
 

 
 
Počas vzdelávacej aktivity študenti navrhnú jednoduchú veternú turbínu schopnú 
zdvihnúť šálku z podlahy. 
 

 
 
Začať diskusiu o tom, ako je veterná energia využívaná počas celej histórie, napr. pre 
pohon plachetníc, mlyna obilie na múku, atď. V súčasnosti sa využíva najmä ako jeden z 
spôsobov riešenia hlavných problémov, ktorým dnes spoločnosť čelí - výroby 
udržateľného a obnoviteľné zdroje energie. 
 

 
 
Vzdelávacia aktivita trvá približne 90 minút. Títo doba zahŕňa aj diskusiu o možnostiach 
využitia veternej energie a možnosť pozrieť niektoré videá na Youtube o rôznych typoch 
veterných turbín. 
 

 
 
Študenti a zamestnanci, ktorí absolvovali C-TEST modul Veterná energia 
 

 
 
Naučiť sa ako aplikovať teoretické poznatky zo študijných materiálov do praxe 
a navrhnúť jednoduchú veternú turbínu.  
 

 
 
Pochopiť princíp činnosti jednoduchej veternej turbíny 
 

 
 

Na záver aktivity každá skupina predvedie svoju turbínu a stručne popíše proces, ktorým 

postupovali pri návrhu. 

Ak sú veterné elektrárne hotové, položte si sami sebe otázky, prečo jedna turbína 

silnejšia ako druhá. Ako je výkon ovplyvnený: 

Popis vzdelávacej aktivity 

Problém 

Časový harmonogram 

Cieľová skupina 

Cieľ 

Vzdelávacie výstupy 

Hodnotenie 

Vzdelávacia aktivita Súťaž veterných turbín 

C-TEST modul Veterná energia 



 

 tvarom listov vrtule, 

 veľkosťou listov vrtule, 

 hrúbkou listov vrtule, 

 počtom listov vrtule, 

 ako je hriadeľ upevnený na stôl. 

 

 
 
viď Pomôcky 
 

 
 

 výskum 

 plánovanie 

 realizácia 
 

 
 
Táto vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná menšími skupinami, ktoré si postavia 
vlastnú veternú turbínu. Turbína, ktorá zodvihne najťažšiu šálku vyhráva súťaž. 
Na obrázku je príklad ako môže jednoduchá turbína vypadať. 

 

attachment allowing 
shaft to spin (made 
from sellotape) – 
úchytky umožnia 
otáčanie hriadeľa 
(vyrobené z izolepy) 
 
pencil – ceruzka 
 
blades made of card – 
listy vyrobené 
z kartónu 
 
string – vlákno 
 
paper/plastic cup 
containing weights or 
1p pieces – 
papierová/plastová 
nádoba obsahujúca 
závažie 
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Metódy 

Skupiny 



 

 
 
 
 

 
 

 zvyšky kartónu 

 izolepa 

 ochraná lepiaca páska (voliteľné) 

 ceruzky 

 nožnice 

 vlákno 

 papierová/plastová nádoba (šálka) 

 závažia (gamové alebo mince) 

 sušič vlasov, presvedčte sa, že všetky sušiče majú rovnaký výkon 

Pomôcky 


