
 

 
 
Počas tejto vzdelávacej aktivity si účastníci môžu postaviť vlastné „vodné“ žiarovky. 
Aktivita začína prezentáciou krátkeho videoklipu na YouTube. 
http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg 
Tento klip objasňuje pozadí vynálezu a ukazuje, akým spôsobom je možné žiarovku 
zostrojiť. Potom, čo si účastník prehliadol videoklip, môže začať pracovať na žiarovke. 
Účastníci realizujú túto činnosť vo dvojiciach. 
 

 
 
Na mnohých miestach po celom svete nie je elektrická energia k dispozícii alebo je 
k dispozícii za veľmi vysokú cenu. To nie je len prípad krajín tretieho sveta, ale môže to 
byť aj prípad z vašej bezprostredného okolia. Predstavte si napríklad kôlňu, ktorá je 
postavená kdesi na lúke alebo v lese. V týchto miestach nie je k dispozícii žiadna 
elektrická energia ani žiadne elektrické svetlá. 
Vybudovanie elektrického vedenia do týchto vzdialených miest je drahé. Ľudia preto 
musia používať svetlá, ktoré získavajú energiu z batérií alebo fosílnych palív, ako je 
benzín. Aspoň pre denné použitie je lacnou alternatívou tzv. „vodná“ žiarovka, ktorá 
bude produkovať asi 50 wattov počas dňa. 
 

 
 
Ako celok trvá aktivita asi 90 minút. Tento čas zahŕňa aj prezentáciu videa a hodnotenie. 
Čas nezahŕňa inštaláciu žiarovky na reálnu budovu.   
 

 
 
Účastníci modulu C-TEST Slnečná energia 
 

 
 
S veľmi obmedzenými prostriedkami zostrojiť vodnú žiarovku.   
 

 
 

 účastníci vzdelávacej aktivity budú schopní zostrojiť vodné žiarovky, 

 účastníci sa naučia, že je možné vytvoriť veľmi jednoduché riešenie bez toho, 
aby museli používať drahé technológie, 
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 účastníci získajú pohľad na skutočnosť, že v mnohých častiach sveta (silová) 
infraštruktúra nie je rovnaká ako sme zvyknutí v Európe. 

 

 
 
Po dokončení žiarovky učiteľ zhodnotí výsledný produkt. V skupinovej diskusii každý 
účastník porozpráva o svojich skúsenostiach, ktoré získal počas výroby žiarovky. 
Počas skupinovej diskusie učiteľ môže klásť študentom otázky ako by sa podľa nich dala 
využívať slnečná energia pomocou vodnej žiarovky jednoducho a lacno. 
 

 
 

 počítač a internet 

 materiál popísaný v pdf súbore (viď príloha) 
PDF file: Liter_Of_Light-How_to_build_a_Solar_Bottle_Bulb-English.pdf 

 

 
 

 oboznámenie sa s aktivitu, zahŕňa aj prezretie videa 
http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg 

 práca na žiarovke v pároch  

 hodnotenie výsledného produktu učiteľom 

 skupinové vyhodnotenie a diskusia 
 

 

 
 
Asi 12 účastníkov 
 

 
viď Technológia 
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