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Stimulácia 
Vzdelávací balíček pre študentov (vo veku 14-17 rokov), ktorý propaguje význam 
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O tomto projekte 
"Stimulácia" je vzrušujúci projekt EÚ, ktorý si kladie za cieľ odhaliť význam pokročilých 

materiálov v našich životoch. Pokročilé materiály sú našimi spojencami pre udržateľnú 

budúcnosť a je to hlavná správa, ktorú chceme prostredníctvom našej webovej stránky oznámiť 

v 23 európskych jazykoch, s využitím dokumentárnych a filmových klipov, interaktívne 

počítačové hry a vzdelávacích materiálov. Zoznámte sa s úlohou, ktorú pokročilé materiály 

zohrávajú v oblastiach zdravia, životného prostredia, technológie, inovácie, energie a mnohých 

ďalších oblastiach. 

 

Dúfame, že prostredníctvom vzdelávacieho balíka pre stredné školy podporíme mladých ľudí v 

ich vzťahu k budúcnosti a používaniu pokročilých materiálov. Takisto dúfame, že nadšenie 

predstavených vedcov a dizajnérov inšpiruje mladých ľudí, aby si sami vybrali štúdium alebo 

kariéru v oblasti vedy a technológie.  

 

Ako tento zdroj používať 
Tento vzdelávací balíček bol napísaný ako časť projektu "Stimulácia" a možno ho použiť 

spoločne s ďalšími zdrojmi, ktoré sú k dispozícii. Aktivity vychádzajú z rozšírených klipov 

prevzatých z dokumentu "Tajný život materiálov" a informácií na webovej stránke Budúcnosť 

materiálov (www.materialsfuture.eu/sk/).  

 
Balíček je rozdelený do troch častí, začína aktivitami, ktoré sa zaoberajú potrebou použití 

pokročilých materiálov, potom prechádza k objavovaniu rôznych typov pokročilých materiálov a 

nakoniec sa zameriava na praktické zapojenie študentov. Časti a aktivity v tomto balíčku boli 

napísané takým spôsobom, aby ste mohli pracovať od začiatku do konca, alebo si mohli aktivity 

vybrať. Pracovné listy na poznámky pre učiteľov sú uvedené tam, kde je potrebné. Tento balíček 

sa týka príbehu "Maxova a Lilyina dobrodružstva" a hry "Lovci materiálov". Prístup k nim je na 

webovej stránke.  

 

Tento balíček je vhodný pre výučbu študentov vo veku 14-17 rokov. Vzhľadom k tomu, že je 

tento balík určený pre výučbu v rôznych krajinách EÚ, nie sú tu žiadne odkazy na osnovy. Avšak, 

aktivity sú spojené s témami vedy a technológie, umenia a dizajnu a trvalej udržateľnosti. 

 
Po dokončení aktivít v tomto balíčku študenti budú: 

 Rozumieť tomu, aké pokročilé materiály existujú a budú poznať niekoľko typov takých 
materiálov. 

 Rozumieť významu a potenciálu pokročilých materiálov pre udržateľnú budúcnosť. 

 Vedieť, či by sa im páčilo pracovať v odbore vedu alebo ho študovať.  

 

http://www.materialsfuture.eu/sk/
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Časť 1: Potreba pokročilých materiálov 
Tieto aktivity pomôžu študentom porozumieť aktuálnemu stavu a obmedzením nášho užívania 

zdrojov planéty. Študenti budú takisto oboznámení so svetom pokročilých materiálov.  

 

Na konci týchto aktivít budú študenti schopní:  

 Objavovať obmedzenia a možnosti zdrojov planéty 

 Porozumieť tomu, čo znamená udržateľnosť 

 Vysvetliť, čo sú pokročilé materiály 

 

Zdroje: 

 Pracovný list 1 

 Prístup k internetu 

 

Aktivita 1 | Diskusia o udržateľnosti (20 min.) 

(Predstavenie témy) Udržateľnosť sa spája s potrebami prítomnosti bez ohrozenia schopnosti 

budúcich generácií plniť svoje vlastné potreby. Dlhodobo používame obnoviteľné materiály, 

napr. drevo, bavlnu a gumu. Avšak v poslednom storočí ste ich používali do takej miery, že 

množstvo rastlín a zvierat (nadmerný rybolov!) neustále klesá. Takisto sme sa stali viac závislými 

na takých zdrojoch ako je uhlie, plyn a ropa a rýchlo ich vyčerpávame. Ropa sa nepoužíva iba 

ako palivo, ale aj ako zdroj na vytváranie takých produktov ako sú plasty, farbivá, lieky a textílie. 

Nájdenie produktov s efektívnym využitím udržateľnej energie a zdrojov je pre vedcov výzvou. 

Skvelá téma na diskusii! 

 

(Aktivita) Pýtajte sa študentov na ich počiatočný názor na tri tvrdenia. Potom ich požiadajte, 

aby tieto problémy prebrali v skupinách. Ak by študentov preberaný problém zaujímal, môžete 

hlasovať a možno aj pripraviť akčný plán.  

1 Výhody zdrojov obnoviteľnej energie prevažujú nad ich nedostatky. 

2 Plastové vrecká musia byť zakázané 

3 by sme planétu ochránili pre budúce generácie, musíme zmeniť náš spôsob 

života 

 

Študentov podporte v kladení otázok, napr. Prečo sa tak moc používajú plasty? Prečo je to 

problém? Aké spôsoby výroby a likvidácie sa pri výrobe materiálov používajú? Účinky na 

prostredie a zvieratá? Pracovné príležitosti a využitie krajiny? Aktuálne používané materiály a 

zdroje energie, a aké sú alternatívy? 
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Aktivita 2  | Rozvojové technológie (40 min.) 

(Predstavenie témy) Viac ako sedemdesiat percent všetkých technických inovácií, v širokej 

škále oblastí a aplikácií dnes priamo alebo nepriamo závisí na rozvoji pokročilých materiálov. 

Ľudia majú tendenciu podhodnocovať význam pokročilých materiálov v každodennom živote, 

pretože sa najmä zameriavajú na finálne produkty, namiesto toho, aby ocenili základné 

technológie výroby materiálov. Občania si neuvedomujú, že väčšina technologických produktov, 

ktoré v súčasnosti používajú, existuje vďaka neustálemu zlepšovaniu vlastností funkčných 

materiálov. 

 

(Aktivita) V tejto aktivite sa študentov pýtajte na to, ako objavovanie technológií a vedy zlepšilo 

materiály používané v každodennom živote. Každého študenta požiadajte o prieskum jednej 

veci bežnej potreby (napr. Rúra, chladnička, stôl, počítač, hračky, atď.). Musí zistiť, ako tieto veci 

vyzerali keď boli vynájdené a z akých materiálov sa vyrábali; a potom musí zistiť, ako sa daná 

vec v priebehu času vyvinula a zlepšila. Ako sa zlepšili technológie potrebné na ich výrobu? Ako 

sa zlepšili materiály? Nechajte študentov napísať krátku správu alebo prezentáciu o ich 

zisteniach.  

 

Aktivita 3 | Predstavenie pokročilých materiálov (20 min.) 
(Predstavenie témy) Existuje veľké množstvo používaných zdrojov, ktoré sú udržateľnejšie a 

efektívnejšie a vedci neustále pokračujú vo výskume a vývoji nových a inovatívnych materiálov. 

Projekt "Stimulácia" sa zameriava na propagáciu významu pokročilých materiálov v našom 

každodennom živote. Ako Max a Lily hovoria: "... všetky tieto pokročilé materiály pretvorili náš 

svet a sú rýchlejšie, silnejšie, lacnejšie a efektívnejšie. A takisto zdravšie a udržateľnejšie. " 

 

Študentov sa opýtať, či by mohli pripraviť definíciu pokročilých materiálov alebo či by niektorý z 

nich mohli menovať. Návrhy napíšte na tabuľu. Potom im povedzte, že pokročilé materiály sú: 

“super materiály; materiály s extrémne vysokou výkonnosťou týkajúce sa jednej vlastnosti.” K 

existujúcim materiálom sa pridávajú materiály nové alebo ich úpravy. To, že ide o pokročilý 

materiál, označujú určité prípony: ultra-, super- a nano-. Ultra tvrdé materiály, supervodivé 

alebo super-hydrofobické (silne odpudzujúce vodu) alebo nanočastice alebo nanotrubice. Za 

pokročilé materiály sú považované také materiály, ktoré napodobňujú prírodu (biomimikry) 

alebo také, ktoré si pamätajú konkrétny tvar (zliatina s tvarovou pamäťou).  

 

(Aktivita) Študenti sa v druhej časti tohto balíka zoznámi s rôznymi materiálmi a ich použitím. 

Na úvod spracujte pracovný list 1 a študentov požiadajte, aby v encyklopédii na webovej 

stránke Budúcnosť materiálov našli správny popis: 

www.materialsfuture.eu/sk/vyucba/encyklopedia.  

http://www.materialsfuture.eu/sk/v%C3%BDu%C4%8Dba/encyklop%C3%A9dia/
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Časť 2: Prieskum role pokročilých materiálov 

Aktivity v tejto časti balíčka predstaví študentom úlohu pokročilých materiálov v moderných 

technológiách a umožní im preskúmať možnosti a aplikácie každého z týchto materiálov.  
 

Na konci týchto aktivít študenti: 

 Preskúmajú šesť rôznych typov pokročilých materiálov a ich použitie 

 Pochopia význam a potenciál pokročilých materiálov pre udržateľnú budúcnosť 

 Zistí, ako tieto materiály môžu pomôcť utvárať udržateľnú budúcnosť 
 

Zdroje: 

 Pracovný list 2 - 5 

 Filmy 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/sk/film/kratkych-filmov/)  

 Prístup k internetu 

 

1 | Solárna energia 
 

Aktivita 1 | Skúmanie solárnej energie (40 min.) 

(Predstavenie témy) Lily definuje solárne články: “… solárny článok je zariadenie, ktoré 

absorbuje svetlo zo slnka, mení ho na elektrickú energiu, ktorú možno použiť buď priamo 

(napríklad k rozsvieteniu lampy) alebo ju možno uložiť do batérií." 

Viac si môžete prečítať na webovej stránke v príbehu Maxa a Lily "Mesto svetiel". 
 

(Vysvetlenie) V tejto aktivite budú študenti objavovať ako solárne články fungujú a pokúsi sa 

vyrobiť svoje vlastné. Jedna technológia používaná k zmene slnečného svetla na elektrinu sa 

nazýva solárna fotovoltaika. Slovo fotovoltaika pochádza z gréckeho slova photos, čo znamená 

svetlo a volt, ktoré odkazuje k talianskemu priekopníkovi v oblasti elektrickej energie, 

Alessandro Voltovi. Existujú čierne solárne panely, ktoré študenti už videli alebo je možná 

používa aj vaša škola. Môžete je ukázať na tabuli na fotografii. Solárne články fungujú na 

základe vstrebávania fotónov (malých balíčkov energie), ktoré vyžaruje slnko a vstrebávajú je 

polovodiče na solárnom paneli; solárny panel tvoria rôzne články.  Fotón narazí do článkov a 

vytvára elektrický náboj, ktorý sa prenesie cez zapojené káble. Čím viac článkov máte a čím 

efektívnejšie sú, tým viac elektriny dokážete vyrobiť.  
 

(Aktivita) Aby ste študentom pomohli porozumieť tomu, ako solárne panely fungujú, nechajte 

ich vykonať experiment. Rad experimentov možno nájsť on-line a v pracovnom liste 2 sú 

popísané tri jednoduché experimenty, ktoré môžu študentovia vykonať a skúmať tak solárnu 

energiu. 

 

http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
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Aktivita 2 | Organické solárne články (30 - 60 min.) 

(Aktivita) Vypracujte pracovný list 3 a študentov požiadajte, aby si prečítali otázky. Pozrú sa na 

film o solárnej energii (www.materialsfuture.eu/sk/film/kratkych-filmov/) a pokúsi sa otázky 

zodpovedať. Pravdepodobne sa budú potrebovať na klip pozrieť viac ako raz. Odpovede na 

otázky sú uvedené v poznámkach pre učiteľov 1. 

(Aktivita) On-line existuje niekoľko podrobných pokynov pre výrobu vlastného článku Grätzel s 

využitím materiálov dostupných v domácnosti, napr. malín alebo čučoriedok. Dobré nápady má 

napríklad "Solar Spark": www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-

experiments. Webová stránka obsahuje pokyny, poznámky pre učiteľov a zoznam vybavenia a 

tipy pre ochranu zdravia a bezpečnosti. Experiment trvá zhruba 45-60 minút. Rovnako je tu 

uvedený experiment na účely skúmania fungovania farbív použitých v článkoch Grätzel.  

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Bionická tela 
 

Aktivita 1 | Bionika (20 min.) 

(Aktivita) Téma zahájte tým, že sa budete študentov pýtať, či vie, čo znamená bionika. 

Zhromaždite ich nápady a potom im povedzte, že bionika znamená "mať normálnu biologickú 

schopnosť alebo výkonnosť rozšírenú alebo napodobenie elektronickými alebo 

elektromechanickými zariadeniami". Bionika je odvetvie vedy, ktoré sa snažia pomáhať ľuďom s 

postihnutím prostredníctvom vytvárania sofistikovaných bionických častí ľudského tela. Teraz 

nechajte študentov sledovať film (druhý klip na www.materialsfuture.eu/sk/film/kratkych-

filmov/). V tomto videu vedci preberajú, ako zlepšujú funkcie bionických rúk prostredníctvom 

osseointegrácie, čo znamená vytvorenie spojenia medzi živou kostí a doplnkovým implantátom. 

Po skončení filmu môžete so študentmi preberať nasledujúce otázky: 

 

1. Čo tieto možnosti osseointegrácie znamenajú pre ľudí, u ktorých došlo k amputácii a pre 

tých, ktorí používajú bionického časti tela? (Získajú späť svoje senzorické schopnosti, 

dokážu cítiť, že niečo je lopta alebo tvrdé / mäkké.) 

2. Aké etické problémy sa môžu s vývojom bioniky objaviť? (Napríklad: kto získa 

implantáty, pridanie funkcií, ktorých nie je normálne telo schopné) 

 

Aktivita 2 | Skúmanie senzorického vstupu (15 min.) 

(Aktivita) Aké by to bolo, keby vaša ruka nebola schopná spracovávať senzorické informácie? 

Nechajte to študentov vyskúšať. Dajte im úlohu, pri ktorom používajú jemné motorické 

zručnosti, napríklad zaviazanie šnúrky na topánkach alebo dvíhanie malých predmetov. Najprv 

ich nechajte dokončiť úlohu tak, ako vždy. Potom im na končeky prstov naneste gél proti 

popáleninám, ktorý má otupujúci účinok. Nechajte ich úlohu opakovať. Všimli si rozdielu?  
 

Aktivita 3 | Bionická tela (40 min.) 

(Aktivita) Chirurgovia nahrádzajú časti tela protetikou, úspešne aj menej úspešne, už tisíce 

rokov (spomeňte si na drevené nohy). V poslednom storočí došlo v oblasti bioniky k veľkému 

vývoju. Nechajte študentov vykonať on-line prieskum a vytvoriť časovú osu. Navrhnite, aby sa 

pozreli na bionického oči, uši, nohy a ruky/paže, ale aj orgány ako pečeň a srdce. Môžete im dať 

počiatočný dátum alebo ich nechajte, aby si ho vybrali sami.  

 
Aktivita 4 | Navrhnite vlastnú bionickú časť tela (30 min.) 
(Aktivita) Teraz požiadajte študentov, aby pracovali v malých skupinkách (3-4) a navrhli vlastnú 

bionickú časť tela. Nechajte skupiny, aby si vybrali orgán alebo časť tela a urobte výskum 

vybraných častí on-line. Čo budú ich bionické náhrady schopné robiť? Každej skupine môžete 

priradiť časť, potom ako trieda môžete zostaviť celé bionického ľudské telo.  
 

http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
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3 | Napodobňovanie prírody 
 

Aktivita 1 | Videnie farieb (30 min.) 

(Predstavenie témy) Naše oči sú úžasné orgány, vďaka ktorým môžeme vidieť veci ďaleko aj 

blízko, vnímať hĺbku a rozlišovať farbu. Ale ako je možné, že vidíme rôzne farby? Nechajte 

študentov preskúmať nasledujúce otázky: 

1. Vysvetlite, ako vnímame farbu. Nechajte študentov vytvoriť skicu.  

2. Čo znamená "viditeľné spektrum"? Ktorých sedem farieb v spektre rozlišujeme? 

3. Prečo sú ľudia farboslepí? 

4. Nájdite alebo navrhnite vlastný experiment, ktorý ilustruje spôsob vnímania farieb. On-

line nájdete mnoho príkladov. Nechajte študentov, aby vyskúšali experimenty ostatných. 

Aktivita 2 | Štrukturálna farba (30 - 40 min.) 

(Predstavenie témy) Ako Lily vysvetľuje, určité rastliny, zvieratá a materiály odráža svetlo takým 

spôsobom, že ich vidíme farebne aj vtedy, keď to tak v skutočnosti nie je, napríklad v prípade 

pávieho peria. Povrch materiálu tvoria jemné linky, ktoré sú umiestnené tak, aby odrážali len 

určité svetelné frekvencie; napr. modrú alebo červenú.   

Viac informácií o príbehu Maxa a Lily "Štrukturálne sfarbenie" si môžete prečítať on-line.  

 

(Aktivita) Študentov požiadajte, aby sledovali film o napodobňovanie prírody (tretí klip na 

www.materialsfuture.eu/sk/film/kratkych-filmov/). Triedu rozdeľte na malé skupiny a rozdajte 

kópie pracovného listu 4. Študentom zaistite prístup na internet, aby mohli uskutočniť výskum 

termínov súvisiacich s teóriou štrukturálnych farieb. Podporte ich, aby vysvetlenie podali 

vlastnými slovami. Odpovede nájdete v poznámkach pre učiteľov 2.  

(Aktivita) Študenti pri výskume zistí, že farebné perie mnohých vtákov a krídla mnohých 

motýľov sú tvorené optickými efektmi štruktúrovaného zafarbenie. Bolo by skvelé, keby 

študenti dokázali tieto farby vidieť sami - a môžu! Štrukturálne sfarbenie sa používa na 

hologramoch eurobankoviek. Požiadajte študentov, aby priniesli bankovku a mohli ju 

preskúmať. Čo vidí na hologramoch rôznych bankoviek? 

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
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4 | 3D tlač 

Aktivita 1 | Čo je 3D tlač? (15 min.) 

(Domáca úloha) Ako túto lekciu začnete, požiadajte študentov, aby on-line vyhliadali článok o 
3D tlači. Odporučte im, aby našli ako článok o 3D tlači, ale aj o jeho použití. Požiadajte ich, aby 
si vopred pripravili otázky.  
Časť príbehu Maxa a Lily je o pokročilých materiáloch a 3D tlači, nájdete ho on-line.  
 
(Aktivita) V triede preberte, čo študenti o 3D tlači zistili - ako to funguje? K čomu ho možno 
použiť (aplikácia)? Aký je jeho potenciál? Aké obmedzenia existujú? Zhromaždite ich nápady a 
zapíšte ich na tabuľu. Pozrite sa na film o 3D tlače (piaty klip na  
www.materialsfuture.eu/sk/film/kratkych-filmov/). V tomto klipe výrobcovia huslí skúma 3D 
tlač huslí - dokáže vytlačiť husle, ktoré znie rovnako ako tie drevené? 

Existujú otázky, ktoré neboli zodpovedané s pomocou už zhromaždených informácií? Nechajte 
je vykonať ďalší prieskum on-line. Vy, čoby učiteľ nájdete definíciu 3D tlače v encyklopédii na 
www.materialsfuture.eu/sk/vyucba/encyklopedia/. Najbežnejšie materiály použité k tlači sú 
plasty, keramika, kovy, živice a ďalšie. Existujú rôzne typy a technológie 3D tlače. 3D tlač má 
revolučný prototyp, používa sa v lekárstve a biológii, vo vesmíre, v umení a na výrobu tovarov 
každodennej spotreby.  

 
Aktivita 2 | Vytvorte svoj vlastný 3D tlač (čas je rôzny) 

(Aktivita) V tejto aktivite študenti vytvárajú svoj vlastný 3D dizajn. Ak máte v škole alebo v okolí 

prístup k 3D tlačiarni, nechajte študentov vytlačiť ich návrh. Ak nie, študenti môžu návrh 

nakresliť na papier alebo vytvoriť 3D model v počítači. Študenti môžu na vytvorenie súboru k 3D 

tlače použiť tiež fotografie predmetu. On-line nájdete softvér k 3D tlači súborov zadarmo. Vaša 

škola by mohla 3D tlačiareň kúpiť, sú cenovo dostupnejšie. Webové stránky ako 

www.myminifactory.com  majú návody a príklady 3D tlače. Uistite sa, že študenti si uvedomujú, 

že navrhovaný predmet musí byť jednoduchý, a tiež musí zvážiť možné materiály.  

Študentom odporučte, aby sa zamysleli nad naozaj vzrušujúcimi možnosťami 3D tlače, ktoré 

ponúkajú pokročilé materiály a podporte ich, aby prišli s inovatívnymi objektmi. Čo by mohli 

vytlačiť?  

  

http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
http://www.materialsfuture.eu/sk/v%C3%BDu%C4%8Dba/encyklop%C3%A9dia/
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5 | Nanomateriály 

 

Aktivita 1 | Nano až giga  (10 min.) 

(Aktivita) Čo znamená predpona "nano"? Študentom rozdajte pracovný list 6 a požiadajte ich, 

aby vyplnili prázdne miesta v tabuľke. O koľko sa každá dĺžka zníži, keď pôjdete s jednotkami 

dole? Odpoveď: 1000x. 

Aktivita 2 | Nanočastice (30 min.) 

(Predstavenie témy) Nanomateriály sú definované ako materiály s maximálne jedným 

rozmerom (výška, šírka, dĺžka, hrúbka, priemer) v rozsahu veľkosti zhruba 1-100 nanometrov.  

Nanočastice sú príliš malé než aby ich bolo možné pozorovať optickým mikroskopom. Už sa 

správajú ako sypké materiály (preto sú vlastnosti strieborných nanočastíc iné ako vlastnosti 

striebra). Vďaka ich malej veľkosti majú relatívne väčšiu povrchovú plochu ako iné materiály a 

to môže pozmeniť alebo upraviť vlastnosti ako je sila a elektrické vlastnosti alebo reaktivita. 

Príklady nanomateriálov sú: vulkanický prach, grafén, kvantovej bodky, kov a kovové 

nanočastice, uhlíkové nanotrubice, vyplňovacie, atď.  

(Aktivita) V tejto aktivite budú študenti skúmať ako a kde boli nanomateriály už použité. 

Študenti musia nájsť použitie u textílií, elektroniky, obrazoviek, náterov, nástrojov, v lekárstve, 

atď. Niektoré príklady sú: antibakteriálne povlak na ponožkách, tvrdšie nástroje a UV ochrana. 

Použitie nanomateriálov je ľahko kontroverzné - požiadajte študentov, aby zistili prečo. 
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Aktivita 3 | Grafén (20 min.) 

(Predstavenie témy) Grafén je príklad nanomateriálu, najmä nano listov, čo je najtenší materiál 

na svete s hrúbkou zhruba jedného atómu (približne 0,34 nm). Je to materiál na základe atómov 

uhlíka; v skutočnosti je to extrémne tenká vrstva bežného uhlíku. Vysoko kvalitný grafén je 

silný, ľahký, takmer priehľadný a vynikajúci vodič tepla a elektriny. Jeho jedinečné vlastnosti 

môžu pomôcť urobiť obrovský pokrok v oblasti elektroniky a iných technológií. Napríklad, 

imaginárna kolíska z 1 m² grafénu by mohla vážiť menej ako miligram, ale mohla by 

novorodenca bezpečne udržať. 

Študenti si môžu viac informácií o grafénu prečítať v príbehu Maxa a Lily on-line.  

 

Grafén je:  

 10x lepší vodič tepla ako meď 

 100x silnejší ako oceľ, ale je tiež veľmi flexibilný 

 1000 kilometrov za sekundu je rýchlosť cestovania elektrónov v grafénu, preto je to 

vynikajúci elektrický vodič 

 10 000 x tenší než ľudský vlas 

 100 000 x ľahší ako bežný papier na tlač 

 98% transparentnosť svetla, aj tak je tak hustý, že im nič neprejde 

(Aktivita) Vlastnosti a potenciál grafénu vedci neustále skúmajú, napríklad v oblasti výskumu 

vesmíru a prepravy. Študentov rozdelte do párov a nechajte ich vykonať výskum on-line, čo by 

mohol grafén znamenať pre budúcnosť dopravy a vesmírneho programu (napr. Super ľahké 

materiály). Podporte ich, aby sa zamysleli nad tým, ako by mohli vyzerať lietadlá a iné režimy 

dopravy a aké funkcie by to bolo možné. Čo by to znamenalo vo veci vplyvu na životné 

prostredie?  

Poznámka: Ak by ste chceli túto aktivitu predĺžiť, nechajte študentov preštudovať a zmapovať 

celú históriu prepravy, od prvých kôl, áut, vlakov a lietadiel, po naše aktuálne režimy dopravy. 

Aké vedecké výhody znamenali v každom kroku?  
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6  | Adaptívne materiály 
 

Aktivita 1 | Adaptívne materiály (15 min.) 

(Aktivita) Študentov požiadajte, aby sledovali film o adaptívnych materiáloch (štvrtý klip na 

www.materialsfuture.eu/sk/film/kratkych-filmov/). Predtým na tabuľu napíšte nasledujúce 

otázky.  

1. Aké sú názvy pracovných pozícií troch ľudí vo filme? 

2. Na čo sa pri svojej práci zameriavajú? Čoho sa snaží dosiahnuť? 

3. Aká je vízia vedy, ktorú tento klip predstavuje? 

 

Po sledovanie videa (študenti sa na neho môžu pozrieť dvakrát) veďte v triede diskusiu o troch 

uvedených otázkach. Tri hovorcovia vo filme sa zaoberajú vedou a technológiou, ktorá reaguje 

na potreby a má účel, to nám pomáha žiť lepší a udržateľnejšiu životy. Čo si o tom študenti 

myslia? Čo musí trenažéry navrhnutie Shamees Aden vyriešiť? 

 

Aktivita 2 | Budúce vízie (30 min.) 

(Aktivita) Vo filmovom klipu Martin Hanczyc hovorí o vízii pre budúcnosť, kedy by mohli 

možnosti živých materiálov znamenať, že by ste mali štruktúry, ktoré by sa mohli samy 

opravovať, rast a reprodukovať. To otvára zamyslenie nad tým, aký druh technológie by sa 

mohol v budúcnosti používať a propagovať. Pri tejto aktivite podporte študentov v pároch alebo 

malých skupinách, aby si predstavili použitie adaptívnych materiálov (napr. adaptívne trenažéry 

Shamees). Môžu byť futurističtí a premýšľať nad možnosťami materiálov, ktoré sa môžu samy 

opravovať, rast a reprodukovať.  

 

Každá skupina predstaví svoje nápady zvyšku triedy. Musí sa zamyslieť nad tým a zahrnúť, aký 

materiál by mohol fungovať a ako by mohol fungovať. K prieskumu a vytváranie nákresov môžu 

použiť internet.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/sk/film/kr%C3%A1tkych-filmov/
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Časť 3: Stávame sa vedci 
Aktivity v tejto tretej časti podporí študentov, aby mysleli ako vedci a inšpiruje ich, aby si vybrali 
štúdium alebo kariéru v tejto oblasti.  
 
Na konci týchto aktivít študenti:  

 Zistí, aké je objavovanie a výskum. 

 Zoznámi sa so svetom vedcov, prostredníctvom exkurzií alebo vďaka prednášajúcim 
hosťom. 

 
Zdroje: 

 Pracovný list 6 

 Hra Lovci materiálov (www.materialsfuture.eu/sk/hra/)  

 Prístup k internetu 

 
Aktivita 1 | Staňte sa výskumníkom (čas sa bude líšiť) 

(Aktivita) Tento projekt si kladie za cieľ odhaliť význam pokročilých materiálov v našich 

životoch. Rovnako si kladie za cieľ podporiť nadšenie mladých ľudí pre kariéru v oblasti vedy, 

technológie a dizajnu. Je dôležité, aby sa študenti oboznámili s vedou prostredníctvom 

vlastných projektov a realizáciou vlastných výskumov. Rovnako je to pripraví na skutočný svet 

práce. Preto bola začlenená aktivita, pri ktorej si študenti vyberú problém k štúdiu a zamyslí sa 

nad riešením.  

 

Rozdelte študentov do dvojíc a každému páru vysvetlite problém / potrebu, ktorou sa budú 

zaoberať a navrhnú svoje vlastné riešenia. Problém môžu riešiť v škole, doma alebo v okolitej 

oblasti. Musí mať na mysli pokročilé materiály, o ktorých sa dozvedeli v tomto balíčku - aby ich 

riešenia boli futuristická a špekulatívne. Príklad: plot školy potrebuje premaľovať, pretože farba 

stratila lesk a lúpe sa. Ako by mohli tento problém vyriešiť s použitím pokročilých materiálov? 

 

Študenti musia dodržať kroky cyklu návrhu, ale môžu použiť svoju predstavivosť, aby sa 

zamysleli nad budúcimi možnosťami, ktoré zostanú vo fáze návrhu. Podrobnejšie vysvetlenie 

nájdete v pracovnom listu 6. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/sk/hra/
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Aktivita 2 | Lovec materiálov  

(Aktivita) Dajte študentom čas, aby sa zoznámili s hrou Lovci materiálov, ktorú možno hrať on-

line na www.materialsfuture.eu/sk/hra/ alebo stiahnuť na smartphony a tablety.  

Počas hry budú študenti používať pokročilé materiály, aby pomohli vytvoriť udržateľnú 

budúcnosť a lepší život. Študenti sa naučia všetko o vede, ktorá mení náš svet. Lovec materiálov 

je puzzle hra zdarma, v ktorej budú hráči cestovať historickými obdobiami, spoločne s dvoma 

priateľmi - Maxom a Lily, a budú pomáhať malej komunite vytvárať nové technológie tvorené 

rôznymi materiálmi. Sledujte zlepšenie alebo zhoršenie stavu spoločnosti v priebehu hry - 

prostredie obyvateľov závisí na ich voľbách.  

Návod k hre nájdete na www.materialsfuture.eu/sk/hra/.  

 

Aktivita 3 | Tipy pre podporu vedcov  

Čím viac študentov je vystavených svetu vedy, tým viac sa nadchnú pre svoju kariéru v tomto 

odbore. Nižšie nájdete niekoľko tipov pre nadšenie pre vedu. 

 Zorganizujte výlet do lokálneho vedeckého múzea alebo múzea dizajnu. 

 Zaistite prehliadku miestneho vedeckého laboratória. 

 Pozvite vedca alebo študenta vedy, aby vo vašej triede prehovoril; mapu s miestami 

výskumu pokročilých materiálov v Európe nájdete tu: 

www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Sledujte udalosti oslavujúce vedu, napr. "Týždeň vedy" alebo vedecké festivaly. 

Organizátori často pripravujú školské balíčky, workshopy a aktivity. 

 Zorganizujte vedeckú súťaž (zameranú na pokročilé materiály) 

 Študentom dajte úlohy - študenti by mohli hľadať slávneho vedca (v celej histórii) a 

pripraviť si prezentáciu 

 

http://www.materialsfuture.eu/sk/hra/
http://www.materialsfuture.eu/sk/hra/
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Pracovný list 1 | Predstavenie pokročilých materiálov 

 
Palivové články 

 

 
 

 
Stenty 

 

 
 

 
Nanomateriály 

 

 
 

 
Zliatiny s tvarovou 

pamäťou 
 

 
 

 
Superhydrofóbia 

 

 
 

 
Grafén 

 

 
 

 
Elektrochromatika 

 

 
 

 
Nanotrubice 

 

 
 

 
Cielené podanie 

liekov 
 

 
 

 
Fotovoltaika 

 

 
 

 
Polovodiče 
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Pracovný list 2 | Skúmanie solárnej energie 

 
1. Aká je pre solárny panel najvhodnejšia farba? 
V skupine potrebujete: kocky ľadu, farebný kartón, vrátane bieleho a čierneho 

 

V tomto experimente budú študenti sledovať to, ako farba ovplyvňuje rýchlosť vstrebávania 

solárneho tepla. Tento experiment možno vykonať len za slnečného dňa!  

Triedu rozdeliť na skupiny, každé z nich dajte sadu rôzne farbených kartónov a kocky ľadu. 

Uistite sa, či sú kocky ľadu zhruba rovnakej veľkosti. Čierny a biely kartón sú základné kartóny, 

ale je možné použiť aj ďalšie farby.  

Študentov požiadajte, aby papier nastrihali na štvorce, ktorého strana je zhruba 10 cm. Štvorca 

dajte na priame slnečné svetlo, doprostred umiestnite kocku ľadu. Zmerajte, ako rýchlo sa ľad 

roztopí. Ktorý sa roztopil najrýchlejšie a ktorý najpomalšie? 

Najrýchlejšie sa rozpustí kocka ľadu na čiernom podklade, pretože slnečné teplo vstrebáva 

najefektívnejšie, zatiaľ čo tá na bielom podklade sa rozpustí najpomalšie, pretože biela väčšinu 

energie odráža. Preto sú solárne panely spravidla matne čierne. Ktorá farba by bola pre panely 

druhá najlepšia? 

 

2. Alternatívny experiment so solárnou energiou a farbou 

V skupine potrebujete: Biely a čierny papier, 4 plastové tégliky. 

 

Vyberte dve kolieska z bieleho papiera a dve kolieska z čierneho papiera. Každé z nich dajte na 

dno rovnako veľkých plastových téglikov. Naplňte 1/4 každého téglika a zaznamenajte teplotu. 

Na jeden z téglikov umiestnite čiernej koliesko a na druhej biele koliesko (zaistite je páskou) a 

všetky štyri tégliky dajte na priame slnečné svetlo. Stanovte, v ktorom tégliku bude teplota 

najvyššia. Zmerajte po 5 minútach a po ďalších 10 minútach. 

 

3. Výroba solárnej rúry 

V skupine potrebujete: kartónová škatuľa na pizzu, alobal, plastová fólia, čierny papier, noviny, 

nožnice a lepiaca páska 

 

Na veko vyrežte dva dlhé okraje a krátky okraj, zložte späť na nevyrezanú časť a ohnite. 

Vnútorná časť zakryte alobalom a pevne prilepte. Krabicu otvorte a spodnú časť pokryte 

čiernym papierom. Pridajte izoláciu tvorenie rolami novinového papiera a prilepte ich na 

miesto. Na vnútornú časť veka natiahnite plastovú fóliu (po celej ploche výrezu). Jedlo, ktoré 

chcete ohriať (napríklad marshmallow) dajte do krabice, zatvorte ho, ale otvorte výrez a alobal 

otočte smerom ku slnečnému svetlu. Veko nechajte otvorené a počkajte približne 30 minút.  
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Pracovný list 3 | Film o solárnej energii 
 

1. Kto je vedec vo filme? 

 

 

2. Na čom pracuje? 

 

 

 

3. Čo ho inšpirovalo? 

 

 

 

4. Čo objavil? 

 

 

 

 

5. Ako to funguje? Ako články vyzerajú? Nakreslite článok, označte 

časti. 

 

 

 

 

 

 

6. Aké sú výhody v porovnaní s kremíkovými článkami, ktoré sa teraz 

používajú? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Aké materiály možno použiť v organickom solárnom článku? 
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Pracovný list 4 |  Štrukturálna farba 

 

1. Kto boli prvý vedci, ktorí skúmali štrukturálne sfarbenie? 
 
 
 
2. Perie ktorého zvieratá študovali? A k akému záveru došli? 

 
 
 
 

3. Štrukturálne farby sú vytvárané skôr optickým efektom než pigmentáciou. 
Tieto optické efekty sú: vlnová interferencia, refrakcia a difrakcia. Vykonajte 
výskum a vlastnými slovami vysvetlite o čo ide. 

a. Vlnová interferencia 
 
 

b. Refrakcia 
 

 
c. Difrakcia 

 
 
4. Ako sa volá bobuľovitý plod spomínaný vo filme? Čo je na ňom tak 

zvláštneho? 
 
 
 
5. Materiály, ktoré svojej farbe vďačí štrukturálnemu sfarbeniu sú často dúhovo 

sfarbené. Čo je dúhové sfarbenie a ktoré zvieratá, rastliny alebo materiály 
túto vlastnosť majú? 

 
 
 
6. Aké sú možná použitia štrukturálneho sfarbenie? Uveďte tri.  
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Pracovný list 5|  Nano až giga 

 

 

Názov jednotky Symbol jednotky Význam 

 
Gigameter 
 

 
Gm 

 
Jedna miliarda metrov 

 
__________meter 

 
___________ 

 
Jeden milión metrov 
 

 
Kilometer 

 
km 

 
Jeden ______________ metrov 
 

 
Meter 
 

 
_________ 

 
Jeden meter 

 
_____________ meter 
 

 
mm 

 
Jedna ___________ metra 

 
Mikrometer 
 

 
µm 

 
Jedna milióntina metra 

 
_____________ meter 
 

 
nm 

 
Jedna ___________ metra 

 

  



20 
  

Pracovný list 6 | Cyklus dizajnu 

 
Na vytvorenie procesu dizajnu použite tento nákres. 

 

Tipy 

 Preskúmajte, čo robili ostatní. 

 Pozrite sa, aké materiály sú k dispozícii. 

 K tomu, aby ste prišli s iným riešením, použite svoju kreativitu a znalosti, potom sa 

rozhodnite pre vypracovanie. 

 Popíšte výzvu - zahrňte prekážky a limity. 

 Ak dizajn pripravíte, otestujte ho. A robte vylepšenia.  
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Poznámky pre učiteľov 1 | Film o solárnej energii 

1. Kto je vedec vo filme? 
Michael Grätzel - študenti ho môžu vyhľadať on-line a zistiť viac informácií o jeho kariére, práci 
a cenách, ktoré získal.  
 

2. Na čom pracuje? 
Vytváranie systémov, ktoré napodobňujú fotosyntézu a vyrába palivo a elektrinu zo slnečného 
svetla. 
 

3. Čo ho inšpirovalo? 
Ropná kríza v roku 1970 ho prinútila uvedomiť si, že ropy už veľa nezostáva a preto sa nadchol 
pre hľadanie alternatívnych systémov, ktoré k produkcii paliva využívajú svetlo.  
 

4. Čo objavil? 
Vyvinul vlastné solárne články, ktoré napodobňujú prírodný systém fotosyntézy rastlín. 
Molekulárne farbivo vstrebáva slnečné svetlo, ktoré sa potom mení na elektrickú energiu.  
 

5. Ako to funguje? Ako články vyzerajú? Nakreslite článok, označte časti. 

 
6. Aké sú výhody v porovnaní s kremíkovými článkami, ktoré sa teraz používajú? 

1. Grätzelovy solárne články zhromažďujú slnečné svetlo z oboch strán, čo je dôležité 
najmä v púšti, kde sa svetlo odráža od povrchu Zeme. 

2. Grätzelovy solárne články zhromažďujú rozptýlené svetlo. 
3. Možno ich používať vo vnútri. 
4. Sú ideálne k integrácii vďaka svojmu estetickému vzhľadu, farebné sklo vyzerá ako 

umenie. 
 

Ďalšími výhodami solárnych článkov s farbivom je, že pri masovej výrobe budú lacnejšie ako 
konkurenčné články a majú veľkú výhodu pre životné prostredie, pretože nepoužívajú žiadne 
energeticky intenzívny alebo toxické prvky1.  
 

 

                                                 
1Zdroj: Článok Jacoba Arona v The Guardian dňa 4. júla: ‘My Bright Idea: Michael Grätzel’; 
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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Poznámky pre učiteľov 2 | Štrukturálna farba 

1. Kto boli prví vedci, ktorí skúmali štrukturálne sfarbenie? 
Isaac Newton a Robert Hooke. Thomas Young bol prvý, kto vysvetlil vlnovú interferenciu.  
 

2. Perie ktorého zvieratá študovali? A k akému záveru došli? 
Zistenie, že pávie perie vnímame ako modré a zelené vďaka jeho štruktúre, zatiaľ čo vo 
skutočnosti je vďaka melanínu sfarbené hnedo. Melanín je komplexný polymér, ktorý spôsobuje 
farbu pokožky a vlasov. Povrchová morfológia peria odráža svetlo tak, že sa nám zdá, že je 
farebné.  

 

3. Štrukturálne farby sú vytvárané skôr optickým efektom než pigmentáciou. Vykonajte 
výskum a vlastnými slovami vysvetlite, o aký optický efekt ide a ako funguje. 

“V takom prípade sa svetlo správa ako vlna” Lily povedala a do fontány hodila malý kamienok. 
Kamienok spôsobil, že sa na hladine vody začali šíriť kruhy. Lily potom hodila tri kamienky naraz. 
Všetky vytvorili vlny, ktoré na seba reagovali. V niektorých bodoch sa vlny spojili zatiaľ čo na 
inom mieste sa úplne rozchádzali. K vlnovej interferencii dochádza pri interakcii 
elektromagnetických polí, ktorá vytvára jednotlivé vlny. Mikroskopická štruktúra materiálu 
funguje ako hranol, rozdeľuje svetlo na bohaté farby. V závislosti na frekvencii odrazené späť od 
povrchu objektu je lomené svetlo viditeľné ako trblietavo dúhové. 
 

4. Ako sa volá bobuľovitý plod spomínaný vo filme? Čo je na ňom tak zvláštneho? 
Bobuľovina sa volá Polliacondensata a má najkrajšie modrú farbu známu u žijúceho tkaniva. 
Bobuľovinu možno nájsť v zalesnených oblastiach Afriky. Rastlina, z ktorej boli plody vo filme 
zozbierané, je 100 rokov stará a farba sa nezmenila. To je úžasná vlastnosť štrukturálneho 
sfarbenia.  
 

5. Materiály, ktoré svojej farbe vďačí štrukturálnemu sfarbeniu sú často dúhovo sfarbené. Čo 
je dúhové sfarbenie a ktoré zvieratá, rastliny alebo materiály túto vlastnosť majú? 

Dúhové sfarbenie je výsledkom konštruktívnej a deštruktívnej interferencie medzi viacerými 
odrazmi odo dvoch alebo viacerých povrchov čiastočne priepustných tenkých vrstiev, rovnako v 
kombinácii s lomom svetla pri vstupe a odraze od takých vrstiev. Svetlo sa odráža od takých 
povrchov a zasiahne ho v určitom uhle, potom sa pridá svetlo odrazené od tenkých vrstiev, 
zatiaľ čo v niektorých iných uhloch sa odraz svetla zníži. Časť svetla sa odrazí od horného 
povrchu, zatiaľ čo zvyšok svetla cestuje ďalej. Keď sa svetlo odrazí späť, znamená to, že svetlo 
musí cestovať ešte trochu ďalej. Preto sa farby zdajú z iných uhlov iné. Môže ísť napríklad o 
perie rôznych vtákov, krídla motýľov, šupiny rýb, mydlové bubliny, vrstvy oleja, krovky 
chrobákov a perlorodky.  
 

6. Aké sú možná použitia štrukturálneho sfarbenie? Uveďte tri.  
Štrukturálne sfarbenie má potenciál pre rad rôznych aplikácií, napríklad v móde (textil), pri 
kamufláži, vo skiel s nízkym odrazom, v efektívnych optických spínačoch a na antireflexných 
povrchoch. Táto technológia sa už používa na vytváranie bezpečnostných hologramov na našich 
kreditných kartách a bankovkách; také hologramy sa veľmi ťažko napodobňujú, pretože 
morfológia ich povrchu bola vyvzorované v nanorozmeroch. 


