych pojmov vedomostí u žiakov v rámci voľnočasových 
aktivít. Navrhnutá štruktúra by teda mohla poslúžiť učiteľom, ktorí vedú fyzikálny krúžok ako 
námet na podpornú činnosť vyučovania fyziky, ale aj iných predmetov. 
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