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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

- Motivácia žiakov k učeniu 

- Motivačné úlohy z fyziky 

- Motivačné úlohy z chémie 

 
 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Motivácia žiakov k učeniu je významným prostriedkom zvyšovania efektívnosti 

vyučovania. Učebná činnosť, tak ako každé správanie, sa vyvoláva a usmerňuje 

množstvom motívov, ktoré na seba navzájom pôsobia, sú hierarchicky 

usporiadané a pôsobia na pozadí individuálneho motivačného systému osobnosti 

a konkrétnej situácie. 

Zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu nie je možné bez poznania 

motivácie konkrétneho žiaka, jej ovplyvňovania a formovania a nakoniec aj 

sledovania a hodnotenia zmien, ich štruktúry, kvality a smeru. 

Motivácia v škole pramení z troch vonkajších zdrojov: 

a) procesov poznávania a získavania nových poznatkov - poznávacie potreby 

b) sociálnych vzťahov – sociálne potreby 

c) úrovne náročnosti úloh, ktoré sa kladú na dieťa - výkonové potreby. 

 
 

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


 
 

 

Učiteľ má tieto principiálne, všeobecné možnosti, ako pristupovať 

k motivovaniu: 

a) projektovať vyučovanie z hľadiska obsahu tak, aby sa aktualizovali, 

vyvolávali poznávacie potreby a záujem žiakov, napríklad pomocou heuristického 

vyučovania, názorného vyučovania, problémového vyučovania a podobne 

b) ovplyvňovať klímu v triede, skupine tak, aby sa viac presadzoval 

demokratický štýl výchovy, vyučovania, skupinové formy práce, humanistické 

sociálne vzťahy 

c) voliť také spôsoby odmeňovania a povzbudzovania, aby sa využívala sila 

odmien a sila individuálneho vzťahového rámca. 

Pre rozvíjanie motivácie žiakov k učeniu je dôležité, aby učiteľ rozlišoval medzi 

vonkajšou a vnútornou motiváciou. Vnútorná motivácia je stav, ktorý „núti“ 

jednotlivca niečo robiť alebo sa niečomu naučiť pre vlastné uspokojenie. Vonkajšia 

motivácia v učení predstavuje situáciu, keď sa jednotlivec neučí z vlastného 

záujmu, ale pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov.  V riadenom 

(školskom) učení sa žiaci často učia vplyvom vonkajšej motivácie. 

MOTIVÁCIA A AKTIVIZÁCIA POMOCOU ÚLOH 

 

Základnou rozvíjajúcou činnosťou vo výchove aj na vyučovaní sú úlohy. Pod 

pojmom úlohy máme na mysli otázky učiteľa, problémy, cvičenia (numerické 

a experimentálne), situácie, ktoré vyžadujú aktivitu, riešenie zo strany 

žiaka.  Záleží na tom, aké úlohy dávame a ako ich dávame. Ide o to, aby sme 

nedávali len úlohy na nižšie poznávacie funkcie napr. vnímanie, pamäť, logické 

myslenie, ale aby sme dávali aj úlohy na rozvíjanie hodnotiaceho myslenia 

a tvorivého myslenia. 

Motivačná sila úloh na rozvoj vyšších poznávacích funkcií spočíva v ich dopade 

na emocionálnu, hodnotovú oblasť, spočíva v ovplyvňovaní sebavedomia, 

formovania osobnosti a nezávislosti žiaka, čo vedie k väčšej zainteresovanosti 

riešiteľov na riešení úloh a na ich vyššej miere zainteresovanosti za výsledky, ktoré 

žiaci produkujú. 

Zvedavosť a záujem žiaka vzbudzujú  premenné, ktoré sa vyznačujú týmito 

charakteristikami: 

a) zásada prekvapivosti, novosti, zaujímavosti, zaujímavého preberania látky, 

problému, ktorý dávame deťom ako úlohu 

b) vytvorenie kognitívnej neistoty, rozporu – postavenie problému alebo úlohy, 

ktorá má viacvýznamové riešenie, v ktorej je určitý paradox, kde sú pochybností 

detí, ktorá odpoveď j správna. Kognitívna disonancia sa vytvorí napríklad 

opozičnými tvrdeniami: „jedni tvrdia, že životné prostredie (ŽP) je vo veľmi zlom 

stave, druhí, že nie – k čomu sa prikláňate?“ 

c) zásada náročnosti so súčasným vyslovením dôvery a povzbudením detí. 

Úlohy majú byť viac nad schopnosti žiakov  a potom pomocnými inštrukciami ich 

učiteľ vedie k vyriešeniu úloh,  pričom ich povzbudzuje, navodzuje samostatné 

hľadanie a uvažovanie informácií 

d) princíp dramatickosti – a dramatického uvedenia témy, problému. Patria sem 

prvky hier, rébusov, tajničiek; uvedenie témy pomocou detektívneho príbehu alebo 

príbehu zo života. 



 
 

Diferenciácia a individualizácia úloh môže viesť k organizovaniu: 

a) skupinových foriem práce s diferencovanou náročnosťou úloh 

b) projektovému riešeniu problémov, kde skupiny riešia jeden problém 

dlhodobejšie (napr. ochrana životného prostredia) 

c) individualizovaným výchovným programom, v ktorom je uvedený stav na 

začiatku výchovného pôsobenia, plán ovplyvňovania (influenčný program) 

a harmonogram kontrolných a záverečných meraní. 

Významnou metódou motivovania detí je rozvíjanie kapacít pre vlastné úlohy. 

V praxi to znamená, že úlohy nedáva deťom len učiteľ, ale v prvom rade sa pýta 

detí, čo chcú robiť, aké úlohy majú na toto zamestnanie, deň, týždeň. Vlastné úlohy 

vedú deti k samostatnosti, zodpovednosti za úlohy, ktoré si sami dajú. 

Je možné využiť tieto techniky: 

a) žiak si sám vypracúva svoj plán úloh na týždeň, mesiac a sám si navrhuje plán 

kontroly, spôsob odmien a trestov 

b) úlohy si dáva skupina – skupina a jej tvorba sa má variovať od náhodného 

výberu detí, k zámernému výberu detí s rovnakými záujmami, s rovnakou úrovňou 

vedomostí 

c) úlohy dáva skupina svojmu členovi, a to vo vzájomnej diskusii o po 

prediskutovaní možností a predpokladov.  Takto sa žiaci učia diskutovať, 

polemizovať, učia sa tímovej práci, rešpektovaniu ľudských práv, ale aj 

podriaďovať sa skupine. 
 

ENVIRONMENTÁLNE EXPERIMENTY A MOTIVÁCIA 

V tejto časti priblížime niektoré prístroje na meranie fyzikálnych faktorov 

(javov) v ŽP a navrhneme možnosti ich využitia na vyučovaní fyziky formou 

experimentu. Pri každom prístroji uvedieme možný motivačný vstup formou 

otázok žiakom, na ktoré spolu s nimi hľadáme odpoveď. 

Luxmeter – meranie osvetlenia 

Motivačný vstup: Máte doma správne osvetlenie na pracovnom stole, kde sa 

učíte? Aké je osvetlenie v ostatných miestnostiach vášho bytu resp. domu? Máte 

správne osvetlenie v škole? Čo sa môže stať, ak je nevhodné osvetlenie (slabé alebo 

silné)? Viete aké osvetlenie potrebujete na čítanie resp. na iné druhy činnosti? 

Akým prístrojom sa meria osvetlenie a v akých jednotkách sa udáva? 

Luxmeter: Luxmeter (obr. 1) je prístroj slúžiaci k presnému meraniu intenzity 

svetelného žiarenia v obytných a pracovných priestoroch, v nemocniciach, školách 

a podobne. Najčastejšie sa používa k zisteniu intenzity svetla na pracovných 

stoloch v kanceláriách a laboratóriách. Luxmetre umožňujú ľahké stanovenie 

konkrétnej úrovne osvetlenia pre účely porovnania s hodnotami normy DIN 5035. 

Luxmetrom ST-1301 možno merať osvetlenie v rozsahu 0 až 50000 lx (na štyroch 

rozsahoch). Snímač: kremíková fotodióda. 

 

Obr. 1 Luxmeter ST-1301 



 
 

 

Námety na experimenty s luxmetrom: 

• Zmerajte závislosť veľkosti osvetlenia od vzdialenosti svetelného zdroja (v 

smere osi svetelného zdroja). 

• Zmerajte závislosť veľkosti osvetlenia od príkonu svetelného zdroja (pri 

konštantnej vzdialenosti od svetelného zdroja). 

• Zmerajte závislosť veľkosti osvetlenia od uhlu dopadu svetla. 

• Na pracovnej ploche stola nájdite experimentálne miesta s rovnakým 

osvetlením (použite stolnú lampu ako zdroj svetla). 

• Zmerajte veľkosť osvetlenia v rôznych častiach miestnosti pre vybraný 

svetelný zdroj. 

• Na základe experimentu porovnajte úsporné žiarivky a klasické žiarovky 

z hľadiska osvetlenia plôch. 

• Nakreslite pôdorys svojej izby a vyznačte miesta, kde sa nachádzajú svetelné 

zdroje. V miestach, kde sa zdržujete zmerajte osvetlenie. Zhodnoťte kvalitu 

osvetlenia. Aké zmeny by ste urobili a hľadiska hygieny a úspor energie? 

• Na základe experimentu  určte svietivosť vybraných svetelných zdrojov. 

• Použitím luxmetra, svetelného zdroja a lopty demonštrujte existenciu ročných 

období. 

Poznámka: Pri experimentoch so stolnou lampou si všimnite na aký príkon je 

navrhnutá (napr. 22 W, 40 W, a 60W). 

Zvukomer, hlukomer – meranie hluku 

Motivačný vstup: Čo je to hluk? Mali ste už problém s hlukom od susedov alebo 

zvonku? Ako ste riešili problém hluku? Ako ste sa zachovali? Ste aj vy doma pre 

svoje okolie tvorcom hluku? Je to často? Myslíte si, že hluk môže škodiť? Ak áno, 

ako? Ako sa možno chrániť pred hlukom? Akým prístrojom možno merať hladinu 

intenzity zvuku (hluk), a v akých jednotkách sa meria? Viete odhadnúť, aký hluk 

vydávajú jednotlivé prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky vo vašom okolí? Čo 

myslíte, aká je intenzita zvuku, keď rozpráva učiteľ, keď rozprávate vy pri tabuli, 

aká je hladina intenzity zvuku na diskotéke, v autobuse? 

Hlukomer: Hlukomer (obr. 2) je prístroj na meranie hladiny intenzity zvuku 

(hladiny hluku) v decibeloch. Na hlukomeri BEHA 93-20 možno merať hladinu 

intenzity zvuku v rozsahu 30 až 130 dB (na dvoch rozsahoch). Prístroj je vybavený 

frekvenčným filtrom pre charakteristiku „A“ (odpovedá vnímaniu ľudským 

uchom). Človek vníma hlbšie tóny tichšie (slabšie) ako vysoké tóny. Snímač zvuku: 

kondenzátorový mikrofón. 

 

Obr. 2 Hlukomer BEHA 93-20 

 



 
 

 

Námety na experimenty s hlukomerom: 

• Zmerajte hladinu intenzity zvuku vybraných domácich spotrebičov 

v rovnakej vzdialenosti od prístroja napr. 20 cm. 

• Pre niektorý spotrebič zmerajte závislosť hladiny intenzity zvuku od 

vzdialenosti. 

• Zmerajte hladinu intenzity zvuku hudby, pri rôznej hlasitosti rádia tak, ako 

zvyknete počúvať. 

• Zmerajte hladinu intenzity zvuku v niektorých dopravných prostriedkoch 

(autobus, trolejbus, električka). Merajte hodnoty počas jazdy, pri rozbiehaní 

a brzdení. 

• Postavte sa na chodník (niekde v blízkosti svojho bydliska, resp. školy) 

a zmerajte hladinu intenzity zvuku pri prechode jednotlivých dopravných 

prostriedkov (motorka, osobné auto, nákladné auto, autobus a pod). 

• Zmerajte hladinu intenzity zvuku na vybraných priestoroch v škole, napr. na 

chodbách počas vyučovania a cez prestávku, v jedálni počas obeda a podobne. 

• Zmerajte hladinu intenzity zvuku v niektorých inštitúciách napr. na stanici, 

na chodbách v obchodoch, na diskotékach, v nemocniciach v čakárni. 

Poznámka:  Namerané údaje porovnajte s hygienickými normami. 

Meranie spotreby energie 

Motivačný vstup:  Ktorá fyzikálna veličina ovplyvňuje najviac našu životnú 

úroveň (energia a jej cena) a patrí taktiež k najdôležitejším fyzikálnym veličinám? 

Viete, koľko energie spotrebuje vaša domácnosť za mesiac resp. rok? Viete koľko 

za to zaplatíte? Viete doma odčítať spotrebu energie? Viete, ako sa meria spotreba 

energie v bytoch?  Aká je cena jednej kWh elektrickej energie?  Myslíte si, že 

doma šetríte elektrickou energiou? Kde sa podľa vás najviac plýtva elektrickou 

energiou? 

Merač spotreby energie:  Merací prístroj Energy-Check 3000 (obr. 3) je určený 

pre meranie spotreby elektrickej energie. V režime „Normal“ ukazovateľ LCD 

zobrazuje aktuálnu spotrebu pripojeného spotrebiča (hore). Spodný ukazovateľ 

zobrazuje náklady za hodinu, ktoré spotrebuje spotrebič na základe zadanej tarify. 

V prevádzkovom režime „REC“ - ukladanie prístroj ukazuje aktuálny výkon 

a aktuálny čas merania spotreby energie. Prístroj taktiež zaznamená: celkovú 

spotrebu energie, najvyšší a najnižší výkon, ktorý bol počas merania zistený 

a cenu v korunách (alebo v inej mene)  za spotrebovanú energiu. Merací rozsah je 

od 1,5 W do 3000 W (Upozornenie: Nesmiete prekročiť 3 kW. Pri preťažení sa 

prístroj sa poškodí). 

 

 

Obr. 3 Merač spotreby energie Energy-Check 3000 

 

 



 
 

Námety na experimenty s meračom spotreby energie: 

• Zmerajte výkon vybraných elektrospotrebičov počas prevádzky a ten 

porovnajte s údajom v návode. 

• Zmerajte výkon vybraných elektrospotrebičov, ktoré majú režim „stand-by“, 

ak sú v pohotovostnom režime. 

• Zmeraním spotreby energie pri varení vody (napr. na čaj), v rýchlovarnej 

kanvici, určte účinnosť kanvice. 

 

Motivačné úlohy z chémie 

Žiacke pokusy sú jednoduchšie, časovo nenáročné, presvedčivé, nie sú pre 

žiakov nebezpečné a sú primerané veku a odbornosti žiakov. Môžu byť frontálne 

alebo simultánne. Frontálne robia všetci žiaci súčasne a rovnakým tempom, 

simultánne robia žiaci vlastným tempom. Žiaci môžu robiť aj demonštračné pokusy 

ako jednotlivci pre celú triedu, ak si pokus dopredu pripravia a vyskúšajú pod 

dozorom vyučujúceho alebo bez jeho pomoci si pokus , ktorý nie je nebezpečný, 

pripravia doma.  

Ako domáce pokusy môžu žiaci prezentovať pokusy, ktoré dokážu doma 

zrealizovať s bežnými chemikáliami, používanými v domácnosti, ako sú voda, 

cukor, soľ, ocot, železo, hliník, piesok, hlina a iné látky v tradičných kuchynských 

nádobách. Často využívame na domáce experimenty návody z učebníc chémie, 

ktoré žiaci môžu vyskúšať v domácom prostredí a potom ich na hodine zrealizujú 

pred triedou ako demonštračné alebo si pokus odfotia, či nafilmujú a predstavia ho 

spolužiakom ako prezentáciu alebo videonahrávku. Väčšina pokusov takto 

pripravených patria medzi pomalé chemické reakcie, ktoré vyžadujú na vznik 

produktov dlhší realizačný čas ako je vyučovacia jednotka. 

Využitie žiackeho pokusu k téme „ Redoxné reakcie“ pokus Čistenie striebra (15 

minút ) Princíp: Sčernanie striebra je spôsobené hlavne čiernym sulfidom 

strieborným Ag2S, ktorý sa vytvára na povrchu kovov pod vplyvom sulfánu 

(vznikajúceho hnitím organických látok). Keď tento sulfid rozpustíme, vynikne 

pôvodný strieborný lesk. Tento sulfid môžeme odstrániť, napríklad tým, že striebro 

ponoríme do nádoby s horúcou vodou, prilejeme trochu octu a do nádoby ponoríme 

hliníkový predmet. Začne prebiehať chemická reakcia, vďaka ktorej sa začne 

uvoľňovať vodík a tento začne narušovať koróznu vrstvu. Uplatňuje sa cementácia, 

vďaka reakcii: Ad+ + Al ---> Ag + Al3+ Pomôcky: strieborný prstienok a náušnice, 

hrniec, kávová hliníková lyžička, flanel Chemikálie: voda, ocot Bezpečnosť práce: 

Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri práci s horúcou vodou. Pracovný postup: 1) 

Strieborné predmety a hliníkovú lyžičku vložíme do hrnca. 2) Predmety zalejeme 

horúcou vodou. 3) Pridáme trochu octu. 4) Strieborné šperky po 15 minútach 

vyberieme a opláchneme. 5) Nakoniec osušíme a vyleštíme flanelom. Pozorovanie: 

Strieborné šperky, ktoré boli v horúcej vode s hliníkovou lyžičkou sa vyčistili. Po 

použití flanelu boli aj pekne vyleštené.  



 
 

12. Závery a odporúčania: 
 

 Motivačné úlohy z fyziky a chémie sú inšpiráciou pre podporu a prezentáciu 

predmetu fyzika a chémia. Žiakom pomáhajú formou demonštrácie poprípade 

formou domácich pokusov pochopiť základné princípy fyzikálnych a chemických 

javov. 
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