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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální
vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275

Název programu

Elektrotechnika

Název vzdělávací instituce

IQLANDIA, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 10, 460 12 Liberec

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Votruba

Datum vzniku finální verze
programu

29. 10. 2019

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Délka programu

16 hodin

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Tematická oblast 2: Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních
organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturněspolečenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení
s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření
atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež
kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších
obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných
kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

www.iqlandia.cz

Tematická oblast 5: Využívání kreativního a inovativního potenciálu
dětí a mládeže.
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Tvůrci programu
Odborný garant programu

Ing. Klára Plosová, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, Mgr. Jan
Havlíček
Mgr. Jan Havlíček

Odborní posuzovatelé
Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Program je zaměřený na propojení formální výuky ve škole a interaktivního prostředí science centra.
Program má podpořit žáky v porozumění fungování jednoduchých elektrických obvodů, jejich
jednotlivých částí a také obecně základům fungování elektřiny ve světě kolem nás.
Program je složen z 6 vyučovacích hodin, které probíhají ve škole, na něž navazují 2 návštěvy science
centra (každá trvá 5 hodin). Při těchto 2 návštěvách science centra žáci absolvují 2 laboratorní bloky,
během nichž si samostatně vyzkouší sestavování elektrických obvodů a v expozicích prozkoumají na
velkých interaktivních exponátech různé jevy týkající se elektřiny a magnetismu.

1.3 Cíl programu
Žáci si při účasti na programu ověří a upevní při praktických činnostech teoretické poznatky získané ve
škole. Propojí se tak formální výuka ve škole s činnostmi v science centru, kde probíhá výuka
neformálním způsobem. V laboratoři mají žáci možnost získat praktické dovednosti při práci
s jednoduchými elektrickými obvody. V expozicích science centra mohou pak žáci na velkých
interaktivních samoobslužných exponátech prozkoumat další jevy a vlastnosti elektřiny a magnetismu.
Cílem programu je, aby se neformální výuka v science centru stala aktivitou, která navazuje na výuku
ve škole a propojuje teoretické znalosti získané ve školních lavicích s praktickými činnostmi.
Žáci díky absolvování programu získají praktickou zkušenost se základy elektrotechniky a získají vztah
k samostatnému objevování jednoduchých obvodů.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost učit se.
Při všech blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při níž musí vzájemně komunikovat, diskutovat
a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům předkládány texty různé délky
a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika metodami měření
různých veličin, které si sami aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni splnit
zadané úkoly. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu, jeho
přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
V laboratorních blocích se žáci setkají s multimetry na měření elektrických veličin, získají zkušenost se
sestavováním elektrických obvodů a měli by pochopit souvislost reálných prvků s jejich
elektrotechnickými značkami. Žáci by měli také teoreticky ovládnout a prakticky si vyzkoušet zásady
bezpečného zacházení s různými typy měřicích přístrojů a dalšího vybavení.
4

Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti učit se. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.

1.5 Forma
Program je založen na prolínání klasické výuky ve škole a aktivních forem výuky v science centru.
Aktivity jsou založeny zejména na skupinové práci, možnosti diskutovat vzájemně své názory. Žáci jsou
vedeni ke kritickému myšlení, na konci programu mají možnost prezentovat výsledky své činnosti. Při
některých aktivitách v science centru jsou žáci rozděleni na 2 poloviny, které se při činnostech střídají.
V rámci těchto polovin pracují žáci intenzivně ve skupinách 2-3 osob. Při výuce ve škole se žáci také
rozdělují do skupin a pracují většinou ve dvojicích, někdy však i ve větších skupinách.

1.6 Hodinová dotace
Program se skládá ze 16 hodin rozdělených do 2 různých aktivit:
•
•

6 samostatných vyučovacích hodin se odehrává ve škole. Nejvhodnější se jeví zařazení těchto
hodin na začátek programu, aby proběhla teoretická příprava na praktické činnosti. Případně
se hodiny dají rozdělit na 2 části, které budou realizovány vždy před návštěvou science centra.
Následují 2 návštěvy science centra po 5 hodinách, při nichž žáci pracují ve skupinách
v laboratoři i v expozicích. Každá z návštěv je zakončena společnou diskuzí nad proběhlými
aktivitami a prezentací vlastních výsledků.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je připraven pro jednu třídu 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajícím třídám víceletých gymnázií, tedy
pro 20 - 30 žáků.

1.8 Metody a způsoby realizace
V průběhu programu jsou využity různé výukové metody. Žáci pracují ve skupinách i samostatně, jsou
pro ně připraveny dovednostně-praktické aktivity. V rámci formální výuky probíhá frontální vyučování,
skupinová práce, výklad i praktické činnosti ve skupinách.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1: Elektrotechnika – výuka ve škole – 6 hodin
Součástí programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli žáci seznámit se základní
teorií jednoduchých elektrických obvodů.
Téma č. 1: Elektrické napětí – 1 hodina
Elektrické napětí je jednou ze základních fyzikálních veličin a žáci se s ním budou setkávat vždy,
když se budou zabývat elektrickými jevy. Žáci se seznámí se základní terminologií (názvy
a značky veličiny a jejích jednotek) a měli by pochopit, jak se elektrické napětí měří.
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Téma č. 2: Elektrický proud – 1 hodina
Fyzikální veličina elektrický proud, jejíž jednotkou je ampér – základní jednotka SI, je další
důležitou charakteristikou elektrických jevů. Žáci se seznámí s metodami jeho měření a také
s násobnými a dílčími jednotkami elektrického proudu.
Téma č. 3: Elektrický odpor – 1 hodina
Elektrický proud protékající vodičem je ovlivněn nejen napětím na zdroji, ale také materiálem,
který tvoří vodič, a jeho průměrem. A právě tyto vlastnosti materiálů definují další důležitou
veličinu týkající se elektrických jevů – elektrický odpor.
Téma č. 4: Ohmův zákon – 1 hodina
Jednotlivé základní veličiny elektrických jevů (tedy elektrický proud, elektrické napětí
a elektrický odpor) spolu souvisí. Tato souvislost je popsána Ohmovým zákonem, a právě s ním
se žáci seznámí. Procvičí si také počítání jednoduchých matematických příkladů využívajících
Ohmův zákon.
Téma č. 5: Jednoduchý obvod a měření napětí a proudu – 2 hodiny
Laboratorní úloha na sestavení jednoduchého elektrického obvodu a praktické procvičení
měření elektrického proudu a napětí. Žáci si na jednoduchém modelu vyzkouší aplikaci
teoretických poznatků z předcházejících výukových hodin.
Tematický blok č. 2: Elektrotechnika – 1. návštěva science centra - 5 hodin
Během 1. návštěvy science centra se zaměřením na Elektrotechniku se žáci 1 třídy rozdělí na
2 poloviny, které absolvují stejný program v opačném pořadí, a na závěrečnou část programu
se opět spojí do 1 skupiny. V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší ve dvojicích až trojicích na
připravených stanovištích různé úkoly, v expozicích je čekají pracovní listy s otázkami, na něž
odpoví pomocí interaktivních exponátů.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Během laboratorního bloku si žáci ve dvojicích vyzkouší pomocí elektrostavebnice samostatné
zapojování jednoduchých elektrických obvodů, měření napětí i proudu a dostanou se až
k měření voltampérové charakteristiky žárovky.
Téma č. 2: Experimentování v expozici Věda v domě – 2 hodiny
Žáci dostanou pracovní listy s úkoly, které je zavedou k interaktivním exponátům v expozici
Věda v domě. Na nich si ověří některé základní jevy týkající se elektřiny a magnetismu.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Aby si žáci ověřili, zda našli správné odpovědi na položené otázky a zda správně vyřešili
předložené problémy, mají možnost při společném závěru diskutovat o tom, jak se jim
pracovalo, které úkoly pro ně byly obtížnější, které naopak jednoduché, a mohou porovnat své
zkušenosti s ostatními.
Tematický blok č. 3: Elektrotechnika – 2. návštěva science centra - 5 hodin
Také při 2. návštěvě science centra se zaměřením na Elektrotechniku se žáci 1 třídy rozdělí na
2 poloviny, které absolvují identický program, jen v opačném pořadí, a na závěrečnou část
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programu se spojí do 1 skupiny. V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší ve dvojicích až trojicích
na připravených pracovištích sestavit různé typy elektrických obvodů a v expozici Živly je čekají
další pracovní listy s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních exponátů.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Během laboratorního bloku mají žáci k dispozici různé typy pokročilejších elektrostavebnic
s návody. Musí se zorientovat v návodech, sestavit vybraný funkční obvod, vyzkoušet jej
a následně předvést svou práci spolužákům.
Téma č. 2: Experimentování v expozici Živly – 2 hodiny
Žáci pomocí pracovních listů, zaměřených na expozici Živly, prozkoumají různé druhy turbín,
elektráren, vyzkouší funkci některých obnovitelných zdrojů energie a mají možnost také zažít
na vlastní kůži některé projevy energie vyskytující se na planetě Zemi.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Vyhodnocení celého programu, ověření odpovědí na položené otázky i sdílení dojmů, které
v žácích prožité aktivity zanechaly, to vše je obsahem poslední hodiny programu
Elektrotechnika, která se opět odehrává společně a žáci mají možnost diskutovat, sdílet své
zážitky a také vyplnit evaluační dotazník k celému programu.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro tematický blok č. 1 ve škole je potřeba libovolná elektrotechnická stavebnice, s níž je možno
sestavovat elektrické obvody.
Tematické bloky č. 2 a 3 se odehrávají v science centru, jehož součástí jsou velké interaktivní exponáty
demonstrující různé jevy týkající se elektřiny a magnetismu a také různých zdrojů energie, které se dají
využít na výrobu elektrické energie. Pro laboratorní aktivity jsou nutné elektrostavebnice, z nichž
mohou žáci sestavovat elektrické obvody. Pro měření různých elektrických veličin jsou nutné také
multimetry. Jako zdroje elektrické energie je možno využít ploché baterie, ale praktičtější jsou
regulovatelné žákovské zdroje napětí.
K laboratorním úlohám je potřeba mít pro každou skupinu vytištěné pracovní listy s podrobně
popsanými úkoly, do nichž budou žáci zaznamenávat své výsledky měření.

1.11 Plánované místo konání
Část programu se bude odehrávat ve škole v klasické učebně, další část v laboratoři a v expozicích
science centra.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Vzhledem k tomu, že v České republice funguje síť science center, je možné propojit výuku ve škole
s programem v science centru nejen pro školy v dojezdové vzdálenosti od Liberce, ale také pro školy
z širokého okolí Brna, Plzně či Ostravy. Část laboratorních aktivit se dá uskutečnit kdekoliv
v laboratorních podmínkách s příslušnými pomůckami. Vzhledem k obsáhlosti tematiky
elektrotechnika (případně obecněji elektrická energie) je možno přizpůsobit obsah konkrétním
možnostem dalších realizátorů a požadavkům jiných školních skupin. Důležité je propojení výuky ve
škole s obsahem neformálního vzdělávání, které probíhá s využitím vybaveného prostředí
a nákladnějších pomůcek, které není možné vybudovat a pořídit na každé škole.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

Počet realizátorů/lektorů: 2 (neformální vzdělávání) + 1 (formální vzdělávání)
Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory
Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně
odvodů
z toho

Předpokládané náklady
6500,250,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

0,-

Náklady na zajištění prostor

3000,-

Ubytování, stravování a doprava účastníků

0,-

Doprava účastníků

0,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

z toho
Náklady na učební texty

2625,Příprava, překlad, autorská práva apod.

0,-

Rozmnožení textů – počet stran: 30/žák

2625,-

z toho
Režijní náklady

z toho

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

Stravné a doprava organizátorů

0,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

0,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady

0,-

Odměna organizátorům

0,12125,485,-
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Program bude po finálním schválení zveřejněn na portále www.RVP.cz. Zároveň bude finální podoba
programu zveřejněna na webu www.iQLANDIA.cz na adrese
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/elektrotechnika

V kapitolách 4 a 5 tohoto dokumentu jsou uvedeny jednotlivé přílohy samostatně stažitelné.

Všechny materiály vytvořené v rámci programu jsou k dispozici pod licencí Creative Commons 4.0.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1: Elektrotechnika - výuka ve škole – 6 hodin
2.1.1 Téma č. 1: Elektrické napětí – 1 hodina
1. hodina

Pomůcky
psací potřeby, sešit, učebnice fyziky, pracovní listy Elektrické napětí a Měření elektrického napětí

Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešní hodině se seznámíme se základní veličinou z oblasti elektrických jevů – s elektrickým napětím.
Vytvořte dvojici s některým ze spolužáků, kteří mají stejný počet sourozenců jako vy.

Společně hledejte odpovědi na otázky z pracovních listů Elektrické napětí a Měření elektrického
napětí. Pracovní listy vyplňte. Využijte učebnici fyziky, kde najdete kapitolu o elektrickém napětí.
Práci si můžete rozdělit.
Po vypracování odpovědí na otázky postupně každý ze třídy představí ostatním jednu z odpovědí.
Pokud se odpověď na Vašem pracovním listu liší od odpovědi vašich spolužáků, můžete společně
diskutovat, zda je některá z odpovědí správná nebo zda existuje více správných odpovědí. Můžete se
zaměřit také na to, proč jsou vaše odpovědi různé.

Co byste příště při práci ve dvojici pozměnili?
________________________________________________________________________________
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2.1.2 Téma č. 2: Elektrický proud – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, učebnice fyziky, pracovní listy Elektrický proud a Měření elektrického proudu
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes navážeme na předcházející hodinu a podrobněji se seznámíme s další důležitou fyzikální veličinou
týkající se elektřiny.

Co tě napadne, když se řekne proud?
________________________________________________________________________________
Většina z vás nejspíše napsala něco s proudem vody. A podobnost mezi proudem vody a elektrickým
proudem opravdu existuje. Může nám pomoci při vysvětlování chování elektrického proudu.

Najděte si ve třídě do dvojice někoho, kdo má/nemá doma zvířecího mazlíčka stejně jako vy.
Společně hledejte odpovědi na otázky z pracovních listů Elektrický proud a Měření elektrického
proudu. Pracovní list doplňte. Využijte při tom učebnici fyziky, kde najdete kapitolu o elektrickém
proudu. Práci si můžete rozdělit.
Po vypracování odpovědí na otázky se přihlaste, kterou odpověď budete chtít prezentovat svým
spolužákům. Některé otázky jsou jednoznačné, jiné mohou mít více odpovědí.

Co se vám nejvíce dařilo při dnešní práci ve dvojici?
________________________________________________________________________________
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2.1.3 Téma č. 3: Elektrický odpor – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, pracovní list Elektrický odpor, učebnice fyziky, matematicko-fyzikální tabulky, kousek
bílého papíru, pastelky
Podrobně rozpracovaný obsah
Z předcházejících hodin již známe fyzikální veličiny elektrický proud a elektrické napětí. Existuje však
ještě jedna veličina, která ovlivňuje velikost elektrického proudu při daném napětí.
Touto veličinou je elektrický odpor.

Představ si elektrický vodič, kterým protéká proud. Co myslíš, že ovlivňuje velikost proudu, který
vodičem protéká?
________________________________________________________________________________
Stejně jako u elektrického proudu můžeme i u elektrického odporu pracovat s podobností tekoucí vody
a elektřiny. Voda snáze poteče širší hadicí, stejně tak i elektrický proud projde jednodušeji širším
vodičem.
Když pustíme vodu do dlouhé hadice, poteče se jí obtížněji, než když by měla protéct pouze krátkou
hadicí. Podobně je to i u elektrického proudu.
A když do hadice vložíme nějakou mřížku (houbu), tak v závislosti na hustotě této mřížky (houby) bude
klást vodě odpor. Stejně tak záleží na materiálu, ze kterého je vyroben elektrický vodič. Izolanty mají
dokonce tak velký elektrický odpor, že jimi elektrický proud vůbec neteče.

Na kousek papíru nakresli plný kruh svou oblíbenou barvou. Najdi si ve třídě do dvojice někoho, kdo
má stejnou oblíbenou barvu jako ty.
Společně hledejte odpovědi na otázky z pracovního listu Elektrický odpor. Pracovní list vyplňte.
Využijte při tom učebnici fyziky, kde najdete kapitolu o elektrickém odporu, a také matematickofyzikální tabulky. Práci si můžete rozdělit.

Jakou roli máš v pracovní dvojici? Mění se tvoje role, když se mění partner ve dvojici?
________________________________________________________________________________
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2.1.4 Téma č. 4: Ohmův zákon – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, kalkulačka, sešit, pracovní list Ohmův zákon
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes nás čeká shrnutí předcházejících vyučovacích hodin a od teorie přejdeme také k počítání. Proto
dnes můžete využít i své kalkulačky.
Vztah mezi elektrickým napětím, elektrickým proudem a elektrickým odporem zformuloval fyzik Georg
Simon Ohm, proto se po něm jmenuje Ohmův zákon.
Ohmův zákon nám říká, že je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud nepřímo úměrný odporu
vodiče. Vyjadřuje tedy závislost napětí, proudu a odporu. Můžeme jej také vyjádřit pomocí vzorce

Postupně vyplň odpovědi na jednotlivé otázky v pracovním listu Ohmův zákon.
Dnes budeme pracovní list procházet postupně společně, protože jeho součástí je také graf, u nějž si
společně vysvětlíme, jaké informace obsahuje a jak z něj odečíst požadované údaje.

Po teoretickém shrnutí máte před sebou zadání 8 příkladů, u nichž máte spočítat hodnotu jedné
z veličin elektrický proud, elektrické napětí nebo elektrický odpor.
Ze slovního zadání zapište do sešitu hodnoty známých veličin, označte hledanou veličinu. Následně
najděte správný vztah pro hledanou veličinu z Ohmova zákona a proveďte výpočet.
Závěrem napište výsledek svého výpočtu.
Při společné kontrole závěrem hodiny zformulujte celou větou slovní odpověď na každou zadanou
úlohu.
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2.1.5 Téma č. 5: Jednoduchý obvod a měření napětí a proudu – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
sešit, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Po zvládnutí teorie nás čeká také trochu praxe. Ale než se pustíme do sestavování elektrického obvodu
a proměřování různých veličin, připomeneme si některá pravidla.

•
•
•

Elektrický obvod musí být vždy uzavřený, aby jím mohl procházet elektrický proud.
Při zakreslování elektrického obvodu využíváme pravoúhlých tvarů, nekreslíme skutečné tvary
vodivých kabelů.
Elektrické součástky mají své dohodnuté značky, které nekreslíme do rohů obvodu.

2. hodina
Pomůcky
elektrostavebnice, psací potřeby, pracovní list Laboratorní úloha
Podrobně rozpracovaný obsah
Pracujte ve dvojici. Z elektrostavebnice sestavte obvod jako na obrázku v pracovním listě. Jako
spotřebič použijte nejdříve žárovku, a pak třeba motůrek. Postupně vyplňujte pracovní list, v němž
máte popsán postup.
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2.2 Tematický blok č. 2: Elektrotechnika – 1. návštěva science centra – 5 hodin
2.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
vytištěné pracovní listy Elektrotechnika, psací potřeby
tabule pro zakreslení nejdůležitějších nákresů
8 sad pro zapojování elektrických obvodů, každá sada obsahuje následující díly:
regulovatelný žákovský zdroj napětí
kabely s krokosvorkami i s banánky (6 ks a 6 ks)
žárovky (2,5 V, 3,5 V nebo 3,8 V, 12 V)
spínač
2 uzly
2 multimetry
vzorky pro zkoušení elektrické vodivosti
zalaminované kartičky se značkami a názvy elektrotechnických prvků

Podrobně rozpracovaný obsah
Rozdělte se do dvojic nebo trojic na jednotlivá pracoviště.
Postupně budete plnit úkoly z pracovních listů. Realizátor programu vám vždy před samotnou činností
vysvětlí, co bude vaším úkolem a upozorní vás, na co si dát pozor.

25

Prvním úkolem je připomenutí základních elektrotechnických prvků a jejich značek. Názvy a značky jsou
připraveny ve formě zalaminovaných kartiček, které k sobě na stole správně přiřaďte. Po kontrole
správného přiřazení můžete zakreslit značky do pracovního listu.
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Dalším jednoduchým úkolem je vyzkoušení různých předmětů z různých materiálů a zaznamenání
informace, zda daný předmět vede, nebo nevede elektrický proud. Pro toto měření využijte zdroj
napětí, testovací žárovku a správný počet kabelů.
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Při další aktivitě se seznámíte s regulovatelným zdrojem stejnosměrného proudu a napětí a také
s měřicími přístroji. Je důležité nastavit doporučené hodnoty, protože by mohlo dojít ke zničení
měřících přístrojů a u dalších úloh také k poškození jednotlivých elektrotechnických prvků.
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Sestavit nejjednodušší obvod se žárovkou je jednoduchý úkol. Žárovka je do obvodu vřazena přímo a je
možné na ní měřit proud i napětí. Nezapomeňte, jak se měří proud (ampérmetr musíme zařadit do
obvodu sériově) a jak napětí (voltmetr se pouze přikládá k obvodu, zařazuje se tedy paralelně).
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2. hodina
Pomůcky
viz předchozí hodina
Podrobně rozpracovaný obsah
Po velmi jednoduchých úlohách, při kterých jste se seznámili s metodami měření proudu a napětí
a také se zdrojem napětí, s jednotlivými prvky zařazovanými do obvodu a naučili jste se ovládat měřicí
přístroje, přicházejí trochu složitější úkoly.
Vaším úkolem bude zařadit do obvodu 2 žárovky. Nejprve za sebe, tedy sériově, následně vedle sebe,
tedy paralelně. V obou případech je vaším úkolem proměřit napětí i proudy ve všech větvích
elektrického obvodu.
Po změření hodnot napětí a proudu v jednotlivých částech obvodu se pomocí návodných otázek
zamyslete nad naměřenými hodnotami a pokuste se zformulovat závěry o hodnotách elektrického
napětí i proudu při sériovém a paralelním zapojení spotřebičů (v našem případě byly spotřebiči
žárovky).
Následuje sestavení obvodu s 12V žárovkou s větší skleněnou baňkou (ta je zvolena záměrně, aby
nedocházelo k rychlému zahřívání prostoru uvnitř baňky a tím k teplotnímu ovlivnění měření). Po
správném sestavení obvodu s měřením elektrického proudu i napětí měňte postupně hodnotu napětí
a odečítejte proud procházející obvodem.
Nejtěžší úkol na vás čeká na konci dnešního programu v laboratoři - zakreslete naměřené hodnoty do
grafu.
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2.2.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Věda v domě – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
pracovní list Elektřina a magnetismus, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě na vás čeká 6 úkolů, které byste měli splnit u exponátů v expozicích.
Úkoly jsou rozděleny do několik skupin – pozorování, experimentování, odhad a ověření teorie.
•

3 úkoly jsou zaměřené na elektromagnetickou indukci. Na nich si prakticky můžete ověřit
teoretické poznatky o vzájemném ovlivňování elektrického a magnetického pole. Také vás čeká
hravá praktická aplikace elektromagnetické indukce, kdy zapínáním a vypínáním elektrického
proudu v cívkách ovlivňujete magnet uložený pohyblivě v prostoru mezi cívkami.

•

Další 2 úkoly se týkají 2 zařízení, se kterými se běžně nesetkáte. Dnes již nepoužívané hluboké
barevné CRT televize a elektronického hudebního nástroje – thereminu:

•

-

Pomocí silného magnetu je možno ovlivnit proud elektronů v tělese obrazovky a dochází
tak ke zkreslení obrazu. Některé staré obrazovky měly speciální funkci, tzv. Degauss, která
měla za úkol obnovit původní dráhu elektronového svazku. Při působení velmi silného
magnetického pole mohlo ovšem dojít k nevratné barevné deformaci obrazu.

-

Theremin je nepříliš často používaný hudební nástroj založený na ovlivňování
elektromagnetického pole dvou cívek. Protože lidské tělo má také nějakou elektrickou
kapacitu, může být tento nástroj ovládán přibližováním a vzdalováním lidské ruky. Je to
podobné, jako když rušíte signál rádia při průchodu kolem rádiové antény.

Poslední úkol v pracovním listu je věnován elektrické rozvodné síti. Na velmi zjednodušeném
modelu můžete sledovat cestu energie od její přeměny z mechanické na elektrickou a její
následné vedení rozvodnou sítí, která obsahuje i soustavu transformátorů. Měli byste si
uvědomit, co představuje v modelu turbínu, generátor a transformátor.
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2. hodina
Pomůcky
interaktivní exponáty
Podrobně rozpracovaný obsah
Po vyplnění pracovních listů máte možnost prozkoumat v expozici funkci dalších elektrozařízení, např.:

•

Na obřím modelu pračky můžete vyzkoušet přeměnu mechanické energie na elektrickou, když
roztočíte buben pračky a na displeji se zobrazí vyrobená energie.

•

Můžete si prakticky vyzkoušet fungování bimetalového proužku, který je součástí termostatu,
např. v žehličce.

•

K dispozici je vám řez elektrickým průtokovým ohřívačem vody. Realizátor programu vám
v expozici může ukázat také řezy dalšími elektrickými spotřebiči – šlehačem, rychlovarnou
konvicí, žehličkou...

•

Vyzkoušet si můžete digitální technologii nahrávání a zpracování hlasu používanou v rozhlase
nebo v nahrávacích studiích.

•

Zajímavý je také pohled pod kapotu nových automobilů, které v sobě mají integrované
moderní elektronické hlídače bezpečnosti. Jedná se o senzory pohybu, hlídání rychlosti,
sledování pruhů na silnici i upozornění na blížící se překážku. Na vizuálně jednoduchém modelu
propojeném s videosekvencemi jsou vysvětleny funkce jednotlivých senzorů.

•

Princip piezoelektřiny, při níž vzniká elektrická energie stlačováním speciálních krystalů,
znázorňuje hravý exponát Přenos energie, u nějž vzniká elektrická energie šlapáním na
speciální dlaždice.
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2.2.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
vypracované pracovní listy, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
Po aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty máte u sebe vyplněné
pracovní listy, do nichž jste zaznamenávali výsledky své práce.
•

Nyní společně projdeme pracovní listy z expozice. Sedíte po skupinkách, proto postupně
poprosíme zástupce z každé skupiny, aby nám představil odpověď na jednu z otázek. Jestli jste
někdo zvolil jinou odpověď, můžeme diskutovat, zda je jedna odpověď správná a druhá
nesprávná, nebo zda je u dané otázky možnost více správných odpovědí.
Pokud vás napadají dotazy k jednotlivým úkolům z pracovních listů, teď je správný čas pro
jejich položení.

•

Máte-li dotazy k ostatním částem programu, ať už se odehrály ve škole nebo se uskutečnily
v laboratoři, nabízíme pro ně prostor právě teď a tady.

•

V rychlosti nám ukažte, jak se vám dnešní program líbil, pomocí tzv. semaforu:
Komu se program velmi líbil, zvedne ruku nahoru.
Komu se program vůbec nelíbil, nechá ruku dole.
Ti, kteří nemají jasno, mohou napřáhnout ruku před sebe.
A ti, kteří jsou se svým názorem někde mezi, si vyberou polohu ruky, která vyjadřuje jejich
spokojenost/nespokojenost s programem.

•

Máme také prostor pro zhodnocení celého programu. Projděte si zpětně v hlavě všechny části
programu, které jste dnes absolvovali, a řekněte nám, co si nejlépe pamatujete.
Protože aktivit bylo hodně, vyberte každý jednu a postupně projedeme kolečko přes celou
třídu. Pošleme vám putovní magnet, který si budete předávat, a mluvit bude pouze právě ta
osoba, která drží magnet v ruce.
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2.3 Tematický blok č. 3: Elektrotechnika – 2. návštěva science centra – 5 hodin
2.3.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
elektrostavebnice (různé typy a druhy)
Podrobně rozpracovaný obsah
Máme pro vás připravených 6 stanovišť s různými typy elektrostavebnic.
Rozdělte se do skupin po 2-3, abyste rovnoměrně seděli u každého ze stanovišť.
Máte možnost vyzkoušet si různé typy stavebnic zaměřených na zvukové nebo světelné prvky, na
využití programovatelných digitálních prvků, rozpohybování mechanických hraček apod. U každé
stavebnice je sešit s návody na různé obvody, které se dají ze stavebnice postavit. Návody jsou názorné
a obrázkové, ale pokud si něčím nejste jistí, ptejte se realizátora programu.
Na každém stanovišti je jiná stavebnice a na stanovištích se postupně vystřídáte, takže je potřeba
vybrat si některý jednoduchý obvod k sestavení a pokusit se jej podle návodu sestavit. Můžete také
prozkoumat funkci různých elektronických prvků.
Pokud jsou mezi vámi zkušenější elektrotechnici, mohou připravené obvody upravit, propojit, vylepšit.
Dají se také vymyslet zcela nové aktivity.
POZOR! Před „oživením“ sestaveného obvodu pomocí baterií zavolejte realizátora programu, který
obvod zkontroluje, aby nedošlo např. k přepálení žárovky či zničení některých jiných citlivých
elektrosoučástek.
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2. hodina
Pomůcky
elektrostavebnice (různé typy a druhy)
Podrobně rozpracovaný obsah
Zatímco první hodina tohoto laboratorního bloku byla věnována zkoušení a skupinovému objevování
různých funkcí vybraných obvodů, nyní vás čeká větší úkol.
Každá skupina si vybere 1 konkrétní složitější obvod a ten sestaví tak, aby spolehlivě fungoval. Toto
sestavování by vám nemělo zabrat více než 15 minut.
Následně si každá skupina připraví prezentaci svého výtvoru pro spolužáky. Měli byste svým
spolužákům sdělit, co váš obvod umí, jaké všechny funkce má, jak se ovládá. Vymyslet můžete také
nějaké praktické využití pro obvod a měli byste ostatním také říct, proč jste si vybrali právě tento
obvod.
Celková doba prezentace nesmí přesáhnout 3 minuty. Realizátor programu vám bude čas odměřovat.

Zkuste si ve skupině rozmyslet odpovědi na následující otázky. Možná vám pomohou při příští
skupinové práci a její prezentaci:

•

Rozdělili jste si role ve skupině nebo byla většina práce na jednom z vás?
____________________________________________________________________________

•

Byl ve vaší skupině hned od začátku jasný mluvčí, který bude výsledek vaší práce předvádět
ostatním?
____________________________________________________________________________

•

Mohli byste si příště role vyměnit, nebo byste raději nic neměnili?
____________________________________________________________________________
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2.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Živly – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
pracovní list určený pro expozici Živly, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Expozici Živly je zaměřena na různé způsoby výroby elektrické energie.
Na oboustranném pracovním listě na vás čeká 8 úkolů, které byste měli splnit.
Všechny informace potřebné k zodpovězení otázek jsou součástí exponátů a doprovodných textů
v expozici Živly.
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2. hodina
Pomůcky
interaktivní exponáty
Podrobně rozpracovaný obsah
Po splnění úkolů z pracovního listu máte možnost samostatně nebo ve dvojici prozkoumat další
exponáty v expozici Živly. Některé z nich jsou zaměřené na výrobu elektrické energie různými způsoby.
Např.:
•

Vodní turbíny – porovnání účinnosti různých typů vodních turbín (Francisova, Peltonova
a Kaplanova) vám umožňuje zjistit, že pro různé typy říčních toků se hodí různé typy turbín.
Některé turbíny jsou vhodnější pro dolní toky řek s velkým průtokem a malým spádem, jiné
naopak pro řeky s velkým převýšením a s menším objemem vody, která řekou proteče.

•

Větrné turbíny – nejčastěji využívaná větrná turbína je trojlistá, ale existují další typy turbín,
které jsou vhodné pro různé druhy převažujícího větru. Můžete si také zblízka prohlédnout řez
malou větrnou elektrárnou.

•

Fotovoltaické články jsou známé ze střech domů i ze solárních elektráren na polích kolem cest.
Možnost prohlédnout si různé typy fotovoltaických článků velmi zblízka se ale nenabízí každý
den. Navíc můžete porovnat účinnost 2 typů fotovoltaických článků při jejich rovnoměrném
osvětlení.

•

Na modelu přečerpávací elektrárny je možno kromě proudící vody a točící se turbíny pozorovat
také naznačený směr proudění elektrické energie. Při čerpání vody do horní nádrže elektrárny
je elektrická energie ze sítě spotřebovávána. Toho se využívá zejména v nočních hodinách při
přebytku elektrické energii v rozvodné síti. Naopak při vypouštění vody z horní nádrže do dolní
se elektrická energie vyrábí a je dodávána do rozvodné sítě.

•

Teslův transformátor – ukázka velmi vysokého napětí, které umožňuje přenos energie na
dálku. Velmi důležitou součástí tohoto exponátu je Faradayova klec, která zajišťuje bezpečnost
návštěvníků. Stejně tak funguje například kovová karoserie automobilů, která při bouřce
ochrání posádku uvnitř vozu před účinky blesku.
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2.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Na konci 2. návštěvy science centra dostanete prostor pro vyhodnocení činností, na kterých jste
pracovali, a také se budete moci vyjádřit k celému programu.
Pomůcky
vypracované pracovní listy, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
•

Máte před sebou vyplněné pracovní listy z expozice Živly. Ve skupině si se svými sousedy
porovnejte své odpovědi. Pokud se u některé otázky neshodnete, můžeme o ní diskutovat
v celé skupině.

•

Pokud vás napadají další dotazy k jednotlivým úkolům z pracovních listů, nyní se na ně můžete
zeptat.

•

Máte-li dotazy k ostatním částem programu, ať už se odehrály ve škole nebo se uskutečnily
v laboratoři, nabízíme pro ně prostor právě teď a tady.

•

Na magnetické tabuli máme řadu 5 smajlíků od nejvíce spokojeného po zamračeného. Každý
z vás dostane magnet a může jej umístit ke smajlíkovi, který vyjadřuje Vaši spokojenost
s dnešním programem.

•

Která část dnešního programu pro vás byla nejzajímavější nebo překvapivá? Projděte si zpětně
v hlavě všechny části programu, které jste dnes absolvovali, a řekněte nám, co vás nejvíc
zaujalo.
Aktivit bylo hodně, proto vyberte každý jednu.

•

Prosíme vás také o vyplnění evaluačního dotazníku, který nám, realizátorům programu,
nabídne možnost zhodnotit a také do budoucna vylepšit program, který jste právě absolvovali.

•

Pokud vás experimentování s elektřinou zaujalo, tak se doma můžete podívat na video
s několika bezpečnými náměty souvisejícími s elektrickými obvody a sami si je vyzkoušet:
https://youtu.be/_n_4IQ_actw
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3 Metodická část
Cíl programu
Cílem programu je seznámit žáky s teorií i praktickými činnostmi, které se týkají jednoduchých
elektrických obvodů a základů elektrotechniky. Žáci by měli porozumět základním pojmům z této
oblasti a měli by být schopni sestavit elektrický obvod s různými prvky. Měli by také umět samostatně
změřit proud a napětí v různých místech obvodu. Podle schématu dokážou také žáci zapojit složitější
obvod.
Téma elektrické obvody a základy elektrotechniky je součástí RVP, ovšem při výuce ve školách nejsou
většinou vhodné podmínky pro praktické činnosti, při nichž si žáci vyzkouší teoretické znalosti v praxi.
Díky absolvování programu získají žáci komplexní zkušenost se základy elektrotechniky.
Nezbytná teorie
Základní teorie potřebná k provedení vzdělávacího programu je součástí např. učebnice Fyzika pro
8. ročník základní školy, str. 118 – 145 (KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní
školy. Praha: Prometheus, 1999. Učebnice pro základní školy. ISBN 8071961493.).
Doplnění některých teoretických pasáží, které by mohly usnadnit realizátorům pochopení některých
jevů, je součástí metodiky pro jednotlivé bloky vzdělávacího programu.
Vstupní předpoklady pro program
Program je určen žákům 8. nebo 9. tříd, kteří se již během předchozí výuky fyziky setkali s pojmy
elektrický proud a elektrické napětí.
Pro provedení programů je potřeba mít k dispozici materiální vybavení – elektrostavebnice a jednotlivé
prvky elektrických obvodů.
Programy se odehrávají uvnitř budovy, takže jsou nezávislé na počasí.
Realizátory programu ve školní části by měli být učitelé fyziky, kteří mají základní znalosti potřebné
k provedení žáků programem.
V rámci neformálního vzdělávání by realizátorem programu měl být člověk, kterému je blízká technika,
a kromě teorie je schopen také připravit a při programu obsloužit praktická stanoviště s pomůckami.
Přínos neformálního vzdělávání
Propojení aktivit ve škole a v science centru umožní učitelům doplnit teoretickou výuku praktickými
činnostmi, které jsou ve škole z velké části nerealizovatelné.
Díky připraveným praktickým stanovištím s možností měření a sestavování obvodů získají žáci vlastní
zkušenost, která podpoří jejich motivaci pro téma elektrických obvodů. Pokud mají žáci možnost
samostatně sestavit funkční elektrický obvod, přestává pro ně být téma elektrotechniky něčím
neznámým a složitým.
Na velkých exponátech jsou pak demonstrovány základní principy výroby a přenosu elektrické energie
a žáci tak mají možnost propojit své teoretické znalosti s praktickým využitím v běžném životě.
Rozvíjené kompetence včetně konkrétního způsobu jejich rozvíjení
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost učit se.
Při všech tematických blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při které musí vzájemně
komunikovat, diskutovat a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům
předkládány texty různé délky a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika metodami měření
různých veličin, které si sami aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni splnit
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zadané úkoly. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu, jeho
přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
V laboratorních blocích se žáci setkají s multimetry na měření elektrických veličin, získají zkušenost se
sestavováním elektrických obvodů a měli by pochopit souvislost reálných prvků s jejich
elektrotechnickými značkami. Žáci by měli také teoreticky ovládnout a prakticky si vyzkoušet zásady
bezpečného zacházení s různými typy měřicích přístrojů a dalšího vybavení.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti učit se. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.
Vhodné modifikace programu i s ohledem na účastníky se SVP
Žáci s SVP většinou potřebují individuální tempo při aktivitách během vzdělávacího programu. Pokud
víme, že žák s SVP se zúčastní programu, je vhodná konzultace s vyučujícím, který dítě zná. Předem se
s učitelem může domluvit, v čem by mohl nastat problém a jak mu předejít. V případě, že má dítě s SVP
přiděleného asistenta, je žádoucí seznámit předem asistenta s obsahem programu, aby jím mohl
provést dítě s SVP tak, aby dítě bylo schopno zúčastnit se co největší části aktivit.
Několik nápadů na bezpečné činnosti související s elektrickými obvody pro žáky, které by
experimentování s elektřinou zaujalo, je zachyceno ve videu s pokusy:
https://youtu.be/_n_4IQ_actw

Možné komplikace a problémy, řešení nestandardních situaci
Vzhledem k sestavení programu z části, která se odehrává ve škole, a z části probíhající v science
centru, může realizaci programu ohrozit personální situace v obou institucích (nemoc učitele nebo
realizátorů programu) nebo také neplánované události jako uzavření škol, karanténa apod. Při těchto
nenadálých podmínkách je nutné program odložit na jiný termín.
Mohou nastat ale i méně drastické situace, např. může během experimentování dojít ke zničení
některých elektrosoučástek, nebo mohou žáci špatnou manipulací mechanicky poškodit žárovky či jiné
díly stavebnice. Pro tyto případy je dobré mít vždy rezervní prvky a v případě stavebnic mít k dispozici
nějaké sady navíc.
Vhodná literatura, odkazy apod.
Informace o jednoduchých obvodech a základních elektrotechnických prvcích lze najít v každé učebnici
fyziky, která obsahuje kapitoly o základech elektřiny a magnetismu.
Vhodné zdroje jsou např.:
Fyzika pro 8. ročník základní školy, str. 118 – 145 (KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro
8. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1999. Učebnice pro základní školy. ISBN 8071961493.).
Základy elektrotechniky. Jiří Vlček, [online]. [2019-05-06].
Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/docu/texty/0001/000103_zaklady_elektrotechniky.pdf
Encyklopedie fyziky, Elektřina a magnetismus. Jaroslav Reichl, [online]. [2019-05-06].
Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/219-elektrina-a-magnetismus
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Źáky, kteří projeví hlubší zájem o téma elektrotechnika, mohou učitelé odkázat na další zdroje
informací, které jsou určeny starším studentům a lidem, kteří se elektrotechnikou prakticky zabývají.
Tipy na zdroje věnující se elektrotechnice:
Učebnice a knihy
Poznáváme elektroniku od A do Z, (MALINA, Václav. Nakladatelství Informatorium, 2007, 292 stran.
ISBN 9788072323241). Ucelený přehled pojmů, veličin i součástek s jejich vlastnostmi a využitím.
Elektrotechnika I, (BLAHOVEC, Antonín. Nakladatelství Informatorium, 1995. Učebnice pro střední
školy, 196 stran. ISBN 9788073330439).
Elektrotechnika II, (BLAHOVEC, Antonín. Nakladatelství Informatorium, 1995. Učebnice pro střední
školy, 176 stran. ISBN 9788085427738). Řešení elektrických obvodů střídavého proudu harmonického
průběhu.
Elektrotechnika III, (BLAHOVEC, Antonín. Nakladatelství Informatorium, 1997. Učebnice pro střední
školy, 292 stran. ISBN 9788086073019). Příklady a úlohy.
Základy elektrotechniky (VLČEK, Jiří. Nakladatelství BEN, 2003. Učebnice pro střední školy, 224 stran.
ISBN 8594011421562). Učebnice obsahuje hlavně poznatky užitečné pro praktickou činnost.
Jednoduchá elektrotechnika (VLČEK, Jiří. Nakladatelství BEN, 2005, 72 stran. ISBN 8594011421623).
Obsah publikace klade důraz na praktické využití teoretických poznatků.
Moderní elektrotechnika (VLČEK, Jiří. Nakladatelství BEN, 2003, 238 stran. ISBN 8594011421555).
Shrnutí nedůležitějších poznatků z analogové i číslicové techniky.

Webové stránky
Elektronika – skripta, Milan Tichý, [online]. [2020-10-09]. Základy elektroniky na vysokoškolské úrovni,
je potřebná středoškolská teorie elektřiny a magnetismu.
Dostupné z: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/elektronika/
Elektronika, encyklopedie wikipedia [online]. [2020-10-09]. Rozcestník se základními elektronickými
pojmy a součástkami.
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika

Elektrokniha – webové stránky pro zájemce o internet věcí, využití arduina a dalších moderních
elektronických součástek, [online]. [2020-10-09].
https://elektrokniha.cz/
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3.1 Metodický blok č. 1: Elektrotechnika - výuka ve škole
Součástí prvního bloku vzdělávacího programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli
žáci seznámit se základní teorií o elektrickém proudu, elektrickém napětí a elektrickém odporu. Žáci
by měli pochopit vztah mezi proudem a napětím a také, co všechno ovlivňuje velikost elektrického
odporu. Závěrem by se měli žáci seznámit s Ohmovým zákonem, umět spočítat příklady z praxe, které
Ohmův zákon využívají, a také by měli umět sestavit jednoduchý elektrický obvod.
Žákům je jako zdroj informací k dispozici učebnice fyziky. Jelikož pro základní školy existuje celá řada
různých učebnic, může nastat situace, že v dané učebnici nebude některá z méně důležitých informací
dostupná. V takovém případě je vhodné mít k dispozici ve třídě další zdroje informací. Mohou to být
jiné učebnice fyziky, encyklopedie o historii vědy nebo o různých odvětvích fyziky. Jako zdroj informací
mohou mít žáci také k dispozici tablet nebo počítač s připojením na internet. S využitím chytrých
telefonů záleží na zavedených pravidlech v konkrétní škole. Někde je vydaný striktní zákaz používání
telefonů během vyučování, jinde mají naopak během vyučování žáci přístupnou wifi právě pro
vyhledávání informací pro účely výuky.

3.1.1 Téma č. 1: Elektrické napětí – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák zná značku, jednotku a značku jednotky elektrického napětí.
Žák dokáže vyjmenovat alespoň 3 zdroje elektrického napětí.
Žák dokáže vysvětlit rozdíl mezi baterií a akumulátorem.
Žák dokáže reprodukovat vlastními slovy pravidla při zacházení s elektrickými přístroji.
Žák ví, jakým přístrojem a jakým způsobem se měří elektrické napětí.
Rozvoj kompetencí
Při převodech jednotek mezi V, kV, mV atd. rozvíjí žáci svou kompetenci matematických schopností.
Při diskuzi o pravidlech bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiči pod napětím rozvíjejí žáci
svou kompetenci v komunikaci.
Při zakreslování elektrického obvodu rozvíjejí žáci svou kompetenci k řešení problémů – musí vymyslet,
jak obvod zakreslit, aby splňoval pravidla pro zakreslování obvodů a zároveň, aby odpovídal reálnému
obvodu.
Metody
výklad, demonstrace, diskuze, skupinová práce
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Forma a bližší popis realizace
10 minut: Žáci nejprve pod vedením učitele diskutují o elektrickém napětí, jeho zdrojích a o různých
typech zdrojů.
15 minut: Žáci ve dvojicích s dopomocí učitele vypracují pracovní list Elektrické napětí.
15 minut: Žáci ve dvojicích s dopomocí učitele vypracují pracovní list Měření el. napětí.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce ve dvojici.
Žáci se často vyjadřují při odpovídání na otevřené otázky velmi nefyzikálně a je nutná jejich korekce
a uvedení správných odborných výrazů, aby se naučili používat správnou terminologii.
Žáci by už teoreticky měli znát pojmy paralelní a sériový, ale část z nich bude potřebovat připomenutí.
Mohou se odkazovat na jiná použití těchto výrazů, která jim mohou pomoci v zapamatování významu
těchto cizích termínů. Tedy třeba paralelní slalom nebo sériová výroba.
Při diskuzi o pravidlech zacházení s elektrickými přístroji pod napětím je důležité upozornit žáky na
nebezpečí, která je mohou v souvislosti s elektrickým napětím potkat ve volné přírodě. A to buď při
bouřce, kdy je nebezpečné zdržovat se na vyvýšených otevřených místech (kopce, skály apod.), nebo
také při poruše vedení vysokého napětí. Žáci by měli znát význam následující výstražné cedule
a v ideálním případě také pravidla pro poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Pokud mají žáci o téma bezpečnosti zájem, hezky a přehledně jsou zásady bezpečnosti při setkání
s elektřinou zpracovány např. zde:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi/bezpecne-selektrinou.html
Toto téma mohou prostudovat žáci doma nebo ti rychlejší po vyplnění pracovních listů.
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Ukázka vyplněného pracovního listu:
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3.1.2 Téma č. 2: Elektrický proud – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák zná značku, jednotku a značku jednotky elektrického proudu.
Žák dokáže vyjmenovat alespoň 3 příklady toho, jak poznáme, že elektrickým spotřebičem protéká
elektrický proud.
Žák ví, jakým přístrojem a jakým způsobem se měří elektrický proud.
Rozvoj kompetencí
Při převodech jednotek mezi A, kA, mA atd. rozvíjí žáci svou kompetenci matematických schopností.
Při hledání informací v učebnici fyziky rozvíjí žák svou kompetenci k učení.
Metody
výklad, demonstrace, diskuze, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
10 minut: Žáci nejprve pod vedením učitele diskutují o elektrickém proudu a o analogii s proudem
vody.
15 minut: Žáci ve dvojicích s dopomocí učitele vypracují pracovní list Elektrický proud.
15 minut: Žáci ve dvojicích s dopomocí učitele vypracují pracovní list Měření elektrického proudu.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce ve dvojici.
Na začátku hodiny diskutují žáci s učitelem o tom, co je to proud a zda existuje nějaká analogie mezi
proudem vody a elektrickým proudem. Velmi je často překvapí, že analogie s proudem vody je velmi
přesná pro základní představu o chování elektrického proudu. Následně mají žáci za úkol vyplnit
pracovní listy a při tom pracují ve dvojicích.
Definici elektrického proudu je potřeba se žáky probrat, případně jim dát k dispozici učebnici, aby si
v ní mohli informace najít. Některé další znalosti by měli znát žáci z chemie nebo z dřívějších let výuky
fyziky, ale je vhodnější jim informace připomenout, pokud tápou a je vidět, že se jim poznatky získané
dříve dostatečně nepropojily s momentálně řešeným tématem.
Praktické příklady spotřebičů a jejich funkce žáky baví a vymýšlí spoustu dalších příkladů. Zato na
podmínky pro průchod elektrického proudu obvodem je nutné žáky postupně navést.
Práce ve dvojicích je možností, kdy vytvářet různé dvojice dětí, které by se k sobě vzájemně přirozeně
nepřiřadily. Děti tak mají možnost vyzkoušet si práci s někým, kdo jim není blízký, a mohou si
v bezpečném prostředí školy vyzkoušet spolupracovat s různými typy osobností. Pokud chceme děti
rozřadit podle nějakých vlastností nebo skutečností, je potřeba dávat pozor na to, aby to byly
skutečnosti, které nemohou děti vnímat diskriminačně (tedy rozhodně nerozdělovat podle výšky
a hmotnosti dětí, podle toho, jestli mají iPhone nebo doma satelitní televizi apod.). Ideální je volba
náhodných kritérií – měsíc narození, barva trička apod.
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Ukázka vyplněného pracovního listu:
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3.1.3. Téma č. 3: Elektrický odpor – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák zná značku, jednotku a značku jednotky elektrického odporu.
Žák dokáže odvodit ze vzorce pro elektrický odpor, na čem je závislý odpor vodiče.
Žák dokáže vyhledat v matematicko-fyzikálních tabulkách hodnoty elektrického odporu různých
materiálů.
Rozvoj kompetencí
Při hledání informací v matematicko-fyzikálních tabulkách rozvíjí žák svou kompetenci k učení.
Při hledání závislostí, které ovlivňují velikost elektrického odporu, rozvíjí žák kompetenci svých
základních schopností v oblasti vědy a technologií.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce, kritické posouzení nalezených informací
Forma a bližší popis realizace
15 minut: Žáci ve dvojicích s dopomocí učitele vypracují pracovní list Elektrický odpor.
20 minut: Práce s matematicko-fyzikálními tabulkami a vyhledávání různých informací v tabulkách.
10 minut: Shrnutí probraného učiva a reflexe práce s tabulkami
Hodina je zahájena diskuzí na téma odpor vodiče a hledáním analogie s tekoucí vodou jako
u elektrického proudu. Podobnost se dá nalézt u délky vodiče, jeho průřezu, ale také u materiálu.
Po vyplnění pracovního listu Elektrický odpor by měli žáci pracovat s matematicko-fyzikálními
tabulkami. Přestože je možné najít v dnešní době vše potřebné na internetu, je vhodné ukázat žákům,
že i v jedné „knížce“ mohou najít obrovské množství informací. Stačí se v ní orientovat a vyznat se ve
zkratkách a vzorcích. V tabulkách hledají žáci hodnoty elektrického odporu různých látek a materiálů.
Pokud je tato práce zaujme, mohou vyhledat materiál s největším elektrickým odporem mezi vodiči
nebo naopak s nejmenším elektrickým odporem. Zvídavější žáci možná slyšeli o supravodivosti.
Zajímavé informace k supravodivosti najdou např. na těchto stránkách:
https://www.fzu.cz/aktuality/supravodivost-levitace
Tradičně jsou pro některé žáky oříškem písmena řecké abecedy, se kterými se běžně potkávají jen
v omezené míře a nevědí, jak se jmenují a píšou. Pokud se tento problém týká většího množství žáků,
je vhodné vytvořit si větší tabulku s řeckými písmeny a jejich názvy a umístit ji ve třídě někam na
viditelné místo. Čas od času je pak vhodné použít název řeckého písmene jako pojmenování skupiny,
neznámé veličiny nebo jako proměnné v matematickém příkladě.
Také se opakovaně ukazuje, že výběr z připravených odpovědí je pro žáky mnohem jednodušší, než
odpovídání na otevřené otázky a preferují právě první variantu. Přesto je vhodné žáky učit formulovat
vlastní myšlenky a podporovat je v tom.
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Ukázka vyplněného pracovního listu:
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3.1.4 Téma č. 4: Ohmův zákon – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže ze vzorce pro Ohmův zákon vyjádřit různé veličiny.
Žák dokáže spočítat jednoduchý příklad na Ohmův zákon.
Rozvoj kompetencí
Při práci se vzorcem Ohmova zákona rozvíjí žáci své matematické schopnosti.
Při řešení nových matematických příkladů rozvíjí žáci svou schopnost učit se.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce na pracovních listech, procvičování počítání příkladů

Forma a bližší popis realizace
10 minut: Opakování poznatků z předešlých hodin formou diskuze.
10 minut: Rozebrání vzorce pro Ohmův zákon, různé způsoby jeho zápisu. Vyplnění pracovního listu
Ohmův zákon.
20 minut: Počítání příkladů, v nichž je potřeba Ohmův zákon aplikovat.
5 minut: Shrnutí hodiny a porovnání výsledků.
V této hodině musí žáci využít předešlé znalosti a vzájemně je propojit. Protože téma Ohmův zákon
shrnuje všechna předchozí témata, je potřeba na začátku se žáky zopakovat pojmy elektrický proud,
elektrické napětí a elektrický odpor, včetně jejich značek a jednotek.
Učitel představí žákům vztah popsaný Ohmovým zákonem a vysvětlí jim různá znění Ohmova zákona.
Z jednoho pohledu vyjadřuje Ohmův zákon vztah mezi elektrickým proudem, napětím a odporem. Dá
se ovšem formulovat i tak, že je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud nepřímo úměrný odporu
vodiče. Odpor vodiče tedy funguje jako konstanta, což souvisí i s jeho definicí.
Následně by žáci měli s dopomocí učitele vypracovat pracovní list na téma Ohmův zákon.
Součástí pracovního listu jsou také příklady, které by s využitím vzorce pro Ohmův zákon měli být žáci
schopni vypočítat. Ke spočítání příkladů mohou žáci využít kalkulačky, ale pokud to neodporuje
pravidlům nastaveným ve školní třídě, mohou využít také kalkulačky na svých telefonech. Toto využití
telefonů je vhodným způsobem, jak žákům prakticky ukázat, že telefon může být i užitečnou školní
pomůckou.
Matematicky zdatnější žáci nemívají s příklady problémy. Pokud spočítají příklady rychleji než ostatní,
mohou pomoci svým spolužákům, kteří s vyjadřováním různých veličin ze vzorce mají problémy. Pro
zpětnou kontrolu postupu při výpočtu příkladů je důležitý přehledný zápis příkladů. Důvod možnosti
kontroly postupu by měli přijmout i žáci, kteří jsou schopni jednodušší příklady vypočítat zpaměti.
Pokud však udělají při výpočtu zpaměti chybu a postup si nezapisují, není možné přijít na to, zda se
pouze spletli při matematickém výpočtu nebo již na začátku vyšli z nesprávného vzorce.
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Ukázka vyplněného pracovního listu:
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3.1.5 Téma č. 5: Jednoduchý obvod a měření napětí a proudu – 2 hodiny
1. hodina

Cíl hodiny
Žák rozezná a dokáže správně pojmenovat základní schematické značky prvků jednoduchého obvodu.
Žák zná základní pravidla pro zakreslování schémat elektrických obvodů.
Rozvoj kompetencí
Při seznamování se značkami jednotlivých prvků elektrického obvodu rozvíjí žáci svou schopnost učit
se.
Metody
práce s textem, výklad
Forma a bližší popis realizace
10 minut: Diskuze o zdrojích elektrického napětí.
15 minut: Seznamování se značkami prvků elektrického obvodu a jejich zakreslení do sešitu.
15 minut: Seznámení s pravidly pro sestavovaní a zakreslování elektrických obvodů. Zakreslení několika
elektrických obvodů do sešitu.
Tato hodina je přípravou na samostatné měření proudu a napětí v jednoduchém elektrickém obvodu.
V ideálním případě by měla být součástí dvouhodinového bloku, kdy mohou žáci pracovat delší dobu
v kuse. Pokud nejde dvouhodinový blok z organizačních důvodů ve škole zařídit, musí se samotné
měření vejít do jedné vyučovací hodiny.
Žáci si zopakují všechny potřebné pojmy a pravidla pro sestavení jednoduchého elektrického obvodu:
•
•
•

Elektrický obvod musí být vždy uzavřený, aby jím mohl procházet elektrický proud.
Při zakreslování elektrického obvodu využíváme pravoúhlých tvarů, nekreslíme skutečné tvary
vodivých kabelů.
Elektrické součástky mají své dohodnuté značky, které nekreslíme do rohů obvodu.

Žáci si do sešitu zapíšou několik schematických značek základních elektrotechnických prvků. Pomocí
těchto schematických značek si pak žáci zakreslí do sešitu jednoduchý el. obvod, popíšou jeho
jednotlivé části a zaměří se také na pravidla kreslení elektrických obvodů.
Opakovaně je třeba připomínat, že pro zakreslování elektrických obvodů existují poměrně jasná
a přesná pravidla, která by žáci měli dodržovat. Schematické značky je také potřeba zakreslovat přesně,
není možné zde realizovat své výtvarné nadání.
Pokud mají žáci zájem, mohou využít matematicko-fyzikální tabulky, ve kterých je přehled dalších
schematických značek různých elektrotechnických prvků, se kterými se při výuce na základní škole
nesetkají. Podrobnější informace o těchto prvcích a jejich vlastnostech mohou získat např. z textu
Základy elektrotechniky. Jiří Vlček, [online]. [2019-05-06].
Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/docu/texty/0001/000103_zaklady_elektrotechniky.pdf
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže sestavit funkční jednoduchý elektrický obvod podle reálného vzoru.
Žák dokáže zakreslit schéma tohoto obvodu.
Žák dokáže změřit elektrické napětí a elektrický proud v obvodu.
Rozvoj kompetencí
Při sestavování obvodů rozvíjí žák svou kompetenci základních schopností v oblasti vědy a technologií.
Metody
praktická činnost, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
Po teoretickém úvodu si žáci v rámci druhé vyučovací hodiny sestaví jednoduchý el. obvod z nějaké
funkční elektrostavebnice. Lze využít klasické školní výukové sady nebo i jinou elektrostavebnici. Jako
spotřebič mohou žáci použít nejdříve žárovku, a pak třeba motůrek. Postupně také vyplňují pracovní
list, v němž mají popsán postup.
Naměřené hodnoty v pracovním listě se mohou lišit podle stáří a používanosti baterií, podle kvality
propojení mezi obvodem a měřicím přístrojem. Důležité je, aby alespoň přibližně naměřili žáci v každé
části obvodu stejný proud. Je potřeba žáky upozornit na to, že pokud se hodnota na displeji měřicího
přístoje při jejich měření liší na druhém nebo třetím desetinném místě, mohou to považovat za stejné
hodnoty v rámci chyby měření.
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3.2 Metodický blok č. 2: Elektrotechnika – 1. návštěva science centra – 5 hodin
Na teoretickou výuku ve škole navazují praktické činnosti v science centru, které se odehrávají
v laboratoři a v expozicích s využitím velkých interaktivních samoobslužných exponátů. Na nich mohou
žáci prozkoumat některé jevy z oblasti elektrotechniky a mohou si vyzkoušet také další aktivity.
Při práci v laboratoři i v expozicích jsou žáci rozděleni na poloviny. Každá polovina se věnuje buď
laboratorní práci, nebo experimentuje v expozici a následně se skupiny vymění. Rozdělení probíhá
proto, aby byla žákům umožněna intenzivní práce v malých skupinkách (2-3 žáci). Menší počet žáků
také usnadňuje realizátorovi programu vedení všech aktivit a dává mu možnost lépe reagovat na
dotazy a nejasnosti na jednotlivých stanovištích.
V expozici je možno poskytnout žákům větší volnost. Připravené pracovní listy je nasměrují k několika
vybraným exponátům, na nichž si vyzkouší konkrétní měření a zapíšou si do pracovního listu svou
odpověď. Exponátů jsou ovšem desítky, a tak mají žáci možnost dále pokračovat v objevování
zákonitostí světa kolem nás. Je už na nich, zda pracují samostatně nebo skupinově. Někomu vyhovuje
společná práce, jiný se raději zahloubá do doplňujících rozšiřujících informací.
Na poslední hodinu návštěvy science centra se třída opět spojí a v učebně nebo v jiném klidném
prostoru proběhne společné vyhodnocení všech pracovních listů a také hodnocení programu. Žáci mají
možnost sdělit si navzájem své zážitky a dojmy, většinou vznikne diskuze o některých tématech, na něž
při práci v laboratoři nebo v expozicích narazili.
Propojení formální a neformální výuky
Při části programu, která se odehrává mimo školní třídu v prostorách science centra, mají žáci možnost
pracovat v menších skupinkách a také delší dobu v kuse v porovnání s běžnou výukou ve škole. Učitel
a také další realizátoři programu mají možnost věnovat se žákům individuálně, protože pracují vždy
pouze s polovinou třídy. Odpadá také stres ze 45minutových bloků, protože jsou připraveny 2 bloky
dlouhé 90 minut, na které navazuje hodina věnovaná reflexi prováděných činností a možnosti diskuze
o tématech a úkolech, které žáky zaujaly.
Ne všechny činnosti jsou řízené a žáci tak dostávají prostor pro svou vlastní iniciativu a mají možnost
projevit své individuální zájmy.
Při závěrečné reflexi a shrnutí se většinou podaří nastavit atmosféru tak, aby žáci rozebírali nejen
informace, se kterými se během vzdělávacího programu setkali, ale také své prožitky. V diskuzi se daří
řešit, zda žákům více vyhovovaly řízené činnosti nebo volná činnost, zda pro ně byla přínosnější
samostatná práce nebo práce ve skupině. Jsou schopni zhodnotit, která část aktivit pro ně byla
nejpodnětnější a která naopak nejméně.
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3.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák rozlišuje materiály elektricky vodivé a nevodivé.
Žák nastaví na zdroji požadovaný druh a hodnotu napětí.
Žák použije digitální multimetr k měření elektrického napětí i proudu.
Žák zapojí jednoduchý elektrický obvod podle obrázku.
Žák podle reálného jednoduchého obvodu zakreslí jeho schéma.
Rozvoj kompetencí
Při sestavování elektrických obvodů a měření elektrického proudu a napětí v nich rozvíjí žák svou
matematickou schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při práci s pracovními listy a při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s novými měřicími přístroji rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, praktické činnosti, experimentování, heuristické zkoumání
Forma a bližší popis realizace
Hodina probíhá formou samostatného experimentování a měření. Žáci mají k dispozici 7 pracovišť
s ucelenými sadami pomůcek, takže mohou pracovat ve dvojicích, maximálně ve trojicích. Na
pracovních listech, které žáci postupně lineárně procházejí, mají přesný popis aktivit. Všechna
stanoviště jsou na začátku hodiny žákům frontálně podrobně představena a popsána. Důležité je
ukázat žákům zacházení s pomůckami, protože při nevhodně zvoleném nastavení zdroje a měřících
přístrojů může dojít k rozbití součástek nebo k nevratnému poškození měřicích zařízení.
Experimentování v laboratoři je pro realizátory programu náročné na přípravu. Na stanovištích musí
být připraveny sady s elektrostavebnicemi, zdroje, doprovodné materiály. Žáci jsou rozděleni do dvojic
až trojic a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každá skupina má svou sadu pracovní listů, do nichž si
zaznamenává své výsledky a odpovědi.
Při přípravě stanovišť je potřeba vyzkoušet, zda všechny zdroje, multimetry a další součástky fungují.
Je také vhodné otestovat, zda svítí žárovky, jelikož při nastavení vyššího napětí na zdroji dojde
k přepálení vlákna žárovky. Žáci by měli každou závadu nahlásit, ale ne vždy se tak děje.
Pokud by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Příprava a rozmístění sad s elektropomůckami zabere realizátorovi programu, který již program zná,
minimálně půl hodiny. Ideální je mít možnost nechat pomůcky připravené pro více skupin, aby nebylo
nutné po každé skupině pomůcky uklízet.
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Pomůcky
Pro základní seznámení s jednoduchými obvody jsme vybrali podomácku vyráběnou tzv. hřebíčkovou
stavebnici. Jedná se o dřevěné špalíčky se zatlučenými vodivými hřebíky, k nimž jsou připájeny různé
elektrotechnické prvky. Na rozdíl od komerčně vyráběných stavebnic je na první pohled jasné, že se
nejedná o žádné „black boxy“ s tajemnou funkcí, vše vypadá jednoduše, protože to také jednoduché
je. Nevýhodou takto vyráběné stavebnice je nutnost pečlivě pájet spoje, aby bylo zaručeno vodivé
spojení mezi jednotlivými prvky. Na druhou stranu je pak jednoduchá oprava případných poškozených
součástek. U kupovaných stavebnic je nutné objednávat náhradní díly, u hřebíčkové stavebnice je
možno vyrobit nový díl poměrně jednoduše. Prasklá žárovka se vymění za novou a udržování takové
stavebnice není finančně náročné. Jedinou podmínkou je mít k dispozici osobu, která bude schopna
tuto stavebnici vyrobit a udržovat.
Připraveno je pro žáky 8 sad pro zapojování elektrických obvodů. Polovina třídy využije menší počet
sad, ale je důležité mít k dispozici náhradní funkční součástky a měřicí přístroje, protože občas při
experimentování dochází k poruchám, přepáleným pojistkám, prasklým žárovkám apod.
Každá sada obsahuje následující díly:
•
•

•
•
•
•

•
•

regulovatelný žákovský zdroj napětí
kabely s krokosvorkami i s banánky (6 ks a 6 ks) – Pro žáky je zajímavé vidět porovnání mezi
různými způsoby vodivého spojení. Krokosvorky jsou vhodné pro připojení hřebíčků do
obvodu, banánky naopak pro připojení zdroje. Někteří žáci ještě s těmito elektrickými kabely
nepracovali, proto je pro některé velmi překvapivé, že krokosvorky fungují podobně jako kolíky
na prádlo a že se jim někdy říká krokodýli, protože připomínají krokodýlí tlamu.
žárovky (2,5 V, 3,5 nebo 3,8 V, 12 V) – Je důležité sehnat nízkonapěťové žárovky, na kterých se
dají provádět bezpečné experimenty.
spínač
2 uzly
2 multimetry – pro měření se dají použít prakticky všechny standardní měřicí přístroje, na nichž
lze nastavit měření proudu nebo napětí. Žáci mají v pracovních listech popsán způsob
nastavení měřicích přístrojů, ale stejně je vhodnější demonstrovat jim frontálně, jak mají
s měřicími přístroji zacházet.
vzorky pro zkoušení elektrické vodivosti – zde je možno použít různé předměty, žáci mohou
vyzkoušet i své vlastní vzorky.
zalaminované kartičky se značkami a názvy elektrotechnických prvků

Pro přehlednost informací je vhodné mít v laboratoři tabuli, na kterou je možné zapsat důležité
informace viditelně pro všechny přítomné.
Žáci většinou postupují při postupném experimentování podle pracovních listů podobným tempem,
občas je ale některá skupinka výrazně rychlejší nebo naopak pomalejší. Při pomalejším tempu je
vhodné, aby se jeden z realizátorů programu na tuto skupinku zaměřil a pomáhal jí, pokud tápe při
hledání odpovědí. Občas někteří žáci chápou úkoly teoreticky, ale nedaří se jim praktické zapojování
prvků obvodu – potřebují nacvičit zručnost při praktických činnostech.
U rychlejší skupiny musí realizátor programu ověřit, zda je rychlejší postup spojen i s porozuměním
problematice. Pokud ano a není potřeba žákům podrobněji vysvětlovat, co mají v příštím kroku dělat,
je možné domluvit se s rychlejší skupinou, že bude postupovat samostatně rychleji. Je pak možné, aby
žáci při experimentování vyzkoušeli více variant pokusů.
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Jednotlivé úkoly a jejich správná řešení:
Po rozdělení do dvojic nebo trojic na jednotlivá pracoviště je prvním úkolem připomenutí základních
elektrotechnických prvků a jejich značek. Názvy a značky jsou připraveny ve formě zalaminovaných
kartiček, které k sobě mají žáci na stole správně přiřadit. Po kontrole správného přiřazení realizátorem
programu mohou žáci zakreslit značky do pracovního listu.
Při přípravě zalaminovaných kartiček je potřeba kartičky promíchat, aby žáci neměli správné řešení
seřazené přímo za sebou.
I když se značky probírají již při prvním setkání s elektrickými obvody v 6. třídě, žáci často při
pojmenování jednotlivých prvků tápou a před zapsáním do pracovního listu je zapotřebí jim řešení
zkontrolovat a navést je na opravu špatně přiřazených názvů.
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Dalším jednoduchým úkolem je vyzkoušení různých předmětů z různých materiálů a zaznamenání
informace, zda daný předmět vede, nebo nevede elektrický proud. Pro toto měření je potřeba využít
zdroj napětí, testovací žárovku a správný počet kabelů.
Materiály mají žáci připravené v sadě, ale mohou si sami přidat nějaký další předmět, který mají u sebe.
Doplňující teorie:
Ve skutečnosti žádný materiál není dokonale elektricky vodivý ani dokonale nevodivý. Rozdíl mezi
velmi dobrou a velmi špatnou vodivostí je však natolik výrazný, že nám dovoluje zjednodušeně
rozlišovat elektrické vodiče a nevodiče (izolanty).
Vynikajícími vodiči jsou bez výjimky kovy. Příčina jejich vodivosti spočívá v částicové stavbě: částicemi
kovu jsou atomy, které vzájemně sdílejí některé elektrony ze svých vnějších slupek. Výsledkem je
krystalická mřížka tvořená kladnými ionty a „mrak“ volně pohyblivých vodivostních elektronů.
Právě díky vodivostním elektronům kovy velmi dobře vedou elektrický náboj, který je působením
elektrického napětí uveden do pohybu – jinými slovy, velmi dobře vedou elektrický proud.
Případná elektrická vodivost nekovových materiálů má jiné příčiny, např. v případě dřeva přítomnost
vody, a je výrazně nižší než u kovů. Proto v naší zkoušce vodivosti jednoznačně uspějí pouze kovy.
Testování elektrické vodivosti lze provést různými způsoby a my jsme z nich vybrali ten, který nejlépe
koresponduje s následujícími aktivitami – totiž zapojení testovaného předmětu do uzavřeného
elektrického obvodu. Pokud je předmět z vodivého materiálu, umožní průchod elektrického proudu
obvodem a díky tomu se žárovička rozsvítí.
Jednoduchý elektrický obvod je tvořen zdrojem elektrického napětí, spotřebičem (v našem případě
žárovičkou) a spojovacími vodiči. Zdroj vytváří elektrické napětí, které je přítomno v celém elektrickém
obvodu (je-li uzavřený) a uvádí do pohybu nositele elektrického náboje (vodivostní elektrony). Protože
elektrony jsou záporně nabité částice, pohybují se díky elektrickému napětí od záporného ke kladnému
pólu zdroje (od záporného se odpuzují, ke kladnému se přitahují). Dohodnutý směr elektrického
proudu je však pro všechny nositele elektrického náboje, bez ohledu na znaménko jejich náboje, právě
opačný: od kladného k zápornému pólu. (Nositeli elektrického proudu v kapalinách jsou kladné
a záporné ionty. Kladné se ve skutečnosti pohybují od kladného k zápornému pólu zdroje, záporné od
záporného ke kladnému. Dohodnutý směr elektrického proudu je však pro všechny jeho nositele (bez
ohledu na polaritu) stejný: od + k ─.)
Nositelé náboje se pohybují i uvnitř zdroje – zde však opačně než ve vnější části obvodu. Jejich pohyb
uvnitř zdroje totiž nezpůsobuje elektrické napětí, ale jiná příčina (chemická reakce, působení
magnetické síly apod.), a tím naopak elektrické napětí mezi svorkami zdroje vzniká.
Elektrický proud tedy protéká celým elektrickým obvodem včetně zdroje a je nositelem elektrické
energie ze zdroje do spotřebiče. Představa, že proud teče pouze vně zdroje, patří mezi nejběžnější
fyzikální omyly dětí (i mnohých dospělých). Ve spotřebiči se převážná část proudem nesené elektrické
energie „spotřebuje“, tedy přemění v energii jiného druhu (světelnou, tepelnou, mechanickou aj.).
V žádném případě však ve spotřebiči nedochází ke spotřebovávání elektrického proudu, jak si některé
děti (a opět i někteří dospělí) mylně představují; elektrický proud je ve všech místech nerozvětveného
elektrického obvodu stejný. Ostatně toto důležité zjištění je jedním z dalších cílů našeho programu.
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Při další aktivitě se žáci seznámí s regulovatelným zdrojem stejnosměrného proudu a napětí a také
s měřicími přístroji pro měření elektrického napětí a elektrického proudu (multimetry). Je důležité
nastavit doporučené hodnoty, protože by mohlo dojít ke zničení měřících přístrojů a u dalších úloh také
k poškození jednotlivých elektrotechnických prvků.
U této aktivity je potřeba, aby všichni žáci vnímali informaci o nutnosti sledovat nastavené napětí
a nezvyšovat je. Také je důležité upozornění, že obvodem by neměl procházet proud dlouho. Stačí
sestavit obvod, nastavit napětí, sepnout spínačem, provést měření a následně zase spínačem proud
vypnout.
Doplňující teorie
Zařízení lze použít jako zdroj buď stejnosměrného (DC), nebo střídavého (AC) napětí. Jeho hodnota se
nastavuje otočným potenciometrem. My v tomto programu pracujeme výhradně s napětím
stejnosměrným, kdy jedna svorka zdroje trvale zůstává kladným a druhá záporným pólem.
Napětí 6 V je zcela bezpečné i v případě, že se žák holou rukou dotkne kontaktů.
Digitální multimetr nahrazuje všechny tři základní elektrické měřiče: voltmetr (měřič napětí),
ampérmetr (měřič proudu) a ohmmetr (měřič odporu). My jej nyní použijeme jako voltmetr. I zde
musíme zvolit variantu DC (stejnosměrné napětí) a vhodnou hodnotu, resp. rozsah měřiče. Ten musí
být vždy vyšší, než je předpokládaná měřená hodnota, ne však zbytečně vysoký. Kdyby byl nižší, hrozilo
by poškození přístroje; kdyby byl zbytečně vysoký, nemohli bychom usilovat o co nejpřesnější měření.
Musíme ale dbát také na využití správné zdířky přístroje – té, která je určena pro měření
stejnosměrného napětí.
Měření napětí mezi svorkami zdroje s nastavitelnou hodnotou napětí zdánlivě nedává smysl. Nastavení
hodnoty na zdroji však nebývá tak přesné ani spolehlivé jako její změření. Zaprvé proto, že
potenciometr je méně citlivý než měřič, a zadruhé – a především – kvůli tomu, že reálné napětí mezi
svorkami může kolísat v závislosti na zatížení zdroje i na dalších vlivech. Jako skutečnou hodnotu napětí
tedy nelze brát tu, kterou jsme na zdroji nastavili, ale tu, kterou následně zjistíme pomocí měřiče.
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Sestavit nejjednodušší obvod s 1 žárovkou je jednoduchý úkol. Žárovka je do obvodu vřazena přímo
a je možné na ní měřit proud i napětí. Důležité je, aby si žáci vyzkoušeli a zafixovali metody měření
proudu (ampérmetr musíme zařadit do obvodu sériově) a napětí (voltmetr se pouze přikládá k obvodu,
zařazuje se tedy paralelně).
Některé skupiny potřebují ukázat, jak do obvodu zařadit ampérmetr, jiné voltmetr.
Se zakreslováním schematického obvodu mívají žáci také problém, protože před sebou vidí zakroucené
kabely, kdežto do schématu mají zakreslit vodiče v pravém úhlu. Je potřeba myšlenkově propojit reálný
obvod s jeho schematickým zakreslením.
Žáci by také měli pochopit, že konkrétní naměřené hodnoty se mohou lehce lišit od hodnot, které
naměří ostatní skupiny. U měření záleží mimo jiných vlivů na kontaktu měřicího přístroje s vodiči.
Doplňující teorie
Při zapojování elektrického obvodu je třeba dodržet zásadu, že napřed obvod kompletně sestavíme,
potom pečlivě zkontrolujeme, a pak teprve uvedeme zdroj v činnost. Spínač je třeba zapojit vypnutý
a zapnout ho až úplně nakonec.
Když zvyšujeme napětí zdroje, žárovka se rozsvěcuje stále víc. O vysvětlení tohoto jevu ale zatím
neusilujeme, neboť souvisí s veličinou elektrický příkon, se kterou se žáci většinou ještě nesetkali.
Pokud ano, můžeme s nimi tuto závislost rozebrat. Žárovka totiž svítí tím víc, čím větší je její příkon
(spotřeba elektrické energie přepočtená na jednotku času), a ten je dokonce závislý na druhé mocnině
napětí podle následujícího vztahu:
𝑃 =𝑈∙𝐼 =𝑈∙
(P je příkon, U napětí, I proud, R odpor)

𝑈 𝑈2
=
𝑅
𝑅

O jednoduchou kvadratickou závislost však nejde, protože odpor žárovky není neměnný (při
rozsvěcování roste, jak uvidíme v komentáři k poslední úloze).
Použití digitálního multimetru k měření napětí a k měření proudu se podstatně liší nejen nastavením
přístroje a využitím zdířek, ale také způsobem zapojení měřiče do obvodu. Voltmetr se připojuje
paralelně ke zdroji, spotřebiči či jinému prvku, na kterém měříme. Díky tomu, že má značný odpor,
projde jím jen nepatrný proud a z jeho hodnoty si přístroj „dopočítá“ napětí, které průchod proudu
způsobilo. Naproti tomu ampérmetr se zapojuje tak, aby jím procházel veškerý měřený proud – tedy
sériově ke zdroji a spotřebiči. Prakticky postupujeme tak, že obvod v daném místě rozpojíme a znovu
jej spojíme ampérmetrem. Přístroj má minimální odpor a díky tomu téměř neovlivní hodnotu proudu,
který měří.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák zapojí podle obrázku elektrický obvod se sériovým nebo s paralelním spojením spotřebičů.
Žák použije digitální multimetr k měření elektrického napětí i proudu.
Žák objeví, že napětí na sériově spojených spotřebičích se sčítají.
Žák objeví, že proud procházející sérií spotřebičů je ve všech místech stejný.
Žák objeví, že napětí na paralelně spojených spotřebičích jsou stejná.
Žák objeví, že proudy procházející paralelně spojenými spotřebiči se sčítají.
Žák provádí náročnější měření podle pokynů.
Žák zakreslí do grafu a interpretuje volt-ampérovou charakteristiku daného spotřebiče.
Rozvoj kompetencí
Při sestavování elektrických obvodů a měření elektrického proudu a napětí v nich rozvíjí žák svou
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při práci s pracovními listy a při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s novými měřicími přístroji rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, praktické činnosti, experimentování, heuristické zkoumání
Forma a bližší popis realizace
Druhá hodina v laboratoři je pokračováním první hodiny s využitím stejných pomůcek a pracovních
listů.
Pomůcky
viz předchozí hodina
Podrobně rozpracovaný obsah
Po velmi jednoduchých úlohách, při kterých se žáci seznámili s metodami měření proudu a napětí
a také se zdrojem napětí, s jednotlivými prvky zařazovanými do obvodu a naučili se ovládat měřicí
přístroje, přicházejí trochu složitější úkoly.
Žáci mají do obvodu zařadit 2 žárovky. Nejprve za sebe, tedy sériově, následně vedle sebe, tedy
paralelně. V obou případech je úkolem žáků proměřit napětí i proudy ve všech větvích elektrického
obvodu.
Po změření hodnot napětí a proudu v jednotlivých částech obvodu se pomocí návodných otázek mají
žáci zamyslet nad naměřenými hodnotami a dojít k závěrům o hodnotách elektrického napětí i proudu
při sériovém a paralelním zapojení spotřebičů (v našem případě byly spotřebiči žárovky).
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Následuje sestavení obvodu s 12V žárovkou s větší skleněnou baňkou (ta je zvolena záměrně, aby
nedocházelo k rychlému zahřívání prostoru uvnitř baňky a tím k teplotnímu ovlivnění měření). Po
správném sestavení obvodu s měřením elektrického proudu i napětí mění postupně žáci hodnotu
napětí a odečítají proud procházející obvodem. Nejtěžším úkolem pro žáky je zpracování naměřených
hodnot do grafu.
Při těchto úlohách je potřeba některým žákům radit, protože se těžce orientují ve složitějším obvodu
s více vodiči a měřicími přístroji.
Doplňující teorie
Žárovky lišící se napsanou hodnotou napětí mají různý elektrický odpor. Proto na každé z nich (při
stejném proudu) naměříme jiné napětí. Žárovka, na které je vyšší napětí, má také vyšší příkon a víc
svítí.
Pro napětí při sériovém spojení spotřebičů platí, že výsledné napětí na celé sérii je součtem napětí na
jednotlivých spotřebičích:

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2
Pro proud při sériovém spojení spotřebičů platí, že je ve všech místech série stejný:

𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2
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I když žárovky spojené paralelně budou různé (s různými hodnotami napětí uvedenými přímo na
žárovkách), naměříme na nich stejná napětí, protože obě budou umístěny mezi stejné body v obvodu
(každému z těch bodů odpovídá určitá hodnota elektrického potenciálu a rozdíl potenciálů, to je
elektrické napětí). Protože však každá žárovka má jiný odpor, budou jimi procházet různě velké proudy.
Pro napětí při paralelním spojení spotřebičů platí, že napětí na jednotlivých spotřebičích jsou stejná
a rovna výslednému napětí:

𝑈 = 𝑈1 = 𝑈2

Pro proud při paralelním spojení spotřebičů platí, že celkový proud je součtem proudů protékajících
jednotlivými spotřebiči:

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2
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Volt-ampérová charakteristika elektrického spotřebiče představuje závislost proudu, který jím protéká,
na napětí mezi jeho svorkami. Pokud má spotřebič neměnný odpor, závislost je lineární a grafem je
přímka:
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Odpor žárovky se však ve skutečnosti mění v závislosti na teplotě wolframového vlákna, a to tak, že
s teplotou roste – závislost proto není lineární, strmost křivky postupně klesá (hlavně zpočátku):
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3.2.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Věda v domě – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům. Žáci
mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 6 úkolů, které by měli splnit. Úkoly jsou rozděleny do
několika skupin – pozorování, experimentování, odhad a ověření teorie.
3 úkoly jsem zaměřené na elektromagnetickou indukci. Žáci si prakticky mohou ověřit teoretické
poznatky o vzájemném ovlivňování elektrického a magnetického pole. Také je čeká hravé zkoušení
elektromagnetické indukce, kdy zapínáním a vypínáním elektrického proudu v cívkách ovlivňují magnet
uložený pohyblivě v prostoru mezi cívkami.
Další 2 úkoly se týkají 2 zařízení, se kterými se žáci běžně nesetkávají. Dnes již nepoužívané hluboké
barevné CRT televize a elektronického hudebního nástroje – thereminu:
•

Pomocí silného magnetu je možno ovlivnit proud elektronů v tělese obrazovky a dochází tak
ke zkreslení obrazu. Některé staré obrazovky měly speciální funkci, tzv. Degauss, která měla za
úkol obnovit původní dráhu elektronového svazku. Při působení velmi silného magnetického
pole mohlo ovšem dojít k nevratné barevné deformaci obrazu.

•

Theremin je nepříliš často používaný hudební nástroj založený na ovlivňování
elektromagnetického pole dvou cívek. Protože lidské tělo má nějakou elektrickou kapacitu,
může být tento nástroj ovládán přibližováním a vzdalováním lidské ruky. Je to podobné, jako
když rušíte signál rádia při průchodu kolem rádiové antény.

Poslední úkol v pracovním listu je věnován elektrické rozvodné síti. Žáci mohou na velmi
zjednodušeném modelu sledovat cestu energie od její přeměny z mechanické na elektrickou a její
následné vedení rozvodnou sítí do transformátoru. Žáci by si měli uvědomit, co představuje v modelu
turbínu, generátor a transformátor.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže samostatně vyhledat a prozkoumat další interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů zjistit, jak fungují a jaký jev demonstrují.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozicích nekončí. Kromě 6 stanovišť, která jsou
součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je dokonce
spolupráce s další osobou nutná.
Žáci si mohou prakticky vyzkoušet třeba fungování bimetalového proužku, který je součástí
termostatu, např. v žehličce. K dispozici je jim také řez elektrickým ohřívačem vody. Realizátor
programu jim v expozici může ukázat také řezy dalšími elektrickými spotřebiči – šlehačem,
rychlovarnou konvicí, žehličkou.
Vyzkoušet si žáci také mohou digitální technologii nahrávání a zpracování hlasu používanou v rozhlase
nebo v nahrávacích studiích.
Zajímavý je také pohled pod kapotu nových automobilů, které mají integrované moderní elektronické
hlídače bezpečnosti v automobilech. Jedná se o senzory pohybu, hlídání rychlosti, sledování pruhů na
silnici i upozornění na blížící se překážku.
Ve škole se dají z rozbitých elektrospotřebičů také vytvořit ukázky toho, jak vypadají běžné přístroje
vevnitř. Většinou je jejich základem elektromotor s nějakým převodem a spoustou plastových částí.
Hodně domácích spotřebičů dnes obsahuje nějakou „černou skříňku“, do níž je obtížné se dostat. To
je také důvodem, proč se dnes málokteré elektrospotřebiče opravují a většina z nich se mění jako celek.
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3.2.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během aktivit dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen na škále 1-5 vyjádřit svůj názor na jednotlivé aktivity dne.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Na konec 1. návštěvy science centra je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci
pracovali, a také dát cíleně žákům prostor vyjádřit se k celému programu.
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili různé úkoly správně. Proto je vhodné projít postupně se všemi
jednotlivé otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také různými podmínkami měření. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že
rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě lehce odlišnými podmínkami různých měření.
Také se občas stane, že někomu se některé z měření nepovede, nedaří se sestavení obvodu apod. Je
důležité nastavit připravené a bezpečné prostředí, které umožní žákům dělat chyby, aniž by se cítili
méněcenně.
Žáci potřebují vytvořit bezpečný prostor také pro sdílení svých názorů a zážitků. Protože různými
elektrospotřebiči jsme v dnešní době obklopeni na každém kroku, je důležité, aby si žáci uvědomili, že
základy elektrických obvodů jsou vlastně jednoduché a není na nich nic záhadného.
Pro sdílení zážitků je vhodné použít různé metody – rychlé hlasování, ukazování nálady a spokojenosti
například pomocí tzv. semaforu nebo jiných technik. Při diskuzi se také osvědčilo předávání nějakého
artefaktu mluvčímu, aby opravdu mluvil pouze jeden člověk a nedocházelo k hromadnému
překřikování.
Žáci většinou nemají v programu výrazně oblíbenou nebo neoblíbenou část, pro většinu činností se
najdou žáci, kteří tuto konkrétní činnost uvedou jako tu, která na ně nejvíce zapůsobila. Občas i ti,
kterým se nedařilo měření, uvádí právě měření jako nejlepší část celého dne, protože se jim nakonec
podařilo překonat počáteční neúspěch.
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3.3 Metodický blok č. 3: Elektrotechnika – 2. návštěva science centra – 5 hodin
Také třetí blok – 2. návštěva science centra navazuje na teoretickou výuku ve škole. Vzhledem
k možnostem tématu Elektrotechnika jsou i v tomto bloku připraveny aktivity v laboratoři
s elektrostavebnicemi a následně činnosti s interaktivními exponáty, tentokrát zaměřené na energii
obecně.
V tomto bloku činností mají žáci prostor pro kreativní aktivity, mohou si vybrat z různých možností
a přizpůsobit si je vlastním nápadům.
Účastníci jsou opět rozděleni na 2 poloviny, které se vystřídají při aktivitách v laboratoři a v expozicích.
Cílem je co nejvíce zefektivnit práci žáků, aby v malých skupinkách 2-3 osob měli možnost vše si
samostatně vyzkoušet, projevit svůj názor a mít možnost jej ostatním prezentovat.
Protože 2. návštěva science centra završí celý vzdělávací program, je součástí závěrečné společné
hodiny v prostoru učebny, nebo v jiné klidové zóně bez rušivých vlivů, kromě vyhodnocení úkolů ze
všech pracovních listů také shrnutí celého vzdělávacího programu s možností vyplnění evaluačního
dotazníku a také diskuze o tom, co žáky nejvíce zaujalo, jak hodnotí program a jestli to pro ně byl
užitečně strávený čas.
Propojení formální a neformální výuky
Žáci mají v prostředí science centra podmínky pro individuální práci v delších časových blocích, které
jim umožní soustředit se na jedno téma a jít více do hloubky. Připravený vzdělávací program umožňuje
realizátorům programu pracovat intenzivněji s menší skupinou žáků a díky tomu mohou všichni
efektivněji pracovat.
Prostředí s ucelenými sadami pomůcek a s velkými interaktivními exponáty umožňuje žákům navázat
praktickými činnostmi na teoretickou výuku ve škole. Díky tomu dojde k propojení myšlenkových
experimentů a teoretických pojmů s praktickými dovednostmi.

3.3.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže sestavit jednoduchý obvod ze součástek elektrostavebnice podle schématu.
Žák si dokáže naplánovat práci s pomůckou na omezený časový úsek.
Rozvoj kompetencí
Při spolupráci ve skupině rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s elektrostavebnicí rozvíjí žák svou schopnost učit se a také své základní schopnosti v oblasti
vědy a technologií.
Metody
experimentování

87

Forma a bližší popis realizace
Tato hodina v laboratoři je postavena na práci s pokročilejší elektrostavebnicí, která umožňuje žákům
s pomocí návodů sestavovat složitější obvody, které mají různé funkce (svítí, pohybují se, počítají,
reagují na pohyb, přijímají rádiový signál atd.).
Protože žáci mají již zkušenost s jednoduchou hřebíčkovou elektrostavebnicí, měli by pochopit, že
u složitějších stavebnic platí stejné zákony a pravidla. Jen při využití elektrotechnických složitějších
prvků už není tak jednoduché na úrovni základní školy popsat do detailů funkce jednotlivých částí
obvodu.
Pro žáky jsou připraveny elektrostavebnice na 8 stanovišť. Mají možnost vyzkoušet si různé typy
stavebnic zaměřených na zvukové nebo světelné prvky, na využití programovatelných digitálních
prvků, rozpohybování mechanických hraček apod. Zkušenější žáci mohou navržené obvody upravit,
propojit, vylepšit. Dají se také vymyslet zcela nové aktivity.
Z praxe se nám osvědčila elektrostavebnice Boffin, která umožňuje sestavovat jak základní jednoduché
elektrické obvody, tak složitější obvody využívající pokročilejší elektrotechnické (a někdy i elektronické)
prvky.
Existují různé typy stavebnic Boffin umožňující sestavit obvody využívající světelné jevy, akustické jevy,
prostorové stavby, mechanické hračky atd. Ke každému z navržených obvodů je k dispozici podrobný
návod, který po vrstvách umožňuje obvod sestavit. Schopnost stavět podle návodu je také důležitou
dovedností, kterou si žáci mohou procvičit. Stejně jako při překreslování skutečného obvodu do
elektrotechnického schématu, musejí i tady rozumět schematickému zápisu a musí umět vyhledat
reálnou součástku, zařadit ji na správnou pozici v obvodu ve správném pořadí a následně ještě ověřit,
zda obvod skutečně funguje.
Jelikož v první hodině by se žáci měli pouze seznámit s různými stavebnicemi, je důležité také dodržení
časového omezení na jednom stanovišti, aby se mohli prostřídat a prozkoumat také další typy
stavebnic.
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Fotodokumentace samostatného sestavování složitějších elektrických obvodů:

89

90

2. hodina
Cíl hodiny
Žák je schopen sestavit složitější obvod dle schematického návodu.
Žák je schopen prezentovat výsledný funkční obvod před ostatními.
Rozvoj kompetencí
Při práci s elektrostavebnicí rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky a při prezentování před ostatními rozvíjí žák svou komunikaci v rodném
jazyce.
Metody
experimentování, prezentace
Forma a bližší popis realizace
Navazující část laboratorního bloku je věnována výběru jedné složitější funkční sestavy, kterou si žáci
vyberou, postaví a následně ji předvedou ostatním spolužákům. Měli by se vejít do stanovaného
časového limitu a jejich prezentace by měla obsahovat stručný přehled sestaveného elektrického
obvodu a jeho funkcí.
Zatímco první hodina tohoto laboratorního bloku byla věnována zkoušení a skupinovému objevování
různých funkcí vybraných složitějších obvodů, nyní by si měla každá skupina vybrat 1 konkrétní složitější
obvod a ten sestavit tak, aby spolehlivě fungoval. Následně si každá skupina připraví prezentaci svého
výtvoru pro spolužáky.
Při prezentaci je důležité, aby žáci mluvili srozumitelně, stručně, ale při tom tak, aby zaujali spolužáky.
Je na nich, zda budou popisovat proces vzniku svého obvodu nebo jeho funkci, vylepšení či budou klást
důraz na další informace. Maximum času na skupinu jsou 3 minuty, takže je potřeba, aby si žáci hlídali
i čas a dodrželi jej.
Některé skupinky žáků si vyberou velmi složitý obvod, který nedokážou během stanoveného času uvést
do funkčního stavu a následně pak nemají praktickou ukázku, kterou by mohli prezentovat ostatním.
Řešením je konzultace výběru konkrétního obvodu s realizátorem programu, který výběr odsouhlasí,
případně doporučí jinou aplikaci (jednodušší, nebo naopak složitější).
V případě, že stavebnice Boffin nejsou k dispozici, dají se pro tento účel použít jakékoliv jiné
elektrostavebnice. Výhodou je, pokud má stavebnice k dispozici podrobné návody k jednotlivým
obvodům, protože žáci si tak mohou vyzkoušet samostatnou práci a porozumění grafickým schématům
jednotlivých obvodů. Bez návodů je pro většinu žáků sestavování složitějších obvodů příliš náročná
činnost, která nevede k funkčním modelům.
Máme zkušenost i se stavebnicemi Voltík, které také umožňují sestavování různých složitějších obvodů
dle návodů. Z praktického hlediska se ale neosvědčil způsob propojování jednotlivých částí gumovými
špuntíky. Při nedostatečném vodivém kontaktu není špatný spoj rozpoznatelný a ve změti různě
dlouhých kabelů není prakticky možné odhalit případnou chybu v zapojení. Zejména, pokud žáci obvod
sestavují sami a učitel má následně hledat, proč obvod nefunguje.
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Žáci si většinou vyberou některý z obvodů, který po sestavení svítí, bzučí nebo se hýbe. Tyto obvody se
pak žákům jednoduše prezentují, protože ostatní spolužáky zaujmou. Při prezentaci se někteří žáci
lehce ztratí v popisu sestavování obvodu (co se jim dařilo a co ne). Pokud mají dodržet tříminutový
časový limit, je vhodné, aby jim realizátor hlídal čas a upozornil je např. že jsou již v polovině času. Aby
nemuselo dojít k přerušení prezentace, jsou vhodné připravené cedulky, které realizátor programu
žákům ukáže (např. ZBÝVÁ 1 MINUTA, PŮLKA ČASU). Mluvčí si občas této cedulky nevšimne, ale ostatní
členové týmu jej většinou upozorní.
Některé skupiny si vyberou obvody, které jsou zaměřeny spíše na logické prvky, tedy např. simulaci
hodu kostkou. Tyto aplikace vyžadují soustředěnější pozornost jak posluchačů, tak prezentujících.
Občas se tak stane, že vnímá pouze část posluchačů.
Může se také stát, že mezi žáky je někdo zkušenější, kdo si troufne i na vlastní model zcela bez návodu
nebo s originální úpravou připraveného návodu. Např. na fotografii níže je zapojení chytrého telefonu
do obvodu, který zvukově a světelně reprodukoval hudbu z telefonu. Tohoto žáka ostatní spolužáci
velmi ocenili a přínosné pro ně bylo vidět, že stavebnice není omezená pouze na předem připravené
obvody.
Vhodné je do bloku zařadit reflexi prezentací. Jak samotní prezentující, tak jejich spolužáci by měli
dostat prostor pro vyjádření svých názorů a pocitů. Někdy se stane, že ostatní vnímají prezentaci jako
výbornou, ale samotný prezentující by ji úplně změnil. Také je vhodné poskytnout prezentujícím
informaci o tom, zda mluvili dostatečně hlasitě, rychle, zda nezabíhali do přílišných podrobností atd.
Poskytnutí zpětné vazby je důležité, ale je potřeba s tímto prvkem pracovat ve skupině dlouhodoběji,
aby vyjadřování názorů nebylo vnímáno negativně jako pouhá kritika. Žáci by měli vnímat, že se učí
prezentovat a že mají příležitost pro vylepšování různých částí své prezentace.
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3.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Živly – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě stručných instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům
v expozici Živly. Tato expozice je zaměřena na různé způsoby výroby elektrické energie.
Žáci mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 8 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Živly.
V pracovním listě jsou řešeny obecné otázky o různých projevech energie na planetě Zemi (vítr,
zemětřesení, tornáda apod.), o využití lidské mechanické práce k výrobě elektrické energie, ale také
konkrétní otázky týkající se přečerpávací elektrárny, fotovoltaických panelů nebo také sluneční pece,
která přímo využívá energii slunečního záření.
U některých otázek je možné rozvinout následně se žáky diskuzi. Např. otázka na zdroj energie při
mechanické práci, kterou vykonává člověk, má 2 možné odpovědi.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže samostatně pracovat s interaktivním exponátem.
Žák dokáže na základě pozorování exponátů zjistit princip jejich funkce.
Rozvoj kompetencí
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po splnění úkolů z pracovního listu mají žáci možnost prozkoumat další exponáty v expozici Živly.
Některé z nich jsou zaměřené na výrobu elektrické energie různými způsoby.
•

•
•
•

•

Vodní turbíny – porovnání účinnosti různých typů vodních turbín (Francisova, Peltonova
a Kaplanova) umožňuje žákům zjistit, že pro různé typy říčních toků se hodí různé typy turbín.
Některé turbíny jsou vhodnější pro dolní toky řek s velkým průtokem a malým spádem, jiné
naopak pro řeky s velkým převýšením a s menším objemem vody, která řekou proteče.
Větrné turbíny – nejčastěji využívaná větrná turbína je trojlistá, ale existují další typy turbín,
které jsou opět vhodné pro různé druhy převažujícího větru. Žáci si také mohou zblízka
prohlédnout řez malou větrnou elektrárnou.
Fotovoltaické články jsou známé ze střech domů i ze solárních elektráren na polích kolem cest.
Možnost prohlédnout si různé typy fotovoltaických článků se ale nenabízí každý den. Navíc
mohou žáci porovnat účinnost 2 typů fotovoltaických článků při jejich rovnoměrném osvětlení.
Na modelu přečerpávací elektrárny je možno kromě proudící vody a točící se turbíny pozorovat
také naznačený směr proudění elektrické energie. Při čerpání vody do horní nádrže elektrárny
je elektrická energie ze sítě spotřebovávána. Naopak, při vypouštění vody z horní nádrže do
dolní se elektrická energie vyrábí a je dodávána do rozvodné sítě.
Teslův transformátor – ukázka velmi vysokého napětí, které umožňuje přenos energie na
dálku. Velmi důležitou součástí tohoto exponátu je Faradayova klec, která zajišťuje bezpečnost
návštěvníků. Stejně tak funguje například kovová karoserie automobilů, která při bouřce
ochrání posádku uvnitř vozu před účinky blesku.

Pokud nemají žáci zadaný konkrétní úkol a není možné jednoduše zkontrolovat výstupy z jejich práce,
mívají občas problémy s motivací k takovéto činnosti. I když jsou exponáty hravé a zajímavé, běžně
využívaná vnější motivace některým žákům chybí. Tato „překážka“ se dá překonat aktivní rolí
realizátora programu, např. diskuzí se žáky o tématech, která je zajímají. Například energie
budoucnosti, možnosti dopravy v budoucnosti, dopad různých typů elektráren na životní prostředí
apod. Zájem žáků o aktivní práci je možné vzbudit zajímavými tématy z běžného života.
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3.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během programu dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen vyjádřit svůj názor na jednotlivé části vzdělávacího programu.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Na konec 2. návštěvy science centra, který je vlastně závěrem celého vzdělávacího programu
Elektrotechnika, je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci pracovali, a také dát
cíleně žákům prostor vyjádřit se k celému programu.
Po dvouhodinových blocích aktivit v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají
žáci vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí,
že postupovali správně a správně pochopili různé úkoly. Proto je vhodné projít postupně se všemi
jednotlivé otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také různými podmínkami měření. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že
rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě lehce odlišnými podmínkami různých měření.
U některých úkolů měli žáci nejprve odhadnout výsledek, poté provést měření a následně porovnat
svůj odhad s reálným pozorováním. Tento princip je při vědeckém zkoumání používán velmi často,
takže je vhodné na to žáky upozornit. Se stanovením hypotézy a jejím následným ověřením se setkají
všichni, kteří se budou v budoucnosti v rámci studia nebo i v rámci svého povolání věnovat nějakým
vědeckým úkolům.
Pokud se žáci během některé z částí vzdělávacího programu setkali s neúspěchem, realizátoři
programu na to reagovali ihned. Je však důležité ubezpečit žáky, že průběžné nezdary jsou naprosto
běžné a jsou přirozenou součástí procesu učení.
Z programu by si žáci měli odnést kromě nových poznatků a informací hlavně zkušenost, že i v oblasti
elektřiny mohou sami objevovat a zkoumat. Přestože většina elektrospotřebičů, které denně
používáme, obsahuje složitější prvky a obvody, za všemi stojí jednoduché základy, které nejsou nijak
tajemné.
Pro sdílení zážitků je vhodné použít různé metody – rychlé hlasování, ukazování nálady a spokojenosti
pomocí tzv. semaforu nebo jiných technik. Při diskuzi se také osvědčilo předávání nějakého artefaktu
mluvčímu, aby opravdu mluvil pouze jeden člověk a nedocházelo k hromadnému překřikování.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu. Závěrečný evaluační dotazník navazuje na vstupní evaluační
dotazník, který žáci vyplňovali na začátku programu.
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Ukázka anonymního evaluačního dotazníku. Závěrečný dotazník na konci 2. návštěvy navazuje na
vstupní dotazník, který žáci vyplňovali na začátku 1. návštěvy science centra.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Všechny materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/elektrotechnika

Jednotlivé materiály jsou číselně označeny podle struktury programu a jsou tak jednoduše přiřaditelné
k jednotlivým blokům a tématům.

Odkazy na jednotlivé pracovní listy využité v Kapitole č. 2:
Výuka ve škole:

2.1.1. Pracovní list Elektrické napětí
2.1.2 Pracovní list Elektrický proud
2.1.3 Pracovní list Elektrický odpor
2.1.4 Pracovní list Ohmův zákon
2.1.5 Pracovní list měření U a I v jednoduchém elektrickém obvodu
1. návštěva science centra:

2.2.1 Pracovní listy Elektrotechnika
2.2.2 Pracovní list Elektřina a magnetismus
2. návštěva science centra:

2.3.2 Pracovní list Živly
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Všechny metodické materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/elektrotechnika

Jednotlivé metodické materiály jsou označeny čísly podle struktury programu a jsou tak jednoduše
přiřaditelné k jednotlivým blokům a tématům.
Odkazy na jednotlivé pracovní listy využité v Kapitole č. 3:
Výuka ve škole:

3.1.1 Pracovní list Elektrické napětí - řešení
3.1.2 Pracovní list Elektrický proud - řešení
3.1.3 Pracovní list Elektrický odpor - řešení
3.1.4 Pracovní list Ohmův zákon - řešení

1. návštěva science centra:

3.2.1 Pracovní listy Elektrotechnika - řešení
3.2.2. Pracovní listy Elektřina a magnetismus - řešení
2. návštěva science centra:

3.3.2 Pracovní list Živly - řešení
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi je přiložena jako samostatný soubor.

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu
Budou vloženy odborné posudky

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Kopie emailové komunikace s portálem www.RVP.cz
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:49 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Dobrý den,
děkuji za informace. Pokud budete mít veškeré materiály, které tvoří vzdělávací program, uložené na
Vašem webu, nebude potřeba využívat jiného modulu nežli modulu EMA, jak správně píšete. Toto je
také ideální případ, kdy jednomu vzdělávacímu programu náleží jedna URL adresa, která vede na místo
na Vašem webu, kde jsou uložené všechny informace, texty, přílohy apod. k danému jednomu
vzdělávacímu programu.
Postup vkládání bychom si pravděpodobně blíže ujasnili až po schválení materiálů řídícím orgánem.
Kdybyste měla dotazy, ráda Vám je zodpovím.
Přeji hezký den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
út 19. 11. 2019 v 12:37 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Úložiště máme vlastní, takže není potřeba ukládat data k vám na server.
Všechny 3 programy budou mít podobu dlouhého dokumentu s různými typy příloh – pdf, pptx,
případně videa na youtube.
Chápu správně, že využijeme modul EMA pro jednotlivé přílohy s krátkým popisem a modul Články pro
zveřejnění dlouhého popisu vzdělávacích programů?
Předem děkuji za rady.
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S pozdravem

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
programové oddělení
e-mail: havlikova@iQlandia.cz | GSM: (+420) 730 573 898
iQLANDIA, o.p.s. | Nitranská 10, 460 12 Liberec | www.iQlandia.cz

_________________________________________________
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:27 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Vážená paní Havlíková Bittnerová,
děkujeme za informaci ohledně nabídky vložení výstupů z projektu Prolínání formálního a
neformálního vzdělávání. V návaznosti na to Vám zasílám podmínky vložení materiálů. Píšete, že
plánujete vložit 3 vzdělávací programy, po schválení materiálů řídícím orgánem budeme hledat vhodné
řešení jejich uložení.
Abychom mohli najít optimální prostor pro vložení materiálů, potřebovali bychom vědět především,
zda máte již nějaké vlastní úložiště, či chcete materiály fyzicky vložit k nám na Metodický portál.
V případě, že budete mít vlastní web, na kterém budete mít vzdělávací programy uložené, vložili
bychom potřebná metadata o programech do modulu EMA, který je zcela novým modulem
Metodického portálu. Jedná se o jakýsi katalog digitálních vzdělávacích zdrojů (ema.rvp.cz).
V případě, že budete chtít materiály komplet vložit k nám na Metodický portál RVP.CZ, budeme hledat
vhodný modul (viz dokument).
Nyní tedy potřebujeme získat představu o úložišti, počtu materiálů (počtu příloh vzdělávacího
programu) a případně formáty. Uveden= vzdělávací programy budou jakého formátu? Bude se jednat
o jeden dokument nebo jich bude více?
Mockrát děkuji a přeji pěkný den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
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po 18. 11. 2019 v 10:17 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
jako příjemci v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol vytváříme v rámci aktivity č. 4 (Propojování
formálního a neformálního vzdělávání) vzdělávací programy a máme povinnost zveřejnit je na portále
RVP.cz. Ovšem zveřejňovat můžeme až konečnou verzi programů schválenou řídícím orgánem (MŠMT).
Na konci listopadu budeme předkládat MŠMT 3 následující programy, každý o délce 16 hodin:
Člověk – pro 8. a 9. třídu ZŠ
Elektrotechnika – pro 8. a 9. tř. ZŠ
Do vesmíru a zase zpátky – pro 4. a 5. tř. ZŠ
Všechny programy se skládají z popisu hodin, metodických popisů, pracovních listů. Program Člověk
a Do vesmíru a zase zpátky obsahují i prezentace v Powerpointu.
S pozdravem a s přáním hezkých podzimních dnů

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová

9 Nepovinné přílohy
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