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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Pneumatický obvod, program FluidSim, funkcia A+Alebo, vytvorenie obvodu, simulácia 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej vyučovacej hodiny z pneumatiky.  

 

Otvorená hodina bola pripravená pre žiakov 4. ročníka odbor Mechatronika.  

Názov vyučovacej hodiny: Návrh pneumatického obvodu s využitím funkcie A+Alebo 

/zapojenie pomocou súpravy Festo a simulácia činnosti tohto obvodu na PC  

s programom FluidSim  Pneu / 

Úvodná motivácia žiakov pozostávala z prezentácie podobnej úlohy, na ktorej žiakom bola 

demonštrovaná úloha, ktorú žiaci budú samotne realizovať počas dvoch vyučovacích hodín. 

Forma vyučovania bola zvolená skupinová. 

Metóda vyučovacej hodiny je výklad, demonštračná metóda, metóda postupných krokov, problémová 

metóda. 

Názov úlohy, ktorú žiaci samostatne vykonávali počas vyučovania bola:  

Návrh pneumatického obvodu s využitím funkcie A+Alebo. 

 

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


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

Na úvod vyučujúci vysvetlil funkciu pneumatických rozvádzačov, zopakoval so žiakmi tvorbu 

pneumatických schém a zostrojovanie pneumatických zapojení. V jednotlivých schémach vysvetlil 

použité komponenty v zapojení, ich funkciu, ovládanie. Na opakovanie pneumatických značiek, 

preskúšal vedomosti žiakov formou individuálnych odpovedí žiakov pred tabuľou. Žiak pri odpovedi 

musel vedieť nakresliť a popísať konkrétne pneumatické značky. 

V ďalšej časti vyučovacej hodiny, vysvetlil žiakom problematiku zapojenia, konkrétneho rozvádzača, 

podobného ako majú žiaci v zadanej úlohe. Žiakom následne zadal úlohu – 

 Názov úlohy: Návrh pneumatického obvodu s využitím funkcie A+Alebo.  

 

1. Načrtnúť schému zapojenia pneumatického systému 

2. Zvoliť správny variant zapojenia 

3. Nakresliť v programe Fluidsim, odsimulovať správnosť a funkčnosť zapojenia 

4. Žiak bude vedieť vysvetliť správnosť zapojenia 

5. Odsimulovanie schémy 

6. Zapojenie pneumatických komponentov na paneli od firmy FESTO. 

7. Odskúšanie zapojenia, funkčnosti, prípadne odstránenie chybného zapojenia 

8. Vyhodnotenie 

 

Na začiatku si žiaci samostatne kreslili schému zapojenia do poznámkových zošitov a postupne volali 

vyučujúceho na skontrolovanie načrtnutej schémy .Počas kontroly vyučujúci preveroval žiakov, ako 

by malo to zapojenie prakticky aj fungovať. 

Po vyhodnotení načrtnutej schémy zapojenia pokračovali žiaci nákresom tohto zapojenia na počítači, 

kde používali simulačný demo program FluidSim pneu. 

Simuláciu na tomto programe si žiaci postupne osvojovali pri návrhu jednoduchých zapojení. 

Vyučujúci požiadal žiakov o oznámenie nákresu schémy na PC odskúšaní funkčnosti tohto zapojenia. 

Žiaci postupne nahlasovali dokončenie nákresu ako aj „odsimulovania“ tohto zapojenia. 

Potom vyučujúci dodal potrebné komponenty na pracovný stôl pred panel , na ktorom žiaci postupne 

po skupinkách t. j. po dvoch zapájali tento obvod a skúšali funkčnosť tohto zapojenia. Vyučujúci 

hodnotil správnosť zapojenie ako aj aktivitu žiakov v skupinkách a časové zvládnutie.  

Po každom zapojení a ohodnotení vyučujúcim toto zapojenie žiaci rozobrali 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Počas práce na úlohe zadania Návrh pneumatického obvodu s využitím funkcie A+Alebo  

žiaci pracovali v skupinách po dvoch. 

Všetci žiaci pracovali najskôr samostatne pri vlastných počítačoch s programom Fluidsim, v ktorom 

kreslili schému zapojenia a zisťovali jej správnosť následnou simuláciou. 

Žiaci sú hodnotení individuálne, ústne alebo písomne previerkami po prebratí jednotlivých 

tematických celkoch. Na vyučovaní vypracujú referáty, nakreslia schému zadaného pneumatického 

obvodu, v ktorých popíšu jednotlivé členy zapojenia pneumatických obvodov. Na hodine každý žiak 

individuálne overí správnosť zapojenia simuláciou v programe. Pri hodnotení referátov sa prihliada 

na predpísaný obsah z danej problematiky, popisu komponentov, správnosť nakreslenej schémy. 

Funkčnosť zapojenia hodnotí učiteľ na vyučovaní. 

Úlohy zadávané na referáty sú vhodné aj na projektové vyučovanie, do ktorého sa zapojí viac žiakov, 

ktorí vypracujú komplexnú úlohu z oblasti pneumatiky. Tento predmet je veľmi dobrou prípravou   

a motiváciou pre tých žiakov, ktorí v rámci PČ MS vypracujú samostatný projekt, ktorý obhajujú na 

MS. 
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