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Prof. Peter Gergeli, kraj. škol. inšp. z Gódóló v MLR, hovoril o pomoci školám zo strany 
Stát. školskej správy, o usměrňovaní ďalšieho odborného vzdelávania učiteíov, zovšeobecňovaní 
a rozšiřovaní úspěšných vyučovacích metod vo fyzike a o materiálnom zabezpečení vyučovania 
fyziky v kraji Budapešť. O modernizačných snahách a ich odzrkadlení v učebniciach fyziky na 
gymnáziach v Maďarsku hovoril Dr. L. Makai zo Segedinskej stát. univerzity. 

K niektorým otázkám metod a iných aspektov vyučovania fyziky (D. Vajda), k přípravě učite-
lov na pedagogických fakultách (ss. Baranovičová a Janovic), k výskumu učebnic fyziky (ss. Kon
rád a Keprt) zaujal kritické stanovisko akademik D. Ilkovič. Poukázal na mohutné uplatnenie 
fyziky a jej metod aj v iných vědných oblastiach, a tedy nevyhnutnosť studia hlavně v koordinácii 
s matematikou a chémiou. Modernizačně snahy vo fyzike vidí hlavně v efektivnosti vyučovania 
fyziky, v nahradení vyučovania fyziky nie na starom, historickom vývoji nášho poznania skutoč-
nosti, ale vyučováním, ktoré je založené na logickej súvislosti javov a zákonitostí. Táto skutočnosť 
ovšem předpokládá učiteTa odborné a metodologicky zdatného. 

V priebehu konferencie premietli sa účastníkom fyzikálně instruktážně filmy pre učitelov 
(anglickej produkcie), ktoré zapožičalo ústredie JČMF v Prahe. Taktiež bola instalovaná výstavka 
najnovších učebných pomócok z fyziky jednak domácej a aj zahraničnej výroby. 

Konferencie sa zúčastnilo do 150 domácích a zahraničných hostí zo škol I. a II. cyklu, pedago
gických fakult, přírodovědeckých a technických vysokých škol a ústavov. 

Hlavný referát, koreferáty a diskusné příspěvky niektorých našich a zahraničných účastníkov 
konferencie budu publikované v samostatnom sborníku. Celé podujatie bolo myšlené ako impulz, 
cesta pri hladaní možností zefektívnenia vyučovania fyziky na školách. 

Dušan Vajda 

Šestý seminář pro učitele fyziky škol 2, cyklu 

Ve dnech 31. ledna až 3. února 1966 uspořádala pobočka JČMF v Brně spolu s Krajským peda
gogickým ústavem v Brně seminář pro učitele fyziky škol 2. cyklu z Jihomoravského kraje. 

Tématem semináře byla mechanika těles s proměnnou hmotou. Přednášel František Polanský 
(VAAZ Brno) o mechanice těles proměnné hmoty (4 hod.) a základech vnější balistiky raket 
(4 hod.), Bedřich Růžička (VAAZ Brno) o základech teorie a konstrukce reaktivních motorů 
(6 hod.) a Bedřich Onderlička (přírodovědecká fakulta UJEP) o pohybu umělých družic a kos
mických raket a o výsledcích jejich výzkumu (4 hod.). 

Kromě toho byly uspořádány dvě exkurze. Jedna do Vyššího vojenského učiliště O. J. ve 
Vyškově, kde si účastníci prohlédli laboratoře katedry fyziky a laboratorní úlohy pro 3. roč. 
SVVŠ, učebny s vyučovacími stroji a zařízení připínající se k látce přednesené v semináři. Druhá 
exkurze byla do nového Janáčkova divadla. 

Semináře se zúčastnilo 75 učitelů z SVVŠ, SPŠ, SEŠ, SZŠ, SZTŠ, UŠ, OU, vysokých škol 
vojenských, Krajského pedagogického ústavu i Výzkumného ústavu pedagogického. Z Jiho
moravského kraje bylo 70 účastníků, 5 z krajů jiných: dva ze Západočeského a po jednom z Jiho
českého, z Východočeského a z Prahy. 

Seminář měl velmi úspěšný průběh. Rostislav Košťál 

Zprávy z poboček 

Liberec 

Druhé pololetí 1964 a první pololetí 1965 bylo obdobím intenzívní přednáškové činnosti. 
Pobočka uspořádala pro své členstvo celkem 22 přednášek, a to buď sama, nebo ve spolupráci 
s OPS v Jablonci n. N. a s ÚDSU v Liberci, cyklus instruktáží pro učitele škol II. cyklu, kteří se 

193 


		webmaster@dml.cz
	2012-08-24T23:30:23+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




