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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Klubu učiteľov fyziky bola Fyzikálne súťaže. 

 

Kľúčové slová:  

zaujímavé úlohy, všeobecný rozhľad, zaujímavé prednášky z fyziky, porovnanie vedomostí 

s rovesníkmi, prepojenie prírodných vied, netradičné fyzikálne problémy, zaujímavé experimenty, 

situácie z bežného života, aplikácia nadobudnutých vedomostí, invencia, dôvtip, reprezentácia školy, 

kraja aj Slovenska, ďalšie aktivity, zábavné hry, týždňové sústredenia, prezentácia úloh pred porotou, 

byť oponentom, spolupráca s konzultantom, prezentácia svojej úlohy, práca v tíme, vyslanec fyziky 

na škole 

 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

− Otvorenie 

− Oboznámenie sa s rôznymi typmi fyzikálnych súťaží 

− Roztriedenie daných súťaží pre vekové kategórie žiakov 

− Oboznámenie sa s typmi úloh 

− Diskusia o možnostiach zapojenia sa do daných súťaží 

− Výber vhodných úloh z minulých súťaží a ich riešenia na vybraných hodinách fyziky 

− Záver 

Členovia klubu diskutovali o daných fyzikálnych súťažiach, o zapojení žiakov do daných súťaží 

a hlavne o motivácii žiakov riešiť dané úlohy. Jedná sa napríklad o tieto súťaže: 
PIKOFYZ 

Je to celoslovenská fyzikálna súťaž pre šikovných žiakov 7.-9. ročníka (sekundy až kvarty).  Počas polroka 

prebehnú postupne tri série úloh, ktoré treba poslať organizátorovi cez internet alebo poštou. Po ich skončení 

je zostavená výsledková listina. Víťazi každej kategórie dostanú pekné ceny, všetci úspešní riešitelia diplom. 

Špecialitou súťaže sú sústredenia najúspešnejších riešiteľov, teda týždňové tábory vo februári a júni, na 

ktorých žiaci okrem zaujímavých prednášok z fyziky a experimentov zažijú zábavné hry a stretnú rovesníkov 

z celého Slovenska. Účasť v PIKOFYZe je bezplatná. 

DELFÍN 

Pre žiakov 7.-9. ročníka a tercie, kvarty je tu sada piatich zaujímavých úloh, ktoré rozvíjajú všeobecný 

rozhľad žiakov v prírodných vedách a umožnia im porovnať si svoje vedomosti v týchto oblastiach s 

rovesníkmi z celého Slovenska. Všetky série sú zostavené s dôrazom na prepojenie jednotlivých prírodných 

vied. Riešenia sa odovzdávajú cez internet.  

UFO je súťaž v riešení netradičných fyzikálnych problémov. Neprinášame klasické učebnicové úlohy, ale 

zaujímavé experimenty a situácie z bežného života. Skrátka, snažíme sa ukázať, že fyzika nie je taká nudná, 

ba dokonca ani taká ťažká, ako sa občas zdá. Ak chodíš do 7. až 9. ročníka základnej školy alebo do sekundy 

až kvarty osemročného gymnázia, súťaž je práve pre teba. Každý polrok uverejňujeme tri série úloh, ktoré 

môžeš riešiť. Pre tých najlepších riešiteľov je na konci každého polroka pripravené týždňové sústredenie. To 

ale nie je všetko - okrem toho organizujeme množstvo ďalších aktivít. 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií 

(kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: 

domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, 

reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde. 

NÁBOJ JUNIOR je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných 

gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o 

bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. 

FKS – fyzikálny korešpondenčný seminár. 

TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV je súťaž pre zväčša 5členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v 

sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti 

(prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok 

vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou 

porotou. 

V CASCADE pracujú trojčlenné tímy niekoľko týždňov na témach z časticovej fyziky a kozmológie a potom 

urobia 20-minútové prezentácie na svojich školách. Tímom počas prípravy pomáhajú konzultanti 

(dobrovoľníci z radov fyzikov) a ich učitelia. Tímy prezentácie nakrútia a videozáznam pošlú organizátorom. 

Porota vyberie najlepšie tímy, ktoré vyhrajú cestu do CERN alebo rovnako populárnu účasť na Týdni na 

jaderce v Prahe. Stredoškoláci si obľúbili túto súťaž, pri ktorej sa stávajú vyslancami fyzikov na svojich 

školách - to, čo sa naučili na Masterclasses a pri príprave projektov odovzdávajú ďalej spolužiakom bez 

priamej účasti vedcov pri prezentácii. Na súťaži sa zúčastňuje každý rok 15-18 tímov z celého Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

− Motivovať žiakov riešiť bežné situácie zo života s aplikáciou vedeckých poznatkov a teda 

pripravovať ich na riešenie súťažných úloh 

− Motivovať žiakov zapojiť sa do fyzikálnych súťaží 

− Zatraktívnenie experimentálnych úloh napomôže aj počítačom podporované prírodovedné 

laboratórium (systém IP Coach alebo Vernier), ktoré umožní aj žiakom pracujúcim 

v skupine analyzovať digitálne dáta, využiť IKT kompetencie vo vyučovaní fyziky, využiť 

napr. poznatky o matematických funkciách v praxi, priblíži žiakom prácu vedca (bádateľské 

metódy) a zvýši to úroveň získaných fyzikálnych poznatkov a prírodovedné kompetencie 

žiakov. Veríme, že to zvýši aj motiváciu žiakov a ich záujem o fyzikálne súťaže. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľudmila Salanciová 
15. Dátum 19. 02. 2020 

16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) RNDr. J. Hozová 
18. Dátum  
19. Podpis  

 

Príloha: 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA, učebňa č. 311 

Dátum konania stretnutia: 18. 02. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. RNDr. Mária Pokrievková 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

2. Mgr. Jana Salajová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

3. Mgr. Ľudmila Salanciová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

4. PaedDr. Stanislav Suchý 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

 

 


