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Abstrakt 
 

Príspevok predstavuje nové, netradičné formy experimentu - reálny vzdialený 
a virtuálny experiment – a ich implementáciu do výučby predmetu fyzika. Na príklade piatich 
vzdialených reálnych matematických kyvadlách, rozmiestnených v rôznych častiach sveta, 
a jednej interaktívnej simulácie, ako virtuálnom experimente, demonštrujeme možnosti ich 
uplatnenia na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Našim cieľom je ukázať, ako možno 
využívať najnovšie informačné a komunikačné technológie na podporu medzipredmetových 
vzťahov, rozvoj počítačových kompetencií a kritického myslenia. K tomuto účelu sme 
vytvorili didaktické prostriedky vo forme pracovných listov a začali sme realizovať 
pedagogický experiment. Analýza prvých dosiahnutých výsledkov je diskutovaná. 
 
Kľúčové slová: fyzika, reálny vzdialený experiment, virtuálny experiment, matematické 
kyvadlo, vyučovací proces 
 
Abstract 
 

The paper deals with the innovative forms of experiments – real remote and virtual 
experiment – and their implementation into physics education. On example of five real remote 
simple pendulums, placed in various parts of the world, and one virtual simulation of 
pendulum we demonstrate the possibilities of their integration to all three education levels. 
Our goal is to show how it is possible to use the latest Information and Communication 
Technologies for support the inter-subject relations and for developing computer competence 
and critical thinking. For this purpose we have developed teaching tools in the form of 
worksheets and have started a pedagogical experiment. Analysis of pilot results is discussed. 
 
Key words: Physics, real remote experiment, virtual experiment, simple pendulum, 
educational process 
 
 

1. ÚVOD 
 
Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) spôsobil, že prenikli 

prakticky do všetkých oblastí života a v zásadnej miere ich ovplyvňujú. To platí aj pre oblasť 
školstva. Implementácia IKT do výučby už v súčasnosti prebieha vo všetkých vyučovacích 
predmetoch. Ani fyzika nie je výnimkou. A nie sú to len powerpointové prezentácie, 
jednoduché animácie, či multimediálne obsahy, ktoré má v súčasnosti k dispozícii študent 
i učiteľ fyziky. Virtuálne a vzdialené experimenty sú vo svete bežným javom a súčasťou 
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výučby prírodovedných predmetov. Na Slovensku o nich zatiaľ hovoríme ako o novinke, 
o ktorej vie máloktorý  vyučujúci či študent.  

Cieľom predloženého príspevku je predstaviť virtuálne a vzdialené reálne experimenty 
a na príklade experimentov Matematické kyvadlo ukázať možnosti ich využitia na všetkých 
úrovniach vzdelávania.   
 

2. e-EXPERIMENTY 
 
Experiment v akejkoľvek forme je neoddeliteľnou súčasťou výučby fyziky. Tvorí 

podklad pre aktívne poznávanie a nadobúdanie vedomostí, ktoré vo svojej praxi preferuje aj 
laureát Nobelovej ceny za fyziku C. Wieman (2005). Práve jeho meno sa spája s virtuálnymi 
experimentmi, nakoľko zaviedol využitie interaktívnych simulácií vo výučbe fyziky. Ukazuje 
sa, že ich implementácia do vyučovacieho procesu, a s tým spojená aktívna participácia 
študentov na hodinách, vedie k lepšiemu pochopeniu javov reálneho sveta a trvácnejším 
vedomostiam. 

Virtuálne experimenty (softvérové aplikácie) sú simuláciou reality, často za 
zidealizovaných podmienok, bez prejavov reálneho prostredia, ako sú napr. šum či tlmenie. 
Umožňujú sústrediť pozornosť študenta na podstatu sledovaného javu a často sprostredkúvajú 
nepozorovateľné úkazy, ako napr. voľný pád na Jupiteri alebo tepelný pohyb častíc. 
Umožňujú zastaviť pohyb, spomaliť ho či dokonca krokovať. Ideálne sú na rozvoj kritického 
myslenia – a to v rámci aktivít na overovanie fyzikálnej správnosti danej simulácie (nájdeme 
aj pod názvom applet, physlet). 

Na Internete môžeme v súčasnosti nájsť množstvo virtuálnych experimentov. Najmä 
ponuka simulácií v anglickom jazyku je mimoriadne bohatá. Snáď najznámejšou stránkou 
s virtuálnymi experimentmi je stránka Coloradskej univerzity http://phet.colorado.edu, ktorá 
v súčasnosti voľne ponúka 83 virtuálnych experimentov z fyziky. Okrem nich tu nájdeme aj 
experimenty z biológie, chémie či matematiky. Ďalšou známou a kvalitnou stránkou je 
stránka Waltera Fendta http://walter-fendt.de/, kde nájdeme simulácie v 30 jazykových 
mutáciách. Vďaka kolektívu autorov z gymnázia Jána Papánka v Bratislave tu nájdeme aj 13 
appletov v slovenskom jazyku. 

Reálne vzdialené experimenty fungujú v e-laboratóriách so vzdialeným prístupom 
prostredníctvom počítača s pripojením na Internet. Ktokoľvek s internetovým pripojením tak 
môže daný voľne prístupný vzdialený experiment nielen sledovať, ale s ním aj aktívne 
pracovať – meniť nastaviteľné parametre, merať, získavať experimentálne dáta, preniesť ich 
do svojho PC a vyhodnocovať ich. Podstatou je, že užívateľ nie je závislý ani od času, ani od 
priestoru, kde sa práve nachádza. Laboratórne cvičenia tak môžu prebiehať aj mimo 
školského laboratória, bez časovej tiesne či iných negatívnych faktorov, ktoré môžu 
v laboratóriu ovplyvňovať experimentátora.  

Za jeden z prvých fyzikálnych vzdialených experimentov možno považovať 
experiment Enloa z roku 2000 (Enloe a kol., 1999). O štyri roky neskôr sa doc. Lustigovi 
podarilo spustiť prvý vzdialený experiment v susednej Českej republike (Tkáč, Schauer, 
2011). Dodnes udržiava v nepretržitej prevádzke e-laboratórium, ktoré aktuálne ponúka 7 
vzdialených reálnych experimentov z fyziky a je voľne dostupné na adrese 
http://www.ises.info.  

V roku 2010 bolo oficiálne otvorené aj prvé prírodovedné e-laboratórium na 
Slovensku, ktoré vzniklo na Trnavskej univerzite v spolupráci s doc. Lustigom a je voľne 
dostupné na adrese http://kf.truni.sk/remotelab. V súčasnosti je v prevádzke 6 experimentov 
z elektriny, experiment monitorujúci ovzdušie. Ako unikáty možno považovať realizovaný 
chemický experiment (Elektrochemický článok) a dva experimenty z mechaniky (Voľný pád 
a Matematické kyvadlo). Náročnosť experimentov z mechaniky spočíva v tom, že častokrát 
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treba snímať pohyb trvajúci zlomok sekundy a takisto je potrebné aj automatické uvádzanie 
aparatúry do štartovnej pozície – t.j. nahradiť ruku experimentátora malým robotom 
(Ožvoldová a kol, 2009).  

Potreba zavádzania virtuálnych a vzdialených experimentov (spoločným názvom e-
experimentov) do výučby vychádza z nasledovných poznatkov: 
- fyzika patrí na školách vo všeobecnosti medzi neobľúbené predmety (Juríková, 2010) a to 

kvôli náročnosti, nezaujímavosti, absencii experimentov a pod., 
- študenti by na hodinách fyziky prijali viac experimentov (Tkáč, Schauer, 2011), 
- na hodinách ich najviac baví práca na Internete, resp. samotný Internet (Vasilíková, 2009), 
- vyučovanie podporované elektronickými výučbovými prostriedkami prispieva 

k znižovaniu negatívnych postojov k predmetu fyzika (Záhorec, Hašková, 2009). 
Ďalším rozhodujúcim faktorom, ktorý poukazuje na e-experimenty ako vhodnú 

metódu experimentovania vo výučbe, sú výhody, ktoré so sebou prináša ich využívanie: 
- úspora času, priestoru, financií, 
- eliminovanie rizika úrazu, 
- možnosť využiť ako demostračný experiment v prednáške, bez náročnej prípravy 

experimentu, 
- motivácia študentov „hrať sa“ (virtuálny experiment) alebo ovládať experimentálnu 

aparatúru napr. v Jemene, 
- riešenie pre diaľkových študentov alebo invalidných študentov (Nickerson a kol., 2007), 
- možnosť demonštrácie experimentov, ktoré nie sú realizovateľné v školskom laboratóriu 

(napr. dôkaz nekonštantnosti tiažového zrýchlenia využitím matematických kyvadiel, ktoré 
sú rozmiestnené na rôznych miestach na svete (Žovínová, Ožvoldová, 2010)), 

- možnosť využívať vzdialené experimenty pri skúškach študentov, kde majú ozrejmiť 
pozorovaný fyzikálny jav a diskutovať možné závislosti.  

V nasledujúcej časti predstavíme päť e-experimentov „Matematické kyvadlo“ 
nachádzajúce sa na rôznych miestach sveta. Ukážeme možnosti ich implementácie do výučby. 

 
3. e-EXPERIMENT -  MATEMATICKÉ KYVADLO 

 
Pripravené študijné materiály budú prezentovať  päť vzdialených experimentov 

(http://kf.truni.sk/remotelab, http://rcl.physik.uni-kl.de) a jeden virtuálny experiment 
(http://phet.colorado.edu), s ktorými budeme pracovať. Predstavme si bližšie  jednotlivé 
experimenty. 
 

3.1 Vzdialený experiment Matematické kyvadlo  
 

Experiment Matematické kyvadlo (v anglickej a slovenskej verzii) sa nachádza na 
stránke http://kf.truni.sk/remotelab (priama adresa slovenskej verzie: 
http://remotelab5.truni.sk/sk.html). Po načítaní stránky (obr. 1) vidí užívateľ v ľavej časti 
obrazovky prostredníctvom webovej kamery živý obraz časti kyvadla (guľu zavesenú na 
vlákne). Pod ním sa nachádza posuvník, pomocou ktorého sa nastavuje začiatočná výchylka 
kyvadla. V pravej časti obrazovky sa zaznamenáva graf, kde sa budú zobrazovať výstupné 
dáta: modrou farbou okamžitá hodnota výchylky kyvadla v závislosti od času a červenou 
farbou kyvy. Nad grafom sa nachádza počítadlo kyvov (1 kmit = 2 kyvy). Ak je posuvník 
neaktívny, s experimentom pracuje iný užívateľ (doba čakania max 5 minút). Ak je posuvník 
aktívny, užívateľ si zvolí začiatočnú výchylku a spustí experiment. Po rozkývaní kyvadla 
môže sledovať priebeh experimentu cez kameru, ale aj grafické vyjadrenie tohto priebehu. 
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Obr. 1 Vzdialený experiment Matematické kyvadlo 
 

Od okamihu rozkývania kyvadla zároveň prebieha záznam dát v numerickej podobe (k 
ich získaniu je potrebné mať aktivované automatické otváranie okien). Po zastavení merania 
sa experimentálne dáta v grafickej podobe prenesú do grafu v spodnej časti obrazovky. Pod 
týmto grafom sú tlačidlá pre export dát v numerickej podobe. Tieto dáta pozostávajú z troch 
údajov: čas, okamžitá výchylka, počet kyvov. Po prenesení dát do svojho počítača ich môže 
užívateľ ďalej spracúvať. (Pozn.: Dĺžka závesu je 2,07 m (Majerčík, 2010). 

 
3.2 Vzdialené experimenty Svetové kyvadlo 

 
Vzdialený experiment Svetové kyvadlo sa nachádza v e-laboratóriu prof. Jodla na 

adrese http://rcl.physik.uni-kl.de. Po načítaní úvodnej stránky si užívateľ môže zvoliť 
jazykovú mutáciu stránky v nemčine, angličtine, francúzštine a taliančine. Na hornej lište si 
potom zvolí: RCLs/ World Pendulum. Následne sa mu otvorí zoznam matematických 
kyvadiel, ktoré autori rozmiestnili pôvodne na piatich miestach. V súčasnosti sú aktívne štyri 
kyvadlá: dve v Nemecku, v Litve a v Jemene. Po kliknutí na vybrané kyvadlo (obr. 2) sa 
v ľavej časti obrazovky zobrazí živý obraz z webovej kamery a pod ním údaje o lokalite 
a kyvadle: názov lokality, zemepisná šírka, nadmorská výška, dĺžka závesu (pri teplote 20 
°C), polomer závažia a koeficient teplotnej rozťažnosti závesu. 
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Obr. 2 Vzdialený experiment Svetové kyvadlo 
 

V pravej časti obrazovky môže užívateľ vyplniť základné údaje o sebe (tento krok je 
možné vynechať). Po potvrdení (tlačidlo START EXPERIMENT) sa užívateľ stáva 
experimentátorom a môže začať merať. V pravej časti obrazovky si nastaví začiatočnú 
výchylku a spustí experiment. V hornej časti obrazovky ubieha časový limit na realizáciu 
experimentu. Maximálny čas je 180 s. Ak experimentátor neaktualizuje WWW stránku do 
uplynutia limitu, automaticky stráca kontrolu nad experimentom. 

Namerané experimentálne dáta sa zobrazujú v spodnej polovici obrazovky po kliknutí 
na tlačidlo MEASURE. Tlačidlo reaguje až od chvíle, kedy je vozík, ktorý slúži na uvedenie 
kyvadla do pohybu, v pokoji. Opakovaným stláčaním tlačidla MEASURE sa aktualizujú dáta 
z experimentu a zároveň sa aj obnovuje časový limit 180 s. Experimentátorovi experiment 
poskytuje nasledovné výstupné údaje: aktuálny počet periód, doba kmitu – perióda, uhol 
výchylky, celkový čas, teplota v miestnosti (Žovínová, Ožvoldová, 2010). Po ukončení 
merania si užívateľ môže experimentálne dáta zaznamenať a ďalej s nimi pracovať. 

 
3.3 Virtuálny experiment Matematické kyvadlo 

 
Virtuálny experiment Matematické kyvadlo (obr. 3), ktorý využívame pri ukážke 

implementácie e-experimentov do výučby, je súčasťou súboru appletov Coloradskej 
univerzity a nachádza sa na adrese http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-
lab_en.html.  
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Obr. 3 Virtuálny experiment Matematické kyvadlo 
 

Užívateľ si môže zvoliť prácu s jedným aj s dvomi kyvadlami. Nastaviteľnými 
parametrami sú: dĺžka závesu, hmotnosť závažia, trenie, rýchlosť pohybu, umiestnenie 
kyvadla (Mesiac, Zem, Jupiter, Planéta X, beztiažový stav), začiatočná výchylka. Užívateľ 
môže sledovať vektory rýchlosti a zrýchlenia a celkové energie oboch kyvadiel. Ako 
doplnkové nástroje má k dispozícii centimeter, stopky a optickú bránu, ktorá mu určí dĺžku 
jednej periódy.  
Applet  ponúka výstupné dáta v podobnej forme ako experiment Svetové kyvadlo – t.j. 
konečné hodnoty daných veličín, s ktorými potom možno ďalej pracovať. Vidíme, že tento 
virtuálny experiment pmúka širokú škáli zmeny parametrov a následné možnosti bádania.  
V nasledujúcej časti predstavíme príklady zadaní pre jednotlivé úrovne vzdelávania 
s využitím predstavených e-experimentov. 

 
4. e-EXPERIMENTY VO VÝUČBE 

 
Prezentované zadania sú určené pre žiakov základných škôl (7. – 8. ročník), pre 

študentov gymnázia a pre vysokoškolských študentov. 
 

4.1 Zadanie pre základné školy 
 

Štátny vzdelávací program stanovuje pre žiakov základnej školy v celku „Sila 
a pohyb. Práca. Energia“ nasledujúce témy (Štátny vzdelávací program: Fyzika, 2009): 
gravitačná sila, gravitačné pole, sila a jej účinky, rovnomerný pohyb, dráha a rýchlosť, čas, 
pohybová a polohová energia, vzájomné premeny pohybovej a polohovej energie, zákon 
zachovania energie. Nasledujúca séria úloh je vo vyučovacom procese aplikovateľná v rámci 
motivácie k danej téme a najmä k opakovania prebraných tém na konci tematického celku. 
Úlohy k témam budú aplikované na jeden jav – konkrétne pohyb matematického kyvadla. 
1. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-
lab/pendulum-lab_en.html a vypracujte nasledujúce úlohy: 
a) Nastavte si lokalitu Zem (Earth), vychýľte kyvadlo a sledujte jeho pohyb. Aký tvar má 

krivka, ktorú opisuje závažie. Čo vieme povedať o rýchlosti pohybujúceho sa závažia. Je 
konštantná? 
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b) Ktorú veličinu v simulácii musíte zmeniť, aby sa kyvadlo správalo tak, ako reálne kyvadlo 
na Zemi? 

c) Vynulujte nastavenia, lokalitu nastavte na Zem (Earth) a zistite, či hmotnosť závažia alebo 
dĺžka závesu (lanka) vplýva na pohyb kyvadla. 

d) Zmeňte lokalitu kyvadla na Mesiac (Moon), Jupiter a beztiažový stav (g = 0). Sledujte 
pohyb kyvadla v jednotlivých lokalitách. Popíšte ho a skúste ho dať do súvisu 
s gravitačným poľom na Mesiaci a Jupiteri. 

e) Popíšte polohovú a pohybovú energiu kyvadla, keď výchylka kyvadla je najväčšia a pri 
prechode rovnovážnou polohou (čiarkovaná priamka) (pomôcka: tlačidlo Show Energy). 

f) Bude platiť zákon zachovania mechanickej energie? Bude platiť aj v prípade, že trenie 
(friction) bude nenulové? Na aký druh energie sa bude v tomto prípade meniť polohová  
a pohybová energia?  

2. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://remotelab5.truni.sk/sk.html a vypracujte 
nasledujúce úlohy: 
g ) Uveďte kyvadlo do pohybu a nechajte ho pohybovať sa cca 5 minút. Popíšte, ako sa menil 

graf, ktorý ste po ukončení merania získali. Skúste porovnať túto situáciu so situáciou 
v predošlom experimente, kedy ste skúmali pohyb s trením (friction). 

h) Platil v tomto prípade zákon zachovania mechanickej energie? Vysvetlite. 
 

4.2 Zadanie pre stredné školy 
 

Študenti gymnázia majú počas svojho štúdia fyziky zvládnuť aj nasledujúce témy 
(Štátny vzdelávací program: Fyzika, 2009):  amplitúda, frekvencia, perióda kmitania, 
vlastnosti kyvadla, kinetická a potenciálna energia, zákon zachovania energie. Na základe 
stanovených požiadaviek môžeme študentom zadať v rámci motivácie, nadobúdania a 
opakovania učiva nasledujúce úlohy: 
1. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-
lab/pendulum-lab_en.html a vypracujte nasledujúce úlohy: 
a) Nastavte si lokalitu Zem (Earth). Pracujte s jedným kyvadlom a meňte hmotnosť závažia. 

Má zmena hmotnosti vplyv na pohyb kyvadla? Matematicky zdôvodnite. 
b) Aká má byť podľa teórie doba periódy pre kyvadlo dĺžky 1m? Aká pre 2,5 m? Výpočty 

overte pomocou funkcie Photogate Timer na určenie dĺžky periódy. 
c) Odmerajte dobu trvania periódy pre Mesiac (Moon) a Jupiter. Vypočítajte gravitačné  

zrýchlenia Mesiaca a Jupitera a porovnajte ich s teóriou. Určte relatívnu odchýlku 
merania s experimentom. 

d) Pri akej výchylke kyvadla platí vzťah pre periódu kyvadla, ktorý sa používal v predošlých  
úlohách? Správa sa virtuálny experiment podľa tohto predpokladu? 

e) Kedy má matematické kyvadlo maximálnu/minimálnu kinetickú/potenciálnu energiu? 
f) Kedy platí a kedy neplatí zákon zachovanie mechanickej energie pri matematickom  

kyvadle? 
2. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://remotelab5.truni.sk/sk.html a vypracujte 
nasledujúce úlohy: 
g) Uveďte kyvadlo do pohybu a nechajte ho pohybovať sa cca 5 minút. Popíšte, ako sa menil 

graf, ktorý ste po ukončení merania získali. O aký druh pohybu sa jedná? Porovnajte 
s virtuálnym experimentom (veličina trenie – friction). 

h) Pomocou kyvadla určte gravitačné zrýchlenie v Trnave (dĺžka závesu je 2,07 m). 
3. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://rcl.physik.uni-kl.de (RCLs/World Pendulum) 
a vypracujte nasledujúce úlohy: 
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j) Pracujte s kyvadlami v Nemecku, Litve a v Jemene. S ich pomocou určte gravitačné 
zrýchlenia pre dané lokality. Dokážte, že gravitačné zrýchlenie nie je konštanta. Od 
akých parametrov závisí jeho hodnota (pri dôkaze využite geografickú mapu)? 

k) Kto v histórii uskutočnil rovnako zameraný experiment v rámci svojich ciest po svete? 
 

4.3 Zadanie pre vysoké školy 
 

Zadanie pre študentov fyziky, budúcich učiteľov, sme navrhli nasledovne: 
1. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-
lab/pendulum-lab_en.html a vypracujte nasledujúce úlohy: 
a) Určte fyzikálnu správnosť experimentu z nasledujúcich hľadísk: 
 i) doba trvania periódy vo vzťahu k dĺžke závesu; 
 ii) doba trvania periódy vo vzťahu k veľkosti gravitačného zrýchlenia (Mesiac a 
Planéty); 
 iii) platnosti vzorca pre periódu kyvadla vo vzťahu k veľkosti počiatočnej výchylky. 
b) Na základe vektorov rýchlosti a zrýchlenia z experimentu nakreslite graf závislosti 

rýchlosti a zrýchlenia na okamžitej polohe. Porovnajte s teóriou. 
c) Určte hodnotu gravitačného zrýchlenia na neznámej Planéte X a pokúste sa ju 

identifikovať. 
d) Navrhnite spôsob určenia hodnoty kinetickej a potenciálnej energie kyvadla a zrealizujte 

ho. 
2. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://remotelab5.truni.sk/sk.html a vypracujte 
nasledujúce úlohy: 
e) Možno pri maximálnej možnej výchylke v experimente hovoriť o malej odchýlke (do 5°)? 

Matematicky zdôvodnite. 
f) Určte gravitačné zrýchlenie v Trnave (dĺžka závesu je 2,07 m). Získanú hodnotu porovnajte 

s tabuľkovou hodnotou pre danú lokalitu a určte relatívnu odchýlku merania. 
3. Zoznámte sa s experimentom na stránke http://rcl.physik.uni-kl.de (RCLs/World Pendulum) 
a vypracujte nasledujúce úlohy: 
g) Kombináciou experimentov s predchádzajúcim experimentom navrhnite spôsob na dôkaz 

nekonštatnosti gravitačného zrýchlenia a zrealizujte ho. Určte relatívne odchýlky 
jednotlivých meraní. 

      f) Prečo je dôležité pri experimente poznať aj teplotu v miestnosti? Vysvetlite pomocou     
fyzikálneho vzorca. 

Vhodnosť pripravených študijných pomôcok vo forme pracovných listov, štruktúrovaných pre 
jednotlivé stupne škôl,, resp. projektového vyučovania  sme overovali priamo vo výučbe. 
Výsledky ukazujú pozitívny vzťah žiakov a študentov k vzdialenému experimentovaniu. 
Hlbšia analýza výsledkov bude predmetom pripravovanej publikácie. 

 
5. ZÁVER 

 
V príspevku sme predstavili dva typy e-experimentov – vzdialený reálny a virtuálny 

experiment – ako nové formy experimentov, ktoré umožňujú zvyšovanie aktívne poznávanie 
študentov a  ako ukazujú výskumy, i trvácnosť nadobudnutých vedomostí. Prezentovali sme 
teoretické východiská ukazujúce vhodnosť ich zakomponovania do výučby.  
Na základe využívanie existujúcich piatich e-experimentov Matematické kyvadlá, 
umiestnených na rôznych miestach sveta, sme pripravili tri série úloh pre jednotlivé stupne 
vzdelávania. Štruktúrovane sme prezentovali, ako možno rovnaké e-experimenty využiť 
na základnej, strednej aj vysokej škole.  
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Na základe analýzy získaných prvotných výsledkov  s implementáciou e-experimentov 
do vyučovacieho procesu môžeme prezentovať nasledovné  skúsenosti  na základnej 
a strednej škole: 
1. Na štyroch základných školách žiaci pracovali na projektoch s využitím vzdialeného 

experimentu. Po vypracovaní a odprezentovaní projektov žiaci vypĺňali dotazník. Prevahu 
mali pozitívne reakcie na netradičný spôsob experimentovania (Žovínová, 2011). 

2. Študenti tercie osemročného gymnázia neboli na začiatku semestra schopní riešiť 
jednoduché fyzikálne príklady. V súčasnosti sú na základe e-experimentov nielen schopní 
riešiť príklady, ale si tieto aj sami vymýšľať a zadávať. Okrem toho nachádzajú pri riešení 
kreatívne spôsoby, ako sa k výsledku dopracovať, sú teda schopní logicky uvažovať.  

3. Počas hodín s využitím e-experimentov prebieha výučba v počítačovej miestnosti. Keď 
študenti zasadnú k počítačom, niektorí z nich neodolajú a zapnú si online hru alebo sa 
prihlásia na sociálnu sieť. Avšak prevažná väčšina sadá za počítač s otázkou: „Máme si 
zapnúť Colorado?“   

Našim cieľom je rozšíriť využívanie e-experimentov na slovenských školách. 
Prezentované zadania ako súčasť pracovných listov budú v krátkej dobe umiestnené na 
stránke Katedry fyziky TU (http://kf.truni.sk). Chceme prispieť ku komplexnejším 
a trvácnejším vedomostiam študentov z fyziky a kladnému posunu fyziky v rebríčkoch 
obľúbenosti školských predmetov. 
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