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Abstrakt 
Príspevok je zameraný na možnosti projektu využitia mikroskopu Intel Play QX3 Computer Microscope na 
základnej škole pri pozorovaní mikroskopických preparátov a archivácií získaného obrazového materiálu na 
základe skúseností v ZŠ s MŠ Chlebnice. 
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1 Úvod 
Zámerom využitia informačných technológií v prírodovedných predmetoch na základnej škole, 
konkrétne mikroskopu Intel Play QX3 Computer Microscope pri pozorovaní mikroskopických preparátov 
je, aby žiaci nadobudli trvalé vizuálne zážitky pri pozorovaní skutočností mikrosveta a získali základné 
zručnosti pri práci s modernými informačnými technológiami. Rozsiahla zbierka mikroskopických 
preparátov je na adrese http://www.zschlebnice.eskola.sk/microscope/microscope.html. 

2 Intel Play QX3 Computer Microscope 
Mikroskop QX3, na obrázku č. 1, sa pripája k bežnému PC pomocou USB kábla, má horné i spodné 
osvetlenie, umožňuje zväčšenie 10x, 60x a 200x a je určený pre deti od 6 rokov, čo je práve veková 
kategória žiakov základnej školy. 
 

A - tlačidlo na snímanie 
B - USB kábel 
C - zväčšovacie koliesko (10x, 60x, 200x) 
D - horné svetlo 
E - zaostrovací gombík 
F - ochrana objektívu 
G - plošina pre vzorky 
H - spodné svetlo 
I - stojan 

 
obr. 1 Intel Play QX3 Computer Microscope 

Softvér na priloženom CD je v anglickom jazyku, má intuitívne ovládanie a žiakom nerobí problém sa 
v ňom orientovať. Umožňuje zachytiť jednotlivé snímky, triediť ich, ukladať do katalógov a na disk vo 
formáte bmp a jpg. Druhým spôsobom archivácie priameho pozorovania je zachytenie videosekvencie 
do formátu avi a to buď v reálnom čase alebo s časovým nastavením jednotlivých záberov v rozsahu 
jednej sekundy až jednej hodiny. Na obrázku č. 2 je fáza zachytávania videa klíčenia papričiek 
feferónov s časovým nastavením záberov 30 minút pri desaťnásobnom zväčšení. Na obrázku č. 3 je 
hlava blchy pri zväčšení 200x. 



 

 
obr. 2 Zachytávanie videa 

 
obr. 3 Hlava blchy 

3 Výchovnovzdelávacie ciele 
• vytvoriť motivujúce, aktivizujúce a tvorivé prostredie v triede 



 

• využiť IT a medzipredmetové vzťahy (grafická úprava na počítači) 
• všestranne rozvíjať osobnosť žiakov, manuálnu zručnosť 
• individuálny prístup, aj menej nadaní žiaci majú možnosť realizácie 
• trvalé uchovanie obrazového materiálu z pozorovaní žiakov 
• zmena a zlepšenie klímy v triede 
• interaktívna komunikácia 
• dlhodobé fixovanie získaných poznatkov 
• konštruktívny prístup odovzdávania poznatkov 
• upevnenie environmentálneho povedomia žiakov 

4 Aktivity pre dosiahnutie cieľov 
• realizácia pozorovaní s modernými informačnými technológiami 
• vytvorenie obrazovej dokumentácie 
• archivácia pozorovaní 
• tvorba krátkych videosekvencií, simulácií, prezentácií a www stránok z vlastných výskumných 

projektov žiakov 
• krátkodobé i dlhodobé výskumné projekty v skupinovej práci 
• chyby nie sú na škodu, ale ako zdroj poučenia pri výskumnej práci žiakov 

5 Záver 
Žiaci majú možnosť pracovať s modernými informačnými technológiami, pri tvorbe projektov 
vlastných pozorovaní majú možnosť tieto aj prezentovať širšej verejnosti, napríklad prostredníctvom 
Internetu, v čom vidím veľký potenciál zlepšovania vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi. 
Prínos projektu vidím aj v skvalitnení vzťahu žiakov k životnému prostrediu, k prírode, ktorá nás 
obklopuje, čo prinesie upevnenie environmentálneho povedomia žiakov. 
Projekt aktívne zapája žiakov do vyučovania, tvorivo mení atmosféru v triede, vytvára zaujímavé, 
inšpirujúce a tvorivé prostredie, ktoré podporuje rast osobnosti žiaka a pocit osobnej zodpovednosti. 
Projekt zásadne mení prístup odovzdávania poznatkov, rozvíja metakognitívne schopnosti žiakov, 
učiteľ sa stáva sprievodcom žiaka za poznaním. Táto skutočnosť spolu s praktickými poznatkami 
žiakov z oblasti informačných technológií prispeje k ich lepšiemu uplatneniu sa v globálnej 
informačnej spoločnosti 21. storočia. 
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