
 

 
 
V tejto vzdelávacej aktivite si vytvoríte svoje vlastné malé vodné koleso pomocou veľmi 
jednoduchých nástrojov a materiálov. 
 

 
 
Zistíte, akým spôsobom množstvo vody a veľkosti toku ovplyvňujú množstvo 
vygenerovanej elektrickej energie. 
 

 
 
Vzdelávacia aktivita trvá približne 90 minút. 
 

 
 
Študenti a zamestnanci, ktorí absolvovali kompletnú teóriu v module Vodná energia a 
majú vedomosti z: 
- vodný potenciál (potenciálna energia, kinetická energia, tlak vody), 
- meranie prúdenia vodného toku  
 

 
 
Naučte sa aplikovať naštudované poznatky do praxe. 
Overíte si silu vodného prúdu a uvidíte, akým spôsobom sa generuje elektrická energia. 
 

 
 
Po absolvovaní aktivity bude študent schopný pochopiť vzťah medzi množstvom vody a 
množstvo vygenerovanej energie a vysvetliť, akým spôsobom navzájom súvisia. 
 

 
 
Samohodnotenie: 
Je môj návrh funkčný? Je účinný? 
V čo je ho možné ešte vylepšiť? Pre odpovede sa vráťte k príslušným častiam v 
teoretickej časti modulu. 
 

Popis vzdelávacej aktivity 

Problém  

Časový harmonogram 

Cieľová skupina 

Cieľ 

Vzdelávacie výstupy 

Hodnotenie 

Vzdelávacia aktivita “Postav si svoje vlastné vodné koleso” 
C-TEST Modul Vodná energia 



 

Čím väčší prietok vody, tým väčšie množstvo vygenerovanej energie. 
 

 
 
- Internet 
- ručná práca  
 

 

Asi 8 cm od dna plastovej fľaše vyznačte čiaru okolo celej fľaše. Pracovným nožom 
oddeľte dolnú časť fľašky pozdĺž vyznačenej čiary.  

Pomocou rovnakej metódy odrežte 8 centimetrový široký pás z fľaše. Odmerajte a 
odstrihnite štyri 2-centimetrové pásiky zo stredovej časti fľaše a pomocou nožníc každý 
prestrihnite na dve polovice, takže budete mať osem pásikov, ktoré majú rozmery 4x2 
cm.  

Nakreslite 8 rovnomerne rozmiestnených čiar okolo korkovej zátky narežte v týchto 
mistach korok nožom. Do každej štrbiny vsuňte plastový prúžok. Uistite sa, že prúžky sú 
orientované v rovnakom smere. 

Na okraji spodnej časti zmerajte a označte 2 body, ktoré sú 12 cm od seba. V hornej 
časti odmerajte a vyznačte dva body vo vzdialenosti 3 cm na hornom okraji spodku 
fľaše. Z každého z nich nakreslite a vyrežte hlboký oblúk. 

Prepichnite 2 otvory na protiľahlých stranách podkladu, tesne pod okrajom. Potom 
skráťte špajdľu na polovicu a prestrčte jeden koniec každej polovice cez jeden z otvorov 
a druhý zastrčte do konca korkovej zátky. Uistite sa, že polovice špajdlí sú pevne 
zakliesnené do korku, a že v otvoroch majú priestor pre rotáciu. 

Zatlačte druhú korkovú zátku pevne na konci jednej špajdle a uviažte jeden koniec nite 
okolo korku. Potom priviažte na voľný koniec nite rybárske olovko, prípadne iné závažie 
a nechajte nitku spustenú. 

Umiestnite vodné koleso do drezu a pustite vodu. Sledujte ako voda otáča kolieskom a 
zistíte, či sa produkuje dostatok energie tak, aby sa nitka obmotala okolo korku a 
nadvihla závažie.  

Použite nasledujúce video, aby ste lepšie pochopili horeuvedený popis: 
www.howcast.com/videos/428093-How-to-Make-a-Water-Wheel  

 
 
Vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná jednotlivcom alebo menšou skupinou.  
 

Technológia 

Metódy 

Skupina 

http://www.howcast.com/videos/428093-How-to-Make-a-Water-Wheel


 

 

 2-litrová plastová fľaša 
 pravítko 
 značkovač 
 pracovný nôž 
 nožnice 
 2 korkové zátky 
 drevené špajdle 
 bavlnená nitka 
 malé rybárske závažie alebo olovko 
 umývadlo alebo drez 

 

 

Pomôcky 


