
Pravidlá 

Tesla vs. Edison 



hra obsahuje 

• Hrací plán 

– Delený na 32 hracích plôch 

• 2x figúrka (Tesla, Edison) 

• 1x hracia kocka 

• Farebné kartičky pre jednotlivé typy úloh 

• Pravidlá a riešenia úloh 



cieľ hry 

• Dostať sa pomocou správnych 
odpovedí / riešení  z pozície 
štart do cieľa 

• Motiváciou na hodine  

 môže byť známka 

 



• Hra má edukatívno - súťažný charakter 

–Keďže téma „elektrina , sa preberá až v 9. 
ročníku zvolili sme práve takýto charakter 
hry, aby sa pri hraní niečo naučili aj 
mladší žiaci 

 

• Vhodné je, aby hrali hru 2 tímy, po cca 4-5 
hráčoch 

• Jednotlivé úlohy sa dajú použiť aj na 
vyučovaní a môžu mať motivačný charakter, 
alebo môžu slúžiť na opakovanie učiva 



„moderátor / rozhodca“ 

• je vhodné aby mala hra „rozhodcu/moderátora 

– Môže ním byť učiteľ, alebo žiak, ktorému sa práve 
nechce hrať 

• „moderátor“ 

– Ovláda jednoduché pravidlá 

– Číta zadania pre tím súperov 

– Meria čas 

• Prvý hod 

– Rozhoduje, ktoré družstvo hádže v hre prvé 

– Vyššie číslo vyhráva 

 



„hráči“ 

• Danú úlohu vždy plní len 
jeden hráč z  tímu 

• Úlohy na čas je možné 
prispôsobiť vedomostiam, 
resp. veku hráčov 
 
 



Správne / nesprávne  
splnenie úlohy 

• Za správne riešenie/ splnenie úlohy 

–Tím hádže opäť v ďalšom kole  

 

• Za nesprávne riešenie/ nesplnenie 
úlohy 

–Posunú sa o políčko vzad a v 
nasledujúcom kole plnia práve túto 
úlohu 



„domáca úloha“ 

• Dnes je všetko na „webe“  

• Hra v rámci vyučovacieho procesu 

– Domáca úloha  - žiaci si majú zistiť čo najviac 
info o Teslovi a Edisonovi na internete.  

– Tieto informácie si môžu vymienať v rámci hry 
aj nesúťažne doplňujúcou formou 

• ... čítal som.... 

• ...písali o ňom... 

• ...to nie je pravda, napísané bolo.... 



Jednotlivé úlohy  
a ich riešenia 



áno / nie 

• Hráč si potiahne kartičku z červeného 
poľa a moderátor mu prečíta otázku 

• Jeho úlohou je v limite 5 sekúnd 
odpovedať jednoduchou odpoveďou, či 
je tvrdenie pravda, alebo nepravda 

 

• Správne odpovede sú priamo na 
kartičkách 



 



príbehy z kociek 

• Časový limit max. 60 sekúnd 

• Hráč si hodí kockami 

• V časovom limite má porozprávať krátky 
príbeh z daných obrázkov 

• Aspoň jedno zo slov musí byť použité v 
spojení s elektrinou 

• V príbehu musia byť použité všetky kocky 
(čiže 6 pojmov z obrázkov) 



 





rozpoznaj ;) 

• Hra má tri možnosti 

 

 

 

 

– po otestovaní sme zistili, že žiakom stačí na 
splnenie úlohy 30 sekúnd 

– hráč, ktorý plní úlohu si vopred vyberie čo chce 
robiť a až potom mu moderátor ukáže zadanie 

Nakresli  - bez použitia písmen 

Opíš slovo – bez použitia základu slova 

Pantomíma – bez pomôcok a  bez zvukov 



 



 



výroky 

• Hráč si vyžrebuje výrok 

• Moderátor mu prečíta výrok a hráč 
musí povedať, koho je tento výrok 

• Možnosti sú: Tesla / Edison 

 

• Správne odpovede sú priamo na 
kartičkách 

 

 



 



pexeso 

• V časovom limite 30 sekúnd má hráč nájsť 
čo najviac dvojíc 

 





 



osemsmerovka 

• Úlohou hráča je za časový limit 60 sekúnd 
nájsť čo najviac slov 

 



 



1. súboj 

2. žiarovka 

3. tesla 

4. súťaž 

5. edison 

6. história 



domino 

• Pre jedného hráča 

• Hráč si zvolí počiatočnú kartičku 

• Prikladá postupne ostatné kartičky tak, aby 
ich konce spolu súviseli 

• Kartičky sa dajú priložiť iba na jeden alebo 
druhý koniec (nie vetviť) 

• Úloha je splnená, ak hráč zoradí aspoň 3 za 
sebou idúce kartičky 



 



vetva tesla 
magnetická 

indukcia 
zdroj 

batérie elektromotor generátor reostat 

delič napätia elektrický prúd ampér volt 

napätie žiarovka spotrebič 

generátor 

striedavého 

napätia 

alternátor 
premena energie 

primárneho zdroja 
elektráreň šetrenie energie 

životné prostredie forma energie teplo 
generátor 

striedavého prúdu 

dieslový stroj uzol 



„postrehy“ 

• hru sme si na hodine aj zahrali  a keďže sme 
zistili, že žiakov baví najviac žltá časť, čiže 
„rozpoznaj“,  tak práve týchto hracích plôch je 
najviac  

– týmto ďakujeme pani učiteľke  

• Klasické hry (domino, pexeso, osemsmerovku) 
žiaci neskutočne prežívali a keďže chceli 
vyhrať podávali neskutočné výkony aj v tak 
relatívne krátkom čase 

 



...a na záver, záver... 

• my sme sa opäť naučili niečo nové 

• zistili sme, že naši spolužiaci sú super 

• aj hra s nádychom fyziky môže byť zábavná 
(samozrejme aj edukatívna  ) 

 

• a na záver.... 

 
       

 

 

      ... aby sme boli aj medzipredmetoví  


