
 

 
 
Vzdelávacia aktivita vám ukáže, že voda môže poskytnúť dostatočnú silu  na výrobu 
elektrickej energie. Vytvorením jednoduchého nástroja z plastovej fľaše uvidíte, ako je 
voda schopná roztočiť objekty a vytvárať energiu.. 
 

 
 
Ako môže vodná energia prinútiť telesá rotovať? 
 

 
 
Celková dĺžka trvania aktivity je 60 minút. 
 

 
 
Študenti a zamestnanci, ktorí majú preštudovanú teóriu v module Vodná energia a majú 
znalosti o: 
- vodnom potenciáli (potenciálna energia, kinetická energia, tlaková energia) 
- meraní prietoku vody 
- princípoch fungovania modernej vodnej elektrárne 
 

 
 
Naučte sa aplikovať naštudované poznatky do praxe. 
Získať skúsenosti so silou vodného prúdu a generovania energie. 
 

 
 
Po absolvovaní aktivity bude študent schopný: 
- pochopiť vzťah medzi rýchlosťou prúdenia vody a množstvom vygenerovanej energie a 
ich vzájomných vzťahov, 
- porozumieť tomu, ako sa zrýchľuje otáčanie kolesa pri zvyšujúcom sa prietoku vody 
 

 
 
Samohodnotenie: 
Je môj návrh funkčný? Je účinný? 

Popis vzdelávacej aktivity 
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Cieľ 

Vzdelávacie výstupy 

Hodnotenie 

Vzdelávacia aktivita “Postav si vodnú rotačku” 
C-TEST Modul Vodná energia 



 

V čo je ho možné ešte vylepšiť? Pre odpovede sa vráťte k príslušným častiam v 
teoretickej časti modulu. 

 
Keď voda vyteká zo slamiek, fľaša sa točí okolo svojej osi, pretože energia z vody, núti 
fľašu sa otáčať. 
 
Padajúca voda a jej energia sa využívajú v oveľa väčšom meradle pri vodných 
elektrárňach. Väčší spád alebo väčší prietok - rýchlejšia rotácia a väčšia vygenerová 
energia. 
 

 
 
- Internet 
- manuálna práca  
 

 

Odstrihnite vrch z plastovej fľašky. Ceruzkou urobte šesť dier do spodnej časti fľašky.  

Nastrihajte zo slamiek šesť rovnako dlhých kúskov. Vložte ich do jednotlivých dier 
a upevnite lepiacou páskou. 

Na hornej časti fľašky spravte tri dierky a prevlečte cez každú tenký špagát. Potom 
zviažte tri špagáty do jedného zväzku. 

Nad umývadlom pustite z vodovodného kohútika vodu do fľašky. Keď voda dosiahne 
úroveň slamiek, fľaška sa začne točiť. Prečo? Pretože energia vody vytekajúcej z dier na 
fľaške núti fľašku rotovať dokola. 

 
 
Vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná jednotlivcom alebo menšou skupinou.  
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