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3Motivácia

- Slovenský štátny vzdelávací program pre fyziku prakticky 

neobsahuje témy z astronómie

- Slnečná sústava, pohyby Zeme a pohyb Zeme okolo Slnka – žiaci 

preberajú vo veku 8-10 rokov na Prírodovede

- Spôsob ako vniesť astronomické témy do vyučovacieho procesu 

– hodiny matematiky



4Určovanie veľkosti Mesiaca s využitím 

fotiek mesačného zatmenia

- Vhodné pre žiakov vo veku 13-14 rokov – oboznámení s konštrukciou kruhu pomocou 3 

bodov, pomermi

- Potrebné pomôcky pre študentov –

- ceruzka, krúžidlo, pravítko, farebné ceruzky a perá

- 2 spôsoby riešenia – rysovanie priamo na papieri alebo využijúc software GeoGebra



5

https://www.timea

nddate.com/eclip

se/partial-solar-

eclipse.html

https://www.timeanddate.com/eclipse/partial-solar-eclipse.html
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Foto: 

Roman 

Vaňúr, 

21.1.2019



7Smerujúce otázky:

1. Aký jav je možné vidieť na fotografii?

2. Aký je základ tohto javu? Ktoré nebeské objekty môžeme vidieť na 

fotografii?

3. Aké geometrické útvary sa nachádzajú na fotografii?

4. Sme schopní tieto útvary nakresliť?

5. Aké sú vlastnosti kruhu, ktoré môžu byť použité pre riešenie problému?

6. Ako by bolo možné určiť veľkosť skutočného mesačného polomeru s 

využitím odmeraného polomeru a vediac skutočnú skutočnú veľkosť 

zemského polomeru?
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9GeoGebra software

https://www.geogebra.org



10



11



12

𝑅𝑍
𝑅𝑀

=
𝑟𝑍
𝑟𝑀

Riešiť rovnicu

, kde 𝑅𝑍 a 𝑅𝑀 predstavujú skutočný polomer Zeme, resp. Mesiaca a 𝑟𝑍 a 𝑟𝑀 predstavujú polomery 

získané analýzov fotografie

- Výsledky mierne nadhodnotené

𝑅𝑀 = 𝑅𝑍
𝑟𝑀
𝑟𝑍
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Aktivita – študenti 2. ročník, 

Gymnázium Metodova, 

22.9.2020
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Foto: Lucia Klinovská, 

študenti Gymnázium 

Metodova



Reakcie študentov 2. ročníka gymnázia na aktivitu

• Veľmi zaujímavá aktivita z praktického života. Je to určite zábavnejšie ako počítanie rovníc.

• Podľa mňa je to vhodné napríklad na rozdeľovacie skúšky do matematickej triedy alebo tak, 

ale na Testovanie 9 asi nie. Lebo napríklad my sme sa o tetivách na ZŠ vôbec neučili.

• Aktivita sa nám celkom páčila, bolo to oživenie vyučovania, bolo super, že sme boli vonku. 

No nabudúce by som asi aktivitu vysvetlila ešte v triede, kde je ticho a nič nás nevyrušuje, až 

po vysvetlení by som išla von, kde by sme to všetci už len rysovali. Mali sme chaos, prerábali 

sme to a bohužiaľ ani na druhý pokus nám to nevyšlo úplne presne.

• Hodina sa mi veľmi páčila. Je super, využiť veci, ktoré sme sa učili v praxi alebo učiť sa iným 

spôsobom ako v triede pri tabuli. Rád si vyskúšam niečo podobné aj nabudúce.

• Bolo to super, určite by bolo super častejšie robiť takéto zaujímavosti.

• Zaujímavé oživenie hodiny.

• Chceli by sme dodať, že sa nám hodina páčila a radi by sme mali takýchto viac, keďže na 

väčšine hodín v rozvrhu iba sedíme a počúvame, tak takýto spôsob výučby s otvorenou 

náručou vítame.
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AstroEdu Conference

16.-18.9.2019

ESO Supernova, Garching
16
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