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Resumé  
V príspevku autorky uvažujú o možnostiach rozvíjania technickej činnosti žiakov 
mladšieho školského veku v mimoškolskom čase. Opisujú tematický plán záujmového 
krúžku a činnosť žiakov pri realizácii úloh. 
 
Abstract 
In the paper the authors discuss the possibilities of developing technical activities of 
younge  pupils at elementary schools. The thematic plan for  after-school interest clubs 
and pupil activities are described 
 
ÚVOD 

Šetrenie energie, jej čo najúčinnejšie využívanie a hľadanie možností 
energetických zdrojov sú v súčasnom priemyselne náročnom svete jednou z prvoradých 
úloh. Využívanie veternej energie siaha do dávnej minulosti. Energia vetra je jednou 
z prvých prírodných síl, ktoré sa ľudia naučili využívať. Technická funkčnosť 
a dokonalosť plachetníc, mlynov i turbín sa časom zlepšovala. Pribudli systémy 
premieňajúce silu prúdenia vzduchu, zmenilo sa využitie i konštrukcia vynálezov 
i  funkčných technických prostriedkov. 

Od vynájdenia prvého elektrického generátora poháňaného vetrom v 19. storočí 
dánskym učiteľom francúzskeho pôvodu menom Poul la Cour uplynulo zopár desiatok 
rokov. Využívanie veternej energie a riešenie problémov v energetických odboroch s tým 
spojených, nie je ničím novým ani v súčasnosti. Pre obyvateľov Slovenskej republiky 
prináša nové možnosti, najmä v oblasti využívania jednej z foriem obnoviteľných zdrojov 
energie. Splnenie cieľov stanovených Európskou úniou bude vyžadovať dlhodobejšiu 
výmenu skúseností odborníkov, diskusie i prípravu legislatívnych smerníc. 

Pedagógovia môžu však už začať s aktualizovaním informácii v edukácii žiakov 
o využívaní a druhoch obnoviteľných zdrojoch energie. Aktivity realizované 
vo výchovno-vzdelávacom procese a  aj v mimovyučovacom čase môžeme chápať nielen 
ako jednu z možnosti pre informovanosť k problematike o využívaní energie, ale 
vytváranie modelov technických zariadení umožňuje rozvíjať konštruktérsko-
technologické schopnosti žiakov. Zo širokej tematickej problematiky Energie, sme si 
zvolili čiastkovú špecifickú oblasť o veternej energii. Túto sme rozpracovali a realizovali 
formou záujmovej činnosti žiakov na základnej škole. 
 
NÁVRH TEMATICKÉHO PLÁNU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 

Návrh činnosti na mimoškolskú záujmovú činnosť nadväzuje na možnosti 
praktických činnosti žiakov stanovených v cieľoch  a  obsahu tematického celku Základy 
konštruovania vo 4. ročníku základnej školy uvedených v učebných osnovách z roku 
1995. Vzhľadom na zameranie témy Vietor a veterná energia plánujeme obsah rozšíriť 
o zaujímavé informácie súvisiace s novou vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce, 



uvedenou v štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 z roku 2008. Pri navrhovaní cieľov 
a obsahu tematického plánu pre tému Vietor a  veterná energia sme vychádzali 
z medzipredmetových vzťahov s predmetom prírodoveda a vlastiveda. Poznatky k našej 
téme sú v prírodovede súčasťou obsahu výučby v 3. ročníku v tematickom celku Veci 
okolo nás a vo 4. ročníku v tematickom celku Technika a my a Elektrická energia. Vo 
vlastivede sú obsahom výučby o Slovensku vo 4. ročníku základnej školy. Poznatky 
z vlastivedy sú obsahovo s témou prepojené na lokalitu prvého Veterného parku Cerová, 
ďalej na jednu z najveternejších oblastí lokalít na Slovensku Veterný park Myjava a na 
najmladší Veterný park Skalité - Poľana realizovaný od roku 2005. Poznatky žiakov 
k témam o energii určite ocenia aj kolegovia vyučujúci na druhom stupni škôl predmety 
fyziku, chémiu i technickú výchovu. 

Obsah a ciele témy Vietor a veterná energia sme rozpracovali do 14 vyučovacích 
jednotiek. Názvy vyučovacích jednotiek v počte deväť uvádzame v tabuľke 1. 
V uvedených vyučovacích jednotkách (tabuľka 1) sme  konštruovali navrhnuté modely. 
Zostávajúce hodiny v počte 5 sme využili na teoretickú prípravu, vyhľadávanie informácii 
a ich spracovanie, konštrukčné a grafické riešenie zadávaných úloh, riešenie slovných 
úloh, motivačné rozprávania, diskusie a opakovanie o elektrickej energii a súčiastkach 
elektrického obvodu. Každá vyučovacia jednotka má trvanie 90 minút. Realizovanie  
činnosti v mimoškolskej záujmovej činnosti umožňujú učiteľovi podľa zručnosti žiakov 
a zaujatia pri konštrukčných prácach, či riešení textových úloh zvoliť si prestávky podľa 
uváženia v danej pedagogickej situácii.  
 

Tabuľka 1: Témy vyučovacích jednotiek a návrhy modelov technických zariadení 
Téma Návrhy modelov 
Vietor ako meteorologický prvok prístroj na meranie smeru vetra 
Meranie rýchlosti vetra prístroj na meranie rýchlosti vetra 
Vietor točí predmetmi vrtuľka 
Veterný mlyn  veterný mlyn kužeľovitý 
Veterný mlyn veterný mlyn s metličkami 
Vietor ako zdroj energie veterný generátor 
Vietor ako zdroj energie veža s veterným generátorom 
Skúmame vlastnosti vzduchu pohyblivý panáčik 
Skúmame vlastnosti vzduchu vozík, pozemná plachetnica 

 
 
Pre didaktické a metodické spracovanie nášho návrhu tematického plánu záujmovej 
činnosti bolo najťažšie: 

� zvoliť si kritéria k výberu obsahu informácii pre jednotlivé vyučovacie jednotky, 
nakoľko  ponuka informácii v denníkoch, časopisoch, encyklopédiách a webových 
internetových stránkach je veľmi veľká, 

� vyhľadať názorné obrazové zobrazenia technických zariadení využívajúcich 
k fungovaniu veternú energiu a opis ich činnosti, 

� k navrhnutým modelom vytvoriť grafické predlohy pre konštrukčnú činnosť. 
 
Tak ako pre vyučovacie jednotky vo výchovno-vzdelávacom procese je dôležitá 
formulácia konkrétnych cieľov, nie menej to platí aj pre mimoškolskú záujmovú činnosť 
jednotlivých stretnutí. Pre jednotlivé vyučovacie jednotky sme formulovali konkrétne ciele 



zahrňujúcu oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. V príspevku uvádzame len 
niekoľko príkladov. 
 
 
Pre oblasť kognitívnu sme formulovali nasledovné ciele: 

� vymenuj bezpečnostné zásady pri práci s elektrickou energiou, 
� opíš vlastnými slovami vznik vetra, 
� porovnaj využite mlynov v minulosti a v súčasnosti. 

 
Pre oblasť afektívnu sme formulovali nasledovné ciele: 

� napodobni silu vetra zvukom, telom, 
� vyjadri pocity pri pôsobení rôznej sily vetra, 
� zostav škálu názorov na stavby veterných mlynov. 

 
Pre oblasť psychomotorickú sme formulovali nasledovné ciele: 

� vytvor náčrt modelu, 
� vyber materiál  a predveď praktickú činnosť pri práci s materiálom, 
� vyznač v návrhu základnú konštrukčnú časť a ukáž na modeli, 
� skontroluj funkciu jednotlivých časti modelu. 

Navrhnuté modely mlynov, plachetnice a prístrojov na meranie  rýchlosti i smeru vetra sú 
zhotovené prevažne z papiera a  odpadových materiálov získaných z  domácnosti. 
Z hľadiska materiálneho zabezpečenia krúžkovej činnosti teda nie je problém materiál 
zabezpečiť. 
 
ROZVÍJANIE TECHNICKEJ ČINNOSTI ŽIAKOV  

Pri rozvíjaní technickej zručnosti žiakov v pedagogickom procese sme 
z vyučovacích metód používali vysvetľovanie, rozhovor, motivačnú výzvu, pojmové 
mapovanie, prácu s encyklopédiami a  časopismi, riešenie slovných i  konštrukčných úloh, 
inštruktáž, demonštráciu, zadávanie otázok a diskusiu, experiment, pozorovanie, 
manipuláciu s predmetmi, grafickú metódu i samostatnú prácu. Encyklopédie ponúkali 
široké množstvo textových i obrazových informácií. Najčastejšie sme používali 
encyklopédie [1], [4], [5], [7] a [10]. Prácu žiakov sme organizovali v závislosti od typu 
úlohy. Využili sme všetky sociálne formy práce žiakov - skupinovú, vo dvojiciach, 
individuálnu a frontálnu. 

Po ukončení realizácie navrhovaných vyučovacích jednotiek sme spoločne so 
žiakmi, ale z podnetu žiakov, vytvorili pracovný zošit. Žiaci spracovali textový i obrazový 
materiál k jednotlivým témam a dali návrh, aby za postupom práce boli uviedli rady, ktoré 
pomôžu pri konštruovaní navrhovaného modelu. 

Pracovný zošit je rozčlenený na šesť častí: Energia, Elektrická energia, Vietor 
a veterná energia, Vietor a meteorológia, Veterné mlyny, Vietor vyrába elektrickú energiu. 
V každej časti je vysvetľujúci text k téme, slovné a konštrukčné úlohy, ilustračný materiál 
modelu a pomôcky potrebné na konštruovanie, postup práce a rady pre žiakov pri 
konštruovaní modelu. Pri modeloch veterných mlynov sme do zošita zaradili časti dielov 
papierového modelu daného zariadenia. 

Bádateľské úspechy a  šikovnosť žiakov prezentuje obrázok 1 a obrázok 2. Reakcie 
a správanie sa žiakov počas trvania vyučovacích jednotiek nás presvedčili o možnostiach, 
že s nadobúdaním vedomostí, zručnosti a rozvíjaním schopnosti môžeme okrem formovať 
aj záujem, vytrvalosť, názory a postoje, schopnosť dokončiť prácu i schopnosť vedieť 
spolupracovať. 



 
 

Obrázok 1 Skúška veterného generátora            Obrázok 2 Pozemná plachetnica 
 

Problematikou mimoškolskej záujmovej činnosti s dôrazom na uplatnenie 
interdisciplinárnych vzťahov sa v poslednom období môžeme stretnúť v prácach 
V. Šebeňa [8] a K. Šterbákovej, V. Burgera [6]. Problematikou vyučovania založenej na 
aktívnej tvorbe poznania sa vo svojich prácach zaoberali aj mnohí slovenskí a zahraniční 
pedagógovia. Za všetkých môžeme spomenúť napríklad práce I. Čepičkovej [2] 
a M. Vargovej [9]. 
 
ZÁVER 

Naše doterajšie skúsenosti z aplikácie obsahu tematického plánu vypracovaného 
pre mimoškolskú záujmovú činnosť so zameraním na tému Vietor a veterná energia sú 
pozitívne. 

Úspešná implementácia nášho návrhu tematického plánu záujmovej činnosti do 
praxe je podmienená viacerými faktormi. Rozhodujúcim z nich je podľa nášho názoru 
aktívne a cieľavedomé pôsobenie pedagóga, ktorý okrem odborných vedomostí, 
primeraných zručností vo svojej práci preukazuje aj primerané ekologické cítenie. 

Prezentáciu skúsenosti z realizácie záujmovej technickej činnosti so žiakmi 
mladšieho školského veku  na konferencii Záujmová činnosť žiakov- stav, problémy, trend 
opísala a vysvetlila K. Valičková (obrázok 3, 4). 
 
 

       

� Navrhnutý obsah tematického plánu pre mimoškolskú záujmovú činnosť sme realizovali v Základnej škole v 

Podhoranoch v školskom roku 2007/2008 v Environmentálnom krúžku. Týmto sa chceme poďakovať pánu 

riaditeľovi PaedDr. Jozefovi Taišovi a pani učiteľke Mgr. Zuzane Galajdovej za ústretovosť a podporu pre 

realizácii záujmových činností žiakov. 

� Pre didaktické a metodické spracovanie nášho návrhu tematického plánu záujmovej činnosti bolo najťažšie:

►zvoliť si kritéria k výberu obsahu informácii pre jednotlikvé vyučovacie jednotky, nakoľko ponuka 

informácií v denníkoch, časopisoch, encyklopédiaách a webových internetových stránkach je veľmi veľká,

►vyhľadať názorné obrazové zobrazenia technických zariadení využívajúcich k fungovaniu veternú

energiu a opis ich činnosti,

► k navrhnutým modelom vytvoriť grafické predlohy pre konštrukčnú činnosť.

Tak ako pre vyučovacie jednotky vo výchovno-vzdelávacom procese je dôležitá formulácia konkrétnych cieľov, nie 

menej to platí aj pre mimoškolskú záujmovú činnosť jednotlivých stretnutí. 

Pre jednotlivé vyučovacie jednotky sme formulovali konkrétne ciele zahrňujúcu oblasť kognitívnu, afektívnu a 

psychomotorickú.  

Pre oblasť kognitívnu sme formulovali nasledovné ciele:

♦ vymenuj bezpečnostné zásady pri práci s elektrickou energiou,

♦ opíš vlastnými slovami vznik vetra,

♦ porovnaj využitie mlynov v minulosti a v súčasnosti.

Pre oblasť afektívnu sme formulovali nasledovné ciele:

♦ napodobni silu vetra zvukom, telom,

♦ vyjadri pocity pri pôsobení rôznej sily vetra,

♦ zostav škálu názorov na stavby veterných mlynov.

          
 

Obrázok 3 Ukážka z prezentácie                Obrázok 4 Prezentácia K. Valičkovej 
 
 
Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 3/4114/06 „Rozširovanie edukačných 
kompetencií pedagogických pracovníkov.“ 
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