
 

 
 
Počas tejto vzdelávacej aktivity si  budete vedieť postaviť svoj vlastný solárny systém  
ohrev teplej vody. Porovnáte teplo, ktoré vzniká pri priamom slnečnom svetle a ktoré pri 
dopade nepriameho slnečného žiarenia. 
 

 
 
Ak je elektrickej energia nedostatok, je dôležité použiť iné zdroje. V tejto aktivite sa 
študenti naučia využívať silu slnečnej energie. 
 

 
 
Kompletná aktivita trvá približne tri minúty. 
 

 
 
Študenti a zamestnanci, ktorí majú absolvovaný kompletný modul Slnečná energia a 
majú vedomosti  zo slnečnej energie. 
 

 
 
Ohrev teplej úžitkovej vody pomocou slnečnej energie. 
 

 
 
Porozumieť princípy slnečnej energie a rozdiely medzi priamym a nepriamym slnečným 
žiarením.  
 

 
 
Výsledky:  
Meranie teploty každú hodinu a porovnanie dvoch prípadov. 
Prečo som použil čierne sáčky? 
Aké sú nedostatky tohto spôsobu ohrevu? 
Ktorý z dvoch sáčkov je teplejší? Prečo? 
Kde sa môžete stretnúť s týmto spôsobom ohrevu v praxi? 
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Vzdelávacia aktivita Vytvor si Solárny systém na ohrev 

vody C-TEST modul Slnečná energia 



 

 
 
Nie je žiadna špecifikovaná 
 

 
 

1. Dajte 1 liter vody do plastovej nádoby. 
2. Nalejte 500 ml vody do každého čierneho sáčku na odpadky a zaznamenajte 

počiatočnú teplotu každého. Uzavrite oba sáčky. 
3. Každé čierne vrecko na odpadky umiestnite do plastových boxov. 
4. Položte priehľadný plastový kryt na horné časti plastových boxov. 
5. Jeden plastový box umiestnite na priamom slnku, jeden nechajte na lavici v 

triede najmenej po dobu jednej hodiny (vhodnejšie sú 2-3 hodiny) 
6. Zaznamenávate teplotu v hodinových intervaloch po dobu troch hodín. (Postup - 

rozviažte uzol a umiestnite teplomer do vody alebo urobte malý rez v čiernom 
vrecy na odpadky a ponorte cez ňu teplomer do vody. Dávajte pozor, aby ste 
nevyliali vodu z vriec.) 

 

 
 
Táto vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná jednotlivcom  alebo menšou skupinou. 
 

 
 
Budete potrebovať:  

– teplomer 
– veľké plastové boxy s priehľadným krytom 
– voda 
– dva menšie sáčky na odpadky  
– slnečné miesto 

  
Bezpečnosť: Dávajte pozor pri zázname teploty vody. Voda vystavená slnečnému 
žiareniu bude po čase veľmi horúca.  
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