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11. Manažérske zhrnutie: 
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1. Didaktický experiment 

2. Využitie didaktického experimentu v prírodných vedách 

 

 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. V súčasnosti patria prírodovedné predmety k najmenej obľúbeným vyučovacím 

hodinám v slovenských stredných školách. Atraktivitu  prírodovedných 

predmetov u žiakov by mohla zvýšiť práca s vhodne zvolenými metódami, ktoré 

žiaka zaktivizujú. Sú to metódy priameho zmyslového poznávania vecí a javov, 

medzi ktoré patria demonštrácia, pozorovanie, fenologické pozorovanie a pokus. 

 

2. Využitie didaktického experimentu v prírodných vedách 
 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

a, Metóda pokusu 

Pokus je metóda, ktorá skvalitňuje osvojovanie si zručností a vedomostí, pri 

ktorej je rozvíjané logické myslenie žiakov. Tí sú nútení prepájať teoretické 

poznatky s praxou.  Pokus považujeme za najcennejšiu metódu prírodovedného 

skúmania i výučby prírodovedných predmetov. Pokus je vyššou formou 

pozorovania, prebieha v známych podmienkach, pričom aspoň jeden z 

pokusných faktorov je umelo riadený. Na rozdiel od pozorovania, kde ani 

učiteľ ani žiak nezasahuje do prírodného deja, pokus je vždy spojený s aktívnou 

činnosťou, zámerným riadením jedného alebo viacerých faktorov určitého javu 

za účelom potvrdenia alebo vyvrátenia hypotézy. Ide o  zámerné vyvolanie 

istého javu, za účelom poznania jeho zákonitostí alebo overovania poznatkov 

o jave. Pokus musí byť jednoduchý, realizovateľný s jednoduchými 

pomôckami, musí byť názorný, primeraný schopnostiam žiakov, bezpečný a 

mal by rešpektovať aj ekologické hľadisko. Na jeho príprave, realizácii a 

vyhodnotení sa majú zúčastňovať všetci žiaci. Výsledky pokusu učiteľ nikdy 

neoznamuje žiakom vopred Učiteľ, ale i žiaci by mali pri realizácii pokusov 

dodržiavať isté pravidlá. 

 Povinnosti učiteľa: 

 - každý pokus si vopred sám zrealizovať, 

 - premyslieť si cieľ pokusu a spôsob riešenia, 

 - zabezpečiť potrebné pomôcky a prírodniny, 

 - zvážiť možné nebezpečenstvá a vhodnými opatreniami im predchádzať, 

 - dbať na dodržiavanie hygieny a bezpečnosti práce. 

 Povinnosti žiakov:  

- dbať na pokyny vyučujúceho, 

 - dodržiavať pracovný postup, 

 - pri manipulácii s látkami používať určené náčinie a ochranné pomôcky, 

 - látky neochutnávať a opatrne k nim privoniavať,  

- chrániť si oči,  

 - pri pokusoch nejesť a nepiť, 

 - udržiavať čistotu a poriadok na pracovnom mieste, 

 - po ukončení práce si umyť ruky.  

  



12. Závery a odporúčania: 
 

  Používanie rôznych didaktických pomôcok výrazne zvyšuje kvalitu výučby 

prírodovedných predmetov. Prepájanie teoretických vedomostí a zručností 

s využitím experimentu prispieva ku zvyšovaniu kvality výučby jej hlbšieho 

pochopenia.  
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