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PRÍRODOVEDNÉ EXPERIMENTY (NIELEN) CEZ OBRAZOVKU PO ČÍTA ČA. 

 

 

SPIŠÁK Peter, SR 

 

Abstrakt 

Príspevok sa venuje nevyhnutnosti experimentovania pri vyučovaní prírodovedných 
predmetov. Zdôrazňuje pritom používanie najpokrokovejších mobilných digitálnych 
technológii a technológií zdieľania informácií v našich školách. Predstavuje základné 
vlastnosti a možnosti použitia systému zberu a vyhodnocovania dát Vernier pri 
demonštračných experimentoch vo všetkých oblastiach vyučovania prírodovedy. 

  

Abstract 

This paper deals with necessity of experimentation in science teaching. The paper 
emphasizes the use of most advanced digital and mobile information sharing technologies in 
our schools. It presents basic characteristics and features of Vernier datalogger an data 
evaluation system suitable for demonstration experiments in all fields of science education. 

 

1 Úvod 

Diskusia týkajúca sa modernizácie vzdelávania prírodovedných predmetov na všetkých 
stupňoch škôl, ktorá prebieha v poslednom čase na Slovensku, výrazne vynecháva oblasť 
experimentovania v prírodných vedách. Digitalizácia vzdelávania, využívanie internetu, 
výpočtovej techniky v rôznych formách, ako aj digitálne prezentácie, animácie, videá, či 
všeobecne digitálne učebnice sú jednoznačne potrebné, avšak bez prístupu študentov 
k reálnemu experimentu a k experimentálnej technike môžu byž uvedené digitálne formy 
vyučovania nedostatočne efektívne či dokonca kontraproduktívne.  

Tento príspevok poukazuje na možnosti systému zberu a spracovania dát Vernier pri 
školských experimentoch na všetkých stupňoch škôl. 

 

2 Načo sú nám v škole experimenty?  

Veľa učiteľov prírodovedných predmetov určite odpovie – na nič. Nemáme na ne totiž 
čas, skrátenie hodín vyučovania prírodovedných predmetov vytvára tlak na rýchle 
mechanické odprezentovanie učiva, nanajvýš s podporou nejakej digitálnej animácie či videa. 

Pamätajme však, že najmä ak máme málo času na vyučovanie, musíme vytvoriť 
podmienky veľmi efektívneho vyučovania. Tak ako sa nedá naučiť jazdiť na bicykli, či 
napríklad plávať alebo šoférovať len na základe prebratia teórie či sledovania animácie, nie je 
pravdepodobne možné zanechať u väčšiny študentov trvalú stopu prírodovedných poznatkov 
bez reálneho poznania, uchopenia daných prírodných javov prostredníctvom vlastnej 
skúsenosti, vlastného bádania. V prípade vysokých skôl je možné naviac konštatovať, že 
škola nedokáže držať krok s dobou, pokiaľ nemá vlastnú výskumnú a experimentálnu 
základňu. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

309 

Nedostatok času na vyučovanie prírodovedných predmetov vytvára prirodzený tlak na 
invenciu učiteľa, na jeho schopnosť podať dané poznatky trvale zapamätateľnou formou, 
napríklad jednoduchým, len niekoľko minút či sekúnd trvajúcim experimentom, 
demonštrujúcim preberaný prírodný jav. Následné teoretické učivo, či digitálna prezentácia 
po takomto experimentálnom zážitku môže zásadným spôsobom zmeniť schopnosť študenta 
porozumieť danému javu, alebo porozumieť jeho extrapolácii do teoretickej roviny. 

 

3 Ako robiť v škole experimenty?  

Bez ohľadu na čokoľvek iné, odpoveďou je: predovšetkým naozaj a za každú cenu 
experimenty robiť. Pre elementárne pochopenie prírodných javov nie je nevyhnutné robiť 
zložité experimenty. Najjednoduchšie experimenty zachytávajúce bežné životné skúsenosti, 
napríklad vyťahovanie zátky z fľaše, prasknutie balóna, subjektívny pocit teploty pri dotyku 
rôznych materiálov, kyslosť či zásaditosť rozličných nápojov a iných látok z bežnej 
domácnosti, dýchanie a fotosyntéza rastlín a podobné najbežnejšie javy, ako aj ich 
subjektívne vnímanie, poskytujú dostatočný materiál na elementárne experimentálne bádanie 
a ich následný teoretický výklad či rozbor.  

Na druhej strane, ak už robíme v škole experimenty, robme ich so zreteľom na súčasnú 
technologickú úroveň. Najmodernejšia výpočtová technika, technológie zdieľania informácii, 
mobilné digitálne meracie a komunikačné technológie nie sú len módnymi výstrelkami doby, 
ale technologickou realitou okolitého sveta, ktorá je všadeprítomná, do vývoja ktorej sa 
investujú veľké prostriedky a ktorá predstavuje v mnohých krajinách podstatnú časť ich 
ekonomiky.  

Dovolím si tvrdiť, že napríklad každý zo súčasných študentov stredných škôl bude 
vo svojej budúcej práci, nech bude akákoľvek, používať mobilné výpočtové a komunikačné 
technológie a technológie zdieľania informácií. Ak podanie nášho experimentu a nášho učiva 
nebude reflektovať tieto skutočnosti, študent sa môže oprávnene domnievať, že ho učíme 
niečo, alebo spôsobom, ktorý on v živote nebude nikdy potrebovať - a možno aj preto sa tento 
študent ani nebude zaujímať o naše vyučovanie prírodovedy. 

Experimenty na hodinách prírodovedných predmetov určite robme, robme pritom 
jednoduché experimenty vychádzajúce z každodenného života, ale podávajme ich spôsobom, 
akým súčasná mladá generácia navyknutá vnímať svet cez obrazovky počítačov, smartfónov, 
tabletov a cez neviditeľné pavučiny internetu a sociálnych sieti očakáva a právom aj vyžaduje. 
Keď čítam názvy niektorých učebných plánov alebo rôznych publikácií, ktoré začínajú 
slovami typu „využitie výpočtovej techniky a informačných technológií pri vyučovaní“, 
pripadá mi to rovnako smiešne, alebo nedostatočne invenčné, ako keby tam bolo napísané 
„využitie vzduchu pri dýchaní“. Digitálne technológie sú tu, vyvíjajú sa neuveriteľne rýchlym 
spôsobom a pri našom vyučovaní musia byť prítomné nie ako cieľ (ak nie sú predmetom 
vyučovania), ale akosi mimochodom, ako prirodzené pozadie vyučovania. Mladá generácia sa 
nám za to určite odmení možno zvýšeným záujmom o náš predmet vyučovania, možno 
pridaním „ako priateľa“ na facebooku, či iným jej vlastným spôsobom.  

 

4 Čo je to systém Vernier? 

Vernier - to sú konkrétni ľudia, manželia David a Christine Vernierovci, ktorí žijú na 
západnom pobreží USA v štáte Oregon a ktorí sa zaoberajú experimentovaním 
v prírodovedných predmetoch za pomoci digitálnych technológií už od roku 1981. 
Pripomínam, že rok 1981 spadá do „praveku“ stolných počítačov, do veku úplných počiatkov 
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ich používania. Bol to vek počítačov typu Apple II, ešte pred nástupom u nás známych 
prvotín na báze procesora Intel 8080 (PMI-80, PMD-85 a iných). Pán David Vernier, učiteľ 
fyziky, už vtedy mal víziu moderného experimentu prostredníctvom dostupnej digitálnej 
technológie. Vízia sa neskôr pretavila do svetoznámej značky zariadení digitálneho 
laboratória Vernier, ktorej základným mottom je „vytvorené učiteľmi pre učiteľov“.  

Systém Vernier má 4 základné súčasti: meracie senzory, interfejsové jednotky alebo 
jednotky spracovania signálu z meracích senzorov, softvérové vybavenie a zbierky 
spracovaných laboratórnych úloh.  

 

5 Na čo všetko sa hodí systém Vernier? 

Na všetky prírodovedné predmety od prvého stupňa základných škôl až po vysoké školy, 
všade tam, kde sa pri výuke robí alebo by sa mal robiť nejaký prírodovedný experiment. 
Systém Vernier, vo svojej podstate systém vyvíjaný učiteľmi pre učiteľov, je navrhnutý tak, 
aby učiteľov a študentov nezaťažoval technickými podrobnosťami. Je to systém typu „zapni 
a meraj“, ktorý dáva používateľom slobodu sústredenia sa na vlastný experiment, nie na jeho 
techniku. Veľké množstvo spracovaných laboratórnych úloh, ktoré sú rozčlenené do zbierok 
podľa typov škôl a podľa predmetov, poskytuje dostatok námetov nielen na rýchle 
prezentačné experimenty, ale aj na ucelené bloky laboratórnych experimentov robené 
samostatne študentmi. 

Široká paleta asi 70 druhov meracích senzorov a rozličného príslušenstva dobre pokrýva 
nielen tradičné oblasti školského experimentovania, fyziku a chémiu, ale aj biológiu, 
fyziológiu človeka, geografiu, environmentálne vedy, matematiku a rozličné technické vedy. 
Pre tieto predmety poskytuje systém Vernier meracie senzory na všetky základné fyzikálne, 
chamické či iné veličiny. Okrem toho, systém poskytuje aj niekoľko druhov unikátnych 
meracích senzorov, ktoré umožňujú robiť aj experimenty, ktoré nie sú úplne bežné v školskej 
praxi. Vo fyzike je to napríklad Vernierov bezdrôtový senzorový systém merania zrýchlenia 
v 3 osiach, sily a barometrickej výšky, ktorý umožňuje napríklad experimenty s voľným 
pádom, s otáčavými pohybmi a podobne, kde by prekážali meracie káble. Ďalej sú to 
napríklad špeciálne senzory hluku, infračerveného merania teploty, neviditeľných žiarení 
UVA a UVB. V chémii je to napríklad špeciálny, vysoko odolný senzor pH, digitálne 
počítadlo kvapiek, iónselektívne elektródy, spektrometer, plynový chromatograf, či stanica 
merania bodu tavenia. Vernierov GPS senzor umožňuje integrovať do experimentu meranie 
polohy v teréne. Systém má tiež širokú paletu zaujímavých senzorov pre základné 
fyziologické merania ako je tlak krvi, tep srdca, EKG, EMG a spirometria. Kompatibilita 
systému s inými softvérovými systémami umožňuje napríklad použitie meracích senzorov 
Vernier spolu s robotmi Lego NXT.     

Hlavnou ikonou systému Vernier je jeho meracia a interfejsová jednotka Vernier 
LabQuest. Je to inteligentná kombinácia mobilného digitálneho zariadenia ovládaného 
dotykovou obrazovkou, meracieho interfejsu, záznamového zariadenia, vedeckej kalkulačky 
a iných. Je vybavená prekvapivo výkonnou grafikou a možnosťami matematického 
spracovania dát. Interfejsová jednotka Vernier LabQuest je schopná zaznamenávať 
a spracovávať dáta z viacerých meracích senzorov súčasne a je schopná práce aj mimo 
laboratória, v teréne.  

Softvérové vybavenie systému Vernier je kompatibilné so všetkými bežnými systémami 
počítačov typu Windows, Mac OS X, s grafickými kalkulačkami Texas Instruments 
a pripravujú sa už aj aplikácie pre mobilné iOS systémy. Systém umožňuje tiež integrovanie 
obrazu a videa do experimentu.   
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6 Čo na záver? Jednoduchý, rýchly experiment.  

Každý určite pozná známy zvuk, ktorý vydáva napríklad korková zátka pri vyťahovaní 
z fľaše. Tento zvuk je všeobecne známy a je dobrým experimentálnym materiálom na 
diskusiu rozličných parametrov plynov, akým je napríklad rýchlosť šírenia zvuku v plynoch. 
Na experiment je potrebný len Vernierov senzor tlaku plynu s bežnou injekčnou striekačkou, 
Vernierov interfejs LabQuest a ľubovoľný počítač s Vernierovym programom spracovania dát 
Logger Pro 3. Na experiment, vrátane jeho prípravy, potrebujeme čas menej ako 1 minútu. 
Samotný experiment aj s jeho vyhodnotením netrvá dlhšie ako zlomok sekundy. Injekčnú 
striekačku so zasunutým piestom pripojíme na Vernierov senzor plynu a po spustení 
programu vyhodnocovania dát piest zo striekačky prudko vytiahneme. Výsledkom tohto 
jednoduchého experimentu je pomerne presne zmeraná rýchlosť zvuku vo vzduchu (či v inom 
plyne). Vyhodnotenie urobí samotný program LoggerPro 3 pomocou svojich bežných 
zabudovaných funkcií (zistenie frekvencie zvuku, ktorý vydáva plyn pri návrate do prázdnej 
striekačky a jej prepočítanie pomocou parametrickej rovnice (dĺžka striekačky) na rýchlosť 
zvuku v danom plyne.  

Máme na takýto (a mnoho iných sekundových experimentov) na našej (veľmi) krátkej 
hodine prírodovedy čas? Určite áno. Tak ho hneď na začiatku hodiny urobme.   

 

7 Obrazová príloha: 

 

     

 

 

Merací interfejs Vernier LabQuest so senzorom 
tlaku plynu Vernier GPS-BTA 
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8 Zdroje informácií: 

www.pmsdelta.sk 

www.vernier.com 

 

Vyhodnotenie rýchlosti zvuku vo vzduchu zo zvuku vytiah-
nutia piestu zo striekačky 


