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Cíl

� Zmapovat, jak učitelé hodnotí aktuální
stav pokusů pro výuku fyziky na 2. 
stupni základních škol a odpovídajících 
ročnících gymnázií



Zaměření otázek
� Zájem o další náměty na pokusy pro 
konkrétní části fyziky na ZŠ

� Druhy pokusů
� Funkce pokusů

� Používání pokusů při výuce
� Překážky v provádění pokusů
� Stav pomůcek v kabinetě
� Zdroje návodů na pokusy
� Učebnice pro výuku



Základní údaje

� Obesláno: 200 ZŠ a víceletých G z ČR
� Návratnost:

1311 – 20
110 - 10

1neuvedeno
441 – 50
631 – 40
921 – 30

Počet 
respondentů

Odpracovaná
léta respondentů
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Pokusy používám:
ne                      spíše  ne                  spíše ano                   ano

k motivaci 

jako součást výkladu
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jako součást zkoušení

jako domácí úkoly

jako projekty

jinak - jak:

průměrné
  hodnocení



Máme dostatek pokusů?
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Potřebujeme aktualizovat 
používané pokusy?
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Potřebujeme nové pokusy?
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Potřebujeme vytvořit soubor 
pokusů?
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Jaký je stav demonstračních 
pokusů pro Tepelné jevy?
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Jaký je stav žákovských pokusů
pro výuku Tepelných jevů?
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Závěr

� používají se hlavně demonstrační pokusy a ty, 
které jsou součástí laboratorních prací

� plní funkci motivační, dále jsou používány při 
výkladu a k procvičení látky 

� největší zájem o zpracování pokusů je u 
témat: Astronomie, Zvukové a Tepelné jevy

� u Tepelných jevů chybí hlavně žákovské
pokusy a demonstrační pokusy je třeba 
aktualizovat
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Děkuji za pozornost



http://www.mutr.co.uk/product_info.php?cPath=418_464&products_id=568


