
Správa z dištančného vzdelávania PK FCHT 

(16.3.2020 - 30.6. 2020) 

 
Od 16. 3. 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou prostredníctvom Edupage. Vo všet-

kých triedach v predmetoch fyzika, chémia, technika máme prebraté učivo podľa UO ŠkVP. 

Nič netreba presúvať do ďalšieho šk. roka.  

CHÉMIA: Dištančné úlohy boli zadávané v pracovných dňoch. Najskôr v systéme správ 

Edupage, čo bolo pri takmer 300 žiakoch problematické a neprehľadné, aj žiakmi odosielané 

vypracované úlohy boli veľmi chaotické. Používali sme rôzne systémy a aplikácie na komu-

nikáciu so žiakmi a vyučovanie: Edupage, Discord, Messenger, WhatsApp, Zoom, mailová 

komunikácia.  

Žiaci mali problém s odosielaním úloh, lebo mnohí mohli komunikovať najmä pomocou mo-

bilov a systém Edupage nedokáže v telefóne načítať a priložiť do vypracovávanej úlohy súbor 

od žiaka, takže žiaci posielali tú časť úlohy ako sa im dalo: e-mailom, do správ, na Messenger 

a pod. Pre vyučujúcich tým vznikali problémy s evidenciou, komplikácie a veľká časová zá-

ťaž  pri vyhodnocovaní úloh. 

Dištančné úlohy na precvičenie a utvrdenie učiva boli zadávané aj v systéme „test“ – ten 

umožňuje vyhodnotenie otázok s výberom odpovede automaticky a tak aspoň čiastočne po-

máha urýchliť kontrolu a vyhodnotenie úlohy. Otázky s otvorenou odpoveďou boli stále vy-

hodnocované manuálne a v prípade doručenia do nejakej formy správ roztriedené a pripočíta-

né k výsledku v systéme. Žiaci, ktorí nevypracovali úlohu, ju opätovne dostali na prepracova-

nie. Vyučovanie online bolo realizované pre seminár 3. roč. cez aplikáciu Discord, pre III.OG  

Zoom. Žiaci komunikovali aj prostredníctvom ostatných vyššie uvedených aplikácií 

v akomkoľvek čase a dni. Približne štvrtina, v niektorých triedach až polovica žiakov vypra-

covávala úlohy oneskorene po určenom termíne.  

Ako učebné materiály pre žiakov slúžili učebnice, ale  aj vyučujúcimi osobne vytvárané štu-

dijné materiály, zverejňované na súkromnej vytvorenej stránke www.chemkagymtop.sk alebo 

priložené v prílohe zadaní dištančných úloh,  videá, ktoré vyhľadali vyučujúce a posielali na 

ne  linky, osobne vytvárané otázky, slúžiace na precvičenie učiva a zistenie, do akej miery 

žiaci učivo naštudovali a pochopili. 

Dištančný systém umožňuje podvádzanie žiakmi v neporovnateľne vyššej miere, ako pri kla-

sickom vyučovaní, takže výsledné známky u niektorých žiakov nemusia mať spoľahlivú vý-

povednú hodnotu. Dištančný systém vyžaduje technické vybavenie s vyššou kvalitou (výkon-

ný pc, grafický tablet s perom, mikrofón, slúchadlá, neobmedzený vysokorýchlostný internet), 

čo je finančne náročné a nie vždy a všade dostupné. 

Väčšina žiakov sa po začiatočných komplikáciách a problémoch dištančnému vyučovaniu 

dokázala prispôsobiť, ale podľa ich vyjadrení uprednostňujú prezenčné vyučovanie. Menšie-

mu počtu žiakov daná forma vyhovovala, pretože si mohli sami určovať čas a dĺžku učenia 

a majú doma vytvorené veľmi dobré podmienky.  

FYZIKA A TECHNIKA: So žiakmi sme komunikovali cez Edupage, najskôr formou správ, 

čo bolo dosť náročné a najmä neprehľadné. Neskôr sme začali využívať zadania v Edupage 

cez systém domácich úloh, čo urýchlilo a hlavne sprehľadnilo komunikáciu so žiakmi. Posie-

lali sme im podklady k poznámkam, ktoré si písali do zošitov a tie vypracované následne pre-

fotili posielali na kontrolu. Posielali sme aj videá, ktoré podrobnejšie opisovali princíp fungo-

vania jednotlivých dejov. Na overenie získaných vedomostí sme vypracovávali rôzne pracov-

né listy a učebné texty, príp. žiaci riešili príklady, aj pomocou návodu ako postupovať. Žiaci 

vypracovávali rôzne projekty, niektorí natáčali pokusy, navrhovali postupy pri riešení. Pri 

náročnejších zadaniach mali možnosť komunikovať s vyučujúcimi aj mailom, niektorí aj tele-

fonickým hovorom. Hodnotili sme rozsah vypracovania úloh, dodržiavanie termínov a kvalitu 

vypracovania. Počas odosielania úloh sme slovne hodnotili splnenie, resp. nesplnenie daných 

http://www.chemkagymtop.sk/


úloh, čiže žiaci mali spätnú väzbu. Využívali sme spracované materiály od PaedDr. Benušku, 

videá z internetu, napr. na YouTube, na Nezkreslené věde, príklady z fyziky zo Zbierky úloh 

z fyziky, digitálny obsah z Planéty vedomostí a Rande s fyzikou. V sebahodnotení žiaci napí-

sali, že boli s takouto formou vzdelávania spokojní, iba pri riešení príkladov a niektorých ná-

zorných veciach a javoch by im lepšie vyhovoval osobný výklad učiteľa.  

Žiakom sme zadávali domáce úlohy a nové učivo podľa toho ako mali v rozvrhu jednotlivé 

hodiny fyziky, plnenie úloh sme kontrolovali a hodnotili cez Edupage alebo aj gmail. Najčas-

tejšie sme posielali úlohy pomocou „otvorenej otázky“, kde žiaci ako prílohu mohli pripojiť 

prefotenú úlohu zo zošita alebo vo forme pracovných listov, kde riešili a zapisovali úlohy vo 

Worde alebo inej vhodnej aplikácií. Takisto sme využívali  svoje vlastné materiály, tak aby 

učivo bolo podané čo najzrozumiteľnejšie. Od žiakov sme tiež žiadali, aby si vypracúvali z 

týchto materiálov poznámky do zošitov, akoby boli v škole. Pochopenie učiva sme následne 

kontrolovali zadávaním cvičných príkladov z rôznych stránok (www.priklady.eu, interaktívne 

cvičenia z fyziky, www.zborovna.sk , , www.walterfendt.de , Digitálna učebnica J. Beňušku)  

Žiaci si mohli aj skontrolovať riešenie, pozrieť si podrobný postup riešenia. 

Žiakom sme posielali aj testy, interaktívne cvičenia s možnosťou vyhodnotenia, aby si overili 

ako učivo zvládli. Hodnotili sme ich väčšinou slovne alebo skratkou OK, ale občas aj znám-

kou, ktorá zohľadňovala ako načas a kvalitne vypracované úlohy posielali. Známku z neho 

sme ale brali s rezervou, lebo sa ukázalo, že žiaci si pri jeho vypracúvaní navzájom pomáhali. 

Pri hodnotení sme často využívali pochvalu, aby sme žiakov pozitívne motivovali, ale občas 

aj napomenutie u tých žiakov, ktorí nespolupracovali a úlohy poriadne neposielali.  

S prácou žiakov sme boli spokojní a žiaci získali potrebné známky za 2. polrok. Všetci splnili 

podmienky na postup do ďalšieho ročníka. Zvládli počiatočné problémy a ochotne nadväzo-

vali komunikáciu. V septembri bude treba dať možnosť žiakom, aby sa opýtali na prípadné 

nejasnosti, keďže v júni už plánované vyučovanie v školách nebolo. 

Privítali by sme zakúpenie licencie na Digitálnu učebnicu fyziky od J. Beňušku, veľmi nám 

pomohla  najmä v 3. ročníku, ale  aj  v OG vďaka tomu, že ju autor poskytoval dočasne za-

darmo v čase najväčšej krízy a mohli sme ju využívať.  

 

V Topoľčanoch 30.6.2020                                             Mgr. Igor Trepáč, predseda PK FCHT 
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