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11. Manažérske zhrnutie:  krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej vyučovacej hodiny prax. 

                  

Otvorená hodina bola zameraná na stavbu eklektického obvodu blikač na nepájive kontaktné pole. Pri 

stavbe obvodu vychádzame zo zadania, kde sú zadane požiadavky na jeho zhotovenie.  Cieľom 

každého žiaka je zhotovenie elektrického obvodu, zmeranie RC súčiastok, bipolárnych tranzistorov 

pomocou meracieho prístroja, ohmickou cestou a samotný návrh obvodu na nepájive kontaktné pole.   

Pri prezentácii výrobku žiak po zapojení na zdroj napätia vysvetli jeho princíp. Hodnotenie žiaka je 

dôležitou súčasťou jeho činnosti, kde vychádzame  z jeho sebahodnotenia,  ako i jeho zručnosti pri 

stavbe obvodu. Taktiež hodnotíme jeho vedomosti o RC súčiastkach a bipolárnych tranzistoroch. 

Cieľom hodnotenia každého žiaka na hodine praxe je jeho motivovanie k lepšiemu výkonu pri stavbe 

ďalšieho obvodu. 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Stavba eklektického obvodu blikač na nepájive kontaktné pole žiak vychádza zo zadania pre 

daný obvod.  

 

      Zadanie: 

1. Nakreslite schému podľa predlohy. 

2. Navrhnite zapojenie súčiastok na nepájive kontaktné pole. 

3. Zmerajte predložené súčiastky a ich hodnoty zaznamenajte do rozpisky obvodu.  

4. Preveďte zapojenie obvodu podľa vlastného návrhu. 

5. Skontrolujte zapojenie podľa elektrickej schémy. 

6. Pripojte napájacie napätie 4,5V. 

7.  Zmerajte napätie na tranzistoroch:  T1. C.............., B...................E...........................a  T2. 

C.................., B........................, E........................... 

8. Zmerajte prúd pretekajúci  led  diódou  D1.................. 

     Pri nákrese elektrickej schémy dávame dôraz na elektrotechnické značky jednotlivých súčiastok 

ako i správnosť zapojenia obvodu. Pri samotnom návrhu zapojenia na nepájive kontaktné pole  je 

dôležite aby žiak vedel rozmiestniť dané súčiastky na doske tak, aby nevznikali skraty medzi vodičmi 

alebo súčiastkami. Predložené RC súčiastky ako i bipolárne tranzistory žiak zmeria charakteristickú 

vlastnosť súčiastky ohmickou cestou ktoré hodnoty zaznamená do rozpisky obvodu. Pri bipolárnych 

tranzistoroch určime aj typ tranzistora NPN alebo PNP. 

Po splnení úvodného postupu žiak prevedie zapojenie obvodu podľa vlastného návrhu na nepájive 

kontaktné pole. RC súčiastky tvaruje tak, aby hodnota danej súčiastky bola čitateľná zhora. 

Skontroluje zapojenie podľa elektrickej schémy a pripojí napájacie napätie 4,5V. Zároveň zmeria 

univerzálnym meracím prístrojom napätie na tranzistoroch T1 a T2,  E, B, C. Tak tiež prúd 

pretekajúci led diódou. 

Po ukončení stavby obvodu, žiak prezentuje a obhajuje svoj výrobok, zároveň pomenuje princíp 

činnosti obvodu. Pri prezentovaní výrobku žiak pomenuje jednotlivé súčiastky, ich základnú a 

charakteristickú vlastnosť. Hodnotenie žiaka je zamerané na jeho zručnosti , jeho postoj pri stavbe 

obvodu, ako i jeho sebahodnotenie pri jeho prezentácií, čo ho posúva k väčšej aktivite pri ďalšom 

zostavovaní obvodov.  



13. Závery a odporúčania: 

 

Cieľom hodnotenia každého žiaka na hodine praxe je jeho motivovanie k lepšiemu výkonu. 

Hodnotenie má slúžiť ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Odporúčanie pre hodiny praxe je zvýšiť počet hodín na výučbu, čo by zvýšilo hlavné ich zručnosti 

a úspešnejšie zaradenie do pracovného procesu. 

Túžba byť hodnotený objektívne a spravodlivo, vychádza zo základnej ľudskej potreby, potreby 

uplatnenia sa, ktorá je jednou z najprogresívnejších duševných potrieb človeka. 
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