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V Košiciach bolo na jeseň 2013 uvedené do prevádzky zábavné technické centrum 
SteelPARK – kreatívna fabrika. V rámci tohto centra bolo v októbri 2014 zriadené 
Bádateľské prírodovedné laboratórium, ktorého cieľom bolo prostredníctvom prak-
tickej činnosti rozvíjať vybrané bádateľské zručnosti návštevníkov – žiakov základ-
ných a stredných škôl. Príspevok sa zameriava na predstavenie Prírodovedného 
laboratória a vybraných aktivít, ktoré sa počas školského roka 2014/2015 realizovali. 
Záujem o dané laboratórium bol veľký, čo dokazujú aj počty prihlásených škôl a zú-
častnených žiakov. V rámci realizácie laboratória boli za lektorov vyškolení študenti 
učiteľstva fyziky, ktorí túto možnosť využili ako tréning a získavanie praxe pre ich 
budúcu pedagogickú činnosť. 

SteelPARK – kreatívna fabrika 

Zábavné technické centrum SteelPark (www.steelpark.sk) predstavuje pre rodičov, 
ale aj učiteľov miesto, kam zobrať deti a kde môžu na vyše 50 exponátoch samy ale-
bo pod vedením vyškolených inštruktorov objaviť a zažiť „príbeh ocele“ – od ťažby 
surovín, cez spracovanie až po výsledné výrobné procesy a hotové výrobky. Séria 
exponátov bola vytvorená aj v rámci spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 
(obr.1) a to napr.: Ako putuje blesk, Ako sa kov magnetizuje, Keď magnet vystreľuje, 
Magnetické pružiny... Interaktívne exponáty v sebe spájajú poznatky nielen z fyziky, 
ale aj z oblastí hutníctva, strojárstva, chémie, biológie, geológie, bezpečnosti a iných. 
Okrem exponátov sú pre návštevníkov pripravené aj prednášky: o supramagnetoch 
a levitujúcom vláčiku, o magnetoch a magnetizme, experimenty s vákuom, robotický 
futbal, ale aj 3D kino a mnohé ďalšie. 

   

Obr. 1. Budova kreatívnej fabriky SteelPARK, exponát Magnetické pružiny 

16 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 

Bádateľské laboratórium 

Od októbra 2014 do konca júna 2015 bolo v SteelParku po prvýkrát otvorené Báda-
teľské prírodovedné laboratórium. Do laboratória prichádzali učitelia so žiakmi, kto-
rých školy často nie sú dostatočne vybavené fyzikálnymi pomôckami a modernou 
didaktickou technikou. Laboratórium umožňuje žiakom pomocou aktívneho prírodo-
vedného experimentovania rozvíjať ich zručnosti, prehĺbiť pochopenie a porozumenie 
vybraných javov v tesnejšej väzbe na štátny vzdelávací program. Experimenty boli 
obmieňané v mesačných a neskôr dvojmesačných intervaloch po dve aktivity, na kto-
rých mohla rozdelená trieda paralelne participovať.  Okrem fyziky boli tieto aktivity 
prepojené aj s poznatkami z biológie, chémie, stavebníctva, či environmentalistiky. 
V školskom roku 2014/2015 bolo pre žiakov pripravených 7 aktivít. V nasledujúcej 
tabuľke sú uvedené názvy jednotlivých aktivít, počty skupín žiakov stredných 
a základných škôl, ktorí danú aktivitu absolvovali, a celkový počet zúčastnených žia-
kov.  

Aktivita Skupiny 
zo ZŠ 

Skupiny 
zo SŠ 

Počet 
žiakov 

Dokážeme odvážiť vzduch? 7 11 317 

Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer 9 24 513 

Súboj na labilnej tácke 11 2 253 

Ako človek dýcha? 27 7 424 

Stala sa vražda! 36 6 513 

Natankuj vodu a jazdi 25 6 456 

Ako netopier zachytí náš pohyb? 34 10 614 

Tab. 1. Aktivity bežiace v Bádateľskom laboratóriu 

Každá aktivita trvá spravidla 60 minút, pričom na začiatku si žiaci napíšu krátky test, 
ktorý je zameraný na ich prvotné poznatky o danej téme, ale aj všeobecné zručnosti 
(ako napr. čítanie grafu). Následne dostanú pracovný list, podľa ktorého pod vedením 
vyškoleného lektora (prevažne študenti učiteľského štúdia fyziky) pracujú 
s pripravenými pomôckami a postupne odhaľujú nové informácie a získavajú experi-
mentálne zručnosti. Pre učiteľov je prístupný aj metodický materiál, ktorý môžu vyu-
žiť aj na vlastných hodinách. Na záver žiaci vypĺňajú dve tabuľky, v ktorých majú 
uviesť, čo sa pri aktivite naučili, čo bolo pre nich najviac zaujímavé a aké otázky ich 
ešte zaujímajú. V druhej tabuľke hodnotia výsledky svojej práce. Tieto tabuľky slúžia 
ako sebahodnotenie žiakov po aktivite a pre nás ako spätná väzba, pomocou ktorej 
môžeme zistiť, na čo sa pri danej aktivite ešte viac zamerať, alebo čo ďalšie by žia-
kov mohlo ešte zaujímať. V nasledujúcej časti si konkrétnejšie opíšeme jednotlivé 
aktivity. 
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Obr. 2. Dofukovanie lopty 
bicyklovou pumpou 

Dokážeme odvážiť vzduch? 

Prvá aktivita, dostupná v laboratóriu celý október, bola 
zameraná na prekonanie bežnej miskoncepcie žiakov, 
že vzduch nič neváži. Úlohou žiakov bolo zistiť husto-
tu vzduchu a naplánovať s využitím vopred priprave-
ných pomôcok experiment, pomocou ktorého by zistili 
objem pumpy a odvážili vzduch touto pumpou dofu-
kovaný do lopty. Žiaci pomocou odmerného valca na-
plneného vodou a postaveného hore hlavou vo väčšej 
nádobe, do polovice naplnenej vodou, stlačením pum-
py zisťovali vytlačený objem v odmernom valci [1], 
[2]. Tento objem vzduchu postupne dofukovali do lop-
ty (obr.2), ktorej hmotnosť po každom dofúknutí odčí-
tali na digitálnych váhach, zaznamenali do tabuľky a grafu a nakoniec zistili hustotu 
vzduchu. Pri tejto aktivite žiaci rozvíjali svoje experimentálne zručnosti práce 
s vopred pripravenými pomôckami, digitálnymi váhami, ale trénovali aj zručnosti 
zaznamenávať dáta do tabuliek a grafov a následne ich analyzovať. 

Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer? 

Cieľom aktivity, ktorá prebiehala v novembri, je meranie indexu lomu vody pomocou 
laserového diaľkomera [3], [4]. Princípom 
experimentu je meranie dĺžky akvária vo 
vzduchu a dĺžky akvária naplneného vo-
dou. Žiaci sa na začiatku aktivity obozná-
mia s laserovým diaľkomerom a jeho 
princípom. Žiaci vyslovujú predpoklady o 
zmene nameranej dĺžky vo vode a vo 
vzduchu. Následne svoje predpoklady ove-
rujú meraním, pričom zdokonaľujú manu-
álnu zručnosť pracovať s laserovým 
diaľkomerom. Na základe podielu dĺžky 
akvária meranej vo vode a dĺžky nameranej 
vo vzduchu určia index lomu vody. Počas merania a pri záverečných otázkach žiaci 
objasnia, prečo diaľkomer ukazuje vo vode väčšiu vzdialenosť, a ako to súvisí so ší-
rením svetla v rôznych prostrediach. Pri danej aktivite sa môžeme zamerať na rozvoj 
rôznych žiackych zručností, napríklad práca s tabuľkou, manuálne zručnosti pri práci 
s laserovým diaľkomerom, alebo tvorba hypotéz. 

Natankuj vodu a jazdi 

Ďalšia aktivita realizovaná v mesiacoch máj a jún, ktorú si žiaci základných a stred-
ných škôl mohli vyskúšať, v sebe prepája poznatky z fyziky, chémie a environmenta-
listiky. V súčasnosti sa do popredia dostáva využívanie alternatívnych zdrojov 
energie a pohon automobilov na vodík nie je výnimka. Žiakom bol v úvode aktivity 
formou prezentácie predstavený princíp fungovania palivového článku (obr.4), ktorý 

Obr. 3. Zisťovanie dĺžky akvária 
pomocou laserového diaľkomera 
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premieňa dodávanú vodu na kyslík a úžitkový vo-
dík poháňajúci automobil [5]. Jednotlivé kompo-
nenty autíčka žiaci skladali v piatich skupinkách s 
názornou ukážkou lektora. Hlavnou úlohou žiakov 
bolo zistiť čas, ako dlho sa vie ich autíčko pohy-
bovať po 2 minútovom nabíjaní pomocou adapté-
ra. Pre porovnanie výkonu si lektor svoje autíčko 
nabil pomocou solárneho panela na slnku alebo 
pod iným svetelným zdrojom. Žiaci svoje merania 
opakovali viackrát. Čas nabíjania autíčka a jeho 
dojazdu zapisovali do tabuliek v pracovnom liste. 
V závere umiestnili žiaci všetky autíčka na dráhu 
vedľa seba a rozbehli preteky. Ak chceli byť ví-
ťazmi, museli správne využiť svoje vedomosti a doterajšie skúsenosti.  

   

Obr. 5. Stavba autíčka na vodíkový pohon a záverečné preteky autíčok 

Ako netopier zachytí náš pohyb? 

Pri jednej z posledných aktivít sa učia žiaci pracovať 
a vysvetliť princíp činnosti senzora polohy, ktorý 
majú pripojený na merací panel LabQuest. Úlohou 
žiakov je zostrojiť správnym pohybom pred senzo-
rom graf pomocou slovných inštrukcií a neskôr aj 
pohybovať sa podľa vopred pripraveného grafu. Na 
záver má každá skupinka žiakov pripraviť vlastné 
inštrukcie pre ostatné skupiny a súťažiť. Ich cieľom 
je splniť najlepšie čo najviac inštrukcií. Pri tejto ak-
tivite sa naučia žiaci pracovať s meracím panelom 
a so softvérom Vernier, čítať inštrukcie 
s porozumením, spracovať a analyzovať grafy. 

Ako človek dýcha?/Stala sa vražda!  

Spomenuli by sme v krátkosti aj dve aktivity, ktoré bežali vo februári a marci a za-
oberali sa biologickými procesmi v ľudskom tele, konkrétne dýchaním a využívali 
chemickú analýzu vzoriek pri hľadaní vraha. 

Obr. 6. Žiaci pohybujúci sa 
od a ku senzoru polohy 

Obr. 4. Sendvičový model vo-
díkového palivového článku 

19 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 

Obr. 7. Žiačky vytvárajúce 
pretlak a podtlak 

Pri aktivite Ako človek dýcha? sa žiaci snažia vy-
svetliť princíp dýchania na zjednodušenom modeli 
pľúc – plastovej fľaše s balónikmi, na ktorej usku-
točňujú aj merania so senzorom tlaku, ktorý je pri-
pojený k meraciemu prístroju VinciLab. Žiaci po-
mocou pretlakov a podtlakov (obr.7), ktoré sami 
vyvolajú na senzore tlaku, vypočítajú aj povolenú 
výšku šnorchla pri potápaní.  
Pri aktivite Stala sa vražda! sa žiaci na 60 minút 
stanú „súdnymi znalcami“, ktorých úlohou je využi-
tím troch separačných metód objasniť príčinu smrti 
zavraždeného. Žiaci pracujú v skupinkách, pričom každá využíva jednu z metód 
a svoje výsledky aj zistenia spolužiakov zapisujú do správy. Na záver musia spoločne 
sformulovať finálnu správu a určiť príčinu smrti obeti. 

Záver 

Za školský rok 2014/2015 sa aktivít dokopy zúčastnilo 149 skupín základných škôl, 
66 skupín zo stredných škôl, čo predstavuje spolu 3090 žiakov. Dúfame, že laborató-
rium bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a aj s jeho pomocou sa nám podarí 
žiakov motivovať k učeniu sa a následnému štúdiu prírodných vied. 
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