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ÚVOD 
 
 
 
 

Vyrobenú vec môžeme milovat len potom, 
ked  už existuje;  
ale vytvorenú vec milujeme 

                                    už pred jej vznikom. 
                                                       Gilbert Keith Chesterton 
 
 
 
 
Fyzika má snád  všade na svete medzi vyucovacími predmetmi zvláštne postavenie. 

Táto zvláštnost  vyplýva z rozmanitosti materiálu a pokusov, ktoré sú nutné k jej 
efektívnemu vyucovaniu. Väcšinu ostatných „neprírodovedných“ predmetov je možné 
vyucovat , ak sú k dispozícií bežné prostriedky, ako je tužka, tabul a, ucebnica a niektoré 
d alšie pomôcky. Bez týchto vecí sa síce ucitel  fyziky taktiež nezaobíde, ak sú to však 
jediné prostriedky, stane sa vyucovanie fyziky nudné a nezáživné. Ak má byt  
vyucovanie fyziky efektívne, malo by vychádzat  zo skúsenosti. Fyzika je tak blízka 
životu všetkých chlapcov a dievcat, že nie je nutné ich štúdium obmedzovat  na cítanie 
ucebníc. Je potrebné ucit  fyziku a nie o fyzike. Na každom kroku a v každom prostredí 
prídu deti do styku s tím co sa ucia v škole; napr. vzduch a voda, gravitácia …  

Fyzikálna experimentálna cinnost  je dôležitá nielen pri odhal ovaní nových 
poznatkov o prírode, fyzikálna experimentálna cinnost  je aj jedna významná 
a nepostrádatel ná forma ucenia. Ak chce ucitel  žiakov viest  k experimentálnej cinnosti, 
musí vychádzat  z viacerých teoretických východísk, ktoré ovplyvnujú vzt ah žiakov 
k fyzike a k experimentálnej cinnosti.   

Prvým dôležitým východiskom je pripravenost  ucitel a na experimentálnu cinnost . 
Ucitel  by mal dobre poznat  význam fyzikálneho experimentu vo vyucovaní, jeho 
zaradenie do vyucovania a ciele experimentu. Mal by naucit  žiakov základným 
laboratórnym metódam, ktoré by si mal žiak osvojit  a vediet  v budúcnosti využit . 
V neposlednom rade by mal rozvíjat  samostatnú fyzikálnu tvorivost  žiakov.  

 
V tejto štúdii predkladáme nový spôsob, riešenia laboratórnych prác na základnej 

škole. Štúdia je rozdelená na dve casti. Prvá cast  – všeobecná je venovaná teoretickým 
poznatkom z oblasti laboratórnych metód. V tejto casti sa nachádza aj teoretické 
rozpracovanie navrhovaného spôsobu riešenia laboratórnych prác. V druhej casti – 
laboratórnej sa nachádza 5 návrhov laboratórnych prác pre 7. rocník ZŠ. Pri každej 
laboratórnej práci sa nachádza pracovný list s príslušnou motiváciou. V dodatku tejto 
štúdie sa nachádza popis a formy skupinového vyucovania.     
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LABORATÓRNE PRÁCE 
 
Laboratórne metódy vyucovania fyziky patria k základným prostriedkom rozvíjania 

samostatnosti, uvedomelosti a aktivity žiakov. Pri reprodukcii a pozorovaní fyzikálnych 
javov sa žiaci samostatne usilujú o objavenie zákonitosti a súvislosti, riešia problémy, 
prekonávajú vyskytujúce sa obtiaže, dospievajú od neúplných a nepresných poznatkov 
k poznatkom plnším, presnejším a konkrétnejším, pevne zafixovaných vo vedomí 
žiakov. Presvedcivo potvrdzujú správnost  teoretických poznatkov získaných na 
vyucovacej hodine a posilnujú polytechnický prvok vo vyucovaní fyziky.  

Laboratórne metódy vyucovania fyziky - samostatné žiacke práce a experimenty- sú 
základnou formou  uplatnenia metódy praktických prác vo vyucovaní fyziky. Hlavný 
význam spocíva v tom, že pri nich je rozumová cinnost  žiaka samostatná a naviac je 
ešte rozšírená o cinnost motorickú. Cenné sú laboratórne metódy, v ktorých sa 
vytvárajú poznatky intelektuálneho aj praktického rázu. Žiacke experimenty rozvíjajú 
pozorovaciu schopnost  žiakov, znalost  rozlíšit  pri analýze pozorovaného javu jeho 
podstatné a nepodstatné znaky, zovšeobecnit  závery pozorovaní. 

Laboratórne úlohy sú komplexné fyzikálne úlohy, ktoré si vyžadujú osobitnú 
organizáciu práce. Ich neodlucitel nou súcast ou je žiacky pokus. Žiadnu laboratórnu 
úlohu nemožno nahradit  demonštracným pokusom, frontálnym žiackym pokusom, ani 
problémovou alebo výpoctovou úlohou, ku ktorej by žiaci získali potrebné údaje inak 
ako vlastným individuálne vykonaným pokusom alebo meraním. 

 
 

TYPY ÚLOH PRE LABORATÓRNE PRÁCE 
 
 

Laboratórne práce môžeme rozdelit  podl a obsahovej náplne [4]: 
− práce, ktorými žiaci získavajú základné poznatky o nových fyzikálnych javoch a ich 

zákonitostiach; pokus nahradzuje alebo obmedzuje demonštracný pokus ucitel a, 
− práce, ktoré slúžia k objasneniu poznatkov vyvodených inými metódami; 

kvantitatívne overenie funkcnej závislosti fyzikálnych velicín, 
− meranie fyzikálnych velicín; zoznámenie s meracími metódami a meracími 

prístrojmi, 
− stanovenie fyzikálnych konštánt; zoznámenie s metódami ich merania. 

Z uvedeného vyplýva, že žiacke práce môžu mat  kvantitatívny alebo kvalitatívny 
charakter. Ciel om kvalitatívnych úloh je reprodukcia fyzikálnych javov a poznávania 
ich hlavných znakov. U kvantitatívnych úloh žiak koná meranie fyzikálnych velicín 
a spracovaním nameraných hodnôt zist uje vzájomné vzt ahy.  

Podl a zamerania a ciel a úlohy môžu žiacke práce slúžit  ako: 
– laboratórne práce vyvodzovacie - žiakovi je zadaný problém, ktorý je riešený 

experimentálne, použitím induktívnej metódy. Tieto žiacke pokusy sa taktiež 
oznacujú ako práce problémové alebo heuristicke,  

– laboratórne práce overovacie - žiak samostatne reprodukuje už poznané fyzikálne 
javy a tak si prehlbuje a spresnuje poznatky o týchto javoch. Tento typ úloh sa 
taktiež oznacujú ako práce ilustratívne. Žiak by si mal byt  vedomí, že prostriedky, 
ktoré pri práci používa, nepostacujú k plnému overeniu danej fyzikálnej zákonitosti, 
že jeho práca má charakter pokusnej ilustrácie zákonitostí alebo ich praktické 
využitie, 

– laboratórne práce opakovacie – ciel om je vytvorit  a upevnit  znalosti a návyky 
žiakov. 
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ŠTRUKTÚRA EMPIRICKÉHO POZNÁVANIA S PRVKAMI 
TVORIVOSTI 

 
 
 
Na hodinách fyziky žiaci experimentovaním väcšinou overujú platnost  urcitých 

konkrétnych fyzikálnych zákonov. Chýba používanie empirických postupov a metód, 
pri ktorých experiment tvorí prostriedok, prostredníctvom ktorého žiaci získavajú nové 
poznatky a zrucnosti. V experimentálnej cinnosti by nemalo íst  len o manipulacné 
cinnosti, ale dôraz by mal byt  položený na fyzikálnej podstate experimentom 
prezentovaného javu. 

Východiskom pre analýzu experimentálnej cinnosti bola štruktúra empirického 
poznávacieho procesu prezentovaného Koubekom [2]. Tieto zmeny sa týkajú hlavne 
myšlienkovej prípravy poznávania, ktorá ucitel ovi poskytuje vel ký priestor na 
rozvíjanie tvorivých schopností žiakov.  

 
 
1. Motivácia poznávania 
Motivácia poznávania proces poznávania „naštartuje“. Od motivácie závisí do akej 

miery bude žiak ochotný a schopný tvorivo rozmýšl at  o obsahu a štruktúre poznávania. 
Ako uvádza Zelina [6], motivácia je z urcitého pohl adu dôležitejšia ako schopnosti. 
Pokial  clovek nemá chut  tvorit , nemá vnútornú motiváciu nieco zlepšit , obohatit , 
rozvinút , tak v tom prípade jeho schopnosti sú len možnost ou, akoby „mrtvou pôdou“. 

Urcitým nedostatkom motivácie je prehnaný dôraz na vonkajšie motívy cinnosti 
(dôraz sa kladie najmä na výsledok cinnosti, nie na jej priebeh, a cinnost  tu casto slúži 
ako sprostredkovatel  na dosiahnutie iného ciel a). Pre tvorivú poznávaciu cinnost  je 
potrebné previest  vonkajšiu motiváciu na vnútornú, ktorá by u žiaka  evokovala potrebu 
objavovat  a tvorit . Pri vytvorení optimálnych podmienok nevyhnutných k formulácií 
tvorivého riešenia môže ucitel  úspešne uplatnit  sokratovský rozhovor, pri ktorom na 
základe predchádzajúcich vedomostí žiakov a vhodne formulovaných otázok ′nútime′ 
žiakov rozmýšl at  o probléme. Ucitel ove otázky umožnujú žiakom lepšie sa  oboznámit  
s problémom. Pri kladení otázok a hl adaní odpovedí na ne, dochádza k pochopeniu 
problému a k odhal ovaniu nových súvislostí.  

Táto fáza je velmi dôležitá, pretože podl a toho, ako daná motivácia zaujme žiakov, 
sa budú zaujímat  o formulovaný problém. 

 
 
2. Formulovanie problému 
Vo fáze motivácie poznávania sa snažíme zaujat  žiakov pre riešenie nejakého 

problému. Slovné formulovanie problému je jednoznacne prejavom pochopenia 
podstatných súvislostí skúmaného javu a predpokladom pre generovanie možných 
d alších postupov a riešení. Táto vhodne volená formulácia problému by mala donútit  
žiakov tvorit . Žiaci by v tejto formulácií mali vidiet možnost  vžit  sa do navodenej 
situácie. Vo formulácií problému by mali nachádzat možnost  riešit  danú situáciu zo 
svojho pohl adu.  

Ak má formulácia problému nabádat  žiakov ku generovaniu riešení, mala by 
obsahovat  napríklad výraz co najviac.   

 
 



 - 7 - 

Formulácie v oblasti experimentálnej cinnosti navrhujeme: 
− navrhnite co najviac metód na meranie …, 
− navrhnite co najviac jednoduchých zariadení na meranie …, 
− navrhnite co najviac pokusov, ktoré …, 
− navrhnite co najviac experimentov, ktoré by ste mohli realizovat, keby ste mali 

... ,  
− povedz (napíš) co najviac otázok, ktoré ta napadnú, ked  sa povie …, 
− co by sa stalo, keby …, 
− navrhnite co najviac možností, ako by ste riešili situáciu, do ktorej by si ste sa 

dostali. 

Príklad problému: Pri riešení problému Vel kého tresku je formulovaný problém 
nasledovne: Navrhnite co najviac spôsobov, ktorými by ste nepravidelné teleso 
rozdelili na dve casti o rovnakom objeme. 

 
 
3. Tvorba hypotéz 
Z hl adiska tvorivého riešenia problému by mal ucitel  pomocou vhodne volených 

otázok vzbudit  záujem žiakov na tvorení riešení.  
Myslíme si, že experimentovanie predstavuje cyklický proces, a práve preto tvorivé 

riešenie problémov nemôže byt  ohranicené len jednou vyucovacou hodinou. Podl a nás 
je žiadúce tento cyklus rozdelit  na viaceré vyucovacie hodiny. 

Z hl adiska generovania nápadov zohráva dôležitú úlohu to, aby žiak prestal vedome 
mysliet  na experiment, to znamená, ′odpútal sa′ od neho. Ucitel  tak umožní žiakovi 
možnost  inkubácie problému a následne ponechá tvorbu nápadov žiakom na domácu 
úlohu. 

Pri domácom riešení dochádza ku generovaniu väcšieho poctu rozmanitých riešení. 
Tvorba rozmanitých riešení je podporená tým, že žiaci sa môžu inšpirovat „nápadmi“ 
iných osôb (vekovo neohranicených) alebo literatúrou, ktorá je vzdialená danej 
problematike. 

 
 
4. Myšlienkový experiment  
Myšlienkový experiment sa castokrát oznacuje aj ako logická analýza úlohovej 

situácie. Jeho obsahom sú úvahy, ktoré treba vykonat  predtým, ako pripravíme logickú 
štruktúru experimentu. V tejto fáze poznávania si musí experimentátor uvedomit , aké 
empirické údaje potrebuje, ako aj spôsob spracovania údajov, aby viedli k hl adanému 
poznatku. 

Z hl adiska tvorivosti je dôležité poskytnút  žiakom dostatocný cas na inkubáciu 
riešenia. Nechát  žiakom možnost  prezentovat  ich nápady. 

Použijeme metódu brainstormingu: Necháme žiakom možnost  prezentovat  svoje 
riešenia. Pri zapisovaní riešení sa zachováva „anonymita tvorcu“ (ucitel  zapisuje všetky 
riešenia žiakov na tabul u alebo na papier, pricom to isté riešenie môže pochádzat  od 
viacerých žiakov, ale zapíše sa len raz). Riešenia sa nepodrobujú kritike. Vhodné je 
v tejto fáze žiakov spojit  do skupín, pricom zápis riešení môže robit  každá skupina 
samostatne. 

Pri prezentácií riešení ešte raz môžeme položit  otázku - napr. „ked ' vidíte tieto 
riešenia, nenapadajú ešte niekoho dalšie nápady“. Táto otázka je nutná preto, že žiakov 
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môžu inšpirovat  riešenia spolužiakov a môže dôjst  k vygenerovaniu d alších riešení (t.j. 
niekto môže na základe zapísaných riešení dostat  inšpiráciu a vytvorit  nové riešenie). 

Ucitel  so žiakmi podrobia riešenia kritike. Žiaci sa na základe ucitel ových otázok 
zacnú objektívnejšie dívat  na jednotlivé riešenia.  

Túto fázu kritiky sme rozdelili na štyri casti:  
a. V prvej casti žiaci vyradia zo všetkých možných riešení tie, ktoré sú nereálne alebo 

"rozprávkové" (kritérium = nereálnost ).  
b. V druhej casti žiaci vyradia zo zostávajúcich tie, pri ktorých nevedia ako by sa dali 

realizovat  (Pri diskusii žiaci prišli k záveru, že tieto nápady sú zle – neúplne, lebo 
hovoria už o tom cím sa bude nápad realizovat )  alebo „diskusné“ (napr. pri 
experimente Vel ký tresk:  tie pri ktorých sa zmenil celkový objem telesa). 
Na základe otázok a konfrontácií medzi žiakmi môže takáto redukcia riešení 

pôsobit  na niektorých žiakov ako zrada ich riešení. Ucitel musí dat  pozor, aby žiak 
stratou svojich riešení nestratil záujem o riešenie problému. 

 
Po týchto dvoch castiach kritiky zostanú riešenia, ktoré sa žiakom zdajú reálne na 

dopracovanie. 
Ucitel sa má snažit vhodnými otázkami motivovat žiakov, aby riešenia myšlienkovo 

dopracovali. V otázkach by sa mali vyskytovat  slová ako napr.: pokúste sa 
dopracovat , dotiahnut , dorobit  ... . 
c. V tretej casti by malo nastat  dôsledné prehodnotenie zostávajúcich riešení, 

z ktorých žiaci vyselektujú tie, ktoré sa im nedajú dopracovat .  
d. Žiakom sa zostávajúce nápady zdajú reálne. Ucitel  požiada žiakov, aby si každá 

skupina vybrala jeden nápad a pokúsili sa navrhnút  vhodný postup na realizáciu.  
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LLAABBOORRAATTÓÓRRNNAA  CCAASSTT  
 
 
 

„Co som pocul, zabudnem. 

Co som videl, to si zapamätám. 

Co som robil, tomu rozumiem.“ 

Cínske príslovie 
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1. LABORATÓRNA ÚLOHA:       BEH O ŽIVOT 
 
 
Pred prípravou laboratórnej úlohy si ucitel  preštuduje z úvodnej casti Prírucky 

laboratórnych prác cast  o laboratórnych prácach. 
Realizáciu laboratórnych úloh delíme na tri etapy a jednu medzietapu:   

1. etapa : Príprava laboratórnej práce. 
2. etapa : Návrh realizácie laboratórnej práce. 
3. etapa : Realizácia laboratórnej práce. 
 
 
Prvá etapa laboratórnej práce sa vykoná na hodine, ktorá predchádza 

laboratórnemu cviceniu. Na prvú etapu nie je potrebné vyclenit  celú vyucovaciu 
hodinu. Je postacujúce, aby na nu ucitel  vyclenil cast  hodiny, ktorú by inak venoval 
skúšaniu alebo opakovaniu -z casového hladiska asi 10 – 15 minút.  

Prípravu laboratórnej práce ucitel  zacne tým, že napíše názov laboratórnej práce na 
tabul u. Ucitel  sa zacne žiakov pýtat , co si myslia o úlohe a nech sa pokúsia tipnút  si, 
o aký problém ide.  

Niekol ko príkladov ucitel ových otázok: 
− Co znamená slovo beh? 
− Co podla Vás znamená beh o život? 
− Myslíte si, že sa dá bežat ako o život? 
− Co si myslite, že sa pod tým názvom z fyziky skrýva? 
Zacne prebiehat  diskusia medzi ucitel om a žiakmi. Väcšina žiakov sa do diskusie 

zapojí a bude sa snažit  zistit  protiotázkami o aký problém ide (napr. bude mat  
laboratórna práca nieco spolocné s maximálnou rýchlost ou akou môže clovek íst ?). 
Ucitel  vypocuje všetky návrhy a necháva priestor pre konfrontáciu názorov medzi 
žiakmi – (z casového hl adiska asi 5 minút).  

Ucitel  žiakom rozdá pracovné listy s popísanou situáciou, ktorá súvisí s názvom 
problému. Text sa týka histórie maratónskeho behu. Žiaci sa môžu dozvediet  nieco 
o tom, preco bežal bežec z Maratónu do Atén. Po precítaní textu sa ucitel  zacne pýtat  
žiakov, co všetko vedia o maratónskom behu, ci by nechceli skúsit  bežat  taký maratón, 
a ako by zistili, akou rýchlost ou sa pohybovali bežci. Postupne žiaci nielen odpovedajú 
na otázky ucitel a, ale sami si medzi sebou kladú otázky a konfrontujú svoje názory, ako 
by mohli tento problém vyriešit . Pocas diskusie ucitel  vyzve žiakov, aby  svoje nápady 
napísali na papier a diskutovali o nich. Ucitel  vysvetlí žiakom, že môžu napísat  
l ubovol ný pocet nápadov, o ktorých si myslia, že pomocou nich by sa dal daný problém 
vyriešit . Tým sa prvá cast  laboratórneho cvicenia ukoncí.  

 Kladenie otázok v tejto casti je nesmierne dôležité, lebo pri hladaní odpovedí na 
otázky dochádza u žiakov k pochopeniu problému a k odhalovaniu nových súvislosti. 
Táto fáza je velmi dôležitá, pretože podla toho, ako daná motivácia zaujme žiakov, sa 
budú zaujímat o formulovaný problém. Pri konfrontácií názorov ucitel musí dávat 
pozor, aby  žiaci nestratili záujem o problém zo strachu pred autoritou. Nielen strach 
z ucitela (strach z nesprávneho vysvetlenia si problému), ale aj strach zo spolužiakov, 
tzv. strach z vodcovských typov (ide tu o strach z výsmechu a opovrhnutia spolužiakmi, 
ktorí sú pre daného žiaka formou autority). Taktiež musí ucitel dat pozor na to, aby si 
žiaci problém nestotožnovali len s maratónskym bežcom, ale aby problém riešili 
všeobecne. 
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Po tejto etape je vhodné ponechat  žiakom zadaný problém na domáce riešenie.  
Žiaci tak majú možnost  dlhšie porozmýšl at  nad daným problémom a vymysliet  
rôznorodé riešenia. Taktiež môžu pri riešení problému použit  Internet alebo rôzne knihy 
a encyklopédie.   

 
 
Druhá etapa laboratórnej práce prebieha na samostatnej vyucovacej hodine – 

(z casového hladiska 45 minút). Z hl adiska generovania nápadov je vhodné, aby medzi 
týmito dvoma etapami bol týždnový odstup. 

Pre dynamickejšiu prácu je vhodné rozdelit  žiakov do skupín. Žiaci tak majú lepšiu 
možnost  spolupráce a konfrontácie názorov. Pri tvorbe skupín je potrebné, brat  do 
úvahy sociálne aspekty (t.j. vodcovstvo v skupine, spájanie zmiešaných skupín – nie 
spájanie dobrých žiakov do jednej skupiny a horších do druhej skupiny). Rozdelenie do 
skupín sme navrhli nielen kvôli dynamickejšej práci v triede, ale aj kvôli tomu, že táto 
etapa prebieha formou brainstormingu. Brainstorming v rámci malej skupiny prebieha 
lepšie ako s celou triedou. 

Z dôvodu, že sa jedná o prvú laboratórnu prácu takéhoto typu je nutné, aby ucitel 
robil brainstorming s celou triedou. Žiaci tak získajú lepšiu predstavu co majú zo 
svojimi nápadmi robit.  

Každá skupina zapíše všetky nápady svojich clenov. Ucitel  upozorní žiakov, že to 
isté riešenie môže pochádzat  od viacerých žiakov, ale zapíše sa len raz. Aj na to, že 
nezapisujú meno autora nápadu. Dalej musí upozornit  žiakov, že musia zapísat  všetky 
nápady bez ohl adu na to, ci všetci clenovia skupiny s nimi súhlasia so všetkými 
nápadmi. Po zapísaní všetkých riešení ponechá ucitel  žiakom 10-15 minút na 
zamyslenie sa nad jednotlivými riešeniami. Dá im tak možnost  objavenia nových 
riešení.  

Ked že sa jedná o prvú laboratórnu prácu v d alšej casti spolupracujú všetci spolu s 
ucitel om. Žiaci s ucitel om podrobia riešenia kritike. Na základe ucitel ových otázok sa 
žiaci zacnú objektívnejšie dívat  na jednotlivé riešenia.  

V prvej fáze žiaci vyznacia nápady (napr. zakrúžkujú alebo podciarknu tieto 
nápady), ktoré sú nereálne alebo rozprávkové (kritérium výberu = reálnost ).  

Ucitel ove otázky typu:  
– Skúste porozmýšlat, ktoré riešenia by mohli nastat len vtedy ak by sme sa ocitli 

v nejakom rozprávkovom svete?;  
– Porozmýšlajte, ktoré riešenia považujete za nereálne a skúste aj vysvetlit  

preco?  
 
Po vyznacení týchto riešení ucitel  vyzve žiakov, aby sa pokúsili zapísat  si, vedl a 

nápadu, vysvetlenie preco si myslia, že nápad nie je nereálny.  
Poznámka: Žiaci toto vysvetlenie väcšinou prezentujú ústne. 
 
V druhej fáze žiaci vyznacia (napr. hnedou farbou) zo zostávajúcich nápady tie, 

ktoré sa im zdajú byt  nerealizovatel né v škole – nevedia, ako by sa dalo riešenie 
realizovat  (kritérium = realizovatel nost ).  

Ucitel ove otázky typu:  
− Pokúste sa porozmýšlat, ktoré riešenia by sme museli vyškrtnút vzhladom na 

to, že sa nedajú realizovat v škole?;   
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− Skúste porozmýšlat, ako by sa dal daný problém realizovat pomocou riešení, 
ktoré zostali? 

V tretej fáze nastane dôsledné prehodnocovanie zostávajúcich riešení, z ktorých 
žiaci vyselektujú tie, pri ktorých nevedia nájst metódu, ktorou by to uskutocnili. 
Jednoducho dané riešenia sa im nedájú dopracovat .  

Žiakom sa zostavajúce nápady zdajú reálne. Ak ucitel  zistí, že žiaci majú podl a 
neho ako reálny oznacený aj nápad, podl a neho nereálny, úplne ho nezamietne, ale 
zacne o nom so žiakmi diskutovat . Podl a vysvetlenia žiakov bud  svoj názor poopraví 
alebo vysvetlí žiakom, preco tento nápad nepatrí medzi reálne.  

Potom ucitel  požiada žiakov, aby si v skupine vybrali jeden nápad a pokúsili sa 
navrhnút  vhodný postup na realizáciu. Žiaci po vypracovaní postupu riešenia odovzdajú 
ucitel ovi svoj zoznam pomôcok. Ten zistí, ci tieto pomôcky môže do budúcej hodiny 
žiakom zabezpecit . Ak sa medzi pomôckami nachádzajú také, ktoré nie je možné 
zabezpecit , ucitel  spolu so žiakmi hl adá možnost , ako tieto pomôcky nahradit  inými, 
alebo ako by sa dal navrhovaný postup realizovat  inak.  

Tým, že ucitel  získa zoznam pomôcok potrebných pre realizáciu laboratórnej práce, 
ukoncí sa druhá cast  laboratórnej práce. 

 
 
Tretia etapa laboratórnej práce prebieha na d alšej vyucovacej hodine fyziky. 

Žiaci na nej realizujú navrhovaný postup riešenia. Po zistení priemernej rýchlosti ucitel  
vyzve žiakov, aby napísali „protokol“ laboratórnej práce. Ucitel  vysvetlí žiakom, že 
„protokol“ by mal obsahovat : názov, pomôcky, postup realizácie, riešenie alebo 
výpocty (ak sú potrebné) a záver, ale netrvá na ich presnom dodržaní. 

 
 
 
ZHODNOTENIE LABORATÓRNEJ ÚLOHY 
 
Pocas hl adania riešenia problému ucitel  sleduje žiakov ich spoluprácu v skupinách, 

schopnost  efektívne si zorganizovat  prácu pri písaní všetkých riešení. Neskôr pozoruje 
vzájomné diskusie medzi žiakmi pri zatried ovaní jednotlivých nápadov do skupín. 

Pri realizácii navrhnutého postupu sleduje zrucnosti žiakov a ich samostatnost  pri 
realizácii. Tiež aj schopnost  žiakov vypracovat  „protokolu“  

 
Pri klasifikácii tejto laboratórnej úlohy treba brat  do úvahy, že je to prvá 

laboratórna práca, ktorú žiaci vo vyucovaní fyziky riešia.  
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Pracovný list 
                                                   Meno: 

 
BEH O ŽIVOT 

 
Roku 449 pred n.l. došlo v malej Ázii k vzbure Grékov, poddaných perzského král a Dareia. 

Okrem toho, koncom predošlého storocia, roku 513 pred n. l. Dareios utrpel na Dunaji porážku 
v boji  so Skýtmi. Tak sa naštrbil mýtus o perzskej neporazitelnosti. Obyvatelia Iónie sa 
zjednotili v metropole Miléte a vydali sa na pochod na Sardy, hlavné mesto jednej z perzských 
provincií (satrapie). Ktoré nakoniec podpálili. Tento cin vyvolal vlnu sympatií k povstalcom od 
Byzancie až k Cyprusu. Pre Peržanov to znamenalo ovel a väcšie nebezpecenstvo, ked že to 
ohrozovalo ich kontrolu nad Tráciou na severe a nad námornými prístavmi Kilíkie a Sýrie–
Fenície. Dareios zasiahol vojenskou silou. V rokoch 497 – 496 pred n.l. obsadil Cyprus a mestá 
popri morskej úžine. Roku 494 pred n. l. Peržania zrovnali so zemou Milétos, zbúrali múry 
mesta a deportovali cast  jeho obyvatel stva. V roku 492 pred n. l. potvrdili svoju nadvládu nad 
Tráciou a Macedóniou. Nic však nenasvedcovalo tomu, že by sa chceli pustit  do dobývania 
Grécka a pomstit  sa Aténcanom za ich úcast  na iónskej vzbure. 

Výpravu roku 490 pred n. l. bola vyjadrením úmyslu Peržanov rozšírit  zónu svojho vplyvu, 
zaistit  bezpecnost  svojej hranice v Egejskom mori a podporit  oddanost  perzskému královstvu 
všade tam, kde to bolo možné. Na jej zaciatku si Peržania s použitím násilia alebo bez neho 
podrobili Kykladské ostrovy a ostrov Euboiu. V priebehu výpravu sa však zmenil program. 
Dobyvatelia narazili na Hippia, bývalého aténskeho tyrana, poslaného do exilu v perzskom 
hlavnom meste Súzach, ktorý chcel „znovu dobyt “ svoju vlast . Zrejme pod jeho vplyvom sa 
Peržania v roku 490 pred n.l. vydali do atiky a v septembri toho roku sa vylodili v Maratónskom 
zálive. 

 
Maratón 
 
Miltiades z Atén bol jedným z desiatich stratégov, vysokých štátnych úradníkov, ktorí vždy 

pocas jedného roka zastávali funkcie v riadení vojenských záležitostí. Aténcania, v obave 
z návratu tyrana, mu vyjadrili svoju podporu. Stratég dal hlasovat  za dve opatrenia: vyslat  
peších t ažkoodencov bojujúcich vo falange (vojenský útvar) do Maratónu a požiadat  Spart anov 
o pomoc. Obe opatrenia boli schválené. 

Aténcania, posilnení o vojsko zo susedného mesta Plateje, zaujali postavenie na vyvýšenie 
nad planinou, a tak blokovali cestu do Atén. Po niekolkých dnoch pozorovania Peržania jednej 
noci nalodili svoju jazdu, obišli Atiku a pristáli na protil ahlom brehu . V tej chvíli Aténcania 
prešli do útoku. Rýchlym postupom prekonali nebezpecnú zónu v dostrele perzských šípov 
a nepriatel  bezhlavo utiekol, pricom zanechal na bitevnom poli stovky mrtvych a ranených. 
Rýchly posol, ktorý niesol zvest  o vít azstve, bežal bez oddychu až do Atén a hned  po 
odovzdaní správy zomrel od vycerpania. Nasledujúci den sa perzská flotila pred Faleronom 
ocitla tvárou v tvár vít azom, ktorí sa rýchlo vrátili na pomoc Aténam. Peržania sa vzdali 
d alšieho boja a vrátili sa do Ázie. Spart ania si prišli už len pozriet  bitevné pole. 

Peržania nepripisovali porážke pri Maratóne velký význam, vzhl adom na množstvom 
podrobených ostrovov na území tiahnúcom sa od Perzskej ríše až po hranice Grécka. Pre 
Aténcanov však bolo toto ich vít azstvo velmi dôležitou udalost ou. Znamenalo rozchod 
s Peržanmi. Výsledok bitky bol dôkazom velkosti mesta a vyvolával u jeho obcanov stále 
väcšiu hrdost  na jeho postavenie a dôveru v ochranu bohov. 

 
 
Zadanie nášho problému: 

 
NAVRHNITE CO NAJVIAC SPÔSOBOV, POMOCOU 

KTORÝCH BY STE ZISTILI PRIEMERNÚ RÝCHLOST. 
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2. LABORATÓRNA ÚLOHA:    STAVANIE DOMU 
 
 
Pri d alších laboratórnych prácach nebudeme uvádzat  už celistvý priebeh, ale len 

niektoré odlišnosti oproti priebehu prvej laboratórnej práce. Základná štruktúra zostáva 
rovnaká ako pri prvej laboratórnej práce. 

 
 

Prvá etapa laboratórnej práce 

 Ucitel môže po napísaní názvu laboratórnej práce zaujat  žiakov otázkami, ako napr.: 

− Co si predstavujete pod stavaním domu? 
− Co všetko využívame pri stavaní domu? 
− Myslíte si, že je nutné využívat pri stavbe nejaké stroje? 
− Co si myslite, že sa pod tým názvom z fyziky skrýva? 

 
V pracovných listoch je opísané stavanie mrakodrapu v Hong Kongu. Žiaci sa môžu 

dozvediet  ako sa stavala banka v jednom z najl udnatejších miest na mokrej prímorskej 
pôde. Po precítaní textu sa ucitel môže zacat  pýtat  žiakov, co všetko vedia o stavbe 
mrakodrapov. Ak by žiaci o tom vel a nevedeli ucitel môže nechat  žiakov nech sa 
pokúsia nieco o tom nájst  v encyklopédiách a náucných knihách, ktoré im ucitel  na 
hodinu priniesol a sú im dispozícii.  

 
Ostatná cast  prebieha rovnako ako pri prvej laboratórnej práci. 
 
 
Druhá etapa laboratórnej práce 

Druhá etapa laboratórnej práce prebieha rovnako ako v prvej laboratórnej práci. 
 
 

Tretia etapa laboratórnej práce  

Táto etapa prebieha na d alšej vyucovacej hodine. Žiaci na nej realizujú navrhovaný 
postup riešenia. Po prenesení telesa vyzve ucitel  žiakov, aby svoj postup zopakovali 
aspon trikrát. Ide o to, aby žiaci pochopili, že ak navrhnú nejaký postup mal by sa tento 
postup dat  s daným telesom zopakovat  viackrát. Potom ucitel  vyzve žiakov, aby 
napísali „protokol“ laboratórnej práce a zopakuje im co by mal „protokol obsahovat , ale 
nedá im presný a striktný popis jednotlivých bodov. „Protokol“ by mal obsahovat : 
názov, pomôcky, postup realizácie, riešenie alebo výpocty (ak sú potrebné) a záver.  

 
 
ZHODNOTENIE LABORATÓRNEJ ÚLOHY 
 
Pocas hl adania riešenia problému ucitel  sleduje žiakov ich spoluprácu v skupinách, 

schopnost  efektívne si zorganizovat  prácu pri písaní všetkých riešení. Neskôr pozoruje 
vzájomné diskusie medzi žiakmi pri zatried ovaní jednotlivých nápadov do skupín. 

Pri realizácii navrhnutého postupu sleduje zrucnosti žiakov a ich samostatnost  pri 
realizácii. Ucitel  sleduje ako žiaci realizujú opakovanie experimentu a aké výsledky im 
vychádzajú. Tiež aj schopnost  žiakov vypracovat  „protokolu“. 
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Pracovný list 
                                                   Meno: 

STAVANIE DOMU 
 
Štyridsat sedem poschodová budova banky Hong Kong and Shanghai bank sa 

stavala v jednom z najl udnatejších miest na svete. Banku museli postavit  na 
zrekultivovanej mäkkej a mokrej prímorskej pôde. Keby celú cast  odvodnili, spôsobilo 
by to nadmerné sadnutie a zrútenie okolitých budov a ulíc. Banka sa stavala na mieste 
zloženom z vrstvy 30 metrov vodou nasiaknutých štrkov a pôdy, pokrývajúcich pevné 
skalné podložie. Musel sa nájst  spôsob ako odvodnit  základovú škáru bez toho, aby sa 
narušil režim podzemnej vody na pril ahlom území. Už pri sadnutí okolitých budov len 
o 50 mm by sa mohli na omietkach a stavebných konštrukciách objavit  vel ké trhliny. 

Ako sa stavebným inžinierom podarilo postavit  takú obrovskú budovu bez toho, 
aby spôsobili akékol vek škody? Najskôr sa musel vytvorit  vodotesný priestor na 
základy budovy tým, že sa postavili vel ké betónové podzemné steny, ktoré dosahovali 
až na zdravé skalné podložie. Pretože zemina bola privelmi mäkká, museli sa podzemné 
steny stavat  po castiach. Rýpadlo naplnené zeminou sa muselo namáhavo vyt ahovat  
cez suspenziu ílu, vyprázdnovat  a potom ponárat  nazad dolu až dovtedy, kým ryha 
nedosiahla maximálnu hlbku 36 metrov. Potom sa na dno ryhy ponorilo potrubie a ním 
sa zacal dnu cerpat  betón, ktorý postupne vytlácal ílovú suspenziu zo dna ryhy na 
povrch. Hlbenie trvalo dovtedy kým sa základová jama neobklopila obrovskými 
betónovými stenami, vysokými ako dvanást poschodová budova. Po dokoncení 
podzemných stien sa štvorcová základová jama so stranou 61 m vodotesne uzavrela. 
Potom sa mohli zacat  stavat  4 podlažia pod zemou, ktoré slúžia na bezpecné uloženie 
všetkých cenín. Aby sa podoprel vrch podzemných stien skôr, ako sa medzi nimi 
odstránila zemina, stavali sa podzemné podlažia smerom zhora nadol. Najskôr sa 
postavila betónová podlaha poschodia bezprostredne pod úrovnou ulice. V podlahe sa 
nechali otvory, aby mohli mechanické zariadenia i robotníci smerom dolu hlbit  a stavat  
d alšie podlažia. Nad úrovnou terénu slúži na podpretie budovy ako skelet 8 vysokých 
ocel ových stlpov. Každý stlp pozostáva zo 4 ocel ových rúrok, spojených na každom 
podlaží nosníkmi. Na vytvorenie základu každého stlpa sa pod základovou škárou do 
skalného podložia vyhlbili 4 studne a vyplnili sa betónom. Studne boli približne 3 metre 
široké a vystriel ali sa 5 metrov do hlbky. Budova cnie nad úroven terénu do výšky 180 
metrov a každý z ôsmich podperných ocel ových stlpov váži viac ako 1000 ton. Stlpy sú 
zhotovené z ocel ových stlpov nazývaných vianocné stromceky, hrubých 100 mm. 
Skladajú sa zo 4 kruhových profilov vysokých 78 metrov, spojených 4 priecnymi 
nosníkmi. Na ich postupné zváranie a stavanie bolo vyškolených 50 robotníkov. 
„Vianocné stromceky“ boli proti korózii chránené gumocementovou zmesou a proti 
pôsobeniu ohna keramickou vláknitou vrstvou. Všetky poschodia budovy sú zavesené 
na obrovských trámoch, rozpínajúcich sa medzi stlpmi v 5 výškových úrovniach. Každý 
trám sa skladá z 2 spojených trojuholníkových rámov, zaberá výšku 2 poschodí a na 
uchytenie podlaží má závesné zariadenie. Zatial  co sa do výšky stavali stlpy, budovali 
sa súcasne podlažia a podopierali sa docasnými podperami. Tento spôsob výstavby 
ušetril drahocenný cas. Hned  ako sa trámy dostali na svoje miesto a na závesné 
zariadenia sa pripevnili hotové podlažia, docasne podpery sa premiestnili, aby 
podopierali vyššie poschodia. Väcšinu vonkajších stien banky tvoria vel ké okná 
z tvrdeného skla hrubého 13 mm. Zvyšok budovy pokrývajú hliníkové panely.  

 

Zadanie nášho problému: 
NAVRHNITE CO NAJVIAC SPÔSOBOV, AKO BY STE PRENIESLI 
TELESO Z POVRCHU ZEME NA PLOŠINU V DANEJ VÝŠKE.
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3. LABORATÓRNA ÚLOHA:   AKO POSTAVILI PYRAMÍDY 
 
 
Prvá etapa laboratórnej práce 

 Žiaci pri konaní tejto laboratórnej práce by už ovládat  postup a preto ucitel  by tu 
mal zväcša pôsobit  už len ako poradca. 
Ucitel  napíše názov laboratórnej práce na tabul u, a aby zaujal žiakov zacne sa pýtat  co 
si myslia alebo nech sa pokúsia tipnút  si o aký problém ide.  
Niekol ko príkladov ucitel ových otázok: 

− Co si ako podla vás stavali pyramídy? 
− Mali už vtedy nejaké stroje ktoré používali alebo to robili rucne? 
− Co myslíte ako dlho im trvalo kým postavili jednu pyramídu? 
− Co si myslite, že sa pod tým názvom z fyziky skrýva? 
 

Pri tejto laboratórnej práce sa text pracovného listu týka Cheopsovej – Vel kej 
pyramídy. Žiaci sa môžu z textu dozvediet  ako vyrovnávali podklad, ako t ažili kamena 
a ako tento kamen dopravovali na miesto. V závere sa môžu žiaci dozvediet  pár 
zaujímavých faktov (napr. kol ko asi kamena na stavbu tejto pyramídy potrebovali). Po 
precítaní textu sa ucitel  zacne pýtat  žiakov, co všetko vedia o výstavbe pyramíd.. Ak by 
žiaci sa chceli dozvediet  o tom nieco viac, ucitel môže nechat  žiakov nech sa pokúsia 
nieco o tom nájst  v encyklopédiách a náucných knihách, ktoré im priniesol na hodinu 
a sú im k dispozícii.  

Poznámka: Pri hladaní zaujímavostí a informácií sa nám ako zdroj informácii, pri 
tejto  

laboratórnej úlohe osvedcil Internet. Na Internete sa nachádza vela 
zaujímavých stránok venovaných pyramídam, ktorými sa môžu žiaci 
inšpirovat a nájst tam riešenie zadaného problému. 

 
Ostatná cast  prebieha rovnako ako pri prvej laboratórnej práci. 
 
 
Druhá etapa laboratórnej práce 

Druhá etapa laboratórnej práce prebieha rovnako ako v prvej laboratórnej práci. 
Poznámka:  
 Pri navrhovaní postupu je nutné upozornit žiakov, že pri pohybe telesa 
nemôžeme používat ruky.  
 Pri tejto laboratórnej práci môžeme nechat žiakov doniest si všetky potrebné 
pomôcky z domu. Donesenie pomôcok žiakmi je vhodné aj z toho dôvodu, že niektorí 
žiaci si svoj postup vyskúšajú doma a potom sa im lahšie realizuje v škole.   

 
Tretia etapa laboratórnej práce  

Táto cast  prebieha na d alšej vyucovacej hodine. Žiaci na nej realizujú navrhovaný 
postup riešenia. Po premiestení telesa vyzve ucitel  žiakov, aby svoj postup zopakovali 
aj na nejakých iných povrchoch, ktoré majú v triede k dispozícii (napr. podlahu, 
parapetu).  

Pri realizácii tejto laboratórnej práce je vhodné mat  k dispozícií jednu pracovnú 
plochu – lavicu, pre prípad, že žiaci chcú trenie znížit  vyliatím oleja na lavicu alebo 
namydlením plochy cez ktorú chceme teleso preniest . 
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Potom ucitel  vyzve žiakov, aby napísali „protokol“ laboratórnej práce a zopakuje 
im co by mal „protokol obsahovat , ale nedá im presný a striktný popis jednotlivých 
bodov.  

 
 
ZHODNOTENIE LABORATÓRNEJ ÚLOHY 
 
Pocas hl adania riešenia problému ucitel  sleduje žiakov ich spoluprácu v skupinách, 

schopnost  efektívne si zorganizovat  prácu pri písaní všetkých riešení. Neskôr pozoruje 
vzájomné diskusie medzi žiakmi pri zatried ovaní jednotlivých nápadov do skupín. 

Pri realizácii navrhnutého postupu sleduje zrucnosti žiakov a ich samostatnost  pri 
realizácii. Ucitel  sleduje ako žiaci realizujú opakovanie experimentu a aké výsledky im 
vychádzajú. Tiež aj schopnost  žiakov vypracovat  „protokolu“. V protokole si ucitel  
môže  všimnút , ale všetky veliciny žiaci namerali. (V niektorých prácach sa môže 
okrem vel kosti sily potrebnej na prenesenie telesa nachádzat  aj cas, za ktorý bolo teleso 
prenesené)   
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Pracovný list 
                                                   Meno: 

AKO POSTAVILI PYRAMÍDY 
 
Cheopsova, niekedy nazývaná aj Vel ká pyramída v Gize je jedným zo siedmich 

divov sveta, ktorý sa nám zachoval až do dnešných cias. Skoro štyri tisíc rokov držala 
táto egyptská pyramída so svojimi neuveritel nými 147 metrami rekord najvyššej stavby 
sveta. Napriek všetkým moderným technológiám ju odborníci stále považujú za 
najmohutnejšie a najpresnejšie postavené l udské dielo. 

Umiestnenie pyramídy: Vtácí pohl ad na pyramídy v Gize potvrdzuje celkovú 
západnú orientáciu lokality. Miesto si egyptskí majstri zvolili pre jeho skalnatý podklad, 
vhodný ako základ mohutnej stavby, a zdroj stavebného materiálu. 

Vyrovnávanie podkladu: Geologický podklad v oblasti okolo Gizy tvorí vápenec, 
ktorý je nielen kvalitným stavebným materiálom, ale aj vhodným podkladom. Pre 
zaciatok prác museli robotníci povrch úplne vyrovnat . Najprv miesto budúcej pyramídy 
zatopili vodou z Nílu. Do podkladového vápenca vysekali kanáliky, cím vznikla akási 
jednoduchá vodováha. Ich dno sa muselo nachádzat  v rovnakej hlbke pod hladinou 
vody. Na meranie používali obycajnú palicu so zárezom. Vodu potom z celej plochy 
odviedli tak, aby zostala v kanáloch len do istej výšky. Vápenec nakoniec z povrchu 
odstránili do úrovne vodnej hladiny, cím ak pracovali presne, vytvorili úplne rovnú 
plochu. 

Tažba kamena: Väcšina kamena pre výstavbu Vel kej pyramídy pochádza 
z kamenolomu 300 metrov južnejšie od lokality. V nom robotníci vyt ažili skoro 3 
milióny kubických metrov materiálu len pomocou jednoduchých rucných nástrojov. 
Povrch pyramídy pokryli turským vápencom z lomov východne od Nílu. Odborníci sa 
domnievajú, že pri t ažbe kamena využili Egypt ania vlastnost  dreva napucat  vo vode. 
Do kamena najprv zatlkli drevené kliny, ktoré polievali vodou. Drevo zväcšilo svoj 
objem a roztrhalo skalu. Tažkými kamennými kvádrami dokázali pohnút  iba pomocou 
lán a dlhých tycí. Predpokladá sa, že pri t ažbe kamena pre Vel kú pyramídu muselo 
pracovat  najmenej 1200 robotníkov. 

Sústava rovnobežných rámp: Existuje niekol ko teórii, ako sa dopravoval materiál 
na vrchol pyramídy. Niektorí archeológovia si myslia, že stavitelia postavili kolmú 
rampu. Rampa z hlinených tehál umožnovala robotníkom prístup na vrchol. Rástla 
spolu s dielom a na záver ju odstránili. Kamenné kvádre t ahali robotníci na sánkach po 
drevených koloch tak, že posledný kôl vždy presunuli na zaciatok. Iní archeológovia 
hovoria o rovnobežných rampách. 

Na záver niekol ko faktov: 
− Odborníci predpokladajú, že Vel ká pyramída váži viac ako 5 miliónov ton a pri 

stavbe sa spotrebovalo vyše 2 milióny kamenných kvádrov. 
− Vel ká pyramída sa rozkladá na rozlohe 5,15 hektára. Na takúto plochu by sa 

zmestilo 200 tenisových kurtov . 
− Známy Chrám sv. Petra v Ríme by sa zmestil na plochu Vel kej pyramídy dva razy. 
− Cisár Napoleon vypocítal, že z materiálu z troch pyramíd v Gize by vystaval múr 

okolo celého Francúzska, ktorý by bol tri metre vysoký a 30 centimetrov široký. 
 

Zadanie nášho problému: 
 

NAVRHNITE CO NAJVIAC SPÔSOBOV, AKO BY STE 
PREMIESTNILI TELESO O VELKEJ HMOTNOSTI DO URCITEJ 
VZDIALENOSTI.
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4. LABORATÓRNA ÚLOHA:    VELKÝ TRESK 
 
 
Prvá etapa laboratórnej práce 

 Príprava laboratórnej práce sa robí v casti predchádzajúcej vyucovacej hodiny 
fyziky.  
Ucitel , aby zaujal žiakov sa zacne pýtat  co si myslia alebo nech sa pokúsia tipnút  si 
o aký problém v dnešnej laboratórnej úlohe ide. Môže nechat  žiakov porozmýšl at  co 
v posledných hodinách fyziky preberali a co z toho by bolo možné realizovat  ako 
laboratórnu prácu. Potom ucitel  napíše názov laboratórnej práce na tabul u.  

Zacne prebiehat  diskusia medzi ucitel om a žiakmi. Väcšina žiakov sa do diskusie 
zapojí a bude sa snažit  zistit  protiotázkami o aký problém ide. Ucitel  by mal byt  
pripravený na protiotázky typu: Co vlastne znamená slovícko tresk?, Co si pod týmto 
slovom predstavujete vy pán ucitel ?. 

 
Text pracovného listu sa týka brúsenia diamantu Cullinan, z ktorého sa žiaci môžu 

dozvediet  nieco o tom, ako t ažko a dlho trvalo, kým sa vôbec odvážili brusici daný 
diamant štiepit  na menšie kusy. Po precítaní textu sa ucitel  zacne pýtat  žiakov, co 
všetko vedia o diamantoch ci by nechceli mat  taký diamant a ako by jeho rozštiepenie 
riešili oni. Žiaci na základe precítaného textu zacnú vzájomne diskutovat , ako by mohli 
tento problém vyriešit  oni.   

Hoci vo formulácií problému sa nespomína žiaden diamant. Velmi casto sa 
vyskytlo, že žiaci si, na základe motivácie, nepravidelné teleso stotožnili s diamantom. 
Vtedy ucitel medzi žiakov dá rôzne telesá nepravidelného tvaru, aby žiaci nemali 
predstavu, že ich nápad sa musí týkat  len diamantu.       

 
 
Druhá etapa laboratórnej práce 

Druhá etapa laboratórnej práce prebieha rovnako ako v prvej laboratórnej práci. 
 
 

Tretia etapa laboratórnej práce  

Táto cast  prebieha na d alšej vyucovacej hodine. Žiaci na nej realizujú navrhovaný 
postup riešenia. Ucitel môže nechat  nech si napr. vyrobia vlastný odmerný valec. 
Taktiež im vysvetlí, že nechceme vediet  kol ko je celý objem alebo polovica, ale ide 
o naznacenie miesta na telesa kade by mal viest  rez telesom, aby sme ho rozdelili na 
dve casti o rovnakom objeme. Ucitel  by mal upozornit  žiakov, že ide hlavne o to, aby 
naznacili kade by ma prechádzat  rez  telesa a nie cím to budú rezat . Potom ucitel  vyzve 
žiakov, aby napísali „protokol“ laboratórnej práce.  

 
ZHODNOTENIE LABORATÓRNEJ ÚLOHY 
 
Pocas hl adania riešenia problému ucitel  sleduje žiakov ich spoluprácu v skupinách, 

schopnost  efektívne si zorganizovat  prácu pri písaní všetkých riešení. Neskôr pozoruje 
vzájomné diskusie medzi žiakmi pri zatried ovaní jednotlivých nápadov do skupín. 

Pri realizácii navrhnutého postupu sleduje zrucnosti žiakov a ich samostatnost  pri 
realizácii. Ucitel  sleduje ako žiaci si poradia z problémom ako vyznacit miesto kde je 
potrebné kamen rozrezat . Tiež aj schopnost  žiakov vypracovat  „protokolu“. 
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Pracovný list 
                                                   Meno: 

 
VELKÝ  TRESK 

 
BRÚSENIE DIAMANTU CULLINAN   
Popoludní 10. februára 1908 sa Joseph Asscher, majster medzi brúsicmi diamantov, 

pripravoval na brúsenie Cullinanu – najväcšieho a najoslavovanejšieho neopracovaného 
diamantu na svete. 

Asscher upevnil diamant do držiaka podobného väcšiemu kalíšku na vajce a opatrne 
ho umiestnil do otvoru na prednej strane štiepacej skrinky. Do vrypu v kameni vložil 
tupú ocel ovú cepel  a úderom kovovej palice na cepel  sa pokúsil diamant rozštiepit . 
Obecenstvo zavzdychalo, ked  pod vplyvom úderu praskla ocel ová cepel  a diamant 
ostal neporušený. Asscher si poutieral celo a poslal po novú cepel . Kamen  sa potom 
rozštiepil na dva kusy a Asscher vraj od úl avy omdlel. Obidva kusy bolo treba prebrúsit  
a vyleštit , aby sa prípadne mohli stat  súcast ou Anglických korunovacných klenotov. 

Kamen si prvý raz všimol v januári roku 1905 baník v bani Premiér ned aleko 
Pretórie, hlavného mesta Transvaalu. Pretože sa na jednej z bocných stien blyšt alo 
nieco „vel ké a trblietavé“. Vreckovým nožíkom vylúpli predmet zo steny. Neskôr sa 
ukázalo, že kamen s približnými rozmermi 100 x 64 x 127 mm a váhou okolo 680 
gramov je pravý. Napriek tomu, že sa Cullinan stal vlastníkom takéhoto drahokamu, od 
št astia sa velmi nerozplýval. Neopracovaný diamant vážiaci 3106 karátov bol 
teoreticky trikrát cennejší ako dnes druhý najväcší diamant na svete Excelsior, ktorý 
objavili v roku 1893 v inej juhoafrickej bani Jagersfontein. Vzhl adom na obrovské 
riziko, ktoré pri brúsení Excelsioru hrozilo, sa jeho majitel ovi nepodarilo diamant 
predat  v neopracovanom stave. Cullinan sa teda právom obával, že jeho diamant bude 
pre svoju nevídanú vel kost  ešte nepredajnejší.  

Nakoniec ho kúpila transvaalska vláda za 150 000 libier a darovala ho anglickému 
král ovi Eduardovi VII. Diamant s vel kou pompou poslali do Anglicka. V nasledujúci 
rok pozval král Asscherovcov. Dúfal, že sa im podarí diamant vybrúsit  bez toho, aby 
ho museli štiepit . Po krátkom preskúmaní diamantu sa presvedcili, že bez štiepenia to 
nebude možné. Vo vnútri diamantu bol vel ký cierny kaz, viditel ný zo všetkých strán. 
So súhlasom král a Eduarda drahokam poslali do Holandska na štiepenie a odstránenie 
kazu. Oznámili, že diamant do Holandska prepraví ozbrojený torpédovec. V skutocnosti 
si však jeden z bratov Asscherovcov v Buckinghamskom paláci vopchal diamant do 
vrecka a odišiel s ním domov vlakom a trajektom. V sídle spolocnosti bratia podrobili 
pozoruhodný kamen dôkladnému štúdiu.  

Po historickom rozštiepení diamantu na dva kusy sa jeho casti štiepili ešte 
niekol kokrát. Vzniklo tak nakoniec 7 vel kých drahokamov a 98 malých. Najväcší 
z dokoncených drahokamov hruškový Cullinan I. (zvaný tiež Prvá hviezda Afriky- 74 
vybrúsených plôškami) osadili do žezla s krížom. Tento kamen je dodnes najväcším 
vybrúseným diamantom na svete. Druhý najväcší diamant Cullinan II. (zvaný tiež 
Druhá hviezda Afriky- 66 vybrúsených plôšok) osadili do král ovskej koruny. 

 
Zadanie nášho problému: 

 
NAVRHNITE CO NAJVIAC SPÔSOBOV, KTORÝMI BY STE 
NEPRAVIDELNÉ TELESO ROZDELILI NA DVE CASTI 
O ROVNAKOM OBJEME. 
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5. LABORATÓRNA ÚLOHA: PRECO OCELOVÉ LODE 

PLÁVAJÚ? 
 

 
Úloha nadväzuje na ucivo 6. rocníka, a to na state Hustota látky, Meranie hmotnosti 

pevného a kvapalného telesa a Meranie objemu kvapalného a plynného telesa. 
Laboratórna práca je zaradená do obsahu uciva fyziky 7. rocníka vzhl adom na 
dôležitost merania hustoty látok a do druhého tematického celku, lebo sa urcuje hustota 
kvapalín. 

 
 
Prvá etapa laboratórnej práce 

 Príprava laboratórnej práce sa robí v casti predchádzajúcej vyucovacej hodiny 
fyziky.  
Ucitel  napíše názov laboratórnej práce na tabul u. Potom, aby zaujal žiakov sa ucitel  
zacne pýtat  co si myslia alebo nech sa pokúsia tipnút  si o aký problém ide.  
Niekol ko príkladov ucitel ových otázok: 

− Co myslia preco ocelové lode plávajú? 
− Z coho by sa dali ešte vyrobit lode, aby plávali? 
− Co musí byt vo všetkých prípadoch splnené? 
− Co si myslite, že sa pod tým názvom z fyziky skrýva? 

Zacne prebiehat  diskusia medzi ucitel om a žiakmi.  
 
Text pracovného listu sa týka schopnosti ocel ových lodí plávat  a tiež aj váženia 

lodí. Po precítaní textu sa ucitel  zacne pýtat  žiakov, ako znie Archimedov zákon a ci by 
vd aka nemu nevedeli vymysliet  lod , z hocijakého materiálu. Nech sa pokúsia 
porozmýšl at  co by museli o tom materiály vediet . Ucitel musí dat  pozor na to, aby si 
žiaci problém nestotožnovali len s lod ami, ale aby problém riešili všeobecne. 

 
 
Druhá etapa laboratórnej práce 

Druhá etapa laboratórnej práce prebieha rovnako ako v prvej laboratórnej práci. 
 Poznámky: Ucitel by mal skontrolovat v tejto etape skupinu reálnych nápadov. 
Potom  

vyzve žiakov, aby si z navrhnutých nápadov vybrali tie, ktorými by zistili 
hustotu pravidelného, nepravidelného a kvapalného telesa. Ak sa 
v žiackych nápadoch nenachádzajú vhodné postupy, pre všetky tri typy 
telies, ponechá žiakom priestor, aby mohli vymysliet postupy, ktorými by 
vedeli zistit  jednotlivé  hustoty.  

 
 

Tretia etapa laboratórnej práce  

Táto cast  prebieha na d alšej vyucovacej hodine. Žiaci na nej realizujú navrhovaný 
postup riešenia. Po zistení hustoty jednotlivých telies a kvapaliny ucitel  vyzve žiakov, 
aby napísali „protokol“ laboratórnej práce.  
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ZHODNOTENIE LABORATÓRNEJ ÚLOHY 
 
Pocas hl adania riešenia problému ucitel  sleduje žiakov ich spoluprácu v skupinách, 

schopnost  efektívne si zorganizovat  prácu pri písaní všetkých riešení. Neskôr pozoruje 
vzájomné diskusie medzi žiakmi pri zatried ovaní jednotlivých nápadov do skupín. 

Pri realizácii navrhnutého postupu sleduje zrucnosti žiakov a ich samostatnost  pri 
realizácii. Tiež aj schopnost  žiakov vypracovat  „protokolu“  

 
Pri klasifikácii tejto laboratórnej úlohy ucitel môže jednak ohodnotit  prácu žiakov 

v skupinách, samotnú realizáciu a tiež aj vypracovanie laboratórnej úlohy, ktoré 
tentoraz žiaci vypracovávali úplne samostatne bez nejaký ucitel ových usmernení.  



 - 23 - 

Pracovný list 
                                                   Meno: 

 
PRECO OCELOVÉ LODE PLÁVAJÚ? 

 
Ked  asi pred 2200 rokmi pred naším letopoctom grécky matematik Archimedes 

jedného dna vstúpil do kúpel a, objavil princíp vztlaku – dôvod, preco sa ocel ové lode 
s hmotnost ou tisícok ton nepotopia.  

Ked  sa Archimedes ponoril do vane, všimol si, ako sa voda, ktorú jeho telo 
vytlacilo, prelieva cez okraje a prebleslo mu hlavou, že medzi jeho hmotnost ou 
a množstvom ním vytlacenej vody je urcitá súvislost . Tvrdí sa, že od nadšenia vybehol 
nahý do ulíc a volal: „Heuréka!“. 

Archimedes tak našiel riešenie t ažkej úlohy, ktorú mu král Hieron II. Zo Syrakúz , 
kde Archimedes žil. Syrakúzy na Sicílii sú dnes súcast ou Talianska, ale v tom case 
patrili Grécku. Král  si dal urobit  novú korunu a chcel vediet , ci ju vyrobili z cistého 
zlata, alebo scasti aj zo striebra. Archimedes si uvedomil, že keby bola koruna z cistého 
zlata s rovnakou hmotnost ou, pretože zlato má väcšiu hustotu ako striebro. Tým, že 
vel kost  koruny (meranej množstvom vody nou vytlacenej) porovnával s vel kost ou 
kusa zlata a potom kusa striebra s rovnakou hmotnost ou, mohol král ovi odpovedat , že 
koruna nie je z cistého zlata.  

Archimedes pokracoval v pokusoch a sformuloval princíp – teleso, ako je napríklad 
lod , ponorené do kvapaliny, bude plávat , ak sa hmotnost  kvapaliny, bude plávat , ak sa 
hmotnost  kvapaliny telesom vytlacenej rovná hmotnosti telesa. 

Schopnost  ocel ových lodí plávat  však závisí na rozložení ich hmotnosti. Ked  
napríklad položíme na vodu pevný kus ocele, potopí sa. Ocel ová miska s rovnakou 
hmotnost ou však bude plávat . Je to preto, že hmotnost misky je rozložená do väcšieho 
priestoru, a miska vytlací vodu s rovnakou hmotnost ou skôr, ako dosiahne bod, ked  by 
sa potopila. 

Ocel ová lod , rovnako ako miska, pláva, pretože je dutá a jej hmotnost  je rozložená 
do šírky. Hlbka kýlu pod vodnou hladinou sa oznacuje ako plavebný ponor lode. Na 
lodiach sú vyznacené aj nákladové ciary ponoru, ktoré urcujú najväcší povolený 
plavebný ponor. 

 
Váženie lodí 
Najväcšie lietadlové lode na svete, lode triedy Nimitz vo výbave amerického 

námorníctva, sú 333 metrov dlhé a ich „výtlak“ je takmer 91 500 ton. Tým sa myslí 
celková hmotnost  lietadlovej lode a všetkého na palube. Takým spôsobom sa merajú 
len vojenské lode. 

Vel kost  nákladných a dopravných lodí sa meria inak. 
Napríklad, najväcšia nákladná lod  na svete, nórska Berge Stahl, je dlhá vyše 340 

metrov a jej hrubá nosnost  je viac ako 364 700 ton. Tonáž vyjadruje nosnú kapacitu 
lode – nezahrna vlastnú hmotnost  lode. 

Sovereign of the Seas (Vládca morí), najväcšia dopravná lod  na svete, má hrubú 
registrovanú tonáž 73 200 ton. Nie je to vôbec hmotnost  lode, ale objem takmer celého 
uzavretého priestoru, pricom za ekvivalent jednej tony sa pokladajú tri metre kubické. 

 
Zadanie nášho problému: 

 
NAVRHNITE CO NAJVIAC SPÔSOBOV, POMOCOU KTORÝCH 
BY STE ZISTILI HUSTOTU NEJAKEJ LÁTKY.

 



 - 24 - 

 
ZÁVER 
 
Pri súcasnom stupni rozvoja vedy a techniky a jej neustálom napredovaní je rozvoj 

technickej tvorivosti neoddelitel nou súcast ou nášho každodenného života. 
Rozvoj tvorivosti žiakov ZŠ je jedným z predpokladov úspešného zvládnutia nielen úloh 

a problémov vyplývajúcich z vyucovacieho procesu, ale aj situácií vyplývajúcich z reálneho 
života.  

Domnievame sa, že nami navrhnuté experimenty by sa dali uplatnit  pri rozvíjaní fyzikálnej 
tvorivost  žiakov druhého stupna ZŠ. Tieto experimenty by mohli byt  použité ako  vhodná 
forma laboratórnych cvicení. Pricom laboratórne cvicenia budú postavené tak, aby doplnali 
preberané ucivo predpísané ucebnými osnovami fyziky. Laboratórne cvicenia s prvkami 
tvorivosti sprostredkujú nevtieravý spôsob výucby, ktorý pozitívne vplýva na zvýšenie 
odborných poznatkov žiakov.  

Ucitelovi sa môže pomocou laboratórnych cvicení s prvkami tvorivosti podarit  zlepšenie 
vedomostnej úrovne a odborného vyjadrovania. Môže sa  zlepšit  vzt ah žiakov ku fyzike, z 
ktorej vzhl adom na predchádzajúcu neznalost  mohol mat  negatívny pocit ako z niecoho 
nového, neznámeho. 

Takýmito laboratórnymi cviceniami môže ucitel  posilnit   sebadôveru a dôveru žiakov vo 
svoje schopnosti. Predpokladáme, že žiaci budú odvážnejšie reagovat  vo vyucovacom procese, 
zlepší sa vzt ah medzi nimi (akceptácia názoru iného) i k pedagógovi a tiež aj pozitívnejší postoj 
k uceniu aj v iných predmetoch.   

Z psychologického hl adiska je podstatou takýchto experimentov dosiahnut , aby sa žiak 
zbavil škodlivej zameranosti, schematického myslenia, návykov v myslení (spájanie predmetov 
a javov len s jedným nauceným spôsobom ich použitia). 
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DODATOK :   SKUPINOVÉ VYUCOVANIE 
 
 
 SKUPINOVÉ   VYUCOVANIE 
 
Pojem skupinového vyucovania budeme definovat  takto: Skupinové vyucovanie je 

organizacná forma vyucovania, pri ktorej sú žiaci v rámci triedy rozdelení na pracovné skupiny 
tri až pät clenné. Úlohy sa zadávajú pracovným skupinám, a tie ich riešia spolocnou prácou 
všetkých clenov skupiny. Táto forma vyucovania sa vyznacuje individuálnym prístupom 
k žiakom a súcastne je urcitým druhom ucenia žiaka v spolupráci s clenmi skupiny. 

Štyri znaky skupinového vyucovania [9] 
1. Využitie prirodzenej tendencie detí ku združovaniu a využitie dynamiky pracovných 

skupín. 
2. Samostatná aktivita žiakov v rámci pracovnej skupiny. 
3. Rozvoj intelektuálnych i sociálnych vlastnostiach jednotlivca orientované v prospech 

celku v rámci pracovnej skupiny. 
4. Plánovitý a sústavný charakter práce a jej integrácia i špecializácia podl a potrieb 

vzdelávacieho procesu. 
Formy skupinovej práce: Existujú dve základné formy skupinovej práce. Je to 

nediferencovaná skupinová práca, pri ktorej všetky skupiny majú rovnaké pracovné úlohy, je 
organizacne najjednoduchšia a používa sa hlavne u mladších žiakoch a pri uvádzaní do 
skupinovej práce  a diferencovaná skupinová práca, kde pracovná úloha skupiny je cast ou 
úlohy, na ktorej pracujú ostatné skupiny. 

Funkcia skupinového vyucovania: Skupinové vyucovanie môže plnit  vel a funkcii, 
napríklad motivacnú, aktivizacnú, kontrolnú a výchovnú. 

 
 
SKUPINOVÉ VYUCOVANIE VO FYZIKE 
 
Skupinové vyucovanie sa využíva vo fyzike najmä pri experimentálnej cinnosti žiakov, kde 

ucitel  vzhl adom na efektívnost  práce žiakov delí triedu do skupín. 
Laboratórne práce 
Príprave na laboratórne práce musí predchádzat  hromadná práca s celou triedou. Po nej 

nasleduje samostatná práca skupín pri riešení laboratórnej úlohy. Po vyriešení laboratórnej 
úlohy by mala nasledovat  celotriedna diskusia nad riešeniami jednotlivých skupín. 

Diskusia k demonštracnému pokusu v skupine. 
Intuitívne zmýšl anie žiakov v zaciatkoch výucby fyziky casto nezodpovedá realite. Žiaci 

pred uskutocnením demonštracného  pokusu uvedú spravidla alternatívne výsledky. Pred 
prevedením pokusu je preto vhodné zadat  ako skupinovú prácu zdôvodnenie predpokladaného 
výsledku pokusu a pomáhat  pri riešení problému jednotlivými podproblémami, ktoré by 
doviedli žiakov ku správnemu záveru. Po celotriednej diskusii sa potom urobí overovací 
demonštracný pokus. Niekedy je zasa vhodnejší presne opacný postup. Ciže najskôr sa 
demonštruje pokus a potom sa zdôvodnuje preco demonštracný pokus bol práve taký. 
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