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Projekt SCHOLA LUDUS: MYSLI, UROB, UKÁŽ
Viera Biznárová, Katarína Teplanová
SCHOLA  LUDUS,  Matematicko-fyzikálna  fakulta  Univerzity  Komenského  Bratislava,
Mlynská dolina,  Bratislava (tel.č.  07/654 24 000 kl.412, e-mail schola@fmph.uniba.sk)

Už  názov  projektu  vyjadruje  jeho  zámer  -  podporiť  tvorivosť,  vynaliezavosť,  zručnosť,
kritické myslenie detí, ich schopnosť komunikovať a prezentovať svoje výsledky. Je určený
žiakom druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií.

MYSLI - Nájsť problém, formulovať hypotézy, navrhnúť experiment, zvážiť postup, naučiť sa
kriticky  hodnotiť  nielen  prácu  a  myslenie  iných,  ale  v zdravej  konfrontácii  a  súťaživom
prostredí v prvom rade seba. Teda nielen čo a prečo, akou formou by som mohol/mohla,
chcem vykonať, vyhodnotiť, prezentovať, aké pomôcky budem potrebovať, dopredu zvážiť
aký bude výsledok a  prečo, interpretovať ho,  vysloviť novú hypotézu -  prečo by to malo
fungovať práve takto a navrhnúť spôsob, ako to možno overiť.

UROB - Navrhnúť hračku, demonštráciu, experiment, postup práce, ako aj vyrobiť, odskúšať,
pozmeniť, vylepšiť.

UKÁŽ - Prezentovať výsledky svojej práce spolužiakom, na verejnej výstavke,  vysvetľovať
rovesníkom, mladším i starším.

Účasť na projekte chápeme ako šancu pre každé dieťa,  teda nielen pre špičkovo nadané.
V rámci práce detí sa iste objavia mnohé momenty ponúkajúce rôzne možnosti  riešenia. O
všetkých  možno  diskutovať  nielen  z hľadiska  fyziky,  ale  aj  z  hľadiska  ich  technického
riešenia -  aký majú tvar, povrch.,  uchytenie, materiály a  pod. To všetko sú predsa reálne
vlastnosti, ktoré predurčujú chovanie hračiek, formu a priebeh javov a procesov. 

Z hračiek - demonštrácií pripravených deťmi - sa ku koncu školského roka pripraví výstavka,
ktorú  možno  využiť  na  neformálne  opakovanie  učiva.  Demonštrácie  môžu  byť doplnené
jednoduchým vysvetľujúcim sprievodným textom - návodom na činnosť a náčrtkami.

BROŽÚRKA
Pre inšpiráciu a uľahčenie práce sme pre učiteľov pripravili brožúrku obsahujúcu  námety -
čo,  ale  najmä ako možno s deťmi robiť.  Snažili  sme sa  vybrané témy spracovať tak, aby
ponúkali nielen základný pokus (demonštráciu), ale aby poskytovali aj dostatok priestoru na
vlastné  tvorivé  experimentovanie.  Pre  jednotlivé  pokusy  preto  nie  sú  presne  uvedené
pomôcky, naopak sú naznačené viaceré alternatívy, z čoho sa dá pokus zostrojiť, aby si deti
vyskúšali a podľa vlastných kritérií (dostupnosti, funkčnosti, vzhľadu, ...) samé vybrali, čo je
najlepšie.

Každý z námetov  je  zároveň  doplnený niekoľkými  základnými  otázkami  zameranými  na
technické riešenie i otázkami zameranými priamo na fyziku. Otázky sme sa snažili klásť tak,
aby  provokovali  deti  k experimentovaniu,  k obmieňaniu  demonštrácie,  aby  vyzývali  k
vyskúšaniu rôznych materiálov, rôznych postupov, aby sa deti zamýšľali nad ich výhodami a
nevýhodami. 
Ponúknutá  postupnosť  otázok  je  ukážkou,  ako klásť  otázky tak,  aby v sebe  neobsahovali
priamo  návod  na  riešenie,  ale  aby  deti  museli  odpovede  na  ne  hľadať,  aby  sa  k nim
dopracovali  vlastnou prácou - experimentovaním. Domnievame sa,  že takýmto spôsobom
možno ovplyvniť nielen zručnosť detí, ale aj ich myslenie - nielen naučiť ich klásť si otázky a
hľadať odpovede, ale aj naučiť ich systematicky pracovať. Deti by sa mali postupne naučiť
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robiť  si  záznamy  o  svojej  práci.  Aby  bol  tento  zámer  ľahšie  uskutočniteľný,  obsahuje
brožúrka vzory záznamov „Môj výskumný plán“ a „Moja výskumná správa“.

Učiteľom  odporúčame,  aby  sa  s brožúrkou  najprv  dobre  oboznámili  a  pouvažovali  o
navrhovanom prístupe - spracovaní príkladov, aby si premysleli,  ako so žiakmi pracovať tak,
aby z ponúkaných možností na projekte vyťažili čo najviac.

VIDEOZÁZNAM

Dôležitou  súčasťou projektu  MYSLI, UROB, UKÁŽ je  nahrávanie žiackych výstaviek na
videozáznam,  ich vyhodnocovanie, ďalšie  spracovanie (zostrih)  a  distribúcia zúčastneným
učiteľom i ďalším záujemcom. Film zachytáva atmosféru výstaviek, deti predvádzajúce svoje
demonštrácie  a  ich  pokusy  vlastnými  slovami  predstaviť  svoju  pomôcku,  hračku,
demonštráciu, popísať a vysvetliť jej činnosť. 

Film je  nielen odmenou pre zúčastnených, motiváciou pre ďalších  záujemcov o projekt a
zbierkou nápadov. Tým, že vo filme sú spracované záznamy zo všetkých zúčastnených škôl,
poskytuje učiteľom a žiakom možnosť konfrontovať svoje prístupy a výsledky s ostatnými.
Učiteľ sa môže k záznamu opakovane vracať a získať tak nový obraz o vedomostiach svojich
žiakov, analyzovať ich prejav, všímať si chyby, ktorých sa dopúšťajú. Môže porovnať svojich
žiakov s inými. 

PEDAGOGICKÝ VÝSKUM

Videozáznam  zo  žiackych  výstaviek  je  cenným materiálom  aj  z  hľadiska  didaktického
výskumu. Umožňuje porovnávať prístupy a vedomosti žiakov rôzneho veku, analyzovať ich
na základe činnosti  a vysvetľovania. Nespornou výhodou je, že deti sú v principiálne inej
pozícii, ako keď sa priamo testujú vedomosti, ktoré mali nadobudnúť v škole. Hovoria o tom,
čo ich nejakým spôsobom zaujíma. Nie sú skúšané - počas výstavky neodpovedajú na otázky
učiteľa, ale z vlastného popudu (túžba pochváliť sa) alebo na otázky svojich rovesníkov, či
mladších alebo starších detí. Práve v takýchto situáciách - keď musia používať vlastné slová -
možno odhaliť, nakoľko rozumejú pozorovaným javom, ako používajú pojmy, ktorými ich
zásobuje školská fyzika, či tieto pojmy správne pochopili, alebo ich zavedenie bolo predčasné
a ich poznatky sú formálne. Či  sú to prázdne slová bez obsahu,  pretože chýba dostatočná
zásoba skúseností, alebo sú ich poznatky už formalizované a vedia ich rozumne používať. 

Tým, že získavame informácie len od tých detí, ktoré sa dobrovoľne zapojili do projektu, a
teda možno predpokladať,  že  majú o fyziku záujem,  zistené výsledky iste  nezodpovedajú
úrovni priemeru populácie. O to väčšmi by sme si mali všímať prejavené nedostatky a na ich
základe meniť tiež vlastné vyučovacie postupy.

VYHODNOTENIE ÚVODNÉHO ROČNÍKA
Nultého ročníka projektu sa zúčastnili štyri školy: ZŠ Pankuchova a SG Mercury z Bratislavy,
ZŠ Duklianska z Bánoviec nad Bebravou a ZŠ z Oravského Veselého. Spolu sme zaznamenali
102  demonštrácií.  Niektoré  z  nich  sa  opakovali  na  viacerých školách,  ale  nikdy  neboli
rovnaké. 

Ani jedna z prezentovaných demonštrácií nebola skutočným experimentom. Deti totiž počas
demonštrácie nemenili podmienky - parametre - ako je to typické skutočné experimenty. Iba v
13 prípadoch boli demonštrované javy predvedené naraz v dvoch a viacerých alternatívnych
prevedeniach alebo aspoň vzájomne porovnávané. Hoci viaceré demonštrácie priam ponúkali
možnosť na experimentovanie (zmenšiť/zväčšiť nádobu, meniť množstvo vody, dať do jednej
fľaše dvoch rôznych karteziánov - ktorý kedy začne klesať, meniť polohu fľaše, ...). 
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Deti  ukazovali  na  výstavke  (až  na  ojedinelé  výnimky) len  jedno  hotové  riešenie.  Pred
publikum predstúpili len s tým, čo sa im zdalo najlepšie. Takže ak sa aj žiak sám musel počas
prípravy  demonštrácie  rozhodovať  medzi  rôznymi  alternatívami,  nechal  si  to  pre  seba,
neupozornil  na  tieto  momenty, neuviedol,  čo  ovplyvnilo  jeho výber, rozhodovanie,  a  tak
odovzdal  len  časť   poznatku,  ktorý svojou  prácou  získal.  Toto  nie  je  chybou detí,  je  to
odrazom zakorenených hodnôt v našej spoločnosti a spôsobu výučby v školách. Hodnotíme
len konečný pozitívny výsledok - nie vlastnú prácu, tvorivé hľadanie. Je to teda tiež moment,
ktorý treba zmeniť. 

Iba v 2 prípadoch deti poukázali na praktické využitie predvádzaného javu (hydraulický lis,
odstredivá sila v žmýkačke).
Fakt,  že  niektoré  pokusy  pripravili  nezávisle  od  seba  mladší  aj  starší  žiaci,  je  dobrým
dôkazom,  že  aj  zdanlivo  jednoduché  veci  môžu  mať  dobrý  obsah  pre  deti  s rôznou
skúsenosťou, s rôznymi poznatkami. Súčasne rovnaké pokusy v prevedení mladších a starších
žiakov umožňujú sledovať posun v myslení a vedomostiach žiakov, postupné zdokonaľovanie
vyjadrovania. 

Jasne sa potvrdilo, že najmladší účastníci  projektu - piataci ešte nemajú potrebu predvádzaný
jav vysvetľovať. Uspokojuje ich úspešné predvedenie pokusu a jeho stručný popis - z čoho sa
pokus  skladá,  čo  možno  pri  ňom  pozorovať.  Ojedinelé  pokusy  o  vysvetlenie  sú  vždy
intuitívne, deti používajú jednoduchý (bežný, prirodzený) jazyk. Starší žiaci už majú snahu
pozorované javy vysvetliť a  škola  to  od nich  aj  vyžaduje. Majú však potlačenú vnútornú
potrebu  hľadať  príčiny.  Vytratila  sa  prirodzená  zvedavosť.  Uspokoja  sa  príliš  rýchlo
s formálnou, často nezmyselnou odpoveďou bez toho, aby ju zhodnotili. 

Na hodinách fyziky sa deti učia, že vždy treba vysvetliť, prečo sa stalo práve to, čo sa stalo.
No takéto vysvetlenie sa väčšinou len naučia - reprodukujú. Len málokedy ho získajú vlastnou
poznávacou činnosťou. Zo strany detí to nie je skutočné hľadanie príčin a podmienok. V škole
totiž dostávajú zväčša hotový  poznatok. 

Siedmaci už používajú odborné termíny, s ktorými sa stretli na hodinách fyziky (napr. tlak,
pretlak,  ťažisko,  intenzita  magnetického  poľa,  zotrvačnosť,  gravitačná  sila,  ...),  ale  často
nesprávne.  Keď si  majú jav  vysvetliť medzi  sebou alebo dokonca mladším spolužiakom,
ukáže sa, že im nie je všetko jasné a znalosti sú len formálne, že za používanými pojmami
nevidia ich fyzikálny zmysel. (ak voda klesne pod spodný okraj rúrky - násosky, prestane
pôsobiť tlak a voda prestane vytekať; hydraulický lis - menšia plocha sa stlačí menšou silou,
väčšia väčšou, je na to rovnica F1.S1=F2.S2; nádobu treba utesniť, aby tlak neunikal preč; ...)
Svedčí to o tom, že zavádzanie fyzikálnych pojmov formou, ktorá je pre našu školu bežná,
nerešpektuje skúsenosti žiakov, ba práve naopak - ešte väčšmi vzďaľuje fyziku od reálneho
života.

Potom je samozrejmé, že aj v prípadoch, keď sa žiaci snažia o poctivé vysvetlenie s pojmami,
ktorým nerozumejú, je výsledok pochybný - fyzikálne vysvetlenia sú chybné (vztlaková sila
závisí  od  hustoty  kvapaliny  a  od  hustoty  telesa;  tlak  kvapaliny  je  tým väčší,  čím  väčšia
hladina tlačí;...), viaceré deti si zamieňajú pojmy množstvo vzduchu a jeho objem, no čo je
ešte závažnejšie, zamieňajú si príčinu s následkom (keď pôsobí na kvapalinu rovnaký tlak, vo
všetkých miestach vzniká rovnaká sila; spojené nádoby - dole je spoločný tlak, z oboch strán
rovnaký, preto sa hladiny vyrovnávajú; ...)
Iba v 15 prípadoch starších detí bolo možné uvedené vysvetlenie považovať za správne. 

POTREBA ROZUMIEŤ ŽIAKOM
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Pre učiteľa sú veľmi cenné prípady, kedy sa žiak pokúša vysvetliť jav, s ktorým sa na hodine
fyziky dosiaľ nestretol alebo pri výklade používa vysvetlenie získané z iného - neškolského
zdroje (časopis, kniha, film, hra) alebo sa pokúša o vlastné vysvetlenie. Učiteľ má pritom
možnosť  spoznávať  rozmýšľanie  žiakov  a  ich  názory  na  vec  -  takzvané  vedecké
predkoncepcie.  Zreteľne  sa  prejavili  sa  v siedmich  prípadoch:  vodná  lupa  -  voda  veci
zväčšuje; pri fúknutí medzi dve zavesené plastové fľaše sa tieto priblížia, lebo vzduch, ktorý
fúknem medzi ne sa otočí okolo fliaš; v napájadle je nad vodou vo fľaši prázdno; domáci
elektroskop - trením o vlasy vyrobím elektrinu, ktorá pritiahne alobal prilepený na pliešku. 
Vo filmoch nevystupuje učiteľ. Z vystupovania detí však možno dedukovať na jeho prístup.
Do akej miery pracovali deti samostatne, ako boli inštruované, akým systémom sú zvyknuté
pracovať  v škole.  Na  formu  kritickej  samokonfrontácie  vlastnej  práce  s inými  nie  sme
zvyknutí.  Toto  považujeme  za  jeden  z dôležitých  momentov  zlepšovania  vlastnej  práce
učiteľa. Nestačí byť informovaný o práci a výsledkoch kolegov, treba ich aj vidieť. V každom
prípade bol prejav detí silne ovplyvnený osobnosťou učiteľa, jeho metódami, spôsobom práce,
prístupom k žiakom. Ak boli žiaci zvyknutí, že učiteľ ich prerušuje, aj počas predvádzania
svojich pokusov sledovali učiteľa, čakali, ako zareaguje.

PRÍPRAVA ĎALŠIEHO ROČNÍKA
Dlhodobým zámerom je  rozbehnúť  projekt  tak,  aby bežal  celý školský rok a  aby sa stal
prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu, v rámci pripravovaného nového kurzu Fyzika
zážitkom.

Uzávierka prihlášok je každoročne 31. marca. Výstavky  budú prebiehať začiatkom mája. Ak
sa prihlásite do stanoveného termínu, prídeme spraviť videozáznam aj z vašej výstavky. 

Vieme,  že  viacerí  učitelia  pracujú  podobným spôsobom aj  bez  projektu  MYSLI, UROB,
UKÁŽ. Tešíme sa na nových účastníkov i na deti, ktoré sa na projekte zúčastnili minulý rok.
Sme zvedaví na pokrok, ktorý spravili od minulého roku. Budeme radi, keď deti budú klásť
väčší dôraz na experimentovanie - keď ukážu rôzne varianty svojich hračiek a demonštrácie
pri  rôznych  podmienkach;  a  keď  ukážu  nielen  dobré,  ale  aj  zlé  riešenia  a  na  výstavke
predstavia  aj jednotlivé etapy riešenia problémov. 
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