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7 INTERAKTÍVNY POČÍTAČOVÝ PROGRAM STELLARIUM VO 

VÝUČBE – PEDAGOGICKÝ EXPERIMENT 

 

Z analýzy a prieskumu súčasnej situácie v astronomickom vzdelávaní  vyplýva, že výučba 

astronómie, aj keď je zaradená do vzdelávacích programov, sa realizuje predovšetkým 

klasickými metódami.  Ukazuje sa, že v témach z astronómie absentujú  dostupné inovačné 

prostriedky, ktoré umožňujú lepšie pochopenie základných astronomických pojmov 

a zákonitostí. A to aj napriek tomu, že štátny vzdelávací program preferuje výučbu na základe 

aktívnej tvorby vedomostí a s využitím výpočtovej techniky. Zaradenie interaktívnych 

virtuálnych počítačových  programov  do procesu výučby je v súčasnom období podľa 

oficiálnych dokumentov Ministerstva školstva SR veľmi dôležité. V súčasnom svete rýchleho 

rozvoja IKT možno považovať využívanie interaktívnych počítačových programov  za základný 

prvok podpory kvalitného vzdelávacieho prostredia. V tejto súvislosti vidíme priestor aj na 

efektívne zaradenie IKT do výučby astronómie.  Keďže zaradenie IKT do výučby 

astronomických tém nepovažujeme za samoúčelné,  rozhodli sme sa overiť do akej miery môžu 

takéto inovačné snahy ovplyvniť kvalitu a kvantitu vedomostí žiakov z astronómie. Do 

výskumu boli zapojení žiaci základných a stredných škôl, pričom pedagogický experiment, 

ktorý sme zrealizovali  sa uskutočnil v závislosti od typu školy -  v dvoch na sebe nezávislých 

časových obdobiach. V rámci nášho pedagogického experimentu sme do výučby fyziky 

respektíve prírodovedy zaradili vo vybraných témach z astronómie prácu s 

astronomickým interaktívnym programom Stellarium. V prvom období  (1. polrok školského 

roku 2011/2012) sme sa zamerali na žiakov 1.stupňa základných škôl.   V druhom období 

(školský rok 2013/2014 a 2014/2015) boli objektom nášho prieskumu študenti stredných škôl. 

Cieľom pedagogického experimentu, ktorý sme zrealizovali na základných 

a stredných školách  bolo zistiť, nakoľko implementácia virtualizácie do výučby tém z 

astronómie ovplyvní rozsah a kvalitu vedomostí, ako aj  pochopenie základných 

astronomických dejov. 

Na jednotlivé témy s astronomickým obsahom sme vypracovali metodické postupy a 

úlohy, ktoré boli odskúšané v pilotnom projekte - v rámci  Detskej univerzity v Prešove a vo 

výučbovom procese študentov fyziky učiteľského smeru na fakulte humanitných a prírodných 

vied Prešovskej univerzity v Prešove.  Následne boli oslovené  základné školy a gymnázia, kde 

sme realizovali pedagogický experiment. Učitelia, ktorí realizovali tento experiment boli 
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zaškolení na prácu s interaktívnym programom. Súčasne  boli oboznámení s jednotlivými 

úlohami a to formou konzultácií a prostredníctvom metodického materiálu. Vyučovacie témy 

boli vybrané na základe analýzy vzdelávacích programov zapojených škôl.  Bližšie informácie 

o zapojení škôl, zložení respondentských skupín, priebehu pedagogického experimentu, 

časovom trvaní tohto experimentu ako aj o jeho výsledkoch  uvádzame v nasledujúcej časti 

práce. 

 

7.1 Výskum a výsledky na primárnom stupni ZŠ 

 

Pre potreby  vyššie uvedeného cieľa výskumu sme v kontexte s výskumným zámerom 

sformulovali výskumné otázky (problémy výskumu) a to:  

1. Výskumné problémy vzťahujúce sa k analýze kognitívnych schopností: 

 Aká je aktuálna úroveň vedomostí  z astronomických prvkov u  žiakov ZŠ?  

 Nakoľko sa zvýši úroveň vedomostí  žiakov pri implementácii metodických postupov 

pomocou interaktívneho počítačového programu Stellarium? 

 Je miera nárastu vedomostí u žiakov vo všetkých oblastiach učiva z astronómie  

rovnaká? 

 Pomôže  zaradenie programu Stellarium  dostatočne v problémových otázkach žiakom 

lepšie porozumieť  základným pohybom Zeme a ich dôsledkom? 

2. Prieskumné problémy vzťahujúce sa k analýze učebnej motivácie: 

 Zvýši sa učebná motivácia žiakov, ktorí používajú počítačový program Stellarium 

oproti žiakom, ktorí danú výučbu absolvujú klasickým spôsobom? 

 Bude výučbová hodina s implementáciou astronomického programu pre žiakov 

zaujímavejšia, ako klasická výučbová hodina? 

3. Prieskumné úlohy vzťahujúce sa k počítačovým zručnostiam: 

 Ako žiaci zvládnu prácu s počítačovým programom Stellarium?  

 

7.1.1 Stanovenie hypotéz pedagogického experimentu (ZŠ) 
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S cieľom  zistenia vplyvu implementácie metodických postupov pomocou interaktívneho 

počítačového programu na zvýšenie  úrovne vedomostí žiakov sme testovali hypotézu  𝐻0: 

Úspešnosť vedomostí z astronomických prvkov bude rovnaká v obidvoch skupinách t.j. 

v skupine, ktorá sa učila klasickou metódou (KS) a v skupine, kde bola výučba realizovaná 

pomocou počítačového programu Stellarium (ES). 

Testovali sme  hypotézu o zhode podielov dvoch základných súborov v tvare 

𝑯𝟎: 𝝅𝟏 = 𝝅𝟐 

K hypotéze 𝐻0, ktorú budeme testovať na hladine významnosti 𝜶 = 𝟎, 𝟏 sme zvolili 

alternatívnu hypotézu v tvare 

𝑯𝟏: 𝝅𝟏 ≠ 𝝅𝟐 

t.j. žiaci experimentálnej skupiny (ES), v ktorej bude prebiehať výučba astronomického učiva 

s využitím počítačového programu Stellarium, dosiahnu lepšie výsledky vo vedomostnom teste 

ako žiaci kontrolnej skupiny  (KS), ktorí sa učia klasickým spôsobom. 

Výskumná vzorka: 

Experimentálna skupina: 72 žiakov 4. ročníka  1. stupňa základnej školy (ZŠ Kúpeľná, Prešov, 

ZŠ  Súkromná škola, Prešov) 

Kontrolná skupina: 70 žiakov 4. ročníka  1.stupňa základnej školy (ZŠ Čsl. Armády, Prešov)  

Výber jednotlivých tried v rámci jednotlivých škôl bol urobený učiteľmi na základe výsledkov 

koncoročného hodnotenia žiakov v tretej triede. Do výskumu boli zaradené triedy 

s porovnateľným koncoročným hodnotením.  

Metódy výskumu 

Na potvrdenie hypotéz sme použili dotazník, výstupný test,  prirodzený pedagogický 

experiment a exaktné matematicko – štatistické metódy 

 

7.1.2 Metodika realizácie pedagogického experimentu (ZŠ) 
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V experimentálnej skupine (ES) – na rozdiel od kontrolnej skupiny (KS) – bol pri výučbe 

tematického celku ZEM, SLNKO A HVIEZDY VO VESMÍRE  použitý interaktívny 

počítačový program Stellarium. Pre učiteľov  bol vypracovaný metodický návod, ako aj úlohy 

na jednotlivé témy, ktoré boli predkladané  žiakom. Žiaci riešili tieto úlohy samostatne 

pomocou počítačového programu Stellarium.  Jednotlivé úlohy boli vytvorené na základe  

virtualizácie jednotlivých astronomických javov, ktoré tak žiak mohol pozorovať v kratšom 

časovom intervale v porovnaní so skutočnosťou. Úlohy boli koncipované s cieľom  vytvoriť 

bádateľsky orientované vyučovanie. Vyučovacie hodiny prebiehali striedavo – výkladovo  

pomocou projekcie (2 hodiny) a  v počítačovej učebni, kde žiaci sami podľa pokynov učiteľa 

pracovali s počítačovým programom Stellarium v rozsahu 4 hodín.  

Rovnaké témy sa preberali aj v kontrolných skupinách, kde výučba prebiehala klasickou 

metódou. Učitelia v jednotlivých školách vyučovali súčasne v experimentálnej triede, ako aj 

v kontrolnej triede. 

V prvej téme sa učitelia so svojimi žiakmi  v súlade s obsahovým a výkonovým 

štandardom  zamerali na vysvetlenie nasledujúcich okruhov  poznatkov: 

 Zem sa otočí okolo vlastnej osi za jeden deň (24 hodín) /žiak má pochopiť ako vzniká 

deň a noc 

 Zem je planéta, ktorá obieha okolo hviezdy nazývanej Slnko za jeden rok 

  obeh  družice Zeme/ fázy  Mesiaca 

 Mesiac a planéty  nesvietia svojím svetlom, ale odrážajú  svetlo dopadajúce naň zo 

Slnka. 

Počas vyučovacej hodiny sa žiaci v experimentálnej skupine si v počítačovom programe 

Stellarium zobrazili Zem tak, ako ju vidno z Mesiaca a posúvaním času sledovali rotáciu Zeme 

okolo vlastnej osi (obrázok 6a). Sledovali čas /napr. určitého kontinentu  a určili tak dĺžku dňa.  

Z planéty Mars sledovali obeh Mesiaca okolo Zeme (obrázok 6b). 
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Obrázok 6 a) virtuálny pohyb Zeme okolo osi             b) virtuálny pohyb  Mesiaca okolo Zeme  

     

          

 

                  

Obrázok 7 Simulácia zdanlivého  pohybu  a) Slnka      b) Zeme 

                                                                                           

Žiaci si v počítačovom programe Stellarium nastavili Slnko na juh / t.j.  čas obeda - 

poludnie a posúvaním času určovali jeho výšku nad obzorom a to v dňoch rovnodennosti 
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a v dňoch  slnovratu (obrázok 7a). Na zobrazenej mriežke odpočítavali približné hodnoty. 

V ďalšom sledovali obeh Zeme okolo Slnka (obrázok 7b). 

 

V druhej téme  sa učitelia so svojimi žiakmi zamerali na problematiku súvisiacu 

s orientáciou  na oblohe. V súlade s obsahovým a výkonovým štandardom  zamerali na 

vysvetlenie nasledujúcich okruhov  poznatkov: 

 vymenovať v poradí planéty slnečnej sústavy Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, 

Saturn, Urán a Neptún 

 planéty, Slnko a ďalšie objekty (kométy, asteroidy)  spolu tvoria slnečnú sústavu 

 charakterizovať súhvezdie ako viditeľné usporiadanie hviezd do rozpoznateľného 

obrazca 

 rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej oblohy Orión, Veľkú medvedicu ako cirkumpolárne 

súhvezdie a nájsť hviezdu Polárku 

 

Žiaci si v počítačovom programe Stellarium zobrazili nočnú oblohu v smere severu. 

Vyhľadali si asterizmus Veľký voz.  Pomocou pomocných  funkcií v paneli nástrojov si 

zobrazili názvy, čiary a mytologické obrazy súhvezdí. Poznávali, že Veľký voz je súčasťou 

súhvezdia Veľkej medvedice, Malý voz súhvezdia Malej medvedice (obrázok 8). Našli si 

hviezdu Polárku a posúvaním času sledovali, ktoré súhvezdia môžu pozorovať.    

 

 

Obrázok 8 Určenie polohy Polárky 
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V ďalšom si nastavili nočnú oblohu na leto  a určovali letné súhvezdia asterizmu Veľkého 

trojuholníka (obrázok 9). 

 

Obrázok 9 Určenie súhvezdí Letného trojuholníka 

 

V tretej téme  sa učitelia so svojimi žiakmi zamerali na problematiku Slnečnej 

sústavy. V súlade s obsahovým a výkonovým štandardom  zamerali na vysvetlenie 

nasledujúcich okruhov  poznatkov: 

 popísať rozdiel medzi hviezdou a planétou 

 opísať rozdiel medzi terestrickou planétou (Zemi podobnej) a joviálnou planétou 

(hviezde podobnej) 

 vymenovať planéty slnečnej sústavy 

 vymenovať objekty slnečnej sústavy (meteor, kométa ....)  

 

Žiaci si v počítačovom programe Stellarium vyhľadávali jednotlivé planéty Slnečnej 

sústavy. Porovnávali povrch jednotlivých planét, t.j. ktoré planéty sa najviac podobajú Zemi. 

Pre definovanie planét a Mesiaca ako objektov odrážajúcich svetlo, pozorovali  Venušu 
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a Mesiac v rôznych fázach (obrázok 10 a, b).  Pri simulovaní pohybu kométy, pozorovali ako 

sa mení jej vzhľad pri priblížení sa k Slnku (obrázok 11a) a simuláciou meteorického roja 

určovali súhvezdie z ktorého meteory zdanlivo vylietavajú (obrázok 11b).  

 

             

Obrázok 10 Povrch  a) Venuše                                          b) Mesiaca 

      

 

       

Obrázok 11 Simulácia a) kométy                                         b) meteoru 
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 Aplikovaný vedomostný test 

Nezávislou premennou, s ktorou sme manipulovali pri pedagogickom experimente, bola 

aplikácia edukačného programu na vyučovacích hodinách prírodovedy. Závisle premennou 

v našom experimente v našom experimente boli výkony žiakov – ich vedomosti, ktoré sme 

zisťovali didaktickým testom. Použitý didaktický test obsahoval 12 úloh s otvorenou 

odpoveďou.  

 

Otázky testu:  

 

1. Aký je rozdiel medzi planétou a hviezdou? 

2. Vymenuj,  aké objekty patria do slnečnej sústavy. 

3. Ktoré planéty sú v susedstve Zeme? 

4. Vysvetli ako vzniká deň a noc. 

5. Napíš ako sa rozdeľujú planéty slnečnej sústavy. 

6. Vysvetli prečo nevidíme v noci Mesiac keď je vo fáze - nov. 

7. Prečo sa v našej zemepisnej šírke striedajú ročné obdobia? 

8. Čo je to súhvezdie ? Vymenuj, aké súhvezdia poznáš. 

9. Ktorá planéta je najväčšia z našej slnečnej sústavy? 

10. Boli hodiny astronómie pre Teba zaujímavé? 

11. Zaujal Ťa výučbový program Stellarium? Chcel/a by si sa viac dozvedieť  

o astronómii? 

12. Čo sa Ti najviac páčilo na programe? Chcel/a by si viac takýchto výučbových hodín? 

13. Myslíš si, že výučbový program Ti pomohol skôr pochopiť preberané učivo? 

 

V rámci testu boli zahrnuté aj postojové otázky. Štruktúra jednotlivých otázok bola 

nasledovná: 

 otázky na zistenie zapamätania (1, 2, 3, 5, 8 a 9) 

 otázky na porozumenie (4, 6, 7 a 13)  

  otázky postojové  (10) 

 otázky motivačné  (11,12)  boli realizované  len v ES. 
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Pri oprave testu bol použitý arbitrážny spôsob hodnotenia. Maximálny počet bodov získaných 

v teste bol 18, t.j. 2 body za správnu odpoveď, 1 bod za čiastočne správnu odpoveď a 0 bodov 

za nesprávnu odpoveď. Didaktický test bol zadávaný dva týždne po odučení tematického celku 

ZEM, SLNKO A HVIEZDY VO VESMÍRE. Každý žiak dostal didaktický test a priamo doň 

vpisoval odpovede. Čas na vyplňovanie testu bol 20 minút. Formulár výstupného didaktického 

testu z prírodovedy pre 4. ročník pre experimentálnu triedu bol bez postojových (motivačných)  

otázok. Výsledky odpovedí  žiakov v experimentálnej a kontrolnej skupine sú v grafickej 

a kvantitatívnej podobe prezentované na  Obrázku 12 a Tabuľke 24. 

 

7.1.3 Analýza a interpretácia výsledkov (ZŠ) 

 

V našom výskume  sme sa  zamerali na porovnanie hodnôt získaných z výstupného testu 

v experimentálnej a kontrolnej skupine a to nielen v celkovom hodnotení, ale aj v jednotlivých 

otázkach. U všetkých premenných sme zisťovali rozloženie normality zodpovedajúceho 

Gaussovej krivke.   

 

Obrázok 12 Diagram  percentuálnej úspešnosti riešenia  testových úloh v  experimentálnej (ES) 

a kontrolnej (KS) skupine.  
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Tabuľka 24 Percentuálna úspešnosť ES a KS pre jednotlivé otázky 

Otázky 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ES [%] 81,9 40,7 72,3 77,6 55,0 38,7 39,2 34,6 59,7 91,94 

KS[%] 61,1 30,7 45,6 50,2 43,4 24,3 18,5 24,9 44,3 74,4 

z 2,8* 1,3 3,4* 3,6* 1,4 1,9* 2,8* 1,3 1,9*  

  

Žiaci ES riešili výstupný didaktický test s väčšou úspešnosťou vo všetkých typoch otázok. 

Z porovnania výsledkov vyplýva, že rozdiel v úspešnosti riešenia didaktického testu je vo 

vedomostných otázkach je 20% v prospech experimentálnej skupiny (vedomostný typ otázok 

žiaci experimentálnej skupiny riešili s úspešnosťou 64,9% (žiaci kontrolnej skupiny 44,9%). 

Štatistickú významnosť sme testovali  testovacou štatistikou, ktorá má tvar 

𝑧 =  
𝑃1 − 𝑃2

√
𝑃1(1 − 𝑃1)

𝑛1
+

𝑃2(1 − 𝑃2)
𝑛2

 

pričom rozdelenie tejto testovacej štatistiky môžeme aproximovať rozdelením N(0,1) a kritické 

hodnoty vypočítať ako príslušné kvantily normovaného normálového rozdelenia. Oblasť 

prijatia hypotézy 𝐻0 je vymedzená kvantilmi  𝑧𝛼

2
 =𝑧0,05 = −1,645 a  𝑧1−𝛼

2
 = 𝑧0,95 = 1,645.  

Vypočítaná hodnota z = 2,5 nepatrí do intervalu (-1,645, 1,645) t.j. 𝑧 > 𝑧1−𝛼a teda na hladine 

významnosti 𝛼 = 0,1 môžeme konštatovať, že žiaci získavajú väčšie vedomosti, ak výučba 

vybraných astronomických celkov sa realizuje  pomocou počítačového programu Stellarium. 

Z analýzy tabuľkových hodnôt vyplýva, že miera štatistickej významnosti z je  pre jednotlivé 

otázky odlišná. Vysoká miera štatistickej významnosti sa potvrdila pre výučbové témy, pri 

pochopení ktorých musí žiak zapojiť svoju  predstavivosť. Počítačový program Stellarium môže 

predstavovať názornú demonštračnú pomôcku potrebnú pre preberanie daného učiva. 

Z uvedeného vyplýva, že hypotéza H0  sa nepotvrdila a platí hypotéza H1. 

 

Vyhodnotenie dotazníka v rámci postojových otázok. 

Súčasťou testu boli aj postojové otázky, ktorých cieľom bolo zistiť, ako sa žiakom páčila 

výučba tém z astronómie pomocou interaktívneho počítačového programu Stellarium 

a klasickým spôsobom (otázka č.10). Vysoké percento kladných odpovedí poukazuje na známy 
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fakt, že astronómia žiakov nižších ročníkov zaujíma. Napriek tomu, aj v tejto záujmovej otázke 

sa prejavil výrazný rozdiel. Až 89% žiakov,  ktorí pracovali v ES, vyjadrilo kladný postoj   k 

otázke,  či boli pre nich hodiny astronómie zaujímavé, čo je o 17% viac, ako v KS.   U žiakov 

v ES sme zisťovali aj postoje žiakov na úlohu programu pri pochopení danej témy (otázka 10, 

11, 13). Kladný postoj k takejto forme vyučovania vyjadrilo 97%respondentov.  Na konkrétnu 

otázku : Čo sa im najviac páčilo, respondenti uvádzali, „.... všetko“.  Na otázku 13 či im práca 

s počítačovým programom pomohla lepšie pochopiť učivo, žiaci prejavili až v 88% prípadoch 

kladný postoj. Z hľadiska technických zručností práce s počítačovým programom, ako uvádzali 

učitelia, malo 6%  žiakov problémy.  

 

7.1.4  Odporúčania na základe vyhodnotenia experimentu (ZŠ) 

 

Na základe parciálnych výsledkov jednotlivých prirodzených experimentov, ktorými riešitelia 

projektov overovali účinnosť MDP a postoje učiteľov a žiakov vo vzťahu k MDP konštatujeme, 

že: 

 nami vytvorené metodické postupy pre prácu s počítačovým programom pomohli 

zvýšiť výkony žiakov v kognitívnej oblasti v Prírodovede na 1.  stupni základnej školy 

ZŠ, 

 potvrdili, že práca s počítačovým programom Stellarium je vhodná pre bádateľsky 

orientovanú výučbu 

 žiaci prejavili záujem o vyučovanie s interaktívnym programom a vyjadrili pozitívne 

postoje k vyučovaniu,  

 učitelia prejavili záujem o vyučovanie s metodickým postupom pri práci s počítačovým 

programom, namietali však, že k danej forme výučby nie je dostatok metodického 

materiálu a preto príprava naň je pre nich náročná 

 experiment preukázal, že pre žiakov 4. ročníka primárneho vzdelávania je dôležité 

zaradenie virtualizácie pre pochopenie základných poznatkov o pohybe Zeme 

a Mesiaca, ako aj základnej  orientácie na oblohe 

  experiment preukázal, že učivo pre pochopenie dôsledkov pohybu Zeme a sklonu 

zemskej osi nie je na dostatočnej úrovni ani pomocou virtualizácie 

Najdôležitejšie závery výskumu 
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Z jednotlivých prieskumov a pedagogického experimentu, ako aj analýzy jednotlivých učebníc 

a informačných listov jednotlivých typov vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov  

môžeme  konštatovať, že: 

1. Súčasná úroveň základných astronomických poznatkov  žiakov ZŠ je veľmi nízka. 

2. Príprava učiteľov na primárne vzdelávanie v tejto oblasti je nepostačujúca, alebo žiadna. 

3. Rozsah hodín, ktoré sú venované tejto oblasti je pre pochopenie a záujem žiakov  

nedostatočný. 

4. Zrušením časovej dotácie pre astronómiu v rámci fyziky ZŠ klesá aj záujem 

o informálne vzdelávanie v tejto oblasti.  

5. Pri tejto výučbe sa nevyužívajú inovačné prostriedky virtualizácie. 

6. Učebnice, ktoré sú určené pre primárne vzdelávanie obsahujú množstvo chýb. 

7. Pre oblasť vzdelávania astronomických prvkov na základných školách nie sú vytvorené 

všeobecné štandardy, okrem primárneho vzdelávania, kde však tieto štandardy 

vytvorené Ministerstvom školstva SR  obsahujú faktické chyby. 

8. Vyučovanie základných astronomických pojmov závisí len od školského programu 

jednotlivých škôl.  

 

Odporúčania pre prax 

Vychádzajúc z týchto zistení odporúčame pre prax: 

1. Vymedziť štandardy astronomického vzdelávania pre primárne vzdelávanie len do 

základnej pojmovej oblasti.  

2. Na základe výsledkov výskumu vedomostí  budúcich učiteľov primárneho stupňa zo  

základných astronomických pojmov,  odporúčame zaradiť do vysokoškolskej  výučby 

tematické celky z astronómie.   

3. Pre bádateľsky orientované vyučovanie zaradiť do výučby interaktívne počítačové 

programy, ktoré využívajú virtualizáciu napr. počítačový program Stellarium.  

 

 

7.2 Úspešnosť edukácie pomocou programu  Stellarium na gymnaziálnom stupni 

vzdelávania 
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Pre potreby  vyššie uvedený cieľ výskumu sme v kontexte s výskumným zámerom sformulovali 

výskumné otázky (problémy výskumu) a to: 

1. výskumné problémy vzťahujúce sa k analýze kognitívnych schopností: 

 aká je aktuálna úroveň vedomostí  z astronomických prvkov u študentov gymnázií 

 nakoľko sa zvýši úroveň vedomostí u žiakov pri implementácii metodických postupov 

pomocou interaktívneho počítačového programu Stellarium 

 je miera nárastu vedomostí u žiakov vo všetkých oblastiach rovnaká 

2. výskumné problémy vzťahujúce sa k analýze učebnej motivácie: 

 ako sa zvýši učebná motivácia žiakov, ktorí používajú počítačový program Stellarium 

oproti žiakom, ktorí danú výučbu absolvujú klasickým spôsobom 

3. výskumné úlohy vzťahujúce sa k počítačovým zručnostiam: 

 ako žiaci zvládnu prácu s počítačovým programom Stellarium  

 

7.2.1 Stanovenie hypotéz pedagogického experimentu (SŠ) 

 

S cieľom  zistenia vplyvu implementácie metodických postupov pomocou interaktívneho 

počítačového programu na zvýšenie  úrovne vedomostí žiakov sme testovali hypotézu  𝐻0: 

Úspešnosť vedomostí z astronomických prvkov bude rovnaká v obidvoch skupinách t.j. 

v skupine, ktorá sa učila klasickou metódou (KS) a v skupine, kde bola výučba realizovaná 

pomocou počítačového programu Stellarium (ES). 

Testovali sme  hypotézu o zhode podielov dvoch základných súborov v tvare 

𝑯𝟎: 𝝅𝟏 = 𝝅𝟐 

K hypotéze 𝐻0, ktorú budeme testovať na hladine významnosti 𝜶 = 𝟎, 𝟏 sme zvolili 

alternatívnu hypotézu v tvare 

𝑯𝟐: 𝝅𝟏 ≠ 𝝅𝟐 
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t.j. žiaci experimentálnej skupiny (ES), v ktorej bude prebiehať výučba astronomického učiva 

s využitím počítačového programu Stellarium, dosiahnu lepšie výsledky vo vedomostnom teste 

ako žiaci kontrolnej skupiny  (KS), ktorí sa učia klasickým spôsobom. 

Výskumný súbor 

Vzhľadom na to, že  témy z astronómie sa vo výučbe fyziky  v rámci edukačného procesu 

nerealizujú na každej škole, bolo ťažko realizovateľné vybrať náhodným výberom výskumný 

súbor, ktorý by bol  rovnocenný  vo všetkých parametroch (vedomosti, zručnosti, schopnosti, 

zdravotný stav, motivácia, postoje atď.)  

  Výskumný súbor sme zvolili na základe dostupného výberu a to na gymnáziách, ktoré 

majú v svojom školskom pláne naplánovaný čas na preberanie tém z astronómie (Gymnázium 

Snina, Gymnázium J. Reymana, Prešov) a gymnázium Konštantínova, Prešov, kde sa 

astronómia nevyučuje (pre túto skupinu absentovala KS.)   

 Do výskumného súboru sme zaradili žiakov z vyššie uvedených  gymnázií v Prešove 

(50 ES, 48 KS) a gymnázia v Snine (23 ES a 25 KS). Spolu výskumný súbor tvorilo  146 

žiakov. Vstupným didaktickým testom (pretestom) sme zisťovali úroveň vstupných vedomostí 

žiakov, ktorí sa mali zúčastniť pedagogického experimentu.  Predmetný  didaktický test bol 

realizovaný  elektronickou formou.   

Experimentálna skupina (ES): 86 žiakov (Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove 50 

žiakov, Gymnázium, Študentská 4, Snina 22 žiakov, Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 14 

žiakov ) 

Kontrolná skupina (KS)  63 žiakov  (20 žiakov Gymnázium Študentská 4, Snina,  43 žiakov 

Gymnázium J. Raymana, Prešov).  

 

Vyučovanie v obidvoch skupinách bolo realizované v školskom roku 2013/2014 a v 

2014/2015,   

- v rovnakom vyučovacom predmete - fyzika,  

- počas troch týždňov v rozsahu piatich hodín 

- bolo použité rovnaké učivo: tematický celok „Orientácia na oblohe , Slnečná sústava 

a Keplerove zákony“,  

- učitelia mali rovnakú kvalifikáciu, 

- učitelia mali viac ako 10 ročnú pedagogickú prax, 

- učitelia absolvovali školenie pre prácu s interaktívnym počítačovým programom, 
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- boli oboznámení s jednotlivými úlohami a metodickými postupmi jednotlivých 

astronomických úloh, 

- učitelia v jednotlivých školách vyučovali súčasne v ES, a v KS. 

 

Metódy výskumu 

Na potvrdenie hypotéz sme použili pretest, dotazník, výstupný test,  prirodzený pedagogický 

experiment a exaktné matematicko – štatistické metódy. 

 

7.2.2 Metodika realizácie pedagogického experimentu (SŠ) 

 

Pred začatím experimentu sme uskutočnili štatistickú analýzu pretestu výsledkov žiakov 

v jednotlivých skupinách. Vzhľadom na to, že výsledky pretestu vykazovali nízku úspešnosť 

vo všetkých skupinách a odpovede boli volené náhodne, nebrali sme ich do úvahy pri celkovom 

štatistickom spracovaní.   

V experimentálnej skupine (ES) – na rozdiel od kontrolnej skupiny (KS) – bol pri 

výučbe tematického celku Astronómia  použitý interaktívny počítačový program Stellarium. 

Vyučovacie hodiny prebiehali striedavo - na  hodine pomocou projekcie a  v počítačovej 

učebni, kde žiaci sami podľa pokynov učiteľa pracovali s počítačovým programom Stellarium 

na vopred vybraných úlohách. Úlohy boli koncipované s cieľom, aby zahŕňalo riešenie otázok 

a problémov žiakmi na základe údajov, ktoré získali virtuálnym pozorovaním. Rovnaké témy 

sa preberali aj v kontrolných skupinách, kde výučba prebiehala klasickou metódou. Samotný 

experiment sa realizoval počas 5 vyučovacích hodín. 

V prvej etape pedagogického experimentu  sa učitelia so svojimi žiakmi  sústredili na 

orientáciu na oblohe a rozdelenie súhvezdí. Tejto aktivite sa venovali počas 2 vyučovacích 

hodín. 

Pri práci s počítačovým programom Stellarium si študenti vyhľadali hviezdu Polárku. 

Pomocnými funkciami v paneli nástrojov si zobrazili jednotlivé súhvezdia a určili si mriežku. 

Posúvaním času/ v dennom a ročnom režime  zisťovali, ktoré súhvezdia môžeme pozorovať 

v našich zemepisných šírkach počas celej noci a celého roka (obrázok 13), ako aj na póle a na 

rovníku. V ďalšom simulovali nočnú oblohu a sledovali, ktoré súhvezdia kulminujú o 22 hod 
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SEČ. Určili čas, kedy môžu pozorovať dané súhvezdia na nočnej oblohe.  Pozorovali aj 

súhvezdia, ktoré môžeme vidieť pozdĺž ekliptiky. Určovali v ktorých súhvezdiach môžeme 

pozorovať Mesiac a planéty. V jednotlivých  súhvezdiach určovali  jasnosť  a vzdialenosť 

hlavných hviezd.  V ďalšom sledovali pohyb Slnka po oblohe počas dňa a počas roka Tým, že 

odstránili v dolnej lište panela nástrojov atmosféru, pozorovali v ktorom súhvezdí sa Slnko 

nachádza počas denného pohybu po oblohe (obrázok 14).  

 

 

Obrázok 13 Určenie cirkumpolárnych súhvezdí 
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Obrázok 14 Simulácia zdanlivého pohybu Slnka 

 

Následne  sa počas 1 vyučovacej hodiny oboznámili so základnými  objektmi 

Messierovho katalógu t.z.v. Deep Sky objektmi a to jednak z pojmového pohľadu – hmloviny, 

hviezdokopy, galaxie, ako aj vývojového hľadiska – hviezdotvorná hmlovina – hviezdy -  

planetárna hmlovina (obrázok 15).  
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Obrázok 15 Ukážka vyučovania  

V poslednej tematickej časti, na ktorú boli vyčlenené 2 vyučovacie hodiny,  sa žiaci 

venovali Keplerovým zákonom. Ich úlohou bolo určiť vzdialenosť planéty Saturn od Slnka 

pomocou virtuálneho pozorovania t.j. pozorovali čas za aký sa dostane planéta do rovnakej 

polohy na oblohe a jeho dosadením do Keplerovho zákona  určili  vzdialenosť. V ďalšom 

virtuálne pozorovali obeh  Mesiaca okolo Zeme v závislosti od postavenia Zem – Mesiac - 

Slnko,  ako aj mesiacov okolo  Jupitera. Na základe virtuálneho pozorovania obehu mesiacov 

okolo Marsu, mali za úlohu určiť hmotnosť tejto planéty pomocou Keplerovho zákona.  

V ďalšom simulovali pohyb kométy a určovali kometárnu aktivitu v závislosti vzdialenosti od 

Slnka. 

Nezávislou premennou, s ktorou sme manipulovali, bola aplikácia edukačného 

programu na vyučovacích hodinách astronómie. Závisle premennou v našom experimente 

v našom experimente boli výkony žiakov – ich vedomosti,  ktoré sme zisťovali didaktickým 

testom. Didaktický test bol zadávaný po odučení tematického celku Astronómia. Žiaci 

vypracovali otázky testu buď v písomnej, alebo  v online podobe na hodinách fyziky. Použitý 

didaktický test obsahoval 10 vedomostných otázok  s otvorenou odpoveďou a   tri postojové 

otázky, ktoré sa týkali len žiakov v ES.  Štruktúra jednotlivých otázok bola nasledovná: 
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1. Ak sa Slnko nachádza na pravé poludnie v súhvezdí Býka, v akom súhvezdí sa bude 

nachádzať pri západe Slnka v ten istý deň? 

2. Ktoré súhvezdia môžeme vidieť počas celej noci a počas celého roka v našich 

zemepisných šírkach ? 

3. Ako môžeme určiť na základe pozorovania približnú vzdialenosť planéty od Slnka ? 

V akých jednotkách ju určujeme ? 

4. Ako môžeme určiť na základe pozorovania približnú  hmotnosť  planéty Jupiter ? 

5. V ktorých súhvezdiach môžete pozorovať planéty ? 

6. Definujte jednotky vzdialenosti používané v astronómii. 

7. Vymenujte aspoň päť objektov, ktoré môžeme pozorovať na oblohe a patria medzi 

najjasnejšie. 

8. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom kométa. 

9. V akej fáze budete vidieť Mesiac o týždeň, ak sa dnes nachádza vo fáze Nov ? 

10.  Aké objekty môžeme pozorovať na nočnej oblohe okrem Slnka, Mesiaca, planét a 

hviezd ? 

 

Postojové otázky: 

 Myslíš si, že  práca s počítačovým programom Stellarium  prispela k lepšiemu 

porozumeniu problematiky z astronómie ? 

 Myslíš, že astronómia by mala byť zaradená do výučby fyziky ? 

 Ktorá časť astronómie by podľa Teba mala byť zaradená do výučby ? 

Pri oprave testu bol použitý arbitrážny spôsob hodnotenia. Maximálny počet získaných 

bodov v teste bol 10. 

 

7.2.3  Analýza a interpretácia výsledkov (SŠ) 

 

V našom výskume sme sa zamerali na porovnanie hodnôt získaných z výstupného testu 

v experimentálnej a kontrolnej skupine. Na štatistické spracovanie údajov bol použitý program 

SPSS Statistics Version 22.  Zisťovali sme rozloženie normality zodpovedajúceho Gaussovej 

krivke. Keďže nám vyšla  hodnota pre zošikmenie 0,67  t.j. menej ako 1, pre ďalšie spracovanie 

údajov použijeme parametrickú štatistiku T – test.  Deskriptívnou štatistikou sme určili 
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základné popisné charakteristiky súboru. Pre označenie štatistickej významnosti budeme 

označovať v súlade s tradičným označením pod tabuľkou 

    * štatistická významnosť menšia ako 0.05;  

** menšia ako 0.01;  

*** menšia ako 0.001.  

V Tabuľke 26 sú uvedené priemerné hodnoty a ďalšie deskriptívne údaje výsledkov 

vedomostného testu z astronómie.   

Tabuľka 25 Deskriptívne údaje výsledkov vedomostného testu z astronómie 

N = 149 M SD min. max. Zošikmenie 

vedomostný test z astronómie 4.55 3.04 0 10 0.63 

 

Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia vedomostného testu z astronómie u skupiny 

žiakov, ktorí absolvovali klasickú výučbu astronómie a výučbu astronómie pomocou 

virtuálneho počítačového programu Stellarium  sme zistili, že žiaci v ES dosiahli štatisticky 

významne vyššie výsledky vo vedomostnom teste z astronómie (Tabuľka 26). 

 

Tabuľka 26 Výsledky T-testu pre vedomostný test z astronómie z hľadiska KS a ES skupiny žiakov 

 n M SD 95% CI  t Df D 

KS 63 2.10 1.91 [-4.97, -3.53] -11.66*** 147 1.97 

ES 86 6.35 2.39     

Pozn. ***p<.001; d - Cohen's d (effect size - veľkosť účinku); experimentálna skupina - predstavuje 

skupinu žiakov, ktorí absolvovali výučbu pomocou virtuálneho  počítačového programu.   

 

Na obrázku 16 sú prezentované  disproporcie medzi  úspešnosťou riešenia jednotlivých úloh   

žiakov v experimentálnej a kontrolnej skupine.  Z predmetného grafu je zrejmá výrazne vyššia 

úspešnosť  odpovedí žiakov  experimentálnej skupiny v porovnaní so kontrolnou skupinou. 

Žiaci ES riešili výstupný didaktický test s väčšou úspešnosťou vo všetkých typoch otázok. 
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Obrázok 16 Diagram percentuálnej úspešnosti riešenia jednotlivých testových úloh experimentálnou 

(ES) a kontrolnou skupinou (KS). 

 

Tabuľka 27  Percentuálna úspešnosť ES a KS pre jednotlivé otázky 

Otázk

y 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CP 

ES [%] 76,7

4 

56,9

7 

51,1

6 

74,4

2 
68,6 

65,1

2 

56,9

8 
68,6 54,6 

61,6

3 

78,

4 

KS 

[%] 
23,8 7,93 25,4 6,35 

26,9

8 

20,6

3 
19,5 

34,9

2 

20,6

4 

23,8

1 

49,

1 

z 7,5* 7,7 3,3* 12,2* 5,5 6,1* 5,1* 4,3 4,5* 5,0 3,8 

  

          

Kvantitatívne výsledky riešenia jednotlivých úloh   žiakmi v ES a KS sú prezentované 

v číselnej podobe v tabuľke 27.  Z porovnania výsledkov vyplýva, že rozdiel v úspešnosti 

riešenia didaktického testu je vo vedomostných otázkach je 29 % v prospech experimentálnej 

skupiny (vedomostný typ otázok žiaci experimentálnej skupiny riešili s úspešnosťou 78,4% 

(žiaci kontrolnej skupiny 49,1 %). 
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Štatistickú významnosť sme testovali  testovacou štatistikou, ktorá má tvar 

𝑧 =  
𝑃1 − 𝑃2

√
𝑃1(1 − 𝑃1)

𝑛1
+

𝑃2(1 − 𝑃2)
𝑛2

 

pričom rozdelenie tejto testovacej štatistiky môžeme aproximovať rozdelením N(0,1) a kritické 

hodnoty vypočítať ako príslušné kvantily normovaného normálového rozdelenia. Oblasť 

prijatia hypotézy 𝐻0 je vymedzená kvantilmi  𝑧𝛼

2
 =𝑧0,05 = −1,645 a  𝑧1−𝛼

2
 = 𝑧0,95 = 1,645.  

Vypočítaná hodnota z = 3,8 nepatrí do intervalu (-1,645, 1,645) t.j. 𝑧 > 𝑧1−𝛼a tedana hladine 

významnosti 𝛼 = 0,1  môžeme konštatovať, že žiaci získavajú väčšie vedomosti, ak výučba 

vybraných astronomických celkov sa realizuje  pomocou počítačového programu 

Stellarium.Z analýzy tabuľkových hodnôt vyplýva, že miera štatistickej významnosti z je  pre 

jednotlivé otázky odlišná. Vysoká miera štatistickej významnosti sa potvrdila pre otázky, ktoré 

predpokladajú predstavu celého astronomického deja. Počítačový program Stellarium môže 

predstavovať názornú demonštračnú pomôcku potrebnú pre preberanie daného učiva. 

 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: VYSTUP_SPOLU
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Obrázok 17 Krabicový graf pre analýzu porovnania úrovne vedomostí. 
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Z analýzy krabicového grafu vyplýva, že žiaci ES preukázali väčšie priemerné 

vedomosti v teste,  o čom hovorí  medián danej skupiny respondentov. V ES dosahoval 6 bodov 

(v porovnaní s výsledkami klasickej skupiny – medián 2 body).   Grafická poloha mediánu 

poukazuje na  najväčšiu koncentrácia respondentov ES medzi 6 až 1O bodov (pričom v KS bola 

najväčšia koncentrácia medzi 0 až 2 bodmi).V ES väčšina žiakov napísala test lepšie ako na 

stredný počet bodov a až 75 % žiakov napísalo test lepšie ako je priemerný počet bodov (pričom 

v KS má 75 % žiakov menej ako 2,5 bodov).Minimum pre ES je 0 bodov, 25 percentil 5 bodov, 

50 percentil predstavuje 6 bodov a 75 percentil 8 bodov pri maximálnej hodnote 10 bodov. 

V KS pri minime 0 bodov 50 percentil predstavuje iba 2 body a 75 percentil 3 body pri maxime 

6 bodov. Z uvedeného vyplýva, že hypotéza H0  sa nepotvrdila a platí hypotéza H2. 

 

Vyhodnotenie postojových otázok 

Cieľom prvej postojovej otázky bolo zistiť,  ako žiaci hodnotia interaktívny počítačový program 

Stellarium  v rámci svojho pochopenia preberaného učiva. Až 90% žiakov hodnotilo tento 

program, ako vhodnú pomôcku pre pochopenie učiva, ako môžeme vidieť na Obrázku 18. 

 

Obrázok 18 Názor žiakov na proces pochopenia preberanej látky pomocou programu Stellarium. 

 

Druhá postojová otázka sa zameriavala na zistenie postoja žiakov vzhľadom na ich záujem 

a dôležitosť zaradenia astronómie do výučby. Ich názor je znázornený na Obrázku 19. 
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Obrázok 19 Názor žiakov na zaradenie astronómie do výučby. 

 

V tretej postojovej otázke sme zisťovali názor študentov na zaradenie jednotlivých tém 

z astronómie do výučby. Mali na výber  5 tematických celkov, pričom len dva z nich boli 

v rámci výučby preberané -  téma „ Orientácia na oblohe“ a   „Slnečná sústava.“   Žiaci sa 

mohli rozhodnúť iba pre jednu z nich. Cieľom tejto postojovej otázky bolo zistiť, či majú žiaci 

záujem o niektoré témy z astronómie, aj v prípade, že sa o nich neučili v škole. Vyhodnotením 

daného dotazníka sa preukázalo, že žiaci sa zaujímajú o témy z astronómie len v prípade, ak sa 

danej téme venujú v rámci výučby. Výnimkou sú len tzv. večné otázky, ktoré môžeme nájsť 

v téme Vznik a vývoj vesmíru, kde žiaci v 17 % potvrdili svoj záujem o túto tému, napriek 

tomu, že nebola zaradená do vyučovacieho procesu. 
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Obrázok 20 Názor žiakov na zaradenie astronomických tém do výučby. 

 

7.2.4 Odporúčania na základe vyhodnotenia experimentu  (SŠ) 

 

Na základe výsledkov prezentovaných v predchádzajúcej kapitole a vyhodnotenia 

vedomostných a postojových otázok jednotlivých respondentov vyslovujeme nasledujúce 

závery a odporúčania: 

 Astronómia je lákavá pre žiakov a  má motivačný charakter pre výučbu 

prírodovedných predmetov 

 Žiaci sa zaujímajú predovšetkým o znalosti, ktoré preberajú v škole – usudzujeme 

z výsledkov, kde žiaci vyberali problematiku o ktorej by sa chceli dozvedieť viac 

(60% respondentov vybralo témy, ktorými sa zaoberali v rámci výučby) 

 Štúdium formou bádania pomocou virtualizácie je pre nich zaujímavá a preukazuje 

väčší nárast vedomostí ako klasická metóda vyučovania 

Komentár k  výsledkom výskumu 

Vzhľadom na malý počet škôl, ktoré astronómiu, alebo aspoň astronomické prvky zaradené do 

svojho školského programu a vzhľadom na existujúce školské curricula  sa nám nepodarilo 
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v rámci nášho experimentu  zaradiť viac tém z astronómie s fyzikálnym obsahom, napriek tomu 

je možné na základe našich zistení sa  domnievať, že prepojenie astronomických tém s obsahom 

učiva fyziky by napomohlo k väčšiemu záujmu o samotnú fyziku, ako aj iné prírodné vedy. Na 

gymnáziu v Prešove bol vyslovený názor, že žiaci boli nadšení prácou s počítačovým 

programom  Stellarium a prejavili záujem o ďalšie hodiny astronómie. Na druhom Prešovskom 

gymnáziu nám bol ponúknutý voliteľný predmet, ktorý by sa vyučoval pomocou počítačového 

programu Stellarium. 

  Výsledky vedomostného testu, hlavne otázkach, ktoré vyžadovali použite vzorca 

a pochopenia danej problematiky  preukázal, že žiaci v ES lepšie zvládali osvojenie týchto 

poznatkov, ako aj ich pochopenie. 

   Na základe týchto výsledkov a existujúceho systému výučby  formulujeme nasledujúce 

odporúčania : 

 je potrebné vypracovať  všeobecné štandardy na prepojenie fyzikálnych tém, ktoré 

súvisia s predpísaným učivom vo fyzike v rámci výučby na gymnáziách 

s astronomickým učivom 

 výber jednotlivých tém by mal byť v súlade so západným trendom t.j. orientovaný na 

astrofyziku 

 je potrebné vypracovať metodické materiály pre učiteľov na takto orientovanú výučbu 

t.j. formou bádania a virtualizácie.  

 

7.3  Najdôležitejšie zistenia a závery 

 

Na základe prieskumov, analýzy učebných textov, ale aj štandardov schválených Ministerstva 

školstva  SR, môžeme konštatovať že: 

1. Všeobecná úroveň základných astronomických poznatkov  našich žiakov, ale aj 

študentov  je veľmi nízka (merané štandardizovaným testom TOAST).  

2. Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia TOAST sme zistili, že existujú štatisticky 

významné rozdiely vo výsledkoch TOAST – základných astronomických poznatkov  

z hľadiska jednotlivých vekových skupín. Žiaci stredných a vysokých škôl dosiahli 
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štatisticky významne nižšie výsledky v diagnostickom teste  TOAST, ako respondenti 

vo veku od 30 do 50 rokov a taktiež aj ako respondenti vo veku nad 50 rokov. 

Predpokladáme, že jedným z významných dôvodov tohto stavu je absolútne 

vyčlenenie astronomických tém zo základného vzdelávania v rámci fyziky a to 

školskou reformou v roku 2008.  

3. Vylúčením astronomických tematických celkov z fyziky sa tejto téme venuje v rámci 

svojho školského programu minimum škôl, bez stanovenia akýchkoľvek štandardov 

výučby v tejto oblasti  

4. Klesá záujem o informálne vzdelávanie v tejto oblasti. 

5. Budúci učitelia prírodovedy, ale aj prírodných vied nemajú primerané množstvo hodín 

výučby v tejto oblasti, čím vzniká nedostatok učiteľov schopných vyučovať tento 

predmet. 

6.  Výučba astronómie sa tak  dostáva len úzkemu kruhu záujemcov oproti výučbe 

v západných krajinách – napr. USA, kde základný kurz astronómie absolvujú nielen 

študenti prírodovedných odborov, ale aj humanitných odborov. 

7. Napriek deklarovaným cieľom ministerstva školstva  ohľadne bádateľsky 

orientovaného vyučovania prírodných vied s podporou moderných informačných 

technológií, školský systém nevyužíva potenciál astronómie a využitie virtualizácie 

pre podporu tohto cieľa. 

Naše odporúčania pre tieto závery sú nasledovné: 

Domnievame sa, že pre prírodovedné vzdelávanie bádateľskou formou  s podporou inovačných 

technológií je potrebné: 

1. Zadefinovať základné obsahové a výkonové vzdelávacie  štandardy z astronómie a to 

v  súlade so vzdelávacími štandardami vyspelých krajín v tejto oblasti. 

2. Využiť vzdelávací potenciál astronómie a astrofyziky vo vyučovaní fyziky pomocou 

informačných technológií. 

3. Pripraviť metodické materiály pre učiteľov s takto orientovanou výučbou. 
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4. Pre vyučovanie fyzikálnych tém, ktoré majú súvis s astronomickými témami ako napr. 

žiarenie absolútne čierneho telesa, vznik emisných spektier, dynamika a pod. využiť 

prepojenie na  astronomické telesá a javy. 

5. Podporiť výučbu astronómie hlavne na prírodovedeckých fakultách, ktoré pripravujú 

budúcich učiteľov fyziky, aby boli schopní realizovať takúto výučbu. 

  


