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ÚVOD k prvému vydaniu 

Názov projektu: PROMOTE MSc – Provide Motivation Through Exciting Ma-

terials in Mathematics and Science sa dá do slovenčiny preložiť ako: Podpora 

motivácie vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov prostredníc-

tvom zaujímavých materiálov. Projekt je projektom programu Európskej komi-

sie COMENIUS 2.1. 

Cieľom projektu je pomôcť riešiť nedostatočný záujem mladých ľudí o štúdium 

matematiky a prírodných vied a motivovať ich k štúdiu učiteľstva matematiky 

a prírodovedných predmetov na fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov. 

Cieľom projektu bolo zozbierať zaujímavé námety na vyučovacie hodiny ma-

tematiky a prírodovedných predmetov od učiteľov z praxe zo štátov zúčastňu-

júcich sa na riešení projektu. Hlavnou myšlienkou využitia materiálov v praxi 

je ich používanie pri príprave budúcich učiteľov, najmä na didaktických pred-

metoch a ich aplikácia študentmi učiteľstva počas ich pedagogickej praxe. Pri-

pravený materiál bol hodnotený nezávislými hodnotiteľmi a bude distribuovaný 

prostredníctvom vytvorenej európskej siete, s cieľom ukázať dobrú európsku 

spoluprácu zúčastnených riešiteľských krajín.  

Predkladaná publikácia obsahuje popisy modulov, ktoré boli vypracované 

v priebehu realizácie projektu. Popis modulu stručne uvádza názov materiálu, 

ciele vyučovania a obsah a sú v ňom uvedené autorove poznámky o zdrojoch 

materiálu a iných aspektoch materiálu, ktoré môžu učiteľovi, ktorý sa ich roz-

hodne používať vo vyučovaní, pomôcť. 

Riešitelia projektu 

Riešiteľmi projektu sú vysokoškolskí učitelia fakúlt pripravujúcich budúcich 

učiteľov na univerzitách v štyroch európskych krajinách: Univerzita Sunder-

land (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), Univerzita vo 

Viedni (Rakúska republika), Palackého univerzita v Olomouci (Česká republi-

ka) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika). 

 Andreas Ulovec (AT) 

 koordinátor 

Partneri:  

Soňa Čeretková (SK) 

Neil Hutton (UK) 

Josef Molnár (CZ) 
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ÚVOD k druhému, prepracovanému a doplnenému vydaniu 

Po takmer desiatich rokoch nadišiel čas zrevidovať  a upraviť materiály, predo-

všetkým na základe spätnej väzby, ktorú sme získali od učiteľov z praxe. Vy-

tvorili sme nový projekt s názvom “MSc4All – Motivating Methods and Mate-

rials in Maths and Science: Dissemination” (Motivujúce metódy a materiály pre 

matematiku a prírodovedné predmety: Rozširovanie) v rámci európskej granto-

vej schémy Lifelong Learning Programme (Celoživotné vzdelávanie). Nový 

projekt umožňuje nám, projektovému tímu, získať ďalšie návrhy na vylepšenie 

a uviesť ich do školskej praxe. Nový projekt je tiež zameraný na vydanie a dis-

tribúciu druhého vydania projektových materiálov. Veríme, že uvedené aktivity 

nám pomôžu účinnejšie splniť pôvodný cieľ projektu: zvýšiť motiváciu žiakov 

na základných a stredných školách učiť sa matematiku a prírodovedné predme-

ty. Predložené druhé prepracované a doplnené vydanie publikáie je dostupné aj 

na web stránke projektu: http://www.msc4all-project.eu/. 

 

 Andreas Ulovec (AT) 

 Koordinátor 

 

Partneri:  

Soňa Čeretková, Janka Melušová (SK) 

Rob Hughes, Alex Dockerty (UK) 

Renata Holubová, Danuše Nezvalová, Josef Molnár, Vladimír Vaněk (CZ) 
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Aritmetika 

Názov Matematické skúmanie 3 (indické násobenie) 

Tematický celok Aritmetika 

Meno a adresa 

autora 

Soňa Čeretková 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Predstavenie a nácvik historického zápisu násobenia 

prirodzených čísel. 

Obsah 

 

štyri vyučovacie hodiny 

Jednoduchý zápis algoritmu násobenia prirodzených 

čísel poskytuje priestor na matematické skúmanie 

o prirodzených číslach na rôznej úrovni žiackych ve-

domostí. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Matematické hry a záhady 

Tematický celok Aritmetika 

Meno a adresa 

autora 

Soňa Čeretková 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Jednoduché matematické hry a záhady založené na 

aritmetike desiatkovej číselnej sústavy a číselných 

sústav s iným základom ako 10. 

Obsah štyri hodiny 

Niektoré hry a záhady sú prekvapivé svojim riešením 

či svojim výsledkom. Úlohy takéhoto typu sú veľkou 

motiváciou pre žiakov na všetkých úrovniach matema-

tického vzdelávania. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Matematické záhady (I) 

Tematický celok Aritmetika 

Meno a adresa 

autora 

Ruth Wainman 

Wainman.R@st-hilds.hartlepool.sch.uk 

Cieľ Rozvinúť schopnosti žiakov v stratégiách riešení ma-

tematických problémov. 

Obsah Žiaci prezentujú riešenia matematických záhad. 

Pomôcky 

 

Pracovné listy. 

Dostupné na internete. 

Poznámky 

 

Vhodné ako úvodná časť vyučovacej hodiny na pr-

vých desať minút. 
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Názov Matematické záhady (II) 

Tematický celok Aritmetika 

Meno a adresa 

autora 

Ruth Wainman 

Wainman.R@st-hilds.hartlepool.sch.uk 

Cieľ Precivčovanie aritmetických operácií a práce so zá-

tvorkami na úlohách typu: číslené záhady. 

Obsah Aritmetické pravidlá. 

Pomôcky Pracovné listy. 

Dostupné na internete. 

Poznámky 

 

Vhodné ako úvodná časť vyučovacej hodiny na pr-

vých desať minút. 
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Názov Matematické rozcvičky 

Tematický celok Aritmetika, Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Ruth Wainman 

Wainman.R@st-hilds.hartlepool.sch.uk 

Cieľ Interaktívne matematické rozcvičky pre žiakov 13–16 

ročných, založené najmä na počítaní spamäti. 

Obsah Aritmetické operácie, záporné čísla a algebrické sub-

stitúcie. 

Pomôcky 

 

Karta s úlohou a výsledkom riešenia inej úlohy                   

pre každého žiaka. 

Poznámky pre učiteľa. 

Poznámky 

 

Karty s úlohami a výsledkami riešenia úloh sa použí-

vajú tak, že prvý žiak je vyzvaný prečítať zadanie na 

svojej karte. Na otázku odpovedá žiak, ktorý si myslí, 

že na svoje karte má odpoveď na zadanú úlohu. Hra sa 

takýmto spôsobom posúva ďalej. Uvedený spôsob za-

dávania úloh a hľadania správnych odpovedí je možné 

prispôsobiť  pre rôzne matematické celky. 

 

 



 

14 

 

Názov Max Box 

Tematický celok Algebra, Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Norman Smith 

Norman904@aol.com 

Cieľ Z daného rovinného útvaru (štvorce, obdĺžniky) zo-

strojiť otvorenú škatuľu s maximálnym objemom. 

Obsah 

 

Daný je pravouhlý štvoruholník. Aký maximálny ob-

jem môže mať škatuľa zostrojená z daného štvoruhol-

níka, ak v každom rohu odstrihneme štvorec 

a jednotlivé steny zložíme? Ako sa výsledok mení, ak 

pôvodný štvoruholník nie je štvorec ale obdĺžnik? 

Pomôcky 

 

Štvročekový papier, pravítko, ceruzky. 

Je vhodné ak žiaci majú dostupný počítač 

s tabuľkovým procesorom. 

Poznámky 

 

Námety na otázky, ktoré učiteľ môže klásť žiakom: 

Ako súvisí dĺžka strany štvorca, ktorý odstrihneme 

z rohu daného štvoruholníka, s dĺžkou strany daného 

štvorca? 

Čo sa stane, ak daný štvoruholník je obdĺžnik? 

Výsledky môžu žiaci prezentovať graficky a porovnať 

ich s vypočítanými výsledkami, ktoré získajú využitím 

vedomostí z matematickej analýzy. 

Každý žiak by mal byť schopný vypočítať obsah ška-

tule a opísať, ako bola škatuľa zostrojená. 

Väčšina žiakov by mala škatuľu zostrojiť (odstrihnu-

tím rohov a ohnutím bočných strán škatule). 

Niektorí žiaci by mohli vysloviť predpoklady, čo sa 

stane, ak škatuľu vytvoríme z obdĺžnika alebo iného 

rovinného útvaru. 
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Názov O zlomok viac 

Tematický celok Aritmetika 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ Oboznámiť žiakov s významom zápisu zlomkov a 

precvičovať porovnávanie zlomkov a operácie so 

zlomkami. 

Obsah Hra so zlomkami. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Algebra 

Názov Slovné úlohy o čase 

Tematický celok Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Peter Michalička 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Riešenie slovných úloh s kontextom „čas“. 

Obsah 

 

päť vyučovacích hodín 

Slovné úlohy s rôznym kontextom a gradovanej ná-

ročnosti, ktoré sa zaoberajú pojmom „čas“ a jeho atri-

bútmi. 

Pomôcky 

 

Pripravené autorom. 

Poznámky 
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Názov  Komplexné čísla v geometrickom kontexte 

Tematický celok Algebra, komplexné čísla 

Meno a adresa 

autora 

Dušan Vallo 

dvallo@ukf.sk 

Cieľ 

 

Naučiť žiakov graficky znázorňovať obraz súčtu, roz-

dielu a súčinu dvoch komplexných čísel a zohľadniť 

geometrické využitie aritmetických operácií 

s komplexnými číslami pri riešení úloh dôkazového 

charakteru. 

Obsah 

 

štyri hodiny 

„Geometrizácia“ komplexných čísel môže vniesť viac 

„svetla“ a pozitívnej motivácie do pomerne náročnej 

problematiky učiva o komplexných číslach. 

Pomôcky 

 

počítač s interaktívnym geometrickým softvérom, 

GeoGebra. 

Poznámky 
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Názov Spojenie 4 

Tematický celok Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Norman Smith 

Norman904@aol.com 

Cieľ 

 

Inšpirovať žiakov v objavovaní vzťahov medzi čísla-

mi, naučiť žiakov zovšeobecňovať a overovať svoje 

riešenia. 

Obsah 

 

Na mriežke s rozmermi 7 × 7 bodov nájsť súvislosť 

medzi veľkosťou mriežky a počtom možností ako spo-

jiť horizontálne, vertikálne alebo po uhlopriečke štyri 

body mriežky. 

Pomôcky 

 

Veľký hárok štvorčekového papiera. Farebné ceruzky 

nie sú nutné, ale hľadanie riešenia môžu výrazne 

uľahčiť. 

Poznámky 

 

Aktivita je úvodom do matematického skúmania. 

Skúmanie môže byť rozšírené na: 

mriežku väčších rozmerov ako 7 × 7, 

obdĺžnikovú mriežku, 

spájanie iného počtu bodov mriežky, napríklad „spo-

jenie 6“. 

Všetci žiaci budú schopní objaviť niektoré zákonitosti 

a prehľadne zapísať výsledky svojho skúmania. 

Väčšina žiakov dokáže s malou pomocou učiteľa od-

haliť vzorce. 

Niektorí žiaci budú schopní experiment realizovať aj 

na mriežke 9 × 9. 
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Názov Po sebe idúce čísla 

Tematický celok Aritmetika, Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Norman Smith 

Norman904@aol.com 

Cieľ 

 

Povzbudiť žiakov v hľadaní vzťahov medzi číslami, 

naučiť žiakov zovšeobecňovať a overovať svoje rieše-

nia. 

Obsah 

 

Uvažujte tri po sebe idúce prirodzené čísla. Vypočítaj-

te druhú mocninu prostredného čísla. Vypočítajte sú-

čin prvého a tretieho čísla. Výsledky porovnajte. Uva-

žujte päť po sebe idúcich čísel, ... , n po sebe idúcich 

čísel. 

Pomôcky 

 

Kalkulačka. 

 

Poznámky 

 

Žiaci by mali nájsť vzťahy a tiež ich dokázať. 
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Názov Maľovaná kocka 

Tematický celok Geometria, Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Norman Smith 

Norman904@aol.com 

Cieľ Žiaci by mali nájsť vzorce, zovšeobecniť a dokázať 

svoje tvrdenia. 

Obsah 

 

Matematické skúmanie o telesách v priestore 

a algebrické zovšeobecnenie. 

Je daná kocka s hranou dĺžky 4 cm, ktorá ja posklada-

ná z malých kociek s hranou dĺžky 1cm. Kocku 4×4×4 

ponoríme do nádoby s tekutou červenou farbou 

a potom rozložíme na malé kocky. Koľko malých ko-

ciek bude mať: 

tri steny červené? 

dve steny červené? 

jednu stenu červenú? 

žiadnu stenu červenú? 

Pomôcky 

 

Kalkulačka. 

Kocka vytvorená zo 64 malých kociek. 

Nádoba s tekutou farbou. 

Poznámky 

 

Aký bude výsledok, ak bude mať hrana kocky dĺžku n 

centimetrov? 

Každý žiak by mal úlohu riešiť tak, aby riešenie bolo 

možné oznámkovať. 

Väčšina žiakov by mala úlohu riešiť pomocou tabuľ-

ky. 

Niektorí žiaci by mali dokázať riešenie zovšeobecniť 

a všeobecné riešenie aj dokázať. 
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Názov Postupnosti a limity 

Tematický celok Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Christine Fransworth 

Christine.Fransworth@sunderland.ac.uk 

Cieľ Odhaliť vlastnosti číselných postupností vytváraných 

iteráciou, zovšeobecňovať a overovať riešenia. 

Obsah 

 

Pri vyučovaní je možné využiť kalkulátor, tabuľkový 

procesor alebo softvér LOGO. 

Použitím uvedených prostriedkov žiaci skúmajú vlast-

nosti postupností čísel. Napríklad: Vezmi 1, vydeľ 2, 

odčítaj 3, vydeľ 2, ... Žiaci môžu skúmať, aké  vlast-

nosti majú postupnosti. Na predpis postupnosti môžu 

vyžiť vývojový diagram. 

Pomôcky 

 

Kalkulačka. 

Počítačový softvér: tabuľkový procesor alebo LOGO. 

Poznámky 

 

Žiaci by mali  riešenia zovšeobecniť a všeobecné rie-

šenia aj dokázať. 
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Názov Kvadratické funkcie 

Tematický celok Algebra 

Meno a adresa 

autora 

Christine Fransworth 

Christine.Fransworth@sunderland.ac.uk 

Cieľ Odhaliť vlastnosti grafov kvadratických funkcií použi-

tím grafického kalkulátora. 

Obsah 

 

Zmena tvaru grafu kvadratickej funkcie. Žiaci skúma-

jú a analyzujú grafy funkcií zapísaných v tvare:  

y = kx
2
, y = x

2
 + q, y = (x + p)

2
 a porovnávajú zmenu 

tvaru grafu a jeho vlastností s grafom funkcie  y = x
2
. 

Pomôcky 

 

Grafická kalkulačka. 

 

Poznámky 

 

Použitie grafickej kalkulačky žiakom umožní jedno-

duchšie odhaliť zákonitosti a vzťahy medzi predpisom 

funkcie a jej grafom. 
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Názov Rekurzívne postupnosti a rady 

Tematický celok Postupnosti a rady 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cie Využitie počítačových algebrických systémov 

na demonštrovanie rekurzie. 

Obsah Rekurzívne funkcie, postupnosti a rady. 

Pomôcky 

 

Počítač s wxMaxima. 

Poznámky 
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Názov Šikovnejší! Rýchlejší! 

Tematický celok Vektory 

Meno a adresa 

autora 

Silke Fürweger 

fuersilke@yahoo.de 

Cieľ Materiál opisuje hru zameranú na “jednoduché hľada-

nie” súčtu, rozdielu a násobku vektorov. 

Obsah Algebra, analytická geometria. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Geometria 

 

 

Názov Odhad čísla π 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Christine Fransworth 

Christine.Fransworth@sunderland.ac.uk 

Cieľ Výpočet čísla π pomocou historickej Archimedovej 

metódy. 

Obsah 

 

Žiaci určujú obvod vpísaného pravidelného šesťuhol-

níka (3d, kde d je priemer kružnice) a priemer opísa-

ného pravidelného šesťuholníka (2 3d ). Použitím ta-

buľkového procesora sa aktivita rozšíri na skúmanie 

obvodu pravidelného 12, 24, 48, 96, ... n-uholníka 

a tak k stále presnejšiemu odhadu obvodu kružnice 

a hodnoty čísla . 

Pomôcky 

 

Papier, rysovacie potreby, počítač, tabuľkový proce-

sor. 

 

Poznámky 

 

Žiaci môžu využiť vedomosti o vzťahoch 

v pravouhlom trojuholníku.  

Materiály dostupné aj na internete. 
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Názov Dôkazy s využitím dynamického geometrického 

softvéru 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Franz Ableidinger 

shaggae@gmx.net  

Cieľ 

 

Geometrické dôkazy Pytagorovej vety, Hippokratove 

mesiace, Thalesovej vety a riešenie binomickej rovni-

ce. 

Obsah Planimetria. 

Pomôcky 

 

Počítač s dynamickým geometrickým softvérom. 

Poznámky 
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Názov Materiál o vektoroch 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Silke Fürweger 

fuersilke@yahoo.de  

Cieľ 

 

 

 

Materiál a skladá z jedenástich stanovísk, ktoré môžu 

byť použité postupne alebo samostatne: “Od čísel k 

vektorom”, “Počítanie s vektormi”, “Geometrický tvar 

vektora”, “Vektor od začiatku do konca”, “Sčítanie 

vektorov v geometrickom tvare”, “Násobenie vekto-

rov v geometrickom tvare”, “Dĺžka šípky”, “Normá-

lové vektory”, “Stanovené tvary”, “Potápajúce sa lo-

de”, “Nájdenie najrýchlejšej cesty”.  

Obsah Planimetria, analytická geometria. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Honba za pokladom 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at  

Cieľ Použitie softvéru k motivujúcemu vyučovaniu tema-

tického celku o vektoroch v rovine. 

Obsah Planimetria, analytická geometria. 

Pomôcky 

 

Počítač s Java. 

Poznámky 
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Názov Matematika v telocvični 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Monika Navratil 

monika_navratil@hotmail.com  

Cieľ Žiaci demonštrujú špeciálne body trojuholníka pomo-

cou vlastných tiel. 

Obsah Planimetria. 

Pomôcky 

 

Telocvičňa alebo ihrisko. 

Poznámky 

 

 

 



 

30 

 

Názov Stred kružnice trojuholníku opísanej, vpísanej, ba-

rycentrum 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ Použitie algebrických počítačových systémov (CAS) 

na výpočet špeciálnych bodov trojuholníka. 

Obsah Analytická geometria. 

Pomôcky 

 

Počítač s wxMaxima. 

Poznámky 
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Názov Konštrukcie kužeľosečiek 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ 

 

Použitie dynamického geometrického softvéru na 

konštrukciu kužeľosečiek: elipsa, hyperbola a parabo-

la. 

Obsah Planimetria, analytická geometria. 

Pomôcky 

 

Počítač so softvérom GeoGebra. 

Poznámky 
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Názov Pohyb! Dynamický geometrický softvér v optike 

(1) 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ Použitie dynamického geometrického sofvéru na zná-

zornenie prechodu svetelného lúča kvapkou vody. 

Obsah Optika, funkcie, trigonometria. 

Pomôcky 

 

Počítač so sofvérom GeoGebra. 

Poznámky 
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Názov Riešenie striech 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Josef Molnár, Jana Stránská, Diana Šteflová 

josef.molnar@upol.cz 

Cieľ Rozvíjať priestorovú predstavivosť, aplikovať mate-

matické poznatky v technickej praxi. 

Obsah 

 

päť vyučovacích hodín 

1. hodina: Všeobecné poznatky, typy striech. 

2. hodina: Pravouhlá projekcia, prvé kroky. 

3. hodina: Spôsoby riešenia. 

4. hodina: Zakázané odkvapy. 

5. hodina: Dvory a komplikované úlohy. 

Pomôcky 

 

Učebnice, rysovacie pomôcky (pravítko, kružidlo, uh-

lomer). 

Poznámky 
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Názov Sprievodca trojrozmerným priestorom 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Tomáš Fürst, tomas.furst@upol.cz  

Josef Molnár, josef.molnar@upol.cz  

Karel Pohaněl, pohanel@gytool.cz 

Cieľ 

 

Vytvoriť prepojenie  medzi analytickou geometriou, 

vektorovou analýzou, konštrukčnou geometriou a fy-

zikou. 

Obsah 

 

Učebnica (175 strán) 

Témy: Úvod, vektory, základné objekty a priestory, 

vzťahy medzi základnými objektmi, telesami, obje-

mami a povrchmi. 

Pomôcky 

 

 

Fürst, T. a kol.: Průvodce trojrozměrným prostorem, 

UP, Olomouc, 2004.  

Fürst, T. a kol: A Guidebook of three-dimensional 

Space, UP, Olomouc, 2005. 

Poznámky 
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Názov Geometria v chémií – zhodné zobrazenia vo svete 

molekúl 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Adriana Demová 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Ukázať aplikácie vlastností zhodných zobrazení 

v chémií. 

Obsah 

 

dve vyučovacie hodiny 

Využitie poznatkov z učiva o zhodných zobrazeniach, 

vysvetlenie zápisu skladania zobrazení do Cayleho ta-

buľky, ukázať príslušné skladanie zhodných zobrazení 

na molekule vody. Žiaci v skupinách alebo samostatne 

pracujú s niektorými jednoduchými molekulami, kto-

rých štruktúru vyhľadajú v literatúre. 

Pomôcky 

 

Internet, odborná chemická literatúra alebo materiál 

pripravený učiteľom. 

Poznámky 

 

 

 

 



 

36 

 

Názov Geometria vo fyzike – sférická trigonometria 

v astronómii 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Adriana Demová 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Oboznámiť žiakov s ďalšími aplikáciami sférickej 

geometrie, sférická trigonometria v astronómii. 

Obsah dve vyučovacie hodiny 

Aplikácie sférickej geometrie v astronómii. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Geometria v biológií – svet neobyčajných tvarov 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Adriana Demová 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Objavovanie a hľadanie geometrických tvarov vo sve-

te okolo nás. 

Obsah 

 

dve vyučovacie hodiny 

Geometrické útvary a telesá. 

Diskusia o téme. 

Hľadanie rôznych zaujímavých geometrických tvarov 

v živej a neživej prírode. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Geometria v geografii –geometria na povrchu gule 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Adriana Demová 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Oboznámiť žiakov s geometriou na povrchu gule 

a poukázať na jej praktické využitie. 

Obsah jedna vyučovacia hodina 

Naučiť žiakov určovať zemepisné súradnice. Pouká-

zať na iné geometrické poznatky, priblížiť sférickú 

geometriu. 

Pomôcky 

 

Mapy, atlasy. 

Poznámky 
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Názov Metrický priestor 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Mária Kmeťová 

mkmetova@ukf.sk 

Cieľ Zoznámenie sa so základnými vlastnosťami metrické-

ho priestoru na modeli, ktorý sa diametrálne líši od 

euklidovského priestoru. 

Obsah tri hodiny 

Žiaci voľným experimentovaním na štvorčekovom 

papieri v rámci tém jednotlivých hodín objavujú 

vlastnosti metrického priestoru.  

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Poznámky 

 

Učiteľ môže žiakov podporovať v experimentovaní 

zadávaním jednoduchých úloh, ktorých riešenie odhalí 

a ozrejmí nové vedomosti. 
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Názov Body a vektory 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Mária Kmeťová 

mkmetova@ukf.sk 

Cieľ Vyjasnenie si rozdielu medzi usporiadanými dvojica-

mi reálnych čísel, ktoré reprezentujú body a tiež vek-

tory v dvojrozmernej euklidovskej rovine. 

Obsah štyri hodiny 

Karteziánska súradnicová sústava, usporiadané dvoji-

ce, geometrické zobrazenia, posunutie. 

Žiaci voľným experimentovaním na štvorčekovom 

papieri v rámci tém jednotlivých hodín objavujú prí-

slušné súvislosti. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Poznámky Učiteľ môže žiakov podporovať v experimentovaní 

zadávaním jednoduchých úloh, ktorých riešenie odhalí 

a ozrejmí nové vedomosti. 
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Názov Kužeľosečky – parametrizácia, optické vlastnosti 

a niekoľko príkladov 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Dušan Vallo 

dvallo@ukf.sk 

Cieľ 

 

Rozšíriť vedomosti o kužeľosečkách – parametrické 

rovnice. 

Vysvetliť a názorne, pomocou dynamického geomet-

rického softvéru Cabri Geometry II demonštrovať: 

pôvod názvu „kužeľosečky“, bodové konštrukcie 

v Cabri, niektoré základné optické vlastnosti, riešiť 

neštandardné úlohy. 

Obsah 

 

osem hodín 

K daným materiálom navodiť diskusiu o možnej in-

terpretácií kužeľosečiek, vytvoriť názornú predstavu 

o kužeľosečkách, vedieť zostrojiť niektoré kužeľoseč-

ky v interaktívnom prostredí geometrického progra-

mu, zohľadniť charakteristické optické vlastnosti ku-

žeľosečiek ako množiny bodov danej vlastnosti 

s využitím riešenia niektorých neštandardných úloh. 

Pomôcky 

 

Vytvorené aplety v Cabri Geometry II. 

Poznámky 
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Názov Matematické skúmanie 1 – Geometrická doska 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Soňa Čeretková 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Úvod do netradičnej geometrie na geometrickej doske 

(geoboard) a využitie štvorčekového papiera. 

Obsah tri hodiny 

Skúmanie na geometrickej doske odhaľuje nové po-

hľady na geometriu v rovine, na vlastnosti a mieru 

geometrických útvarov. Riešenie jednoduchých úloh 

umožňuje odhaliť nové aspekty geometrie rovinných 

útvarov. 

Pomôcky 

 

Geometrická doska, gumičky, štvorčekový papier, fa-

rebné ceruzky. 

Poznámky 
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Názov Matematické skúmanie 2,  POLYDRON© 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Soňa Čeretková 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Skúmanie vlastností geometrických telies. 

Obsah 

 

tri hodiny 

Stavebnica  POLYDRON© umožňuje nenáročné a 

rýchle konštruovanie geometrických telies a precvičo-

vanie a skúmanie niektorých ich vlastností, ktoré sú 

pre žiakov nové. 

Pomôcky 

 

stavebnica POLYDRON© 

Poznámky 
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Názov Geometria v mojom meste 

Tematický celok Geometria 

Meno a adresa 

autora 

Kitti Vidermanová 

kvidermanova@ukf.sk 

Cieľ Hľadanie geometrie v meste, v škole, v dome, ... 

Obsah 

 

štyri hodiny 

Projektové vyučovanie. Žiaci pripravia projekt, ktorý 

mapuje geometrické tvary a vlastnosti miesta, kde bý-

vajú, chodia do školy a podobne. 

Pomôcky 

 

Počítač, kamera alebo fotoaparát, dataprojektor. Leták 

kongresu ICMI 10; Kodaň – hlavné mesto matematiky 

2004. Pomôcky pripravené autorkou. 

Poznámky 
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Názov Staň sa architektom! 

Tematický celok Geometria, stereometria 

Meno a adresa 

autora 

Dana Pauková  

Paukova@gytool.cz 

Cieľ Opakovanie, rozšírenie a prepojenie vedomostí zo ste-

reometrie. 

Osvojovanie si kľúčových kompetencií: spolupráca, 

komunikácia, tvorivosť, … 

Obsah Šesť vyučovacích hodín na tému stereometria. 

Skupiny žiakov vytvárajú vlastný architektonický 

komplex. 

Pomôcky 

 

Rysovacie a kresliace potreby (pravítko, kružidlo, uh-

lomer), hárky papiera na kreslenie A4 a A3, nožnice, 

lepidlo, obrázky rôznych architektonických objektov. 

Poznámky 

 

Projekt nie je určený pre konkrétnu vekovú skupinu 

žiakov, ale je nevyhnutné rešpektovať úroveň vedo-

mostí žiakov zo stereometrie a tiež vziať do úvahy ča-

sovú náročnosť realizácie.  

Architektonické objekty odporúčame vyberať menšie, 

pretože časová náročnosť realizácie je veľmi vysoká 

a práca by mala byť vykonaná precízne. 

Je možné realizovať jeden architektonický model 

(komplex) v celej triede a prácu tak rozdeliť rôznym 

skupinám žiakov. Takýto variant je vhodný realizovať 

v triedach, v ktorých sú žiaci zvyknutí na metódu sku-

pinovej práce. 
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Názov Cvičenia podporujúce priestorovú predstavivosť 

Tematický celok Stereometria, geometria v priestore 

Meno a adresa 

autora 

Josef Molnár 

josef.molnar@upol.cz 

Cieľ Podporiť priestorovú predstavivosť pomocou cvičení 

rôznej úrovne.  

Obsah tri vyučovacie hodiny 

Priestorová geometria, podpora priestorovej predsta-

vivosti. 

Pomôcky 

 

Drôty, modely telies, rysovacie pomôcky, lepidlo, kar-

tón, nožnice.  

Poznámky 

 

Skupinová práca. 
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Pravdepodobnosť a štatistika 

Názov Moja noha a štatistika 

Tematický celok Pravdepodobnosť a štatistika 

Meno a adresa 

autora 

Pavla Žufníčková, olifa@seznam.cz  

Josef Molnár, josef.molnar@upol.cz 

Cieľ 

 

Predviesť a použiť niektoré termíny zo štatistiky 

(normálne rozdelenie, Gaussova krivka atď). Pracovať 

s chybami merania, podporovať spoluprácu 

a zodpovednú prácu, rozvíjať prácu s textom, kreativi-

tu a informovať žiakov o stave ich chodidla.  

Obsah 

 

tri vyučovacie hodiny 

Vytvoriť odtlačok chodidla (plantogram) na papier, 

zistiť stav klenby, urobiť niektoré ďalšie merania 

a využiť antropologické tabuľky.  

Pomôcky 

 

Učebnica, papier, ceruzka, počítač. 

Poznámky 
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Názov Ohodnotenie pravdepodobnosti alebo “je hra spra-

vodlivá?” 

Tematický celok Pravdepodobnosť 

Meno a adresa 

autora 

Monika Žilková 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ 

 

Úvod do vyučovania prvkov teórie pravdepodobnosti 

vo vyučovaní matematiky na základnej škole pro-

stredníctvom stochastických hier. Hry sú založené na 

ohodnotení šance alebo stanovení risku hráča. Úlohou 

je zistiť, či je hra spravodlivá a nájsť stratégiu, pomo-

cou ktorej hráč vyhrá. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Je vhodné opakovať jednotlivé hry viackrát 

a zapisovať si výsledky. Empiricky získané údaje je 

možné potom vyhodnotiť a analyzovať „a posteriori“. 

Údaje je tiež možné využiť na konštrukciu pravdepo-

dobnostného priestoru, ktorý predstavuje matematický 

model danej situácie (hry). Empirické údaje často pri-

nášajú prekvapivé výsledky, ktoré môžu spochybniť 

odhad vytvorený na základe nesprávnej intuície. 

Pomôcky 

 

 

Plocki, A.: Stochastyka 2. Rachunek prawdopodo-

bieństwa i statystyka matematyczna. Zarys dydaktyki, 

Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków 1997, ISBN 

83-87513-08-3 

2. Nawolska, B.: Gra strategiczno-losowa na lekcji 

matematyki jako model procesu decyzyjnego. Zborník 

príspevkov konferencie Autentické vyučovanie 

a využitie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní 

matematiky, PF UMB Banská Bystrica 2000, str. 81-

85. 
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3. Nawolska, B. – Plocki, A.: Problemy i paradoksy 

rachunku prawdopodobieństwa zwiazane z grami 

Penneya. Gradient quinquagesimus 1, Fundacja roz-

woju matematyki polskiej, Warszawa 2000, str.11-23 

4. Penney ,W.F.: Problem 95: Penney-Ante. Journal of 

recreational Mathematics, 7 (1974). 

Poznámky 

 

 

 



 

50 

 

Názov Bernouliho postupnosti a aspekt miery 

v pravdepodobnosti 

Tematický celok Pravdepodobnosť 

Meno a adresa 

autora 

Monika Žilková 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Oboznámiť žiakov so základnými pojmami pravdepo-

dobnosti a teórie miery a ich vzájomným prepojením. 

Obsah 

 

Učivo predstavuje stochastické problémy poukazujúce         

na vzťah medzi Bernouliho postupnosťami a Lebes-

guovej miery, teóriou pravdepodobnosti a teóriou mie-

ry. 

Pomôcky 

 

Adams, M. – Guillemin, V.: Measure Theory and 

Probability. Boston: Brickhäuser, 1996. ISBN0-8176-

3884-9 

Poznámky 

 

Predpokladáme, že žiaci poznajú množinu reálnych 

čísel, nekonečné rady, binárny rozvoj čísla, pričom 

pod Lebesgueovou mierou intervalu a,b , a,b, a,b , 

a,bchápeme číslo b a, a teda dĺžku tohto interva-

lu. 
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Názov Simulácia 

Tematický celok Pravdepodobnosť 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at  

Cieľ Použitie softvéru na simulovanie pravdepodobnost-

ných úloh. 

Obsah Pravdepodobnosť. 

Pomôcky 

 

Počítač s Java. 

Poznámky 
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Názov Normálne rozdelenie 

Tematický celok Pravdepodobnosť 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at  

Cieľ Použitie softvéru na interpretovanie grafu normálneho 

rozdelenia a výpočet pravdepodobnosti. 

Obsah Pravdepodobnosť. 

Pomôcky 

 

Počítač s Java. 

Poznámky 
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Matematická analýza 

 

Názov Derivácia funkcie 

Tematický celok Matematická analýza 

Meno a adresa 

autora 

Marek Varga 

mvarga@ukf.sk 

Cieľ Úvod do geometrickej a fyzikálnej aplikácie prvej de-

rivácie elementárnych funkcií. 

Obsah tri hodiny 

Netradičné úlohy k aplikáciám prvej derivácie ele-

mentárnych funkcií. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorom. 

Poznámky 
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Názov Excel vo vyučovaní matematiky 

Tematický celok Matematická analýza 

Meno a adresa 

autora 

Ján Beňačka 

jbenacka@ukf.sk 

Cieľ 

 

Žiaci získajú základné poznatky o vlastnostiach  gra-

fov funkcií pomocou aplikácií v Exceli, ktoré vytvoril 

autor. 

Obsah 

 

Témy: 

Grafy funkcií, ktorých D = . 

Grafy funkcií, ktorých D ≠ . 

Maximum a minimum funkcie. 

Počítanie obsahu plochy, objemu telesa a dĺžky kriv-

ky. 

Pomôcky 

 

Aplikácie v Exceli, ktoré vytvoril autor. 

Poznámky 
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Názov Dotyčnica ku grafu funkcie 

Tematický celok Matematická analýza 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at  

Cieľ 

 

Použite dynamického geometrického softvéru na in-

terpretáciu derivácie funkcie ako smernice dotyčnice 

ku grafu funkcie a dotyčnica ako špeciálny prípad 

sečnice. 

Obsah Derivácia, dotyčnica, sečnica. 

Pomôcky 

 

Počítač so softvérom GeoGebra. 

Poznámky 
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Názov Funkcie vo vyučovaní matematiky s dôrazom na 

reálne problémy a “zahrievacie” hry a aktivity 

Tematický celok Matematická analýza 

Meno a adresa 

autora 

Jana Piechová  

jana.horodyska@post.cz 

Cieľ 

 

Vyučovať matematiku pre reálny život, ukázať funk-

cie, pomocou ktorých sa riešia reálne problémy 

a ukázať niektoré užitočné a zábavné “zahrievacie” 

hry a aktivity. 

Obsah päť vyučovacích hodín  

Lineárne a kvadratické funkcie. 

Pomôcky 

 

Papierová škatuľka, model domu a auta, kartičky na 

premenu jednotiek a prípadne učebnice s tradičnými 

úlohami na funkcie. 

Poznámky 

 

Niektoré tradičné problémy a úlohy môžu byť pridané 

ako doplnenie hodiny alebo na domácu úlohu. 
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Dejiny matematiky 

Názov Chcete sa stať multilentilkárom? 

Tematický celok Dejiny matematiky a fyziky 

Meno a adresa 

autora 

Pavla Žufníčková,  olifa@seznam.cz  

Josef Molnár, josef.molnar@upol.cz  

Cieľ Predstaviť niektoré kapitoly z dejín matematiky 

a fyziky a rozvíjať kreativitu žiakov. Žiaci dokážu sa-

mi zostaviť test. 

Obsah dve vyučovacie hodiny 

Pripraviť zábavnú súťaž a zúčastniť sa jej.  

Pomôcky Učebnice a iné vhodné knihy, škatuľka s lentilkami. 

Poznámky 

 

Nie je dôležité vymyslieť zložité otázky. Dôležitejšia 

je zábava zo samotnej práce.  

Študenti môžu z otázok, ktoré sa vyskytli v súťaži, 

zostaviť test a použiť ho na ďalších vyučovacích ho-

dinách.  
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Didaktika 

Názov Výlet do zeme šifier 

Tematický celok Didaktika 

Meno a adresa 

autora 

Pavla Žufníčková  

olifa@seznam.cz 

Cieľ Prezentovať zvláštnu časť matematiky – kryptoanalý-

zu. 

Rozvíjať tvorivosť a podporovať skupinovú prácu. 

Žiaci a študenti sa pokúsia prezentovať výsledky svo-

jej práce. 

Obsah 

 

dve vyučovacie hodiny 

Pohľad do histórie šifier a kódov a na rozlúštenie nie-

ktorých z nich. Na záver zorganizovať “konferenciu”. 

Pomôcky 

 

Šifry a kľúče k nim, papiere, ceruzky. 

Poznámky 

 

Nutné je, aby bol učiteľ kreatívny. 
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Názov Špionážna hra 

Tematický celok Didaktika 

Meno a adresa 

autora 

Pavla Žufníčková  

olifa@seznam.cz 

Cieľ 

 

Prezentovať zvláštnu časť matematiky – kryptoanalý-

zu. 

Rozvíjať tvorivosť a podporovať skupinovú prácu. 

Modul môže byť využitý na opakovanie učiva z rôz-

nych predmetov a pomocou neho žiaci tiež lepšie spo-

znajú budovu školy. 

Obsah 

 

tri až štyri vyučovacie hodiny 

Žiaci sa zúčastnia špionážnej hry, ktorú im pripraví 

učiteľ. 

Pomôcky 

 

Papiere, ceruzky, niektoré šifry a kľúče k nim, “po-

klad”; prípadne kostýmy, masky a dekorácie. 

Poznámky 

 

Modul je časovo veľmi náročný ale veľmi obľúbený 

medzi žiakmi. Môže byť tiež pripravený samotnými 

žiakmi. 
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Názov Konečne zábavná matematika!!!!!!!!!!!!! 

Tematický celok Didaktika 

Meno a adresa 

autora 

Pavla Žufníčková  

olifa@seznam.cz 

Cieľ 

 

Opakovať niektoré témy z matematiky efektívnym 

spôsobom (pretože vyučovanie druhých je najefektív-

nejší spôsob ako sa sám niečo naučiť). Rozvinúť krea-

tivitu, prepojiť matematiku a umenie, využiť počítače 

a vytvoriť vyučovací materiál pre ďalších žiakov a 

študentov. 

Obsah 

 

tri vyučovacie hodiny 

Pripraviť zaujímavý materiál vhodný na vyučovanie 

niektorých tematických celkov z matematiky strednej 

školy (existuje veľa zábavného materiálu pre základnú 

školu, ale veľmi málo pre strednú školu). 

Pomôcky 

 

Učebnice pre strednú školu, papier, výtvarné potreby, 

počítače. 

Poznámky 
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Diskrétna matematika 

Názov Teória grafov a mosty mesta Kráľovec 

Tematický celok Diskrétna matematika 

Meno a adresa 

autora 

ChristineFarnsworth 

Christine.Farnsworth@sunderland.ac.uk 

Cieľ 

 

Odhaliť podmienky nakreslenia Eulerovského grafu 

a podmienky aplikovať na problém „Mosty mesta 

Kráľovec“. 

Obsah Eulerovké grafy, neeulerovské grafy. 

Pomôcky 

 

Papier a ceruzka. 

Poznámky 

 

Aktivita predstavuje historické aspekty vzniku mate-

matických poznatkov. Euler problém mostov mesta 

Kráľovec zovšebecnil vo vedeckom článku, ktorý sa 

stal základom teórie grafov. 
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Názov Teória grafov 

Tematický celok Diskrétna matematika 

Meno a adresa 

autora 

Janka Melušová 

jmelusova@ukf.sk 

Cieľ Úvod do teórie grafov. 

Obsah 

 

päť hodín 

Elementárne poznatky teórie grafov majú jednoduchú 

podstatu, ale silnú matematickú výpoveď. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Poznámky 
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Funkcie 

Názov Kreslenie grafov funkcií 

Tematický celok Funkcie 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at  

Cieľ Použitie softvéru na interpretáciu grafov funkcií ako 

vzťahu dvoch premenných. 

Obsah Funkcie. 

Pomôcky 

 

Počítač s Java. 

Poznámky 
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Názov Automobilové preteky 

Tematický celok Funkcie 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ Použitie softvéru na interpretovanie úloh o dráhe, 

rýchlosti a čase. 

Obsah Funkcie. 

Pomôcky 

 

Počítač s Java. 

Poznámky 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍRODNÉ VEDY 

 



 

 



 

67 

Mechanika 

Názov Kinematika 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ 

 

Rozvoj tvorivosti vo fyzike u žiakov vyšších tried zá-

kladnej školy. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Rozvoj kreativity žiakov na hodinách fyziky metódou 

brainstormingu. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Jednoduché pomôcky: platová fľaša, žiacka súprava 

pre mechaniku, sada závaží. 

Počítač. 

Poznámky 
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Názov Dynamika I 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ 

 

Rozvoj tvorivosti vo fyzike u žiakov vyšších tried zá-

kladnej školy. Doplnenie teoretických poznatkov ex-

perimentálnou úlohou. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Rozvoj kreativity žiakov na hodinách fyziky metódou 

brainstormingu. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Jednoduché pomôcky: platová fľaša, žiacka súprava 

pre mechaniku, sada závaží. 

Počítač. 

Poznámky 
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Názov Dynamika II 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ 

 

Rozvoj tvorivosti vo fyzike u žiakov vyšších tried zá-

kladnej školy. Doplnenie teoretických poznatkov ex-

perimentálnou úlohou. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Rozvoj kreativity žiakov na hodinách fyziky metódou 

brainstormingu. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Jednoduché pomôcky: platová fľaša, žiacka súprava 

pre mechaniku, sada závaží. 

Počítač. 

Poznámky 
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Názov Mechanika kvapalín a plynov I 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ Experimentovanie napomáha žiakom rýchlejšie po-

chopiť a úspešnejšie riešiť problémové úlohy z fyziky. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Rozvoj kreativity žiakov na hodinách fyziky experi-

mentovaním. Žiaci si pripravia a predvedú jednoduché 

experimenty z mechaniky kvapalín a plynov. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Jednoduché pomôcky: plastová fľaša, žiacka súprava 

pre mechaniku, sada závaží. 

Akvárium, fľaša na zaváranie alebo sklenená nádoba. 

Poznámky 

 

Učiteľ môže danú hodinu poňať ako súťaž o najlepší 

experiment. Žiaci môžu každému experimentu pride-

ľovať body a na základe pridelených bodov vyhodno-

tiť najzaujímavejší, najlepší experiment.  

Vhodné je vyučovacie hodiny organizovať na báze 

dobrovoľnosti: experimenty pripravia žiaci, ktorí sa 

dobrovoľne prihlásia. Učiteľ môže takýchto aktívnych 

žiakov odmeniť. 

Učiteľ by mal žiakom odporučiť rôznu odbornú 

i vedeckú literatúru, v ktorej sa nachádza opis vhod-

ných experimentov. 



 

71 

 

Názov Mechanika kvapalín a plynov II 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ Experimentovanie napomáha žiakom rýchlejšie po-

chopiť a úspešnejšie riešiť problémové úlohy z fyziky. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Rozvoj kreativity žiakov na hodinách fyziky experi-

mentovaním. Žiaci si pripravia a predvedú jednoduché 

experimenty z mechaniky kvapalín a plynov. 

Pomôcky 

 

Text pripravený autorkou. 

Akvárium, fľaša na zaváranie alebo sklenená nádoba. 

Poznámky 

 

Učiteľ môže danú hodinu poňať ako súťaž o najlepší 

experiment. Žiaci môžu každému experimentu pride-

ľovať body a na základe pridelených bodov vyhodno-

tiť najzaujímavejší, najlepší experiment.  

Vhodné je vyučovacie hodiny organizovať na báze 

dobrovoľnosti: experimenty pripravia žiaci, ktorí sa 

dobrovoľne prihlásia. Učiteľ môže takýchto aktívnych 

žiakov odmeniť. 

Učiteľ by mal žiakom odporučiť rôznu odbornú 

i vedeckú literatúru, v ktorej sa nachádza opis vhod-

ných experimentov. 
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Názov Tlmené kmity mechanického oscilátora. Riešenie 

a analýza v Exceli. 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ján Beňačka 

jbenacka@ukf.sk 

Cieľ 

 

Diferenciálne rovnice s konštantnými koeficientmi.  

Použitie Excelu v praxi. 

Prepojenie matematiky, fyziky a informatiky. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Fyzika: dynamika. 

Matematika: diferenciálne rovnice s konštantnými ko-

eficientmi. 

Informatika: konštrukcia interaktívnych grafov 

v Exceli. 

Pomôcky 

 

PC, dataprojektor. 

 

Poznámky 

 

Téma je určená pre talentovaných žiakov a pre špe-

ciálne hodiny matematiky alebo fyziky. 
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Názov  Voľný pád vo vzduchu a analýza presnosti merania g 

(v Exceli) 

Tematický celok Mechanika 

Meno a adresa 

autora 

Ján Beňačka 

jbenacka@ukf.sk 

Cieľ Prepojenie vedomostí z matematiky, fyziky a informatiky. 

Matematika: jednoduché diferenciálne rovnice. 

Informatika: konštrukcia interaktívnych grafov v Exceli. 

Obsah Diferenciálne rovnice so separovateľnými premennými, 

ľHospitalovo pravidlo, použitie Excelu v praxi.  

Pomôcky Počítač, dataprojektor. 

Poznámky  Aktivita je plánovaná na päť vyučovacích hodín pre žia-

kov od 18 rokov veku. 

Aktivitou by sa mali zaoberať nadaní žiaci na špeciálnych 

hodinách. 
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Názov  Verifikácia platnosti Bernoulliho rovnice 

Tematický celok Mechanika kvapalín 

Meno a adresa 

autora 

Tomáš Kozík 

tkozik@ukf.sk 

Cieľ Meranie rýchlosti prúdenia kvapaliny. 

Zlepšiť manuálnu zručnosť v narábaní s meracími prí-

strojmi. 

Obsah Mechanika kvapalín, experiment. 

Pomôcky Počítač, internet. 

Učebný text. 

Poznámky  Aktivita je plánovaná na tri vyučovacie hodiny pre žiakov 

od 16 rokov veku. 
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Názov Prúdenie viskóznej tekutiny 

Tematický celok Mechanika kvapalín 

Meno a adresa 

autora 

Renata Holubova  

renata.holubova@upol.cz 

Cieľ 

 

Popis základných zákonitostí v mechanike kvapalín. 

Ukážka medziodborových vzťahov – napr. krvný 

obeh. Návrhy na laboratórne experimenty. 

Obsah Viskózny tok, turbulentné prúdenie, Poisauillov zá-

kon, Reynoldsovo číslo. 

Pomôcky 

 

Prístup na web. 

Poznámky 

 

Obsah laboratórnych experimentov v téme. Praktické 

činnosti vedúce k pochopeniu zákonitostí a ich použi-

tiu v technike a v lekárstve. Zdôraznenie medzipred-

metových vzťahov. Možná ukážka ďalších aplikácií – 

napr. transport škodlivín. 
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Elektrina a magnetizmus 

Názov Vybíjanie kondenzátora 

Tematický celok Elektrina a magnetizmus 

Meno a adresa 

autora 

nie je k dispozícii 

Cieľ 

 

Žiaci by mali byť schopní analyzovať grafické údaje 

vybíjajúceho sa kondenzátora. Tieto hodnoty potom 

využijú pri stanovení hodnoty časovej konštanty ob-

vodu RC a hodnoty kapacity kondenzátora. 

Obsah Obvody RC, grafická analýza, časová konštanta. 

Pomôcky 

 

Pracovné listy. 

Poznámky 

 

Práci s pracovným listom je venovaných asi desať mi-

nút. Žiaci si osvoja pojem rezistencia. Žiaci dokážu 

analyzovať grafické zobrazenie závislosti. 
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Názov Elektromagnetická indukcia 

Tematický celok Elektromagnetická indukcia 

Meno a adresa 

autora 

Iva Stránská  

renata.holubova@upol.cz 

Cieľ Žiaci pochopia princíp a uvedomia si účelnosť 

a aplikovateľnosť elektromagnetickej indukcie 

v každodennom živote. 

Obsah Zoznámenie sa s veličinou magnetický indukčný tok, 

funkcia kondenzátora a diód (stručne). 

Pomôcky 

 

Indukčné svietidlo, zdroj AD a DC, voltmeter, am-

pérmeter, cievka (napr. 600 závitov), magnety, plátky 

železa, olova a medi, transformátor, starý cievkový 

reproduktor. 

Video alebo prístup na web s aplikáciami základných 

princípov (nepovinné). 

Poznámky 

 

Téma obsahuje materiály pre učiteľa a pracovné listy 

pre žiakov. Téma je rozdelená do piatich lekcií. Mate-

riály pre učiteľa obsahujú odporúčania, riešenia výpo-

čtov a jednoduché odpovede na teoretické otázky, kto-

ré sa objavujú v pracovných listoch žiakov. 
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Vlnenie 

Názov Vlny okolo nás 

Tematický celok Vlnenie 

Meno a adresa 

autora 

Jiří Kvapil  

renata.holubova@upol.cz 

Cieľ 

 

Žiaci rozoznajú typy vlnení a podstatu vlnenia 

v každodennom živote a budú schopní riešiť jednodu-

ché výpočtové úlohy. 

Obsah Funkcia sínus a jej graf, kmitavý pohyb a jeho rovni-

ca. 

Pomôcky 

 

Rádio, pružina – slinky („chodiaca pružina“), lano, 

strunový hudobný nástroj, video, farebné elastické 

vlákno (5 metrov), kancelárske spinky, elektrický ho-

liaci strojček alebo iný zdroj kmitavého pohybu, stop-

ky, pásmo na meranie, konvexné zrkadlo, bežné zr-

kadlo, laser, slamka na pitie, sklenený pohár (najlepšie 

z číreho skla), voda, odrazky, počítač so zvukovou 

kartou a mikrofónom, optický hranol, rôzne optické 

vlákna, transparentné syntetické lepidlo, hárok čierne-

ho papiera – xerokópia vytvorená na otvorenej kopír-

ke (A4 podľa možností pre každého žiaka), plytká ná-

doba, CD (alebo DVD), polarizačné filtre. 

Poznámky 

 

Téma obsahuje pracovné listy pre žiakov a materiály 

pre učiteľa s odporúčaniami a riešeniami úloh. 
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Atómová a jadrová fyzika 

Názov Absorpcia a prenos žiarenia 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

Michele Francis 

michelefrancis@washington15.freeserve.co.uk 

Cieľ 

 

Základné údaje o rádioaktívnych zdrojoch sú žiakom 

prezentované vo forme diagramov. Žiaci by mali byť 

schopní popísať tri typy žiarenia na základe diagra-

mov. 

Obsah Alfa, beta a gama žiarenie, prirodzené radiačné poza-

die, prenikavé vlastnosti žiarenia. 

Pomôcky 

 

žiadne 

Poznámky 

 

Aktivita pre 14 – 16 ročných žiakov. 

Všetci žiaci dokázať realizovať jednoduché výpočty o 

radiácií v normálnych podmienkach. 

Väčšina žiakov by mala byť schopná identifikovať 

schopnosť niektorých materiálov absorbovať rádioak-

tívne žiarenie. 

Niektorí žiaci by mali byť schopní identifikovať typy 

radiácie na základe prechodu rádioaktívnych vĺn da-

ným materiálom. 
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Názov Rádioaktívny rozpad 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

M. J. O’Neill 

Mike.O’Neill@church-schools.com 

Cieľ 

 

Simulácia rádioaktívneho rozpadu pomocou hracích 

kociek. Rovnice procesu rozpadu sú demonštrované 

na základe viacnásobného hodu kockou, využíva sa 

analógia s teóriou pravdepodobnosti. K analýze získa-

ných údajov sa využívajú grafické metódy. Žiaci by 

mali byť schopní posúdiť, či je daný model vhodný na 

simuláciu rádioaktívneho rozpadu. 

Obsah Rádioaktívny rozpad, rozpadové rovnice, polčas roz-

padu. 

Pomôcky 30 hracích kociek. 

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná pre 14-16 ročných žiakov. 

Čas venovaný realizácii aktivity je asi 40 minút. 

Všetci žiaci musia získať predstavu 

o pravdepodobnosti padnutia čísla 6 pri hode kockou. 

Väčšina žiakov by mala byť schopná zostrojiť tabuľku 

a graf zo zistených údajov. 

Niektorí žiaci budú schopní pochopiť grafické vyjad-

renie polčasu rozpadu rádioaktívneho prvku a určiť 

polčas rozpadu pomocou grafu. 
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Názov Atómová energia 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

Matt Chessher 

Mches37472@aol.com 

Cieľ 

 

Žiaci získajú vedomosti a pochopia stavbu a princípy 

práce atómového reaktora. Dozvedia sa detailné in-

formácie o výbuchoch v Černobyle a v Three Mile Is-

land. Žiaci by mali byť schopní odpovedať na stručné 

otázky z prebratého učiva. Niektorí žiaci by mohli do-

kázať vytvoriť rozsiahlu analýzu príčin nehôd atómo-

vých reaktorov. 

Obsah Štiepenie jadra, reťazová reakcia, atómové reaktory, 

jednotky rádioaktivity. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Atómový odpad 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

M. J. O’Neill 

Mike.O’Neill@church-schools.com 

Cieľ Žiaci si prečítajú krátky článok o atómovom odpade. 

Následne odpovedajú na otázky o problematike. 

Obsah Rádioaktívny odpad, účinnosť, polčas rozpadu, che-

mické vlastnosti. 

Pomôcky  

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná pre žiakov od 15 rokov. 

Aktivita je veľmi zaujímavá. 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút. 

Všetci žiaci by mali byť schopní diskutovať 

o správnych zásadách uskladňovania rádioaktívneho 

odpadu. 

Väčšina žiakov bude schopná identifikovať rôzne dru-

hy radiácie a poznať pojem polčas rozpadu. 

Niektorí žiaci budú schopní vyhodnotiť bezpečnosť 

prostredia vzhľadom na radiáciu. 
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Názov Hra na tému radiácia 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

M. J. O’Neill 

Mike.O’Neill@church-schools.com 

Cieľ 

 

Žiaci si vyberú kľúčové slová z oblasti rádioaktivity 

a rádioaktívnych materiálov. Tvoria vety, tvrdenia 

s danou problematikou s použitím kľúčových slov. 

Obsah Rádioaktivita, rozpad atómu, otázka bezpečnosti 

v spojitosti s rádioaktívnym žiarením. 

Pomôcky Stopky, kartičky a kľúčovými slovami z oblasti rádio-

aktivity. 

Poznámky 

 

Veľmi vhodná aktivita pre celú triedu na začiatok vy-

učovacej hodiny.  

Vek žiakov od 14 rokov.  

Čas na aktivitu asi 15 minút. 

Učiteľ, pozorovateľ a spolužiaci môžu hodnotiť žiaka, 

ktorý aktívne vystupuje. Odpovede a reakcie žiakov 

majú byť pohotové. 
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Názov Rádioaktívne nathanium 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

Graham Tomlinson 

olliecat@onetel.net 

Cieľ 

 

Žiaci riešia úlohy o fiktívnom rádioaktívnom prvku, 

Nathanium. Riešenie úloh je založené na elementárnej 

analýze vyjadrenia polčasu rozpadu pomocou analýzy 

grafických údajov.  

Obsah Rádioaktívny rozpad, rozpadové rovnice, polčas roz-

padu. 

Pomôcky Pracovný list vytlačený alebo v elektronickej podobe, 

kalkulačka, papier na kreslenie grafov. 

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná ako hlavná aktivita vyučovacej ho-

diny, vyžaduje si čas asi 35 minút. Aktivita je vhodná 

pre žiakov od 14 rokov. Aktivita je vhodná i ako do-

máca úloha. 

Všetci žiaci by mali na základe daných údajov vypočí-

tať rýchlosť rozpadu. Väčšina žiakov by mala vedieť 

zostrojiť graf. Niektorí žiaci by mohli dokázať počítať 

rozpadové rovnice. 
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Názov Otázky o rádioaktivite 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

Graham Tomlinson 

olliecat@onetel.net 

Cieľ 

 

Žiaci riešia šesť úloh zameraných na upevňovanie 

a praktické precvičenie učiva aplikovaním rovníc roz-

padu, s využitím polčasu rozpadu a rozpadovej kon-

štanty viacerých vzoriek. 

Úlohy sú netradičné a zaujímavé. 

Obsah Rádioaktívny rozpad, rozpadové rovnice, polčas roz-

padu. 

Pomôcky 

 

Pracovný list so šiestimi úlohami vytlačený alebo 

v elektronickej podobe. 

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná ako hlavná aktivita vyučovacej ho-

diny. Čas na realizáciu je 35 minút. Všetci žiaci ovlá-

dajú pojem atómová hmotnosť a atómové číslo 

a chápu rozdiel medzi nimi. 

Väčšina žiakov dokáže na základe daných údajov po-

písať rádioaktívne častice. Niektorí žiaci by mali do-

kázať kriticky vyhodnotiť poskytnuté informácie 

a vypočítať polčas rozpadu prvku a predpovedať 

množstvo radiácie uvoľnenej  v polčase rozpadu prv-

ku. 
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Názov Témy pre žiakov na prezentácie 

Tematický celok Atómová a jadrová fyzika 

Meno a adresa 

autora 

Martin Sidley 

m.sidley@mmu.ac.uk 

Cieľ Upevniť vedomosti žiakov a rozvinúť schopnosť pre-

zentovať danú tému svojim spolužiakom.  

Obsah Prezentačné schopnosti, vedecký výskum, hodnotenie 

spolužiakmi. 

Pomôcky Interaktívna tabuľa, internet. 

Poznámky 

 

Aktivita veľmi vhodná na domácu úlohu a ako hlavná 

aktivita vyučovacej hodiny pre žiakov od 14 rokov. 

Učiteľ žiakom poskytne zoznam tém a internetové 

zdroje. Žiaci sú vyzvaní hľadať tiež vlastné zdroje in-

formácií. 

Každý žiak si vyberie jednu tému, na ktorú vytvorí 

prezentáciu. K tvorbe prezentácie využije učebnice 

a internetové zdroje. Prezentáciu prednesie pred celou 

triedou. 

Väčšina žiakov pripraví prezentáciu s využitím IKT 

samostatne, bez zásahu učiteľa. 

Niektorí žiaci sú schopní pripraviť hodnotné a obsažné 

prezentácie k téme atómová a jadrová fyzika. 
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Optika 

Názov Spektrálne sfarbenie hmyzu 

Tematický celok Optika 

Meno a adresa 

autora 

Matt Chessher 

Mches34742@aol.com 

Cieľ 

 

Modul pozostáva zo samostatného štúdia materiálov 

v domácom prostredí a následného experimentovania 

s CD nosičom. Materiál, ktorý si žiaci prečítajú by im 

mal poodhaliť svet spektrálnych farieb, ktoré môžu 

sledovať na krovkách hmyzu. Spektrálne farby tiež 

vznikajú rozkladom svetla, ktoré dopadá na CD nosič. 

Obsah Tenké vrstvy, svetelná interferencia, spektrálne sfar-

benie hmyzu, spektroskopia, difrakčná mriežka. 

Pomôcky Energeticky úsporná žiarovka, difrakčná mriežka, CD 

nosič, papierový uhlomer. 

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná pre žiakov od 16 rokov.  

Aktivita je náročná na čas, môže sa realizovať 

v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. 2-3 vyučo-

vacie hodiny sú venované experimentovaniu 

a záznamu údajov. Následne sú údaje analyzované.  

Všetci žiaci by mali prezentovať vedomosti 

o vlastnostiach svetla. 

Väčšina žiakov by mala zvládnuť poznatky 

o interferencii svetla. 

Niektorí žiaci by mali prepojiť teoretické poznatky 

s poznatkami z reálneho sveta a prírody. 
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Názov Pohyb! Dynamický geometrický sofvér v optike (1) 

Tematický celok Optika 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ Použitie dynamického geometrického softvéru na zná-

zornenie prechodu svetelného lúča kvapkou vody. 

Obsah Optika, lom svetla. 

Pomôcky 

 

Počítač so softvérom GeoGebra. 

Poznámky 
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Názov Pohyb! Dynamický geometrický sofvér v optike (2) 

Tematický celok Optika 

Meno a adresa 

autora 

Andreas Ulovec 

Andreas.Ulovec@univie.ac.at 

Cieľ 

 

Použitie dynamického geometrického softvéru na zná-

zornenie prechodu svetelného lúča sklenenými šošov-

kami. 

Obsah Optika, lom svetla. 

Pomôcky 

 

Počítač so softvérom GeoGebra. 

Poznámky 
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Názov Vznik obrazu 

Tematický celok Optika 

Meno a adresa 

autora 

Michael Svec 

renata.holubova@upol.cz 

Cieľ Žiaci pochopia ako vzniká obraz pri zobrazovaní ro-

vinným zrkadlom. 

Obsah 

 

Pre odraz svetla od lesklého povrchu v určitom smere 

platí, že uhol odrazu je rovný uhlu dopadu. Šírenie 

svetla z bodového zdroja. Svetlo sa odráža od rovin-

ného zrkadla a po odraze sa šíri tak, akoby vychádzalo 

z bodu za zrkadlom, ktorý označujeme ako obraz bo-

du. Obraz bodu leží v rovnakej vzdialenosti za zrkad-

lom ako leží bodový zdroj pred zrkadlom. 

Pomôcky 

 

Všetky materiály k experimentom sú jednoduché 

a dajú sa získať v obchode s domácimi potrebami. 

Poznámky 

 

Téma sa skladá z postupnosti laboratórnych meraní. 

Žiaci môžu pracovať v skupinách (3–4 žiaci v jednej 

skupine). Učivo vyžaduje jednoduché poznatky 

z matematiky a je zamerané predovšetkým na kvalita-

tívne porozumenie obsahu. 
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Energia 

Názov Energia v jedle 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Soňa Čeretková, Soňa Švecová, Janka Melušová 

sceretkova@ukf.sk 

Cieľ Odhaliť dôležitosť jedla pre hospodárenie s energiu 

v ľudskom tele.  Zistiť, koľko energie jedlo obsahuje. 

Obsah 

 

dve hodiny 

Rozvoj bádania a kreativity žiakov. Žiaci odhaľujú 

koľko energie sa nachádza v jednotlivých zložkách 

potravy a koľko energie potrebujú konzumovať každý 

deň. Aplet ilustruje množstvo energie v niektorých po-

travinách.  

Pomôcky 

 

PC, dataprojektor, internet. 

Poznámky 

 

Žiaci pracujú v skupinách. Analyzujú a porovnávajú 

zistené údaje. Skupiny pripravia postery alebo prezen-

tácie o tom, čo zistili. 

Aplet a ďalšie materiály sú dostupné na adrese: 

http://www.compass-

project.eu/applets/1/index_SK.html 
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Názov Obnoviteľné zdroje energie 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

nie je k dispozícii 

Cieľ Žiaci si osvoja základné vedomosti o obnoviteľných 

zdrojoch energie. 

Obsah Energia: slnečná, veterná, geotermálna, vody; bioma-

sa. 

Pomôcky 

 

Pracovný list vytlačený alebo v elektronickej podobe. 

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná ako aktivita pre celú triedu na za-

čiatku vyučovacej hodiny, je možné ju zadať tiež ako 

domácu úlohu. Trvanie aktivity je 10 minút. Aktivita 

je vhodná pre žiakov od 11 rokov. 

Každý žiak by mal zvládnuť identifikovať základné 

faktory obnoviteľných zdrojov energie a vypracovať 

pracovný list. 
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Názov Pohotovostný režim plytvá elektrickou energiou 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ V domácnosti sa dá ušetriť elektrická energia, ak vie-

me, koľko energie spotrebujú spotrebiče neustále za-

pnuté v pohotovostnom režime. 

Obsah Predmety dennej potreby. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Úsporné žiarovky 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Úsporné žiarovky majú vyššiu cenu, ale majú dlhšiu 

dobu použitia a spotrebujú menej elektrickej energie 

ako klasické žiarovky. 

Obsah 

 

Vytvorenie zoznamu svietidiel v domácnosti, v kto-

rých môžu byť klasické žiarovky nahradené úsporný-

mi žiarovkami, Výpočty súvisiace s úsporou elektric-

kej energie. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Štart rakety 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Stúpanie horúceho vzduchu. 

Obsah Pozorovanie, analyzovanie. 

Pomôcky 

 

Vrecúško čaju, tanier, vreckové svietidlo. 

Poznámky 

 

Každý bude v priebehu piatich minút ohúrený. 
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Názov Bezpečné varenie 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Je veľa vecí, na ktoré by sme mali pri varení myslieť: 

výber správneho hrnca či používanie pokrievky. Voda 

najrýchlešie zovrie vo varnej kanvici. 

Obsah 

 

Kvalitatívny experiment, počas ktorého žiaci zisťujú, 

ako sa dá variť výhodnejšie a rýchlejšie. Žiaci vytvo-

ria zoznam dobrých rád.  

Pomôcky 

 

Varná kanvica, plynový sporák, elektrický varič, rôz-

ne hrnce na varenie (veľké, malé; s rôznym tvarom 

dna), pokrievky na hrnce, stopky. 

Poznámky 

 

Naplánujte si dostatok času. 

Dodržujte bezpečnostné predpisy pri práci s vriacou 

vodou. 
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Názov Bezpečné varenie - merania 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

 

Voda sa najrýchlejšie a najúspornejšie uvarí v elek-

trickej varnej kanvici. Ak sa na varenie vody používa 

hrniec, je nutné prikryť ho pokrievkou. Ak vodu varí-

me v mikrovlnnej rúre, ekonomické je variť iba jednu 

šálku vody. Varenie jedného a viac litrov vody v mik-

rovlnnej rúre je plytvanie elektrickou energiou. 

Obsah Zapisovanie údajov, výpočty, analýza výsledkov. 

Pomôcky 

 

Varič, elektrická varná kanvica, mikrovlnná rúra (ak 

je to možné), veľký hrniec s pokrievkou, malý hrniec                     

s pokrievkou, stopky, teplomer, odmerná nádoba, vo-

da. 

Poznámky 

 

Naplánujte si dostatok času. 

Žiaci musia byť poučení o bezpečnostných zásadách 

pri manipulácií s vriacou vodou. 
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Názov Ateliér architekta 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Žiaci diskutujú o najdôležitejších otázkach týkajúcich 

sa energii. Môžu byť rozdiskutované rôzne témy 

a uskutočnené rôzne experimenty, aby žiaci lepšie po-

chopili a zapamätali si fakty z reálneho života týkajú-

ce sa energii. 

Obsah Opakovanie toho, čo sa žiaci naučili, tvorivosť vo vy-

užití získaných vedomostí. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 

 

Zhrnutie vedomostí o téme energia v reálnom živote. 
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Názov Človek produkuje CO2  

Tematický celok Energia a životné prostredie 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Je dôležité uvedomiť si, že každá spotrebovaná kWh 

elektrickej energie prispieva k zvyšovaniu obsahu CO2 

v ovzduší. Veľké množstvo CO2, ktoré človek každo-

ročne vyprodukuje, je prekvapujúce. 

Obsah Výpočty, preverovanie výpočtov, „údiv nad výsled-

kami". 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Poster – tipy ako ušetriť energiu 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Postery môžu byť pripravené na záver projektovej 

práce žiakov. Zverejnenie posterov v budove školy a 

krátka prezentácia je pre žiakov silnou motiváciou. 

Obsah Zhrnutie a prezentácia výsledkov projektovej práce 

žiakov. 

Pomôcky 

 

Papiere na veľké postery, písacie potreby. 

Poznámky 
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Názov Energia - kvíz 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Rôzne domáce elektrické spotrebiče potrebujú rôzny 

príkon elektrickej energie. Čím vyšší príkon, tým viac 

elektrickej energie je potrebnej na chod spotrebiča. 

Obsah 

 

Karty s rôznymi domácimi spotrebičmi. Žiaci zoraďu-

jú spotrebiče na kartách podľa príkonu elektrickej 

energie, od najnižšieho príkonu po najvyšší. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 

 

Aktivita je vhodná aj pre mladších žiakov. 
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Názov Vyvetraj si izbu – správny spôsob ako to urobiť 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Správnym vyvetraním vzduchu v miestnosti môžeme 

ušetriť energiu. Žiaci získajú poznatky ako správne 

vetrať.  

Obsah 

 

Na obrázkoch žiaci vyznačia prúdenie studeného a 

teplého vzduchu v miestnosti; pripravené sú obrázky 

rôznych typov miestností. Vyznačením prúdenia 

vzduchu v miestnosti žiaci pochopia princíp správnej 

a nesprávnej výmeny vzduchu (vetrania). 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Panelová diskusia o úspore energie 

Tematický celok Energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Žiaci by si mali pamätať a porozprávať, čo sa 

o energii naučili na predchádzajúcich hodinách. 

Obsah 

 

Diskusia, rozhovory o fyzikálnych poznatkoch, pre-

zentácia vlastných myšlienok o úspore energie, nájde-

nie vlastných argumentov prečo je šetrenie elektrickej 

energie nutné a získanie pevných a správnych názorov 

o problematike šetrenia elektrickej energie. 

Pomôcky 

 

Videokamera (nie je nutné). 

Poznámky 

 

Je vhodné panelovú diskusiu nafilmovať a neskôr dis-

kusiu zo záznamu analyzovať. 
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Astronómia 

Názov  Aké je byť učiteľom - astronómia 

Meno a adresa au-

tora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ Žiaci si sami vyskúšajú aké je to byť učiteľom. Pomo-

cou navrhovaných hodín si lepšie ozrejmia učivo as-

tronómie a nenútenou formou sa zlepší ich vzťah ku 

fyzike.   

Obsah Základné pojmy astronómie. 

Pomôcky Internet, dataprojektor, literatúra 

Poznámky  Daný tematický celok neučí učiteľ, ale žiaci. Učiteľ 

rozdelí celý tematický celok medzi žiakov, ktorí si 

pripravia hodiny ako učitelia. Vhodné je jednu tému 

prideliť dvom žiakom, aby jeden žiak nehovoril sám 

dlhšie ako 20 minút.  

Učiteľ musí nechať žiakom na prípravu dostatočný 

čas. Najlepšie asi tak mesiac pred začiatkom výučby 

témy astronómia. Mesačný predstih je dôležitý, aby 

žiaci mohli svoju „hodinu“ prekonzultovať s učiteľom 

a prípade niečo zmeniť alebo opraviť. 

Na hodine, ktorú vedú žiaci, si učiteľ sadne do zadnej 

lavice a pozoruje hodinu. Žiaci môžu k prezentácií 

svojej témy používať dataprojektor. 
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Názov Mýtus o začiatku času 

Tematický celok Astronómia 

Meno a adresa 

autora 

Aba Teleki 

ateleki@ukf.sk 

Cieľ 

 

Demonštrovať, že čas je najzákladnejšou fyzikálnou 

veličinou a prediskutovať históriu objavovania jeho 

atribútov. 

Obsah Základné atribúty času. 

Pomôcky 

 

Počítač, internet, CD „Mýtus o začiatku času“ pripra-

vené autorom. 

Poznámky 

 

Aktivita je plánovaná na dve vyučovacie hodiny pre 

žiakov od 14 rokov. 
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Názov Tvorba slovníka o astronómií 

Tematický celok Astronómia 

Meno a adresa 

autora 

Michele Francis 

Michelefrancis@washington15.freeserve.co.uk 

Cieľ 

 

Jednoduché cvičenie zamerané na rozšírenie slovnej 

zásoby z oblasti astronómie. Žiakom sú predstavené 

tri termíny z astronómie a ich opisy. Žiaci musia 

správne priradiť termín k jeho opisu. 

Žiaci si rozširujú slovník rovnakou metódou: tvoria 

ďalšie dvojice termín a jeho opis.  

Obsah Zdokonaľovanie slovníka a vyjadrovania sa v téme 

vesmír. 

Pomôcky Odborná literatúra na tému vesmír a astronómia. 

Poznámky Aktivita je veľmi vhodná na rozšírenie slovníka žia-

kov a lepšieho pochopenia základných pojmov 

z astronómie. Aktivita je vhodná pre žiakov od 11 ro-

kov. Aktivita je otvorená, vhodná na jednu vyučova-

ciu hodinu a tiež na domácu úlohu.  

Všetci žiaci by mali byť schopní definovať základné 

pojmy alebo k základným pojmom priradiť ich definí-

cie. Väčšina žiakov by mala dokázať identifikovať zá-

kladné pojmy a nájsť k nim príslušné definície 

a opisy. Niektorí žiaci by mali byť schopní odhaliť 

nepresnosti a chyby a navrhnúť opravy nedostatkov 

a chýb. 
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Názov Jupiter a jeho mesiace 

Tematický celok Astronómia 

Meno a adresa 

autora 

nie je k dispozícii 

Cieľ Žiaci sa oboznámia s dĺžkou dňa a periodicitou. Žiaci 

musia vypočítať dĺžku dňa, ekliptiku, čas na orbite. 

Obsah Základná astronomická terminológia a výpočty. 

Pomôcky 

 

Odborná literatúra, elektronické zdroje. 

Poznámky 

 

Vhodné pre žiakov od 16 rokov. Dĺžka vyučovacej 

hodiny 45 minút.  

Zaujímavá aktivita. Žiaci realizujú podrobné výpočty 

a diskutujú výsledky. Väčšina žiakov je schopná pou-

žívať údaje a realizovať výpočty orbitálnych časov 

mesiacov Jupitera. 
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Termofyzika 

Názov Merná tepelná kapacita vody 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Experimentovanie a výpočty by mali ukázať, že merná 

tepelná kapacita vody je veľmi vysoká. Zohrievanie 

vody si vyžaduje veľa energie. Posolstvo znie: Ne-

plytvajte teplou vodou! 

Obsah Zaznamenávanie korektných údajov; výpočty mernej 

tepelnej kapacity vody; názory na úsporu energie vo 

vzťahu k ohrevu vody.  

Pomôcky 

 

Dewarova nádoba, teplomer, voda, odmerný valec, 

stopky, akumulátor, voltmeter, ampérmeter.  

Poznámky 

 

Čas merania je 20 minút. Žiaci pracujú samostatne. 
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Názov Boltzmannov zákon 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Daniela Horváthová, Mária Rakovská 

dhorvathova@ukf.sk, mrakovska@ukf.sk 

Cieľ Praktické overenie teoretického poznatku. 

Rozsah 

 

2 hodiny 

Praktické overenie Boltzmannovho zákona o rozdelení 

energie.  

Aplikácia základných vedomostí z termodynamiky 

pomocou experimentu. 

Pomôcky Text pripravený autorkami. 

IKT: počítač, Excel 

Poznámky 

 

Vypracovaný text je návodom na praktické cvičenie. 
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Názov Ochladzovanie vyparovaním 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Ak zavesíme mokrú látku (textil), môžeme pozorovať, 

že látka aj okolitý vzduch sa ochladzujú. Dôvodom je 

fakt, že rýchle častice (častice s najvyššou kinetickou 

energiou) „opúšťajú“ látku. 

Obsah Pozorovanie a analýza procesu, hľadanie príkladov 

z každodenného života. 

Pomôcky 

 

Prvý exeriment: Teplomer, vata, niť, acetón.  

Druhý experiment: Terakotový hrniec, tanier, teplo-

mer, vata, voda, sušič na vlasy. 

Poznámky 
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Názov Prenos tepla, tepelný tok 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirm  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Pri prenose tepla prúdením sa prenáša teplo i látka. 

Prúdenie vody v nádrži je spôsobené vyššou hustotou 

studenej vody a nižšou hustotou teplej vody. Rovnaké 

vlastnosti má i vzduch. 

Obsah 

 

Experimentovanie a pozorovanie; úvahy o využití 

prenosu tepla (inšatalácia kúrenia) a o tom, kde by mal 

byť prenos tepla obmedzený (napríklad okná). 

Pomôcky 

 

Prvý experiment: 

Velká sklenená nádoba (akvárium), 5 sviečok, vrec-

kové svietidlo, 6 alebo viac kociek ľadu, atrament 

a pipeta, kus dreva, voda. 

Druhý experiment: 

Konvekčná komora vyrobená zo skla, trojnožka, voda, 

atrament, Bunsenov horák. 

Poznámky 

 

Aktivita zaberie veľké množstvo času. Aktivita je 

vhodná aj pre mladších žiakov. 
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Názov Tepelná izolácia 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Každý materiál má určitú tepelnú vodivosť. Teplene 

izolačný materiál má nízku tepelnú vodivosť. Pri vý-

stavbe alebo rekonštrukcii domu alebo bytu je vhodné 

použiť dostatočnú tepelnú izoláciu. Dá sa tak predísť 

zbytočným stratám tepla. 

Obsah Experimentovanie a záznam údajov (teplota); vytvo-

renie grafu; použitie počítača na analýzu údajov. 

Pomôcky 

 

3 plynové lampy, 3 teplomery, 3 stopky, 3 mriežky 

(59 × 39 cm), 12 kartónových škatúľ (výška 40 cm), 

rôzne tepelno izolačné materiály: korok (2 cm, 4 cm), 

kokosová vláknina (4 cm), strešná izolácia (4 cm). 

Poznámky 

 

Naplánovať dostatok času. 

 



 

113 

 

Názov Voda – zlý vodič tepla? 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ Voda nie je dobrý vodič tepla. 

Obsah Pozorovanie a stávky: Čo sa stane skôr: roztopí sa ľad 

alebo zovrie voda? 

Pomôcky Testovacia skúmavka, trojnožka, 3–4 kocky ľadu, 

drôt, Bunsenov horák, vreckové svietidlo. 

Poznámky 
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Názov Koeficient prestupu tepla U 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Žiaci získajú, na základe samostatnej práce, vedomosti         

o novej problematike: určiť jednotkovú hodnotu. De-

finície a výpočty budú uvedené v rámci témy. 

Obsah 

 

Čítanie s porozumením, pochopenie informácií, výpo-

čet jednotkovej hodnoty pre rôzne typy tepelnej izolá-

cie. Použitie grafických metód na znázornenie teplot-

ných rozdielov vo vrstvách izolačných materiálov. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 

 

Téma je určená veľmi schopným žiakom, ktorí majú 

veľký záujem o fyziku. 
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Názov Teplotný „komfort“ v miestnosti 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Príjemný pocit v miestnosti je podmienený rôznymi 

parametrami prostredia miestnosti, ktoré by mali byť 

optimálne zladené (napríklad izbová teplota, teplota 

povrchu stien, relatívna vlhkosť vzduchu). 

Obsah 

 

Interpretácia grafov a ich použitie pre výber paramet-

rov, ktoré je možné regulovať tak, aby bol 

v miestnosti dosiahnutý teplotný „komfort“. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Vykurovanie domu 

Tematický celok Termofyzika a energia 

Meno a adresa 

autora 

Gudrun Dirmhirn  

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Cieľ 

 

Prvá časť: Pri zaznamenávaní energetických nárokov 

pri vykurovaní domu je potrebné vyhodnotiť tepelné 

straty a zisky. 

Straty: prenosové straty a straty pri vetraní. 

Zisky: zisky zo slnečného žiarenia, tepelné zisky 

z používaného zariadenia a tiež z osôb, ktoré v dome 

žijú. 

Druhá časť: výpočty a porovnávania, či je spotreba 

energie v domácnosti nízka alebo príliš vysoká.  

Obsah 

 

Prvá časť: kresba domu na ktorej sú znázornené tepel-

né straty a zisky. 

Druhá časť: výpočet ročnej spotreby energie, ktorá je 

potrebná na vykurovanie domu. 

Pomôcky 

 

 

Poznámky 
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Názov Testovanie Stirlingovho motora a termodynamické 

cykly 

Tematický celok Termofyzika 

Meno a adresa 

autora 

Matt Chessher 

Mches34742@aol.com 

Cieľ Problematika účinnosti tepelných strojov, jej výpočet. 

Výpočet práce a energie. 

Obsah 

 

Termodynamické cykly, vykonaná práca, Stirlingov 

motor, účinnosť, adiabatické, izochorické 

a izotermické zmeny. 

Pomôcky 

 

Prezentácia, z ktorej sa odvíjajú výpočtové úlohy. 

Prezentácia môže byť vytlačená  alebo v elektronickej 

podobe. 

Poznámky 

 

Náročná aktivita vhodná pre žiakov od 16 rokov veku. 

V odpovediach na otázky musia žiaci uvažovať ab-

straktne, robiť výpočty a opisovať javy a situácie. 

Všetci žiaci zvládnu problematiku prenosu tepelnej 

energie v termodynamických cykloch. Dokážu opísať 

parný stroj a vodné koleso. 

Väčšina žiakov by mala byť schopná pripraviť prezen-

táciu. 

Niektorí žiaci by mali uvedené zvládnuť bez asistencie  

učiteľa a hlbšie pochopiť problematiku. 
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Teória relativity 

 

Názov Špeciálna teória relativity a dilatácia času 

Tematický celok Relativita 

Meno a adresa 

autora 

nie je k dispozícií 

Cieľ 

 

Žiaci by si mali prehĺbiť poznatky týkajúce sa Einstei-

novej Špeciálnej teórie relativity.  

Cieľom je rozvoj abstraktného myslenia a vnímania 

žiakov na základe úloh zameraných na výpočet dilatá-

cie času. 

Obsah Einstein. Špeciálna teória relativity. Dilatácia času, 

polčas rozpadu miónu. 

Pomôcky Žiaci by mali mať k dispozícií text v tlačenej aj elek-

tronickej podobe. 

Poznámky 

 

Aktivita je vedomostnou výzvou pre žiakov vo veku 

od 16 rokov. 

Žiaci diskutujú, analyzujú text a riešia úlohy 

s tematikou dilatácie času. 

Všetci žiaci by mali byť schopní diskutovať o téme 

teórie relativity. 

Väčšina žiakov by mala dokázať riešiť zadané úlohy. 

Niektorí žiaci by mohli zvládnuť prepojenie vedomos-

tí z riešených úloh s teoretickými vedeckými poznat-

kami. 
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Meteorológia 

Názov  Aké je byť učiteľom – meteorológia 

Meno a adresa 

autora 

Ľubomíra Valovičová 

lvalovicova@ukf.sk 

Cieľ Žiaci si sami vyskúšajú aké je to byť učiteľom. 

Pomocou navrhovaných hodín si lepšie ozrejmia učivo 

meteorológie a nenútenou formou sa zlepší ich vzťah 

ku fyzike.   

Obsah meteorológia 

1. hodina: základné pojmy meteorológie. Podnebie 

a počasie. 

2. hodina: vrstvy atmosféry  

3. hodina: skvapalnenie vodných pár 

4. hodina: vlhkosť vzduchu  

5. hodina: oblaky a zrážky 

6. hodina: vietor a smere vetra 

7. hodina: meteorologická mapa 

8. hodina: meteorologická stanica 

9. hodina: znečisťovanie ovzdušia 

10. hodina: rôzne katastrofy zapríčinené počasím 

Pomôcky Internet, dataprojektor, literatúra 

Poznámky  Daný tematický celok neučí učiteľ, ale žiaci. Učiteľ 

rozdelí celý tematický celok medzi žiakov, ktorí si 

pripravia hodiny ako učitelia. Vhodné je jednu tému 

prideliť dvom žiakom, aby jeden žiak nehovoril sám 

dlhšie ako 20 minút.  
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Učiteľ musí nechať žiakom na prípravu dostatočný 

čas. Najlepšie asi tak mesiac pred začiatkom výučby 

témy meteorológia. Mesačný predstih je dôležitý, aby 

žiaci mohli svoju „hodinu“ prekonzultovať s učiteľom 

a prípade niečo zmeniť alebo opraviť. 

Na hodine, ktorú vedú žiaci si učiteľ sadne do zadnej 

lavice a pozoruje hodinu. Žiaci môžu k prezentácií 

svojej témy používať dataprojektor. 
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