
 

REALIZÁCIA A VYHODNOTENIE LABORATÓRNYCH PRÁC Z FYZIKY 
PROSTREDNÍCTVOM STAVEBNICE LEGO DACTA ROBOLAB  
PAUCHLY Karol 

Abstrakt 
Príspevok je zameraný na možnosť realizácie a vyhodnotenia laboratórnych prác z fyziky na základnej škole s 
využitím stavebnice Lego Dacta RoboLab na základe skúseností v ZŠ s MŠ Chlebnice. 
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1 Úvod 
Projekt realizácie a vyhodnotenia laboratórnych prác z fyziky prostredníctvom stavebnice Lego Dacta 
RoboLab prinesie moderné informačné technológie na hodiny fyziky, okamžitú spätnú väzbu pre 
učiteľa i žiakov. Namerané a vyhodnotené grafické závislosti možno umiestniť na www stránky alebo 
vytlačiť na tlačiarni a urobiť rozbor grafickej závislosti napríklad na hodine matematiky. 

2 Výchovnovzdelávacie ciele 
• vytvoriť motivujúce, aktivizujúce a tvorivé prostredie v triede 
• využiť IT a medzipredmetové vzťahy (grafy v matematike) 
• všestranne rozvíjať osobnosť žiakov, manuálnu zručnosť 
• zmena a zlepšenie klímy a atmosféry v triede 
• učiteľ ako sprievodca za poznaním 
• nadobudnutie zručností pri práci s počítačom 
• prehĺbiť samostatnosť a zodpovednosť žiakov, ich morálno-vôľové vlastnosti a vzťah žiak-učiteľ 

3 Aktivity pre dosiahnutie cieľov 
• pri meraní a vyhodnotení porovnať klasické "papierové" riešenie s grafickým výstupom programu 

RoboLab softvér 
• vo fáze prípravy na laboratórnu úlohu žiaci postavia model meracieho prístroja 
• informačné technológie umožňujú i vyučujúcemu prinášať do triedy nové poznatky, audio-vizuálne 

a multimediálne informácie k danému meraniu 
• individuálna a skupinová práca 

4 Výber laboratórnej úlohy 
Výber vhodnej laboratórnej úlohy je daný hardvérovými možnosťami snímačov štandardne 
dodávaných k stavebnici Lego Dacta RoboLab, a to sú snímače teploty, osvetlenia, otáčok a tlakový 
snímač. Tak, ako budú na školy pribúdať nové snímače, bude sa rozširovať aj možnosť využitia tejto 
stavebnice pre laboratórne úlohy aj z iných prírodovedných predmetov ako je chémia alebo prírodopis.  
Pre ilustráciu som vybral 1.LP v 7. ročníku - určenie priemernej rýchlosti nerovnomerného 
pohybu telesa z nameranej dráhy a príslušného času. Na obrázku č. 1 a č. 2 je model vozíka so 
snímačom otáčok, na obrázku č. 3 potom vlastný program v jazyku RoboLab softvér. 



 

  
obr. 1 Model vozíka – RCX kocka    obr. 2 Model vozíka – snímač otáčok 

 
obr. 3 Program pre model vozíka v ikonografickom jazyku RoboLab softvér 

4.1 Úloha 
Zostav naklonenú rovinu (doska dĺžky AB – asi 80cm). Odmeraj priemer kolesa vozíka. Vozík spúšťaj 
z vrchu naklonenej roviny – z bodu A. Na výstupe RCX kocky počas merania svieti žiarovka. Keď sa 
vozík zastaví (bod C), ukončí sa meranie a žiarovka zhasne. Vlastné meranie je zabezpečené snímačom 
otáčok na vstupe RCX kocky. RCX kocka zaznamenáva každú 0,1s hodnotu otáčok v jednotkách 1/16 
otáčok a príslušný čas. Po meraní prenes údaje z RCX kocky vozíka do RoboLab softvér. Namerané 
údaje spracuj graficky v prostredí RoboLab softvér. 

4.2 Realizácia 
Podrobne je spracovaná na http://www.flatulent.etc.szm.sk/labaky/F7_1.html 

4.3 Namerané a vyhodnotené údaje 
Pre ilustráciu uvádzam na obrázku č. 4 graf závislosti dráhy a okamžitej rýchlosti nerovnomerného 
pohybu od času. 



 

 
obr. 4 Graf závislosti dráhy a okamžitej rýchlosti nerovnomerného pohybu od času 

4.4 Doplňujúce úlohy 
• Z nameraných údajov urč dĺžku AB naklonenej roviny. 
• Aký druh pohybu vykonával vozík v tomto úseku dráhy? 
• Aký čas trvalo vozíku prejdenie tohoto úseku? 
• Z nameraných údajov urč dĺžku BC. 
• Aký druh pohybu vykonával vozík v tomto úseku dráhy? 
• Aký čas trvalo vozíku prejdenie tohoto úseku? 

5 Záver 
ZŠ s MŠ Chlebnice má so stavebnicou Lego Dacta RoboLab výborné skúsenosti už z minulého roka. 
Učenie je hravé, názorné s okamžitou spätnou väzbou. Žiaci sú motivovaní, zodpovedne pracujú v 
RoboLab učebni. Zámerom projektu realizácie a vyhodnotenia laboratórnych prác z fyziky 
prostredníctvom stavebnice Lego Dacta RoboLab je preniesť túto učebňu - laboratórium RoboLab do 
tried. 
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