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ÚVOD 
 

Môže sa učiteľ naučiť vo fyzikálnom tábor niečo užitočné pre jeho prax?  

Tábory SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ majú oproti forme klasického vzdelávania 
v škole niekoľko podstatných výhod: 

• dostatok času  
• menší počet detí  
• voľnosť obsahu  
• partnerský vzťah detí a animátorov  
• možnosť individuálnej práce s deťmi  

Tieto výhody otvárajú bránu inovačných možností. Ich východiskom je čas a priestor na 
experimentovanie, na to, aby deti mohli objavovať svojim vlastným tempom reálne javy, aby 
sa každé dieťa mohlo prejaviť. Animátor (učiteľ) tak môže poznávať skutočné aktuálne 
predstavy detí a pracovať s nimi. Môže si odskúšať nové didaktické postupy, nové technické 
možnosti.  

Mohlo by sa zdať, že ďalšou výhodou je dobrá dostupnosť učebných pomôcok. Tu je 
potrebné spresniť, že v tábore sú používané všeobecne dostupné predmety z bežného života a 
odpadové materiály – plastové fľaše, špajle, balóny, kelímky. Niektoré aktivity síce využívajú 
aj náročnejšie technické vybavenie, ale tiež len v dnes už dostupnom rozsahu: počítač 
s mikrofónom a reproduktormi, voľne dostupný softvér.  

Voľnosť obsahu umožňuje preskúmať vybraný tematický celok z rôznych strán, vyskúšať si 
množstvo experimentov, rôzne techniky a didaktické postupy, vhodné na priblíženie danej 
témy deťom. Animátor (učiteľ) si tak vytvára zásobáreň odskúšaných námetov, z ktorých 
môže neskôr na vyučovaní čerpať.  

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou pre animátora (učiteľa) je priestor na rozvíjanie odborných 
kompetencií - zručností týkajúcich sa práce s deťmi.  

 

Odbornú prácu týkajúcu sa samotného tábora možno rozdeliť do niekoľkých etáp:  

1. príprava tábora: 
• štúdium odbornej literatúry – učebné osnovy [1], učebnice [2, 3, 4],  

 – tvorivosť [5, 6]; 
• hľadanie zaujímavostí, netradičných námetov na internetových stránkach; 
• návrh a príprava programu – spolupráca s odbornými pracovníkmi SCHOLA LUDUS,  

 – konzultácie s technickými pracovníkmi SCHOLA LUDUS;  

2. príprava pomôcok, odskúšanie námetov, vytypovanie očakávaných reakcií detí; 

3. realizácia tábora – I. turnus (po jeho skončení návrh úprav),  
 – II. (upravený) turnus;  

4. vyhodnotenie tábora, spracovanie skúseností s využitím videozáznamov a pracovných 
listov detí. 
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Pri zostavovaní programu sme vychádzali z platných učebných osnov pre základné školy. 
Našim zámerom bolo navrhnúť aktivity, pri ktorých by nové pojmy deti samy aktívne 
objavovali a zároveň rozvíjali svoje poznávacie schopnosti.  

 

V predloženej práci sme spracovali niekoľko vybraných aktivít realizovaných počas tábora. 
Vybrali sme aktivity, ktoré ilustrujú použitie netradičných didaktických postupov, pričom ich 
výsledky možno doložiť pracovnými listami, prípadne videonahrávkami.  

Súčasťou každého rozboru je hypotéza – očakávané reakcie detí a záver – zhodnotenie 
aktivity s dôrazom na jej prínos pre učiteľa. Uvádzame tiež návrh zaradenia aktivity do 
formálneho vzdelávania. 

 

1. Ciele 
 

1. Zhodnotiť skúsenosti z detského fyzikálneho tábora zameraného na tematický celok 
„Akustika“ s dôrazom na zistenia, prínosné pre učiteľa a školskú prax.  

2. Oboznámiť učiteľa s netradičnými metódami vyučovania a ponúknuť mu konkrétne 
ukážky aktivít od ich prípravy, cez realizáciu, až po reakcie detí. 
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2. Charakteristika táborov SCHOLA LUDUS: EXPERIMENT ÁREŇ 
 

Fyzikálne letné denné tábory EXPERIMENTÁREŇ pripravuje SCHOLA LUDUS -Centrum 
pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2003. Na 
príprave a realizácii táborov sa podieľajú pracovníci Centra a študenti FMFI UK, ako aj ďalší 
dobrovoľní spolupracovníci SCHOLA LUDUS.  

Počas piatich dní sú pre 10 – 15-ročné deti pripravené experimenty s jednoduchými 
pomôckami, návštevy laboratórií FMFI UK aj netradičné hry v prírode. Fyzikálne zameranie 
sa odráža v názvoch jednotlivých ročníkov tábora:  

2003 – Dobrodružstvá baróna Prášila – neuveriteľné príhody, čo je pravda a čo lož?  
2004 – Experimentáreň Optika  
2005 – Experimentáreň Balóny  
2006 – Experimentáreň Voda  
2007 – Experimentáreň Zvuk  

Program táborov je postavený na aktívnom získavaní konkrétnych skúseností s reálnymi 
javmi, na experimentálnom poznávaní (od formulácie problému, cez tvorbu hypotéz, 
pozorovanie, meranie až po zhodnotenie výsledkov a vyslovenie záverov). Deti sú nenásilne 
vedené k tomu, aby pri riešení problému vytvárali zoznamy ovplyvňujúcich činiteľov a pri 
priamom experimentovaní menili postupne vždy len jeden z nich. Dôraz sa kladie na vlastné 
zhodnotenie, interpretáciu pozorovania, resp. výsledkov merania. Deti sa tiež oboznamujú 
s myšlienkovým experimentom. Okrem rozvoja poznávacích schopností sa dôraz kladie na 
rozvoj schopnosti komunikovať a spolupracovať. Nezanedbateľný priestor je tiež venovaný 
rozvoju technologickej gramotnosti a manuálnych zručností (deti samé navrhujú konkrétne 
technické riešenia a realizujú ich, pritom sa oboznamujú s vlastnosťami materiálov, ...). [7] 

Animátor je v úlohe partnera detí, nedáva hotové návody a postupy, nepredpisuje pomôcky, 
ale ponúka možnosti a vyzýva na činnosť a usmerňuje ju svojimi otázkami.  

V tábore Experimentáreň ´07 – „ZVUK“ sa zúčastnilo 30 detí vo veku od 9 do 14 rokov. 
Tábor sa uskutočnil v dvoch turnusoch od 9. do 20. júla 2007. Prvého turnusu sa zúčastnilo 12 
detí, prevažne so záujmom o fyziku, v druhom turnuse bolo 18 detí, prevažovali deti, ktoré 
o fyziku nejavili hlbší záujem. Dve tretiny účastníkov prvého turnusu navštevovali hudobnú 
školu – s mnohými hudobnými pojmami sa už stretli, preto nebol problém pri ich zavádzaní.  

Naše pripravené postupy a materiály sme si teda mohli vyskúšať nielen na vzorke zaujatých a 
vnútorne motivovaných detí, ale aj na deťoch, ktoré k fyzike neinklinujú.  



 6

3. Rozvíjané techniky tvorivosti 

 3.1 Šesť klobúkov pre tvorivé myslenie 
 

O technike všeobecne: Šesť mysliteľských klobúkov je účinný nástroj, ktorý nám pomôže 
pozerať sa na dôležité rozhodnutia z rôznych uhlov pohľadu.  
Základom metódy je skutočnosť, že nemusíme myslieť na všetko naraz. Riešiteľ si postupne 
„nasadí na hlavu klobúk určitej farby“ a na problém nahliada z perspektívy prislúchajúcej 
farbe klobúka. 

V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať charakteristike jednotlivých klobúkov. 
Jednotlivé charakteristiky klobúkov sú uvedené na rôznych internetovských stránkach, našim 
hlavným zdrojom bola kniha Edwarda de Bono [5]. 

Biely klobúk asociuje prázdny papier. Je symbolom čistoty, neutrálnosti. Je objektívny, 
zameriava sa na holé dáta a dostupné fakty. Nepripúšťa sa žiadna polemika ani kontroverzná 
interpretácia.  

Červený klobúk asociuje oheň a teplo. Je symbolom „pocitov v žalúdku“.  Charakteristickým 
sú pre neho vyjadrenie emócií strachu, vášne, ašpirácii, nervozity a iracionality.  

Žltý klobúk asociuje slnko a optimizmus. Je symbolom pozitívneho myslenia - optimistický 
pohľad, ktorý pomáha vidieť výhody rozhodnutia a jeho hodnotu. Zaoberá sa vytváraním 
podrobných a konkrétnych návrhov a riešení a hodnotením ich pozitívnych stránok. Zahŕňa 
víziu a sny. Žltá je farbou nádeje a optimizmu a symbolizuje slnko. Konečným cieľom 
myslenia so žltým klobúkom je efektívnosť – logické riešenia 

Čierny klobúk asociuje sudcu v talári, negativizmus – v zmysle kritického hodnotenia. Je 
symbolom zlých a negatívnych stránok rozhodnutia. Upozorňuje  na omyly a chyby. Pomáha 
odhaliť významné chyby a riziká predtým, ako začneme realizovať plán so slabou prípravu. Je 
vždy logický a pravdivý. Myslenie s čiernym klobúkom by sa nemalo zamieňať s konfliktom 
alebo rozporom. 

Zelený klobúk asociuje trávu, prírodu. Je symbolom kreativity a nových myšlienok. Zelená je 
symbolom úrodnosti, rastu a bohatstva, ktoré je ukryté v semienkach. Základom je hľadanie 
alternatívnych riešení. Dôležitou súčasťou je provokácia – po. Je dôležitá k tomu, aby nás 
vytrhla z obvyklých spôsobov riešenia. (Po sa bližšie venovať v nasledujúcej časti)  

Modrý klobúk asociuje nebo nad hlavou, odstup. Je symbolom procesu kontroly a je 
zodpovedný za riadenie a organizáciu myšlienkových procesov. Formuluje problémy a dáva 
optimálnu podobu otázkam. Rozhoduje, aké mysliteľské úkony je potrebné urobiť, zodpovedá 
za vypracovanie prehľadov, zhrnutí a záverov. Mysliteľ s modrým klobúkom sa podobá na 
dirigenta orchestra - rozhoduje, kedy sa ktorý klobúk použije.  

 

 3.2 Provokácia – provoka čná operácia (PO) 
 
Provokačná operácia patrí k základným nástrojom tvorivého myslenia. Jej cieľom je 
vyvolať nestabilitu v mysli, vyvolať posun, pohyb. Provokácia neleží na ceste medzi 
východiskom a cieľom (riešením), tak by sme nič nové nevymysleli. Spravidla 
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prichádza zboku, z iného poznatkového rámca. Javí sa ako nelogický krok. Má však 
potenciál vyvolať žiaducu zmenu, ktorá bude pri spätnom pohľade na vec logická. [8] 
 
Čo môže byť zdrojom pre nachádzanie provokácií? 

1. Vyvstanie / vyplynutie – idea, ktorá pôvodne nebola myslená ako provokácia, 
môžeme z nej provokáciu urobiť; napríklad prerieknutie „Pozeraj, čo hovorí!“ 

2. Únik – vynechanie niečoho, čo považujeme za prirodzené, za úplne bežné; 
napríklad „Ako by som počúval, keby som nemal uši?“  

3. Opačný chod; napríklad: „Čo sa môžem naučiť od svojich žiakov?“  
4. Zveličenie – extrémne zväčšiť alebo zmenšiť niektorú z vlastností; napríklad 

„Ako by vyzeral svet, keby ľudia nepočuli?“  
5. Pokrivenie / deformácia - nabúranie, rozbitie, zmena vzťahov alebo poradia 

niečoho, napríklad  „Mohli by sme počuť iné zvuky, ako boli povedané alebo 
zahrané?“ 

6. Želanie – fantázia; napríklad „Nebolo by krásne, keby moje uši počúvali len 
príjemné zvuky a hluk by odfiltrovali?“ 

7. Náhodné slovo –veľmi jednoduchá, najmenej logická technika – kam vás 
privedie náhodné slovo?  

  
Pri použití provokácie je dôležité [9]: 

1. vybrať (extrahovať) koncept  - jadro, hlavnú myšlienku provokácie a jej vzťah 
k predmetu, ktorý chceme zmeniť, vylepšiť, pretvoriť  

2. zamerať sa na rozdiely medzi provokáciou a existujúcim  
3. pozrieť sa na veci z opačnej strany, hore nohami  
4. uvedomiť si pozitívne aspekty provokácie 
5. uvedomiť si použitie za špeciálnych / osobitých okolností 
 
 

 3.3 Tvorivo - objavná diel ňa 
 

Tvorivo-objavná dielňa je založená na učení nových poznatkov bez formálneho prednášania. 
Namiesto toho sa žiaci učia skupinovou prácou a vlastným objavovaním [11]. Tvorivo-
objavná dielňa je založená na autentickom učení usmerňovanou hrou [8] a vyžaduje si aktívnu 
účasť každého žiaka. Jadrom je experiment – či už reálny, alebo myšlienkový.  

Pre štruktúru tvorivo-objavnej dielne je charakteristické:  

1. Zadanie problému kľúčového prípadu, pričom spôsoby jeho uvedenia sú rôzne – 
napríklad zahraná živá scénka, premietnutie videozáznamu alebo forma problémovej 
úlohy.  

2. Hľadanie odpovede, riešenia.  
Táto fáza pozostáva z opisovania, mapovania a modelovania paralelných prípadov. 
Paralelnými prípadmi môžu byť napríklad žiacke predstavy o fungovaní javu, alebo 
návrhy riešení. Len jedna ukážka, alebo len jedno vysvetlenie nikdy nestačí. 
V tejto fáze pôsobí animátor (učiteľ) ako facilitátor, podporuje deti v ich objavovaní, 
vťahuje ich do svojho „vzorového“ myšlienkového procesu - riadi vývoj poznávacieho 
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procesu detí nielen otázkami, ale aj svojim príspevkom k spoločným úvahám - 
rozvíjaním spoločných hypotéz, myšlienkových experimentov, modelov a pod.  

3. Spoločné zhodnotenie výsledkov – abstrahovanie, zovšeobecnenie, zhodnotenie.  
Napríklad zadefinovanie objavených kľúčových pojmov, formulácia poznatku, 
vymedzenie hraníc jeho platnosti, skúmanie vrcholného prípadu.  

 

Pomôckou pre deti v každej fáze tvorivo-objavnej dielne sú pracovné listy a vlastné náčrtky. 
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4. Vyhodnotenie konkrétnych aktivít 
 

 4.1 Prvé predstavy o zvuku  
Forma aktivity: Samostatná práca, diskusia usmerňovaná animátorom 

Časová náročnosť: 7 min 

Zadanie (ako bola úloha uvedená): Úloha bola zadaná v dvoch postupných rokoch. 
1. Ako si predstavujem zvuk?  
2. V čom sa moja predstava podobá na predstavy ostatných experimentátorov? –

prezentácia predstáv a ich porovnávanie, pokus o slovné vyjadrenie predstáv, ich 
upresňovanie - moderovaná diskusia  

Metodika: Prvú úlohu riešia deti samostatne, obrázky voľne kreslia do Pasov experimentátora. 
Animátor priebežne sleduje vznikajúce obrázky detí, v prípade potreby individuálne 
konzultuje. Odpoveď na druhú otázku sa deti snažia nájsť v spoločnej diskusii vedenej 
animátorom. Deti postupne opisujú svoje obrázky, pokúšajú sa o slovné vyjadrenie predstáv, 
pritom ich upresňujú. Animátor kreslí symbolické obrázky na tabuľu. Deti obrázky spolu 
s animátorom porovnávajú. 

Hypotéza (očakávané reakcie detí): Deti budú kresliť zvuk ako niečo viditeľné – noty, zdroje zvuku 
– rádio, ucho. Neočakávame, že zvuk budú vnímať ako vibráciu, jeho šírenie ako vlnenie. 

Pomôcky: písacie potreby, Pas experimentátora, tabuľa 

Ukážky: 

 

Obr. 1: Prvé predstavy detí o zvuku, I. turnus 

  
   

7 3 4 1 1 
 

Obr. 2: Prvé predstavy detí o zvuku, II. turnus  
(čísla pod obrázkom vyjadrujú početnosť výskytu danej predstavy) 
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Vyhodnotenie aktivity: Deti nemali problém kresliť zvuk ako vlnenie, ani tie najmenšie. Tri 
deti z prvého turnusu nakreslili zvuk, ako to videli na ekvalizéri – počítačové znázornenie 
zvuku (prvá ukážka na Obr.1) Od začiatku sa vo vyjadreniach detí vyskytovali pojmy chvenie 
a vibrácie, pričom deti týmto pojmom rozumeli. U účastníkov druhého turnusu sa vyskytovali 
hlavne nákresy vĺn (kružníc, resp. oblúkov), v ktorých boli vkreslené noty (tretia ukážka na 
Obr.2). V tomto turnuse boli len dve deti navštevujúce základnú umeleckú školu. 

V diskusii o obrázkoch sme zistili, že všetky deti, okrem dvoch, vlnami znázorňovali 
skutočnosť, že zvuk sa šíri všetkými smermi. Nerozumeli tým skutočné vlnenie, ani 
zhusťovanie častíc prostredia. 

Záver: Aj 10-ročné deti spontánne znázorňujú zvuk ako vlnenie, hoci skutočné pochopenie 
pojmu vlnenie často chýba. Aktivitu je možné zaradiť do vyučovacieho procesu na úvod 
tematického celku „Akustika“. Aktivita nie je časovo náročná a učiteľ získa predstavy detí, na 
ktorých môže stavať ďalšie poznávanie. 

 

 4.2 Tón a jeho vlastnosti  
Forma aktivity: Žiacke vedecké divadlo 

Časová náročnosť: 2 – 2,5 hod 

Zadanie (ako bola úloha uvedená): Zahrajte divadielko, v ktorom vysvetlíte vlastnosti zvuku 
(hlasitosť, výšku, farbu, ...) svojim rodičom, známym. 

Metodika: Animátori najprv jednoduchými pokusmi uvedenými v učebnici pre 9. ročník ZŠ 
vysvetlia pojmy tón, farby, výška, frekvencia, hlasitosť, dĺžka tónu. Deti sa rozdelia do 4-5-
členných skupín. V skupinách pripravujú scenár a jednoduché podporné pokusy.  

Hypotéza (očakávané reakcie detí): Keďže deti nie sú zvyknuté na formu žiackych divadielok, 
predpokladáme, že v úvode sa rozprúdi diskusia o tom, čo je vlastne ich úlohou.  

Deti pripravia scenár zrozumiteľný pre každého. Nájdu zrozumiteľné, názorné a logické 
vysvetlenie fyzikálneho problému.  

Ukážky: Do prezentácií žiackych divadielok v prípade nejasností, alebo fyzikálne 
nesprávnych tvrdení zasahoval animátor.   D – deti     A – animátor  
Komentár k skupinám:  

Ukážky 1 a 2 sú z prvého turnusu tábora, pripravili ich deti s výraznými vedomosťami 
získanými na hodinách hudobnej teórie hry a hudobný nástroj. Prejavilo sa to v snahe objasniť 
nielen pojmy výška, farba tónu, ale ukázať tiež, od čoho tieto vlastnosti tónov závisia. 
Ukážky 3 a 4 sú z druhého turnusu tábora, kde sa v úvode aktivity kládol väčší dôraz na 
objasnenie formy žiackeho divadielka.  

Uvedené ukážky nie sú doslovným prepisom detských divadielok. Scenáre sú v záujme lepšej 
zrozumiteľnosti gramaticky upravené.  

Ukážka 1:  

D: Bude to taká prednáška. Pomôcky sme použili, ako si môžete všimnúť, silón, vrchnák z 
nádoby, ďalej tu máme fľašu, ktorá nám zaťažuje spolu s papierom (balík kancelárskeho 
papiera) a knihou silon.  
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Najprv si zoberieme hlasitosť. Hlasitosť môže záležať... napríklad na flaute sa hlasitosť 
prejavuje vtedy, keď silnejšie fúknete.  

A: Nemôžete mi to ukázať? Ja si to neviem celkom predstaviť.  

Ukážka na flaute. Najskôr hlasnejšie potom tichšie.  

D: Ešte sa dá aj na strune ukázať hlasitosť. Dá sa to podľa toho, ako silno ju potiahnete. Čím 
viac potiahnete, tak je to hlasnejšie, keď potiahnete menej, je to slabšie.  

Ukážka na strune (silon).  

A: Prečo vlastne struna vydáva zvuk?  

D: Struna rezonuje o tento stôl a je to aj natiahnuté.  

A: Prečo to počujem, čo sa tam vlastne deje?  

D: Tým že sa struny dotknem, začne sa chvieť, a tým sa najmä tuto (v blízkosti stola), vydáva 
zvuk. Je to vlastne o stôl, ale keby to bolo samotné, tak by to išlo tiež.  

Záver: Hlasitosť závisí aj od sily  

D: Ďalej tu máme výšku tónu. Výška tónu na strunách závisí od jej natiahnutia. Čím viac 
natiahnem, tým je tón vyšší. To znamená, že tá struna sa úplne roztiahne a tým pádom sa 
mi aj ťažšie na ňu brnká. Keď ju zas povolím, je to tón nižší.  

A: A čo výška tónu na flaute ?  

D: Na flaute sú také dierky. Určitým stlačením dierok sa zvuk mení, buď je vyšší alebo nižší.  

A: A môžeme si zapchať aj všetky dierky?  

D: Môžeme. Ale niekedy, keď zapcháte napríklad tieto tri dierky, a potom zapcháte iné tri, 
štyri dierky, tak môžete mať taký istý tón.  

A: A prečo?  

D: Tak to funguje, je to veľmi zložité, ...  

D: Farba.... Farbu sme chceli naznačiť na tejto píšťale. no keďže toto je vyrobené dá sa 
povedať z umelej hmoty, tým pádom to má skôr aj taký umelejší zvuk a z úst je to predsa 
len iné. Takže môžeme si to vyskúšať. Možno to niektorí nerozoznáte.  

Jedno dieťa pískalo na píšťale, druhé vydávalo rovnaký tón ústami.  

A: A teraz, kde je tam tá farba?  

D: No, tá píšťala mi to pripadá skôr také umelé, ako zapískanie úst. To sa nedá ani opísať.  

A: Skús mi to trochu priblížiť, tú farbu.  

D: No, každý nástroj má farbu. Napríklad, keby som tu mal husle a gitaru a zahral by som tón 
G, tak na gitare to znie predsa len inak. Je to iný nástroj, väčší, má väčší hmatník, obidva 
sú síce drevené, ale napríklad keby som si vybral saxofón a klavír, tak je to iné. Je to 
počuť. A na prvý pohľad aj vidieť.  
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Komentár k ukážke 1:  

• 4– členná skupina, na príprave sa podieľali všetci členovia, dominantná však bola jedna 
osoba, potláčala tvorivosť ostatných členov, presadila svoje názory, využila svoje 
vedomosti zo základnej umeleckej školy; 

• prezentovala len jedna dominantná osoba, u ostatných preto nemožno očakávať rozvoj 
komunikačných a argumentačných schopností; 

• aj napriek neformálnej atmosfére tábora sa nepodarilo vytvoriť dostatočne uvoľnenú 
atmosféru, deti mali zábrany vystupovať pred rovesníkmi; nie sú zvyknuté na formu 
divadielok, pri zadaní „objasnite pojmy, ...“ skĺzavajú do štandardných vyučovacích 
foriem, na ktoré so zvyknuté zo školy (samy v úvode uviedli, že predvedú divadielko-
prednášku), uvedenú prezentáciu možno označiť ako výklad s hudobnými ilustračnými 
ukážkami; 

• bolo by vhodnejšie, aby animátor do prezentácie nevstupoval, ale vyzval ostatné deti, aby 
sa pýtali, čo nebolo jasné, prípadne upozornili na chyby, navrhli zlepšenia; 

• učiteľ, ktorý pozná žiakov, môže ovplyvniť zloženie skupín, resp. otázkami, či návrhmi 
zasiahnuť do prípravy scenára tak, aby sa neprezentoval len jeden výrazne dominantný 
žiak, ale dostali priestor aj ostatní členovia skupiny. 

 

Ukážka 2:  

D1: Predstavíme Vám niektoré vlastnosti zvuku a ukážeme vám rozdiel medzi výškou tónu, 
dĺžkou tónu, farbou tónu, hlasitosťou a frekvenciou. Najprv vám predstavíme hlasitosť. 
Hlasitosť je veličina, ktorá závisí od amplitúdy signálu alebo tónu. Na špeciálnych 
meracích prístrojoch by sme zistili, že takýto tón je hlasnejší než takýto tón, i keď to 
môžu byť rovnaké tóny. Tento tón má vyššiu amplitúdu, čo je výška tejto vlny, a preto je 
hlasnejší. (Nakreslil 2 vlny s rôznou amplitúdou na tabuľu).  

Ale dá sa to aj bez špeciálnych nástrojov ukázať. Napríklad môžeme to každý svojím 
uchom, kto nie je hluchý,... Napríklad, že tento zvuk je omnoho tichší než tento zvuk 
(potriasol naplnenou plechovkou, prvý raz menej, druhý raz silnejšie). A veľmi hlasné 
zvuky sú nepríjemné, a to najmä preto, že môžu poškodiť ľudský sluch a bývajú aj 
bolestivé, nad 140 dB. Dá sa to merať nie len pomocou signálu, špeciálnymi meracími 
prístrojmi, ale aj decibelometrami, ktoré merajú hlasitosť tónu v decibeloch. To je 
jednotka merania hlasitosti a každý to počuje aj vlastnými ušami, ale predsa sa to meria aj 
meracími prístrojmi. Ale môžete to počuť aj sami. Potriasol plechovkou.  

A: Viete to ukázať aj na inom hudobnom nástroji?  

D1: Áno (zahral na píšťale)  

D2: Teraz niečo o výške tónu. Výška tónu závisí od toho, ako silno fúkneme alebo udrieme 
do strún. Čím silnejšie, tým je tón vyšší, pri strunách to máte viacej natiahnuté, a čím 
slabšie, tým je tón hlbší. (Zapískanie na píšťale) Podľa sily a podľa hlasitosti.  

A: Takže výšku ovplyvňuje sila a hlasitosť?  

D1: Áno, aj od frekvencie, to ešte ukážeme  

D3: Frekvencia je vlastne dĺžka vzduchovej vlny.  
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A: Počkaj, počkaj, frekvencia je dĺžka?  

D3: Vlnová dĺžka. Máme zdroj (kreslí na tabuľu) Pokus hojdačka a na nej sa rozhojdáme. 
Podobne je to aj s frekvenciou.  

D1: Frekvencia závisí podľa vlnovej dĺžky (kreslenie obrázkov, potrasenie plechovkou 
pomalšie a rýchlejšie)  

D4: Dĺžka tónu, je to čas za aký tón znie. Zapisuje sa notami, noty majú rôznu dĺžku: prázdna 
gulička – celá – trvá 4 doby, polová – trvá 2 doby, štvrťová – 1 doba, osminová – 1 doby, 
(kreslenie na tabuľu)  

A: Vedeli by ste to názorne ukázať?  

D4: Na píšťale (kratšie a dlhšie písknutie)  

D1: Ešte by sme vysvetlili farbu . Farbu tónu vníma ľudské ucho. Niektorí ju môžu vnímať 
viac, niektorí menej, niektorí vôbec podľa hudobného sluch.  

A: Takže farbu tónu nemusí vnímať každý?  

D1: Takže, môžu sa 2 tóny zdať rovnaké a pritom nemusia. Ten istý tón môže byť zahratý na 
inom hudobnom nástroji, inak. Napríklad husle a klavír – znie to inak, to je tá farba, ale 
nevidíme ju očami, len ju počujeme.  

Komentár k ukážke 2:  

• 4– členná skupina, na príprave sa podieľali všetci členovia, divadielko si rozdelili na časti 
– každý prezentoval nejakú časť; aj napriek tomu bola zrejmá dominancia osoby D1, 
ktorá mala najbohatšie vstupné vedomosti (získané memorovaním). D1 vedel už od 
začiatku zaujať stanovisko a snažil sa presvedčiť o svojom názore ostatných. Ostatní 
členovia skupiny, hoci s menším počtom vstupných informácií sa snažili do divadielka 
vniesť vlastné predstavy – tvorivo s nimi pracovali, sústredili sa najmä na názornosť 
vysvetlenia pojmov; 

• prevládla forma výkladu. 

 

Ukážka 3: 

D1: Dobrý deň. Vitajte v Milionárovi. Dneska bude účinkovať ja – Maťo Nikotín. A teraz, ja 
si vyberiem z publika nejakých súťažiacich. Takže idem, pozerám, pozerám, a si to ty. Je 
to úžasné.  
Prvá otázka: Tón je za a) zvuk, b) hlas, c) slovo, d)smiech  

D2: je to a)  

D1: Máte pravdu.  
Poďme na druhú otázku: Farba hlasu je a) biela, b)modrá, c)zamatová, d)tenká  

D2: Poprosím telefonát  

D1: Ideme zavolať. Číslo 112  

D3: Halo  
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D1: Halo, dobrý deň, tu je Maťo Nikotín.  

D3: Čo odo mňa chcete? 

D1: Ja by som vás prosil, neviem, či je to váš priateľ ... 

D3: Nie je, takže odpovedať nebudem.  

D1: Ja vám prečítam otázku, môže vyhrať 10 korún  
Farba hlasu je a) biela, b) modrá, c) zamatová, d) tenká  
Máte ale divného priateľa  

D2: Tipnem c  

D1: Máte pravdu. On má pravdu.  

D1: Tretia otázka, môžte vyhrať 50Sk:  
Výška tónu môže byť: a) 50m, b)120m, c) takú, ktorú nepočuť, d) top  

D2: Poprosím publikum  

D1: a) 20%, b) 30%, c) 40%, d)10% Čo si vyberiete?  

D2: C  

D1: Máte pravdu. Otázka, môžete získať 100sk.  
Rýchlosť môže byť a) 100 cm/s, b) veľká c) nadzvuková d) tempo  

D2: D  

D1: Máte pravdu. Ideme na ďalšiu otázku.  
Dĺžka je a) 5 cm, b) stodobová, c) stopová , d) tretia  

D2: 50:50  

D1: Ostali vám dve možnosti: a) b)  

D2: b)  

D1: Máte to správne. Máte 300Sk. Posledná otázka, môžete vyhrať 5 miliónov. 
Hlasitosť môže byť: a) malá b) dutá c) zamatová d) mäkká  

D2: b)  

D1: Dutá??? Dutá môže byť akurát vaša hlava. Máte nula bodov. 

Komentár k ukážke 3:  

• 3– členná skupina, do prípravy a prezentácie sa zapojili všetci členovia; 
• námetom súťažnej hry a použitím vtipných momentov zaujali divákov;  
• deti - účinkujúci nemali problém s vystupovaním a komunikovaním, nadviazali 

s publikom kontakt;  
• poňali vysvetľovanie s humorom, publikum sa pobavilo a zároveň si mohlo osvojiť 

základné fyzikálne pojmy; 
• hoci sa divadielko malo týkať zvuku, pomohli si rozšírením témy o ďalšie základné 

fyzikálne pojmy (napríklad dĺžka, rýchlosť); 
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• v porovnaní s ostatnými skupinami používali menej fyzikálnych výrazov 
a vysvetľovania;  

• nedostatočné fyzikálne vedomosti a chýbajúci nadhľad sa prejavili v nejednoznačnosti 
niektorých otázok (napríklad pri pojme rýchlosť).  

 

Ukážka 4: 

D1, D2: Mohli by ste nás naučiť hrať na nejaké hudobné nástroje?  

D3: Jasné, môžem, tak si vyberte nejaké podľa toho, ktorého farba sa vám páči.  

D1: Zelená, zelená  

D2: žltá  

D3: Tak som to nemyslel. Farba je to, ako to znie. Každý má inú farbu, každý hudobný 
nástroj inak znie.  

D1: Tak ja chcem gitaru.  

D2: Ja chcem bicie.  

D3: Dobre, tak ty (D1) skús prvý zahrať  

D1: Dobre.  

D3: Skús to trochu vyššie.  

D1: Dám vyššie gitaru?  

D3: Nie, zahráš vyšší tón – aby tenšie znel.  

D1: Ďakujem. hrá  

D3: Skús to trochu dlhšie podržať. Aby si zahral dlhší tón.  

D1: hrá  

D3: no vidíš, teraz skús ty (D2) hrať na bicie  

D2: hrá  

D3: skús trošku rýchlejšie, dynamika  

D2: hrá rýchlejšie  

D3: no vidíš  

D3: Zajtra môžete prísť na prvú hodinu.  

D1, D2: Ďakujeme  

Komentár k ukážke 4:  
• 3– členná skupina, na príprave scenára aj prezentácii sa podieľali rovnakým dielom 

všetci členovia, čo svedčí o rozvinutej schopnosti tímovej spolupráce;  
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• prezentácia mala naozaj formu divadielka;  
• poňali vysvetľovanie s humorom (rozvoj laterálneho myslenia);  
• názorne ilustrovali zadané fyzikálne pojmy.  

Vyhodnotenie aktivity: Vstupná hypotéza sa naplnila len z časti. Nie vždy boli divadielka 
pochopiteľné aj pre publikum, osoby bez znalosti prezentovanej problematiky. Toto sa 
prejavilo najmä u divadielok z prvého turnusu. V druhom turnuse bol preto v úvode aktivity 
kladený väčší dôraz na objasnenie formy žiackeho divadielka.  
Najmä u aktérov divadielok bol zrejmý posun v ujasňovaní si prezentovaných pojmov, 
poznatkov. Deti sú schopné vybrať vhodné ilustračné pokusy a realizovať ich.  
Aktivita má výrazný potenciál rozvíjať tvorivé schopnosti aktérov – tvorcov scenára. 
Aktivita je vhodná na rozvíjanie kompetencií v oblasti komunikácie, tímovej spolupráce a 
prezentácie – žiaci môžu prísť pri tvorbe divadielka s nápadom, učia sa prejaviť svoj názor, 
vypočuť si argumenty iných, kriticky hodnotiť, hľadať riešenie, kompromis. Divadelný 
charakter predstavenia pomáha žiakom pestovať kultúru vyjadrovania, prednes, vystupovanie 
na verejnosti.  

 

 4.3 Meranie rýchlosti zvuku  
Forma aktivity: Problémová úloha riešená experimentom, skupinová práca  

Časová náročnosť: 45 – 60 min  

Zadanie: Rozdeľte sa do skupín a navrhnite spôsob, ako odmerať rýchlosť šírenia zvuku vo 
vzduchu. Rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu odmerajte.  

Hypotéza: Deti navrhnú spôsob merania zvuku (búchanie kameňmi, palicami o seba) vo 
vzduchu výpočtom z nameraných hodnôt vzdialenosti a času. Mladšie deti (do 11 rokov) sa 
uspokoja s jedným meraním, staršie vykonajú opakované merania. 

Vyhodnotenie aktivity:  V prvom turnuse sa prejavil vplyv predchádzajúcej aktivity – 
oboznámenie sa so šírením zvuku v rôznych prostrediach. Šírenie zvuku v kove sme 
ukazovali pomocou dutého zábradlia (keď poklopete na jednom konci zábradlia budete na 
jeho konci počuť 2 klopnutia – prvé, ktoré sa prenieslo kovom, tam sa totiž šíri zvuk 
rýchlejšie a druhé, ktoré sa prenieslo vzduchom).  
Deti sa upli na uvedený experiment a rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu sa snažili zistiť práve 
pomocou neho. Bolo potrebné ich presvedčiť, aby hľadali aj iné spôsoby.  
V druhom turnuse sme program upravili - meranie rýchlosti zvuku sme posunuli o dva dni 
neskôr. Tým sme zároveň chceli overiť, či budú deti využívať svoje vedomosti získané počas 
tábora aj neskôr, alebo získavajú len izolované poznatky. Aj v ich návrhoch sa objavila idea 
merať rýchlosť zvuku vo vzduchu pomocou dutého zábradlia. 
Jednotlivé merania sa líšili len spôsobom vytvárania zvuku, inak bol postup merania zhodný. 
Zdroje zvuku a namerané hodnoty: 

Tlesknutie – 363m/s 
Buchnutie fľašou (nenamerali – rozbili fľašu) 
Buchnute po dutom kovovom zábradlí – 460 m/s 

Vyhodnotenie aktivity: Deti v skupinách navrhli spôsob merania rýchlosti zvuku. 
V skupinách 9 – 11 ročných bolo potrebné klásť pomocné otázky. Deti bez rozdielu veku sa 
uspokojili s jediným meraním. Až v rámci záverečnej diskusie navrhovali zlepšenie – 
nemerať rýchlosť zvuku len 1 krát, ale urobiť opakované merania.  
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Všetky detské nápady, ako zmerať rýchlosť zvuku, vychádzali zo vzorca s = v.t. Nápady sa 
líšili len v samotnej realizácií – akú dlhú dráhu si vymerať, aký zvukový signál použiť, či 
využiť ozvenu, ....  
V záverečnej diskusii deti navrhovali aj iné merania – napr. pomocou PC technológií 
(pomocou dvoch mikrofónov)  

Iné netradičné nápady nemali (možno ich očakávať až na úrovni strednej školy). 

 

 4.4 Modely zvuku  
Forma aktivity: Objavno-tvorivá dielňa  

Na základe skúseností z priebehu objavno-tvorivej dielne v prvom turnuse bolo potrebné 
pozmeniť a prepracovať jej zadanie pre II. turnus. Preto sú ďalšie časti spracované osobitne 
pre každý turnus.  

I.  turnus  

Časová náročnosť: 90 min  

Zadanie:  1. Ako sa zvuk šíri nevidím. Poviem „a“ a viem, že Marek to počul. Ale ako sa to k 
nemu dostalo? Skús nájsť nejaký iný jav, nejakú vec, ku ktorej by sme to mohli 
prirovnať. Skús takých vecí - modelov vymyslieť čo najviac.  

2. Preskúmaj model „Loptička“ a aj svoje návrhy. Čo majú spoločné so šíriacim sa 
zvukom a čo nie?  

3. Máme tieto pomôcky, návrhy na modely: lano, pružina, kruhy na vode, 
gombičková sieť. Aké sú výhody a nevýhody uvedených modelov?  

Metodika: K všetkým trom úlohám sú pre deti pripravené pracovné listy. Aby deti neboli 
ovplyvnené, pojem model nie je uvedený konkrétnym príkladom. Až v prípade, ak by deti 
mali problém s pochopením, ako pomôcka sa im ponúkne model „Loptička“ (ako nultý – 
východiskový model, v ktorom je zvuk prirovnaný letiacej loptičke).  
Animátori sa pohybujú medzi deťmi, odpovedajú na otázky, prípadne usmerňujú, keď vidia, 
že deti majú problém s pochopením, ak nevedia navrhnúť iný model.  

Hypotéza (očakávané reakcie detí): Deti budú vedieť pracovať s pojmom modelom, aj bez 
úvodného zadefinovania tohto pojmu. Prostredníctvom práce s modelom, porovnávaním 
rôznych modelov sa deťom podarí sformulovať zákonitosti šírenia zvuku a jeho vlastností. 
Očakávané konkrétne zistenia:  
•    zvuk sa šíri všetkými smermi;  
•    zvuk potrebuje na svoje šírenie hmotné prostredie, vo vákuu sa nešíri;  
•    na prekážke sa zvuk odráža, ohýba, pohlcuje 
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Ukážky:  

a) Návrhy detí, podobné loptičkovému modelu 
• ·· lietadielko  
• ·· slamka, z ktorej vystreľujú guľôčky (dajú sa lepšie namieriť) – obr.3 

 

Obr.3: Návrh vylepšenia loptičkového modelu 

b) Vlastné návrhy detí 
• ·· špagát, alebo dlhá pružina 
• ·· kameň hodený do vody, vlnenie na vode - obr.4 
• ·· kotúľajúce sa vajíčko  

   

Obr.4 Nákresy vlnenia na vode  

      

Obr.5 Model „Pružina“                Obr.6 Model „Gumičková sieť“  

Ukážky: V tabuľkách vytvorených na základe pracovných listov detí sú zhrnuté výhody 
a nevýhody jednotlivých modelov, ktoré deti uvádzali. Číslo v zátvorke predstavuje počet detí 
(z celkových 12), ktoré danú výhodu/nevýhodu uviedli.  
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Model „Lopti čka“ 

výhody modelu nevýhody modelu 

+ simuluje ozvenu, môže sa odrážať (6) 

+ spôsobom a prudkosťou hodenia sa dá 
ukázať farba a hlasitosť (4) 

 

- nejde do všetkých smerov, iní to 
nepočujú (11) 

- neprejde cez prekážky, nezobrazuje 
preniknutie zvuku za prekážku (10) 

- nezobrazuje pohltenie zvuku (1) 

- nedá sa ukázať výška tónu (1) 

- nedá sa ukázať farba tónu (1) 

- nedoletí ďaleko (1) 

 

Model „Pružina“ 

výhody modelu nevýhody modelu 

+ šíri sa aj cez prekážky - pozdĺžne prejde 
cez malé prekážky (9) 

+ je znázornená ozvena, odraz (3) 

+ zobrazuje prechod cez prekážku aj 
pohltenie (2) 

+ znázorňuje farbu (2) 

+ vidíme šírenie vlnenia (2) 

+ keby ľudia stáli v rade, počujú to všetci, 
ako sa chvejú všetky krúžky pružiny(2) 

+ šíri sa pozdĺžne (1) 

+ znázorňuje hlasitosť (1) 

+ zobrazuje zvuk ako chvenie (1) 

- ide len jedným smerom, nejde do 
všetkých strán (6) 

- neprejde cez veľké prekážky (3) 

- nedá sa vyjadriť farba (1) 

 

Model „Gumi čková sieť“  

výhody modelu nevýhody modelu 

+ šíri sa aj cez prekážky (8) 

+ šíri sa všetkými smermi (4) 

+ znázorňuje aj ozvenu (3) 

+ znázorňuje utlmenie zvuku – postupne 
zaniká (2) 

+ zobrazuje vlnenie v pevnej látke, väzby 
musia byť silné (1) 

+ znázorňuje to väzby medzi časticami (1) 

+ ide cez prekážky, pokým jeden gombík 
je voľný (1) 

- nemôže prejsť cez veľké prekážky (1) 

- nezobrazuje vlnenie v kvapalnej látke (1) 

- neodráža sa (1) 

- ide len na jednu stranu (1) 
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Model „Vlnenie na vodnej hladine“ 

výhody modelu nevýhody modelu 

+ znázorňuje aj ozvenu, odraz (8) 

+ prejde cez malé prekážky (7) 

+ šíri sa všetkými smermi (5) 

+ znázorňuje utlmenie zvuku – postupne 
zaniká, prekážky o pohlcujú (2) 

+ vidno kruhový tvar vlny (1) 

- nešíri sa do pologule, vlnenie nejde do 
výšky, ani do hĺbky, nie sú vlny pod 
vodou (3) 

- nemôže prejsť cez veľké prekážky (2) 

 

 

Model „Lano“ 

výhody modelu nevýhody modelu 

+ ukazuje vlny (4) 

+ prejde cez prekážky (3) 
 

- ide len jedným smerom (5) 

- nemôže prejsť cez veľké ani malé 
prekážky (3) 

- lano sa pohybuje priečne, vlny nie sú 
také, ako pri zvuku (4) 

 

Vyhodnotenie aktivity: Staršie deti (nad 12 rokov) vedeli pracovať samostatne a navrhovať 
vlastné modely. Mladšie deti mali problém s pochopením zadania. Bolo potrebné ponúknuť 
im loptičkový model. Aj naďalej si vyžadovali pomoc. Spojenie modelu a skúmaného javu 
(zvuku) videli v skutočnosti, že loptička pri dopade na zem vytvára zvuk. Okrem dvoch 
najmladších detí napokon pochopili podstatu modelu a vedeli navrhnúť variácie 
východiskového modelu, pokúšali sa ho vylepšiť (autor loptičkovo-slamkového modelu 
vyzdvihol možnosť nasmerovania).  
Model „Gumičková sieť“ bol pre deti najproblematickejší. Jedno z detí sa k nemu vôbec 
nevyjadrilo, 8 detí neuviedlo žiadne nedostatky. Uvedený model sa vyznačuje väčším počtom 
prvkov, okrem častíc znázorňuje aj väzby medzi nimi. Znázorňuje dvojrozmerné šírenie 
vzruchu. Pre deti bol model zložitý, nestačilo im jeho samostatné pozorovanie (aj uvedené 
nevýhody modelu svedčia o neschopnosti vyhodnotiť pozorované), potrebovali o modeli 
diskutovať.  

Tri deti do pracovného listu ako výhody, či nevýhody uvádzali aj svoje pocitové hodnotenie 
jednotlivých modelov – napríklad „mám rád loptičky“, „nemám rád mokré lopty“, „bolo to 
škaredo zaviazané“, „páči sa mi, lebo je farebný“  

Zistili sme, že na úvod je potrebné vysvetliť deťom pojem model na konkrétnom príklade. 
Problém bol aj s motiváciou. Deti v I.turnuse nemali záujem skúmať viac ako jeden model. 
V II.turnuse sme ich preto motivovali získavaním bodov do celotáborovej súťaže. Z 
pracovných listov je zrejmé, že je potrebné o modeloch priebežne diskutovať. Dve z mladších 
detí (desaťročné) mali problém pracovať s abstraktnými predstavami. Pre ne by bola 
vhodnejšia forma skupinovej aktivity.  
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II.turnus 

Časová náročnosť: 2h  

Zadanie: 1.  Čo keby sa zvuk šíril tak, ako letí táto loptička ? Hodím – letí – chytíš. Poviem – 
šíri sa – počuješ. Skús nájsť čo najviac spoločných a rozdielnych znakov zvuku  
a modelu „Loptička“ 

2.  Loptička sa ukázala ako nie veľmi vhodný model. Skús navrhnúť model lepší, 
model, ktorý bude mať viac spoločných znakov so šírením zvuku. Alebo taký, čo 
ukáže vlastnosť, ktorá sa loptičkou ukázať nedala.  

3.  Preskúmaj nový model. Aké sú jeho výhody, aké nevýhody ? 

Metodika: Deti pracujú vo dvojiciach – ak nejaké dieťa nemá ešte celkom vyvinuté abstraktné 
myslenie, druhý mu pomôže. Animátori sú neustále k dispozícií, ak dieťa potrebuje 
prediskutovať svoj návrh. Po uplynutí časového limitu – 10 min, spoločné zhodnotenie výhod 
a nevýhod loptičkového modelu. Ako motivácia slúži jednobodové ohodnotenie za každý 
objav, ktorý animátor uzná.  
Pri návrhoch vlastných modelov je motivácia ešte vyššia – dva body za každý nový návrh (nie 
variáciu loptičkového modelu). Vyhradený čas na prácu v dvojiciach – 10 min. Potom 
nasleduje spoločná diskusia o navrhnutých modeloch, ich výhodách a nevýhodách.  
Poslednou časťou je odskúšanie reálnych modelov (vopred pripravených). Deti sú rozdelené 
do troch skupín, každá skúma jeden model a výsledky potom prezentuje ostatným.  

Hypotéza (očakávané reakcie detí): Vysvetlenie modelu na konkrétnom príklade zníži počet 
detí, ktoré budú mať problémy s jeho pochopením. Priebežné diskusie zabezpečia, že pri 
hodnotení ďalších modelov sa už nebudú vyskytovať citové hodnotenia. Bodové ohodnotenie 
zabezpečí motiváciu detí.  

Pomôcky: Loptička pre každú dvojicu, tabuľa, pracovný list, písacie potreby, gumičková sieť, 
pružina, nádoba s vodou.  

Ukážky: 

Lopti čkový model 

výhody modelu nevýhody modelu 

+ odraz od prekážky - ozvena 

+ lopta aj zvuk sa šíri vzduchom 

+ lopta aj zvuk môžu rozbiť okno, 

+ obidvoma sa dá ublížiť 
 

- odraz od prekážky, zvuk sa sčasti pohltí 
prekážkou, loptička sa odrazí celá 

- zvuk prejde za prekážku, loptička nie 

- inak sa šíria v prostrediach  
- šírenie vo vode: lopta ide vo vode 
pomalšie, zvuk rýchlejšie 
- vákuum : loptička prejde cez vákuum, 
zvuk nie 
- pevná látka : loptička sa v nej nešíri 

- zvuk potrebuje prostredie 

- loptu môžeme hodiť len jednému, zvuk 
počujú všetci 

- lopta ide rovno, zvuk sa šíri do všetkých 
smerov 
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Vlastné návrhy modelov 

Návrh modelu Výhody modelu Nevýhody modelu 

Rad guličiek zavesených na 
silónoch 

+ presun energie vlna 

+ utlmenie 

- viacnásobný odraz 

 

Zažnutá lampa, baterka + šíri sa to všetkými smermi 

+ časť svetla môže prejsť aj cez 
prekážku 

+ svetlo sa vie aj odraziť 

 

Rast koreňa – rozvetvovanie, 
Rast huby 

+ sledujeme na dlhom čase, na 
začiatku je jedna huba, no pri 
nej vyrastú ďalšie malé, až sa 
rozšíria do celého lesa 

 

Kameň spadne do vody 

 
+ vlny idú do všetkých smerov 

+ môžu prejsť cez prekážku – 
malú 

+ od veľkej prekážky sa odrazí  

+ tlmenie 

+ potrebné prostredie 

 

Návrhy, ktoré boli variáciou modelu „Loptička“:  
-· loptička v inom prevedení – petang, brokovnica  
-· veľa loptičiek naraz, rôznymi smermi – dym, vybuchnutie minerálky, atómová bomba  

Návrh, ktorý sme neuznali, lebo šírenie ani v tomto prípade nie je viditeľné:  
- šírenie televízneho signálu. 

Skúmaný model Výhody modelu Nevýhody modelu 

Vodné vlny + podobnosť vodných vĺn so 
zvukovými 

+ prechod cez malé prekážky 
(zátku z fľaše) 

+ odraz na veľkej prekážke 
(ceruzka) 

- zvuk býva pohltený 
prekážkou, voda nie 

Pružina + odraz, ozvena 

+ cez slabú prekážku prejde 

+ cez silnú prekážku neprejde, 
prejde len veľmi slabo, časť 
sa odrazí 
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Gumičková sieť + pohneme jedným gombíkom, 
šíri sa to vibráciami, 
rozkmitajú sa všetky 

+ prejde cez prekážku 

+ môžme týmto modelom 
ublížiť, keď to napneme a na 
niekoho pustíme 

+ vo vákuu sa tiež nešíri, lebo 
na sieťke nebudú žiadne 
gombíky 

- vzduch nemá takú pravidelnú 
štruktúru ako táto sieť, ale 
mohlo by to byť šírenie zvuku 
v pevnej látke 

 

Vyhodnotenie aktivity: Hoci v I.turnuse boli deti s väčším záujmom o fyziku, nemali snahu 
hľadať vlastnosti modelov. V II.turnuse boli deti motivované bodmi a hoci mali menšie 
vstupné vedomosti, ako deti v prvom turnuse, vymysleli veľmi pekné modely.  
Pri tejto aktivite je potrebná spoluprácu s animátorom, deti majú potrebu diskutovať o svojich 
návrhoch.  
Prekvapivé bolo, že deti nemali problém pracovať s pojmom vlnenie, keď ho mohli skúmať 
na hmotnom modeli.  
Táto aktivita je ďalej rozpracovávaná ako metodický materiál pre učiteľov.  

 

 4.5 Zvidite ľnenie zvuku  
 

Forma aktivity: Objavno-tvorivá dielňa 

Časová náročnosť: 15 min príprava + 30 min realizácia 

Zadanie:  Ako možno zvuk zviditeľniť? Ako možno vidieť prejavy zvuku? 

Metodika: V prvej fáze majú deti do pasov nakresliť, navrhnúť experiment, pomocou ktorého 
je možné zviditeľniť zvuk. Animátori si priebežne pozerajú obrázky a v prípade nepochopenia 
zadania, deti upozornia. V druhej fáze majú deti pracovať v 3-členných skupinkách, vybrať 
jeden návrh experimentu, pokúsiť sa ho zostaviť z dostupných pomôcok a odskúšať. 
Nakoniec každá skupinka prezentuje svoj experiment, obhajuje ho v diskusii moderovanej 
animátorom. Ostatné skupiny detí kladú námietky a otázky. 

Hypotéza (očakávané reakcie detí): Očakávali sme, že deti prídu už so známymi pokusmi. 
Preto sme si pripravili ladičku, tenké sklenené poháre, ľahkú loptičku, sviečku. 

Pomôcky : ladička, tenké sklenené poháre, ľahká loptička, špajle pomôcky ako špajle, 
papierový šúlok, balónik, lepiaca páska, slamky, sviečka.  
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Ukážky: 

1. Na reproduktor dali dosku, na ňu nasypali múku. 
Po zapnutí basov múka nadskakovala. (obr. 7) 

Námietka: To nadskakuje reproduktor. 

Odpoveď : No ale reproduktor nadskakuje od 
zvuku. Myslíš, že to bude sám od seba 
nadskakovať ? 

Námietka: Sú tam také pružiny a on skáče. 

A: Prečo nadskakuje reproduktor ? Videl si už 
niekedy rozobratý reproduktor ? Čo je v ňom ? 

Odpoveď: Je tam blana. Tá sa rozkmitá, a niekedy 
až tak, že sa rozkmitá celý reproduktor.  

Obr. 7 Poskakujúca múka 

 

2. Poháre. Deti nastrihali slamku a navlhčené ich podávali na vonkajšiu časť pohára. Keď 
sa pohár rozozvučal bolo veľmi pekne vidno, ako sa slamky chvejú. 

3. Na pohár položili slamku, a prstom rozvibrovali 
pohár. Slamka sa začala hýbať. (obr.8) 

Námietka: Ty sa priamo dotýkaš pohára. Nikto 
nedokáže hýbať tak prstom, aby sa mu netriasol.  
Slamka sa hýbe kvôli búchaniu do pohára.  

Odpoveď: Pozri, aký je rozdiel, keď do toho len 
buchnem a medzi pohybom slamky pri 
prechádzaní prstom po okraji pohára – vtedy sa 
slamka hýbe pravidelne. 

  

 

Obr.8 Rozvibrovaná slamka 

4. Ladička. Niektoré deti si ju pýtali, ale naša bola primalá, aby od nej odskakovala voda.  

5. Sáčok a reproduktor. Prúžok sáčku zavesený na paličke priblížili k basovému 
reproduktoru. Sáčok sa rozvibroval. 

Vyhodnotenie aktivity: Predvedené experimenty boli bodovo hodnotené. Tým po každom 
predvedení experimentu vznikla diskusia, ktorú sme pôvodne neočakávali. Deti sa vedeli 
kriticky postaviť k predvedeným experimentom iných skupín, mali fyzikálne námietky. 
Predvádzajúca skupina potrebovala zdôvodniť, vysvetliť, argumentovať, v niektorých 
prípadoch aj vylepšiť svoj experiment.  

Nápady detí boli nad naše očakávania – prišli s námetmi, s ktorými sme sa doteraz v žiadnej 
literatúre nestretli. Vedeli flexibilne reagovať, keď sme nemali presne také pomôcky, ako 
vyžadovali - vedeli ich nahradiť.  

Záver: Prínosom tejto aktivity bola najmä prezentácia jednotlivých skupín. U detí sa rozvíjali 
komunikačné schopnosti a schopnosť argumentovať. V školskej praxi by bol vhodné aktivitu 
zadať ako dobrovoľnú domácu úlohu, na ďalšej hodine by žiaci svoje experimenty predviedli, 
hodnotenie by záviselo aj od zvládnutia diskusie. 
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 4.6 Ako uml čať chrápajúceho suseda  
Forma aktivity: tvorivá technika – 6 klobúkov, skupinová práca 

Časová náročnosť : 15 min 

Téma: Izolovanie zvuku 

Zadanie: Ako umlčať chrápajúceho suseda? 

Metodika: Deti boli rozdelené skupín (v prvom turnuse 4 - členné skupiny, v druhom turnuse 
5 – 6 členné skupiny). Skupiny pracovali nezávisle, poradie klobúkov nebolo vopred určené. 
Animátor bol v úlohe moderátora, mal úlohu modrého klobúka – určoval poradie klobúkov, 
vyzýval k tvorbe nápadov a kládol doplňujúce otázky. Deti nevedeli, že používajú techniku 6 
klobúkov, nasadzovali sa im jednotlivé farby len pomocou ich charakteristík, t.j... „pozrime sa 
na to kriticky“, „hľadajme riešenia“, „vyjadrite pocity, ktoré vo vás vyvoláva daný 
problém“... 

Ukážky: Uvádzame 2 ukážky pre porovnanie návrhy v jednotlivých fázach využitia tvorivej 
techniky. (ďalšie ukážky sú v prílohe) 

Skupina 1: 

Biely klobúk Červený klobúk Zelený klobúk Žltý klobúk Čierny klobúk 
- Ruší ma to 
- nemôžem 
spať 
- Som stále 
unavený 

- Som nahnevaná 
- mám stres 
- zabila by som 
suseda – vražedný 
pocit 
- mám zlú náladu, 
som nervózna 

- zabiť 
- vysťahovať 
z bytu 
-  trieskať 
o stenu 
- presťahovať 
sa 
- zobudiť 
suseda 

- poslať na vyšetrenie 
- kvapky do nosa 
- poradíme mu, aby 
zmenil polohu pri 
spánku 
- štuple do uší 
- diskman, MP3  
- premiestniť izbu 
- zvuková stena 
- izba v izbe 
 

- prichádzam 
o sluch 
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Skupina 2: 

Červený 
klobúk 

Čierny klobúk Biely klobúk Zelený klobúk Žltý klobúk 

- hnev 
- strach 
z dôsledkov 
- zúrivosť 
- pocit nudy 
- pocit 
bezmocnosti 
- nenávisť 

- nevyspatosť 
- bolesť hlavy 
- zhoršenie vzťahov 
- budem sa 
prispôsobovať 
chrápajúcemu 
 

- chrápe každý 
- delí nás stena 
- poznáme sa / 
poznali sme sa 
- on spí – ja 
nespím 
- tiež je mladý 
- nemá 
priateľku 
- študuje, 
nefajčí, je 
zdravý 
- možno nemá 
kvalitnú posteľ, 
vankúš 
- väčšina ľudí 
chrápe na chrbte 
 

- kúpime mu 
špeciálnu posteľ 
- vymyslíme lieky 
proti chrápaniu 
- podstrčíme mu 
kofeín 
- znepríjemníme mu 
život 
- začneme chrápať 
aj my 
- automatický 
spínač proti 
chrápaniu 
- štople na uši 
- prášky na spanie 
- spať vo vákuu 
s kyslíkovou 
bombou 
- presťahovať sa 
- budeme ho strašiť 
 

- slúchadlá 
- odizolovať 
izbu 

 

Vyhodnotenie aktivity: V jednotlivých skupinách, aj napriek rôznemu poradiu klobúkov, 
dospeli deti k podobným riešeniam.  
Technika šiestich klobúkov je veľmi jednoduchá. Výhodou je, že všetci žiaci majú naraz vždy 
len jeden klobúk jednej farby. Poradie a počet klobúkov závisí od aktuálnej situácie a cieľu 
výučby. Na jeden klobúk stačia 1-3 min (výnimkou červený klobúk – stačí 30 s)   

Pri Šiestich klobúkoch je dôležité, ako sa položí otázka, zadá problém, ktorý chceme riešiť. 
Zle zadaný problém môže deti zaviesť. Pri riešení úlohy Obhájte potrebu sluchu bola zadaná 
otázka „Zmyslokradoš nám chce zobrať sluch, ako mu v tom môžeme zabrániť?“ Deti mali 
len deštruktívne nápady a úloha sa „zvrhla“. Animátor musel preformulovať otázku, čím 
stratil čas a aj pozornosť detí. 

Aktivita v sebe spája vzdelávacie aj výchovné momenty. Deti spočiatku prejavovali vo 
svojich vyjadreniach agresivitu, (iba jedno dieťa vyjadrilo súcit), až po vybití agresivity 
hľadali konštruktívne návrhy. 

 

4.7 Záverečná hra 
Forma aktivity: vzdelávacia hra 

Časová náročnosť: 5 minút na príbeh 

Téma: Zopakovanie pojmov z akustiky 

Zadanie: Získajte všetky indície a získajte heslo na získanie pokladu. 



 27

Metodika: Deti v skupinách chodili po stanovištiach. Na každom stanovišti si vypočuli 
príbeh, o ktorom mali rozhodnúť, či je pravdivý alebo nie. Nestačilo odpovedať áno/nie, bolo 
treba aj vysvetliť. Za správnu odpoveď získali časť tajničky - indíciu. Z indícií poskladali 
záverečné heslo. 

Ukážky:  

 

Obr. 9 Finále záverečnej hry 

Uvádzame 2 príbehy Baróna Prášila aj s komentárom pre učiteľa, ktoré sme použili na konci 
fyzikálneho tábora. Deti s uvedenými príbehmi nemali problém. 

1. autor: Martina Blahutová 
Ako chlapec som spolu so svojim bratancom, mladým sirom Eduardom , trávil u našej starej 
mamy. Stará mama bývala v rozsiahlej usadlosti, so služobníctva jej však ostala už len stará 
slúžka Kristína. Aby si šetrila svoje unavené nohy, mali sme dohovorený signál. Keď bol 
obed hotový, poklopkala lyžičkou na kovové rúrky, ktoré sa rozvetvovali do celej usadlosti. 
Nech sme boli v najvzdialenejšej miestnosti, nech nás delili tieto staré hrubé múry, o obede 
sme sa vždy dozvedeli. Zvuk bol taký zreteľný, že sme si ho všimli aj pri hlasnom počúvaní 
hudby.  
Pravda či lož? 
Komentár pre učiteľa: Pravda. Zvuk sa šíri v kovoch veľmi dobre. Aj keď sa kov vetví 

2. autor: Jana Horváthová 
Na potulkách po svete som sa stretol so známym husľovým virtuózom. Bol to Talian Nicollo 
Paganini. Stali sme sa dobrými priateľmi a často sme sa doberali. Jedným z mojich výstrelkov 
bolo, že som mu pred koncertom z huslí ukradol 3 struny (takže mu na nich ostala len jedna 
jediná). Myslel som, že bude namosúrený a koncert odvolá. On na sebe však nedal nič znať a 
zahral niekoľko melódii len na tejto jedinej strune. 
Pravda či lož? 
Komentár pre učiteľa: Pravda. Rôzne tóny (ale nie akordy), a tým aj melódiu vie vylúdiť aj 
jedna struna. Tón, ktorý struna vydáva závisí okrem iného (materiál, napnutie,...) aj od jej 
dĺžky. Paganini takto mohol zahrať aj melódiu (strunu pritláčal na rôznych miestach, a tým 
menil jej dĺžku) 

Vyhodnotenie aktivity: Deti sa vďaka fiktívnym dobrodružstvám a príbehom Baróna Prášila 
mohli hravou formou zamýšľať nad pravdivosťou hovoreného, hľadali nezrovnalosti, a tak si 
utvrdzovali a aplikovali svoje poznatky.  



 28

S uvedenými príbehmi nemali problém. Okrem uvedených príbehov, ktoré mali jednoznačnú 
odpoveď áno/nie sa deti mohli stretnúť aj s príbehmi, ktoré boli čiastočne pravdivé 
a čiastočne nie.  
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4 ZÁVER 
 
Prípravou a realizáciou detského fyzikálneho tábora sme, ako študentky učiteľstva predmetov 
matematika, fyzika, získali veľa odborných skúseností:  

1. Navrhli a otestovali sme si vzdelávacie aktivity rôznych foriem. Pripravili sme 
podporné multimediálne prezentácie a pracovné listy pre žiakov. Získali sme tak 
cennú skúsenosť s prípravou vlastných vzdelávacích materiálov.  

2. V úlohe animátoriek, sme mali možnosť priamo pozorovať reakcie detí. Veľkou 
výhodou pritom bol kamarátsky vzťah, vďaka ktorému sme získali úprimnú spätnú 
väzbu – deti nemali žiadne zábrany oznámiť nám, keď ich niečo nebavilo, pýtať sa, 
keď niečomu neporozumeli.  

3. Každodenné interné hodnotenie dňa nám umožnilo korigovať svoje predstavy o 
časovej náročnosti aktivít, o predpokladaných reakciách detí a priebežne upravovať 
ďalšie plánované aktivity.  

4. Vďaka videonahrávkam a vyplneným pracovným listom sme mali možnosť pozrieť si 
svoje pôsobenie na deti aj s odstupom a objektivizovať svoje hodnotenia jednotlivých  
aktivít.  

 
Sme presvedčené, že aj pre učiteľa, ktorý už má za sebou niekoľko rokov praxe, môže byť 
príprava a realizácia tábora cennou skúsenosťou, novým impulzom pre inovácie školského 
vyučovania. Veríme, že pre tých, ktorí nemajú možnosť získať túto skúsenosť osobne, budú 
výsledky aktivít a skúsenosti uvedené v predloženej práci inšpiráciou k vyskúšaniu si nových 
techník na vyučovaní. 
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