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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia, 

tak už je za nami čas dovolenkový 
a  prázdninový. Je tu september – nový 
školský rok pred nami. 

Dovoľte mi zaželať Vám veľa zdravia 
a energie. Nech sa Vám aj Vašim žiakom 
darí úspešne zdolávať výzvy, ktoré nový 
školský rok so sebou prinesie. 

A čo všetko nám prinesie?
Prázdniny, či dovolenka boli krátke, smútime za nimi, deti aj dospe-

lí. Mnohé deti sa však už do školy tešia, na spolužiakov, učiteľov, zaují-
mavé hodiny. Hoci nás aj občas nahnevajú, tiež by sme mnohí bez nich 
dlho nevydržali... 

Ja sa veľmi teším, že vám môžem predstaviť nový časopis Dnešná 
škola – človek a príroda, ktorého vydavateľom je Združenie učiteľov ché-
mie. Prvé číslo časopisu vychádza v septembri, teda v mesiaci, v ktorom 
oslavuje naše združenie prvé narodeniny.

Združenie učiteľov chémie sme založili s cieľom, aby spájalo učiteľov, 
aby si učitelia navzájom mohli odovzdávať skúsenosti, informácie, do-
zvedeli sa odpovede na otázky. Také sú aj ciele nového časopisu. Časopis 
je určený predovšetkým učiteľom chémie,  biológie a  fyziky základných 
škôl. Veríme však, že si nájde svojich priaznivcov aj v radoch prírodoved-
ne i neprírodovedne zameraných učiteľov zo všetkých typov škôl alebo 
rodičov a širokej verejnosti. 

Prečítate si:
Rozhovor s  osobnosťou – po rozhovore s  ministrom školstva, 

ktorý uverejňujeme v prvom čísle, to budú ďalšie rozhovory s ľuďmi, 
ktorých sa téma školstva bytostne dotýka.  

Na aktuálnu tému – prinesieme viaceré názory a uhly pohľadu na 
aktuálne témy.

Na odbornú tému – budú to prírodovedné témy – fyzika, chémia, 
biológia – očami odborníkov, vysokoškolských učiteľov.

Predstavujeme a  informujeme – v  prvom čísle predstavujeme 
Združenie učiteľov chémie a jeho aktivity, budeme informovať aj o se-
minároch, konferenciách, o možnostiach ďalšieho vzdelávania učiteľov... 

Pre inšpiráciu a potešenie – tato rubrika je určená nielen učite-
ľom prírodovedných predmetov, ale aj ostatným učiteľom a rodičom. 

Rôzne – prinesieme stručné informácie o aktuálnom dianí.
Pomáhajme si vzájomne (príloha) – budeme uverejňovať pra-

covné listy, pokusy, testy, námety na vyučovanie, ktoré môžete použiť 
buď priamo na vyučovacích hodinách, alebo sa nimi inšpirovať.
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Rozhovor s osobnosťou

Vážený pán minister, je mi cťou, že ste si v svojom nabitom 
programe našli čas na rozhovor pre náš nový časopis. Prvý roz-
hovor v rubrike Rozhovor s osobnosťou je rozhovorom s prvou 
osobnosťou v našom školstve, teda s Vami.

Najskôr načriem do minulosti. Pred voľbami ste uverejnili dokument „25 zmien – konkrétne 
kroky a pozitívne zmeny v regionálnom školstve“[1]. V súlade s bodom 1 ste vypracovali „Správu 
o stave školstva na Slovensku“ a predložili ste ju na verejnú diskusiu [2], ako to neurobil žiaden 
predchádzajúci minister. Na 1. národnej konferencii učiteľov chémie som odovzdala účastníkom 
Váš pozdrav a podporu. Ste najakčnejší minister, komunikujete, vediete dialóg. Ste prvým minis-
trom, ktorý mal záujem o ministerské kreslo v tomto rezorte a deklaroval to. Chceli ste viesť rezort 
aj napriek tomu, že ste poznali zložitú situáciu v školstve.

Neľutujete dnes svoje rozhodnutie? Ako by ste charakterizovali svoje doterajšie pôsobenie vo 
funkcii ministra školstva?

Súhlasím, veď všetko bolo a je také hektické, bolo treba mať nielen chuť, ale aj odvahu i rozhod-
nosť. I keď som v politike už od roku 1999 a moje pôsobenie v nej bolo späté aj s inými sférami života 
spoločnosti, oblasť školstva mi bola vždy blízka. A to aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa školstvo 
nachádzalo a nachádza. Profesijne som dlhé roky pôsobil v oblasti vedy a istý čas som prednášal na 
vysokej škole. Ako podpredseda vlády som zodpovedal za budovanie vzdelanostnej spoločnosti na 
Slovensku a z pozície člena a neskôr predsedu školského parlamentného výboru som mal možnosť 
pozorne sledovať vývoj a problémy v oblasti výchovy a vzdelávania, vedy, výskumu a športu. Uvedo-
moval som si, že ak chcem tieto problémy nielen vnímať, komentovať, či bez zodpovednosti kritizovať, 
ale aj riešiť, musím sa dostať do pozície, ktorá mi to umožní. Aj preto som na tento rezort prišiel s jas-
nými predstavami a návrhmi, často odvážnymi, na ich riešenie.

V krátkom čase po mojom nástupe do funkcie ministerstvo predložilo viacero noviel zákonov, ktoré rieši-
li časť aktuálnych problémov. Zmenili sme systém fi nancovania školských zariadení poskytujúcich mimoškol-
skú činnosť, kde sa nám obrazne strácali fi nančné zdroje najmä v CVČ, a významným spôsobom upravili sys-
tém prijímacieho konania na stredné školy v záujme posilnenia kvality, ale aj postavenia odborného školstva. 

Moje prvé kroky v kresle ministra smerovali taktiež k odstráneniu, resp. doladeniu niektorých 
nepriaznivých dôsledkov, ktoré prirodzene vyplynuli zo spustenia reformy regionálneho školstva. 
Uvedený proces bol spojený s množstvom problémov, trpel a stále trpí viacerými nedostatkami, ako aj 
nedostatočným materiálnym zabezpečením, najmä čo sa týka učebníc, ktoré chýbali žiakom hneď od 
začiatku jej spustenia v roku 2008. 

Bolo žiaduce riešiť aj nedostatočné prepojenie škôl a odborného vzdelávania na trh práce, ktoré sa 
premietlo do života celej spoločnosti. Slabá reakcia na potreby hospodárskeho a spoločenského vývoja 
sa prejavila v príprave ťažko uplatniteľného absolventa pre zamestnávateľov. Preto jedným z mojich pr-
vých krokov bolo zriadenie školskej štvorpartity, ktorá sa stala miestom diskusii o potrebných krokoch 
na modernizáciu nášho vzdelávacieho systému. Pristúpilo sa k vyhodnoteniu programu Milénium, čo 
bolo dobré a čo sa neuplatnilo, či skôr školstvu nepomohlo. Hlavný cieľ je nesporný, vzdelávať, pripra-
vovať mladých ľudí pre trh práce a nie pre úrady práce. 

S ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Dušanom Čaplovičom
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Rozhovor s osobnosťou

Dnešná situácia v školstve je neutešená. Mnohí učitelia rezignovali, sú sklamaní. Neveria od-
borárom, ani ministrovi. Mladí nemajú záujem o prácu v školstve. Spoločenské postavenie učiteľa 
je na nízkej úrovni.

Ešte však nevymreli všetci nadšenci v školstve. Napriek kritikám či pohŕdaniu nimi vytrvali. 
Víťazí v nich láska k deťom, prežívajú radosť zo svojej práce, ktorá ich napĺňa. Snažia sa nájsť spô-
soby, ako zmeniť aspoň niečo, to čo je v ich silách. 

Aká je súčasná situácia v našom školstve z Vášho pohľadu? 
Školstvo na Slovensku si vyžaduje zásadné zmeny, bez ktorých nemožno čakať, že sa zvýši uplatniteľ-

nosť absolventov na trhu práce a tým aj konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Za uplynulé obdobie sa 
realizovalo viacero reforiem a výrazných zásahov do systému školstva, ktoré však veľa pozitív nepriniesli. 
Práve v tomto školskom roku sa zavŕšila reforma z roku 2008, keď sa podľa nových štátnych vzdelávacích 
programov začali učiť už aj deviataci na základných školách, a realizoval sa aj Monitor.

Nie je možné, aby sa veci, ktoré sa v školstve 20 rokov zanedbávali, vyriešili v priebehu roka či 
dvoch. Chcel by som priklincovať, takí, čo plávajú po povrchu, na všetko majú jednoduché riešenia, 
tí, čo viacej vedia, poznajú, veľmi často pochybujú. Čaká nás mnoho postupných krokov. Preto sme 
už od začiatku začali konať v tom zmysle, aby sme odstránili viaceré deformácie v systéme, najmä re-
gionálneho školstva. Zhodnotenie súčasnej situácie komplexne prináša Správa o stave školstva, ktorú 
som predložil na žiadosť parlamentu a bola daná na verejnú diskusiu. Stojíme pred úlohou zastavenia 
úpadku stredného odborného vzdelávania, je potrebné riešiť postavenie osemročných gymnázií v sys-
téme nášho školstva či integráciu postihnutých a znevýhodnených detí. Súhlasím s vami, že veľkou 
výzvou, pred ktorou stojíme, je otázka neuspokojivého postavenia pedagógov v našej spoločnosti, vrá-
tane fi nančného ohodnotenia. To, samozrejme, súvisí s potrebou navýšenia rozpočtu celého rezortu, 
ale napríklad s reštrukturalizáciou a aj  optimalizáciou siete škôl. Ako pozitívum doterajšej diskusie 
vnímam, že potrebu zásadných zmien v školstve si už začína uvedomovať celá spoločnosť. Odmietam 
však konať pod nátlakom a ultimátami, trpezlivosť a múdrosť ruže prináša, i keď v tejto dobe nie tak 
krásne rozkvitnuté. 

Čo bude v blízkej budúcnosti? Ja verím v pozitívne zmeny, ich postupné zavádzanie do praxe. 
Páčia sa mi tézy spoločnej školy, ktorú presadzuje medzi učiteľmi, riaditeľmi škôl i na Kuriku-
lárnej rade pán PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.[3]. Teším sa, že som členkou Kurikulárnej 
rady a budem môcť prispieť svojou troškou. Napríklad kauza prierezové témy, ktoré nadobudli 
priam obludné rozmery. Učitelia vedia, že ich vyčleňovanie z predmetov je nezmysel. Pracovníci 
metodicko-pedagogických centier a Štátneho pedagogického ústavu ich rozpracovali do detailov, 
čo však nie postačujúcim dôvodom, aby sa s vyčleňovaním prierezových tém pokračovalo. Imple-
mentácia prierezových tém priamo do predmetov v súlade s tézou spoločnej školy by bola odbúra-
ním zbytočnej práce učiteľov.

Aká je Vaša vízia základnej školy na najbližšie roky? Čo očakávate od ŠPÚ a Kurikálnej rady? 
Základné školstvo predstavuje veľmi dôležitý prvok vzdelávacieho systému a jeho kvalita rozho-

dujúcim spôsobom ovplyvňuje nadväzujúce stupne vzdelávania. Základná škola by podľa mňa mala 
naozaj predstavovať miesto, kde sa vzdelávajú tí najšikovnejší žiaci s menej šikovnými a vzájomne si 
pomáhajú, kde sú v triedach integrovaní aj žiaci zdravotne postihnutí či zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Miestom, kde sa pri výučbe využívajú najmodernejšie metódy vedno s digitalizovaným 
vzdelávacím obsahom, ktorý sme už začali zavádzať do škôl. A taktiež miestom, kde žiaci majú mož-
nosť získať kvalitné vzdelanie z prírodovedných i spoločenskovedných predmetov a súčasne aj dosta-
tok informácií, aby sa dokázali zodpovedne rozhodnúť pri výbere ďalšej vzdelávacej cesty k svojmu 
budúcemu povolaniu. 

Kurikulárna rada, ktorú som nedávno obnovil, by mala pomáhať Štátnemu pedagogickému ústa-
vu vytvárať kvalitný vzdelávací obsah. Verím, že v  novom zložení bude pracovať efektívnejšie ako 
v minulosti a v nej zastúpení odborníci budú prínosom pri inovácii štátnych vzdelávacích programov. 
Menej teoretických, od praxe odtrhnutých úvah, viac poznatkov pri ich kreovaní z konkrétneho pe-
dagogického procesu. 
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Rozhovor s osobnosťou

Ďalšia otázka je poďakovaním aj  prosbou – v  mene chemikov, aj učiteľov prírodovedných 
predmetov. Tešíme sa z Vašej podpory prírodovedného vzdelávania, zvýšeniu počtu hodín. Trápia 
nás však zle vybavené laboratóriá, aj nemožnosť realizovať experimenty v niektorých školách pri 
veľkých počtoch žiakov v triedach. Ak je riaditeľ školy naklonený prírodovedným predmetom – 
v tej škole to ide. Investuje do vybavenia, delí hodiny chémie, fyziky, biológie. Od toho sa odvíja aj 
práca učiteľov týchto predmetov. Nadšenie, alebo znechutenie – podľa sympatií riaditeľa. Kedysi 
bolo dané, že od určitého počtu žiakov sa trieda na hodinách prírodovedných predmetov delila. 

Neuvažujete o delení triedy na jednej hodine od určitého počtu žiakov v triede (napr. 17 – 20), 
aspoň vtedy, ak je v ročníku dvojhodinovka? 

Naším cieľom je zefektívniť prevádzku škôl stanovením spodnej hranice počtu žiakov v triede. Vy-
chádzame pritom z odporúčaní OECD, ktoré hovorí o minimálnom počte žiakov 20 v jednotlivých trie-
dach. Teda, ak bude napríklad delená trieda informatika a angličtina, mala by mať desať a desať žiakov.

Súčasne si veľmi dobre uvedomujem, že  pravidlo stanovenia minimálneho počtu žiakov nebude 
možné aplikovať v praxi bezvýhradne. Treba zohľadniť rôzne špecifi ká a požiadavky. Hovorím najmä 
o špeciálnych školách, ktoré budú musieť mať osobitné pravidlá fungovania, vzhľadom na sťaženosť 
podmienok vyučovania, musíme vedieť reagovať na niektoré špecifi cké problémy v jednotlivých regió-
noch Slovenska, vnímať naše školstvo cez poznatky z Bratislavy považujem za neprípustné. 

Ako si predstavujte podporu prírodovedných predmetov?
Prírodné vedy predstavujú v súčasnosti spolu s  informačnými technológiami snáď najvýznam-

nejšiu a najperspektívnejšiu vednú oblasť. Na trhu práce je čoraz väčší dopyt po týchto odborníkoch 
a ukazuje sa, že ďalší rozvoj ekonomiky je úzko spätý a previazaný na tieto oblasti. Tejto situácii však 
nezodpovedá súčasný stav absolventov našich stredných a vysokých škôl. Z tohto dôvodu je potrebné, 
aby sme dokázali motivovať žiakov k rozhodnutiu ísť študovať prírodovedné či technicky orientované 
oblasti. V tejto súvislosti prichádza do úvahy fi nančný bonus pre školy, ktoré budú výrazne podpo-
rovať rozvoj vzdelávania v prírodovedných a technických disciplínach. Podobne v prípade vysokých 
škôl sme sa s rektormi zhodli na možnosti výraznejšej podpory štúdia na prírodovedne a technicky 
orientovaných vysokých školách formou motivačných štipendií.

Náš rozhovor budú učitelia i rodičia čítať začiatkom septembra. Pán minister, čo by ste nám, 
ale aj sebe zaželali do nového školského roka?

V prvom rade by som sa chcel všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, nepedago-
gickým pracovníkom, ako aj rodičom úprimne poďakovať za všetko, čo robia pre naše deti. Poďakovať 
sa za ich prácu, nasadenie, za ich podporu i obetavosť. Zvlášť pedagógom by som chcel popriať veľa 
síl a entuziazmu do nasledujúceho školského roka. Ako minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
totiž veľmi citlivo vnímam odvrátenú stranu ich profesie, s ktorou sa stretávam veľmi často. Budeme 
sa preto usilovať, aby si učiteľský stav v rebríčku spoločenského postavenia získal omnoho lepšie po-
stavenie, ako momentálne zastáva, vrátane ich fi nančného ohodnotenia.

Z pozície ministra by som si želal, aby súčasné i pripravované zmeny v školstve priniesli očakáva-
né výsledky v podobe zvýšenia kvality vzdelávania a lepšie podmienky pre prácu učiteľov.

Ďakujem Vám za rozhovor, pán minister. Želám Vám veľa zdravia, energie a úspešný nový 
školský rok.

Helena Vicenová

[1] Čaplovič, D.: 25 zmien: Konkrétne kroky a pozitívne zmeny v regionálnom školstve. [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.caplovic.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=334: konkretne-kroky-a-pozitivne -
zmeny-v-regionalnom-kolstve-navrh-25-zmien&catid=13:ine& Itemid= 21> (cit. 30. 5. 2013).

[2] Správa o stave školstva na verejnú diskusiu. [online]. Dostupné na internete: <http://minedu.sk/data/att/4758.pdf> 
(cit. 30. 5. 2013).

[3] Bodis, M.: Spoločná škola. [online]. Dostupné na internete: < http://www.zssintava.edu.sk/index.php/informacie/
spolocna-skola> (cit. 30. 5. 2013).
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Na aktuálnu tému

Správa o stave školstva 
na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR predložilo na základe uznesenia Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 374 z 13. decembra 2012 Správu o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu [1]. 
Správa prináša popis faktov charakterizujúcich súčasný stav slovenského školstva a formuláciu strednodobých 
strategických cieľov pre jeho ďalšie smerovanie. Obsahuje taktiež návrh 22 systémových krokov pre ďalší rozvoj 
regionálneho školstva a  22 systémových krokov pre ďalší rozvoj vysokého školstva. Správa o  stave školstva 
vyvolala veľký ohlas, svoje stanoviská a  pripomienky k  nej zverejnili mnohé združenia, organizácie (napr. 
Odborový zväz pracovníkov školstva a  vedy na Slovensku [2], Nové školské odbory [3], Slovenská komora 
učiteľov [4], Združenie samosprávnych škôl Slovenska [5], Učiteľ 2020 [6]), Kurikulárna rada i jednotlivci. 

Verejné pripomienkovanie sa skončilo 30. júna 2013. Teraz čakáme na zverejnenie záverov a realizáciu.

Najdiskutovanejšie body Správy o stave školstva
Úloha RŠ-1

Úloha RŠ-1-1: Udržateľným spôsobom postupne zvyšovať objem verejných fi nancií pre školstvo.
S  pravidelným postupným zvyšovaním fi nančných prostriedkov do školstva pripomienkujúci súhlasia, 

práve túto úlohu pokladajú za prioritu. Požadujú stanovenie každoročnej konkrétnej sumy zvýšenia fi nančných 
prostriedkov.

Úloha RŠ-1-2: Upraviť systém fi nancovania so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a na podporu 
kvality.

Mnohí žiadajú sprehľadniť a zefektívniť fi nancovanie škôl tým, že školy budú fi nancované priamo a nie cez 
zriaďovateľa (najmä fi nancie na tzv. originálne kompetencie). Odporúčajú ponechať normatívne fi nancovanie 
na žiaka v  školách kombinované s normatívom na triedu pri stanovení minimálneho počtu žiakov. Zmeniť 
spôsob fi nancovania škôl, pričom bude nový spôsob fi nancovania brať do úvahy nielen počty žiakov, ale aj 
počty tried, uplatniteľnosť absolventov, úspešnosť v  externých testoch, úspešnosť v  súťažiach, kvalifi káciu 
učiteľov a ich ďalší kariérny rast.

Na diskusiu: je správne zo štátneho rozpočtu fi nancovať súkromné školy?
Úloha RŠ-1-3: Prijať opatrenia na postupnú optimalizáciu siete škôl a školských zariadení.
Pripomienkujúci chápu nevyhnutnosť optimalizácie siete, avšak pri málotriedkach považujú za potrebné 

racionálne prihliadať na ich regionálne potreby a možnosti. Navrhujú racionalizovať sieť stredných škôl, pretože 
tam je dvojnásobná kapacita oproti skutočnej potrebe a redukovať počet osemročných gymnázií.

Úloha RŠ-1-4: Upraviť systém riadenia školstva so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a kvality.
Pripomienkujúci takmer jednohlasne odmietajú spôsob, podľa ktorého by menovanie riaditeľa školy malo 

byť výhradne v  kompetencii zriaďovateľa. Navrhujú, aby voľba riaditeľa školy naďalej prebiehala rovnakým 
spôsobom ako doteraz s tým, že v rade školy je potrebné zvýšiť počet pedagogických zamestnancov a právne 
ju posilniť.

V  súvislosti s  právami školskej inšpekcie navrhujú, aby ŠŠI poskytovala najprv poradenstvo, analýzu 
autoevalvácie a až následne kontrolu a zaznieva veľa radikálnych názorov požadujúcich zrušenie ŠŠI.

Úloha RŠ-1-5: Systematicky zlepšovať prístup k  informáciám pre všetkých zainteresovaných. Úloha 
RŠ-1-6: Znižovať administratívnu záťaž v regionálnom školstve.

Potreba zlepšovania prístupu k  informáciám a  znižovanie administratívnej záťaže sú v  našom školstve 
veľmi aktuálne úlohy, ktoré v minulých obdobiach zostali len v rovine sľubov. Ich realizácia by bola výrazným 
prínosom pre učiteľov.

Úloha RŠ-3
Úloha RŠ-3-1: Uskutočniť zmeny v systéme a obsahu vzdelávania tak, aby školstvo pripravovalo žiakov 

na život v podmienkach rýchlo sa meniaceho sveta.
Uskutočnenie zmien v systéme a obsahu vzdelávanie rozdelilo pripomienkujúcich na dve skupiny.
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Jedna skupina vyžaduje len minimálny zásah štátu, maximálne právomoci riaditeľov škôl – ktorí majú 
rozhodovať o rozdelení učiva, zaradení predmetov do ročníkov.

Druhá časť zastáva názor, že treba rozdeliť učivo vo vzdelávacích štandardoch ŠVP do jednotlivých ročníkov, 
čo je podľa nich jeden z kľúčových bodov zmien, ktorý by vniesol do učiva opäť systém a odstránil by chaos. 

Mnohí sú za zrušenie povinného druhého cudzieho jazyka v základných školách a vo väčšine odborov 
stredných škôl, s čím však súvisí zrušenie angličtiny ako jediného prvého cudzieho jazyka. 

Úloha RŠ-3-2: Zabezpečiť interné aj externé monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania.
Sú takí, ktorí nevidia opodstatnenosť Testovania 9. Väčšina navrhuje Testovanie 9 realizovať v neskoršom 

termíne a v prípade zabezpečenia jeho objektívnosti ho považuje na možnú náhradu prijímacích skúšok na 
stredné školy. Zárukou objektívnosti by mal podľa nich byť externý dozor, ktorý by bol prítomný v triedach 
počas celého testovania (bez prítomnosti domácich učiteľov) alebo by sa testovanie mohlo konať priamo na 
stredných školách.

Úloha RŠ-3-3: Zlepšiť podmienky v prístupe k vzdelávaciemu obsahu.
Častými odporúčaniami sú zlepšovať technické vybavenie škôl najmä prostredníctvom fondov EÚ, 

vyhlásiť nové výzvy pre MŠ, ZŠ, SŠ, zabezpečiť zbierky úloh a  pracovné zošity, vydávať vzorové TVVP pre 
pomoc a inšpiráciu učiteľov. Štát, cez svoje priamoriadené organizácie, v rámci rozvoja digitálnej gramotnosti 
a modernizácie edukačného procesu by mal vytvoriť pre školy portál, kde budú všetky dostupné materiály pre 
učiteľa prístupné spolu s možnosťou vzájomnej výmeny pedagogických zručností a skúseností. Rovnako by mal 
podporovať modernizáciu edukačných pomôcok na základe potrieb školy.

Pre zlepšenie podmienok v  prístupe k  vzdelávaciemu obsahu považujú za potrebné nezvyšovať počty 
žiakov, ale ponechať maximálne počty žiakov v triedach na rovnakej úrovni, ako je to dnes (napr. v ZŠ v 1. 
ročníku max. 22 žiakov, v 2. – 4. ročníku max. 25 žiakov, v 5. – 9. ročníku max. 28 žiakov).

Úloha RŠ-3-4: Skvalitniť systém predškolskej výchovy a vzdelávania.
Pripomienkujúci s krokmi ministerstva väčšinou súhlasia.
Úloha RŠ-3-5: Vytvoriť podmienky na preberanie najlepších postupov (best practices), a to tak v ná-

rodnom, ako aj medzinárodnom kontexte.
Odzneli odporúčania, že sa treba inšpirovať, ale budovať si vlastný tradičný model. Vytvoriť efektívny 

mechanizmus na podporu nielen národných a medzinárodných súťaží, ale už na obvodnej a krajskej úrovni 
skvalitniť existujúci mechanizmus. Víťazi národných a  medzinárodných súťaží sú špičkou, ktorí zväčša 
odchádzajú do zahraničia, práve na nižších úrovniach je možné motivovať žiakov. Školy hodnotiť aj za zapojenie 
sa v krajských súťažiach.

Na ťahu je Ministerstvo školstva
Školstvo je oblasť, ktorej výsledky rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej spoločnosti. 

Ovplyvňujú ho pozitívne, pokiaľ školstvo funguje, alebo negatívne, ak nefunguje – týmito slovami z Úvodu 
k správe nemožno nesúhlasiť. 

Správa o  Stave školstva na Slovensku bola spracovaná v  krátkom termíne, ktorý ministerstvu stanovil 
parlament. Žiadna predchádzajúca vláda takýto dokument nevypracovala, napriek tomu, že všetky deklarovali 
vo svojich programových vyhláseniach školstvo ako jednu zo svojich priorít. Jej vypracovanie je pozitívnym 
krokom, avšak za predpokladu, že nezostane len pri analýze. Správa by mala byť počiatočným impulzom na 
začatie riešenia problémov. Zapracovanie pripomienok z  verejnej diskusie a  uvádzanie cieľov do praxe bez 
zbytočných odkladov by nesporne prispelo ku zvýšeniu kvality nášho školstva.

Helena Vicenová

[1] Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. [online]. Dostupné na internete: 
https://www.minedu.sk/data/att/4758.pdf (cit. 2. 8. 2013).

[2] Hodnotenie a návrhy OZ PŠaV. [online]. Dostupné na internete: 
http://www.ozpsav.sk/fi les/pripomienky_spolocne.pdf (cit. 2. 8. 2013).

[3] Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve. [online]. Dostupné na internete: 
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/159-niekolko-postrehov-k-situacii-v-slovenskom-skolstve.html (cit. 2. 8. 2013).

[4] Hodnotenie a návrhy SKU. [online]. Dostupné na internete: http://www.komoraucitelov.org/clanok-193-
hodnotenie -a-navrhy-slovenskej-komory-ucitelov-k-sprave-o-stave-skolstva.html#readmore (cit. 2. 8. 2013).

[5] Pripomienkovanie Správy o stave školstva na Slovensku. [online]. Dostupné na internete: 
http://zsss.stranka.info/stranky/zsss/J/subory/spravaostaveskolstva-pripomienkovanie.pdf (cit. 2. 8. 2013).

[6] Stanovisko k Správe o stave školstva na Slovensku. [online]. Dostupné na internete: http://ucitel2020.sk/ (cit. 2. 8. 2013).
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Jozef Tatiersky: Ach, tie percentá
S percentami sa stretávame veľmi často v správach: o koľko percent stúpne minimálna mzda, dôcho-

dok, hrubý domáci produkt, o koľko percent poklesne počet nezamestnaných, výskyt nejakej choroby, 
škodcov a pod. Napriek tomu patria percentá k pomerne problematickým oblastiam učiva matematiky 
(nielen) v základnej škole. Prevažná väčšina ľudí percentá ovláda výborne, ak ide o zvýšenie platu či dô-
chodku alebo o termínované účty. Ak sa však percentá vyskytnú v súvislosti s hypotékou či inými druhmi 
pôžičiek, mnohí majú veľký problém. Ešte väčší problém predstavuje počítanie s percentami v chémii.

Slovo „percento“ pochádza z talianskeho slovného spojenia „per cento“ s významom „pripadajúci na 
sto“. Na vznik značky percenta (%) sú rôzne názory; dva z možných scenárov sú na uvedenom obrázku:

Percento sa postupne stalo zvláštnou „fyzikálnou jednotkou“. Dodnes však pretrvávajú nejasnos-
ti/obavy, či sa veličina, ktorej hodnota je vyjadrená v prirodzenom číselnom tvare nejako líši od ve-
ličiny popisujúcej tú istú skutočnosť, ktorej hodnota je vyjadrená v percentách. Teda kľúčovú otázku 
možno vyjadriť v tomto tvare:

Platí 0,25 = 25 %, alebo platí 0,25  25 %?

Skôr než dáme jednoznačnú odpoveď na túto otázku, pozrime sa na percentá z matematického 
hľadiska. Percentá predstavujú čísla vyjadrené vo forme zlomkov, ktorých základom je 100. Vyjadriť 
nejaké číslo v percentách teda znamená vyjadriť jeho hodnotu vo forme zlomku, ktorého menovateľ 
je 100. Napríklad:

Značka % totiž predstavuje číselnú hodnotu 1/100 = 0,01, čo je v súlade s medzinárodnou technic-
kou normou implementovanou aj do slovenskej sústavy technických noriem [1], odporúčaním Me-
dzinárodného úradu pre váhy a miery [2], ako aj odporúčaním Medzinárodnej únie pre čistú a apli-
kovanú chémiu [3]. Z toho vyplýva, že hodnota 100 % predstavuje číslo 1, takže 100 % = 100 · 0,01 = 
1. Značka percenta sa teda používa ako značka zvláštnej „fyzikálnej jednotky“, ktorá však nepatrí do 
SI. Značka percenta sa nemá kombinovať s inými fyzikálnymi jednotkami  [3].

V percentách sa niekedy uvádzajú hodnoty bezrozmerných veličín, ktorých hodnoty sa pohybujú 
v intervale 0; 1. V chémii sa stretávame najmä s tromi bezrozmernými veličinami, ktoré sa vyjadru-
jú v percentách – sú to zlomky: hmotnostný, objemový a mólový. Venujme sa prvému z nich. 

Pred zavedením názvu tejto veličiny (okolo roku 1970) sa pre túto veličinu používali rozličné názvy, 
napr. hmotnostné percento, hmotnostný pomer. Aj viac ako 40 rokov po zavedení jednotného názvu 
sa môžeme stretnúť s týmito zastaranými názvami. V niektorých publikáciách autori dokonca rozlišu-
jú značku pre hmotnostný zlomok vyjadrený v základnom tvare (w) a hmotnostný zlomok vyjadrený 
v percentách (W, pw, w%...), čo však nie je správne [4, 5]. Použitie rozličných jednotiek pre danú veličinu 
nie je dôvodom na zmenu názvu alebo značky veličiny. Napr. hmotnosť má značku m bez ohľadu na to, 
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v akých jednotkách je vyjadrená (m = 200 mg = 0,2 g = 0,0002 kg). Aj hmotnostný zlomok je veličina, 
ktorá môže byť vyjadrená v rozličných jednotkách a stále má rovnaký názov a značku – w [5]

Hodnoty bezrozmerných veličín sa môžu vyjadrovať aj v tvare so zachovanými jednotkami vyplý-
vajúcimi z defi ničného vzťahu  [1, 3], napríklad: 

w(KI) = 0,25 = 0,25 g/g = 250 mg/g = 250 g/kg = 25 %

Do matematických vzťahov (a do kalkulačky) však dosadzujeme hodnoty bezrozmerných veličín len 
v základnom tvare, teda napr. w(KI) = 0,25, nie 250 mg/g, ani 25 % atď. Zároveň s tým súvisí aj problém 
prevodu hodnoty hmotnostného zlomku na vyjadrenie v percentách. Správny matematický vzťah je:

w · 100 % = 0,25 · 100 % = 25 % = w

Ako sme už uviedli, vynásobiť nejaké číslo číslom 100 % znamená vynásobiť ho číslom 1, keďže 
100 % = 1. Nesprávne je teda písať:

w · 100 = 0,25 · 100 = 25 %

V tomto prípade sme hodnotu veličiny vynásobili číslom 100, a teda došlo k zásadnej a nezmy-
selnej zmene hodnoty veličiny.

Z uvedených dôvodov preto nemá zmysel tvrdiť, že hmotnostný zlomok nemôžeme vyjadrovať 
v percentách. Môžeme! A stále je to hmotnostný zlomok.

A napokon dodajme ešte dôležitú poznámku. Pri porovnávaní hodnôt veličín, ktoré vyjadrujeme 
v percentách, môžeme uvádzať ich absolútne rozdiely alebo relatívne rozdiely. Musíme však rozlišovať, 
o aký typ rozdielu ide. 

Napríklad, ak má hmotnostný zlomok látky v roztoku A hodnotu 12 % a v roztoku B hodnotu 
18 %, absolútny rozdiel hmotnostných zlomkov látky v týchto roztokoch má hodnotu 6 percentuál-
nych bodov (teda nie šesť percent). 

Relatívny rozdiel medzi hmotnostnými zlomkami tiež vyjadrujeme v percentách a vzhľadom na 
roztok A ho vypočítame ako rozdiel hmotnostných zlomkov medzi roztokom B a A (18 % – 12 % = 6 % 
= 0,06), ktorý vydelíme hodnotou hmotnostného zlomku látky v roztoku A: 0,06/0,12 = 0,5 = 50 %. 

Takže hmotnostný zlomok látky v roztoku B je o 6 percentuálnych bodov väčší ako v roztoku 
A (absolútny rozdiel) a zároveň platí, že hmotnostný zlomok látky v roztoku B je o 50 % väčší ako 
v roztoku A (relatívny rozdiel).

RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tatiersky@fns.uniba.sk

[1] STN ISO 80000-1:2011, Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne.
[2] Bureau international des poids et mesures: Th e International System of Units (SI). 8th ed. Paris : BIPM, 2006. ISBN 92-

822-2213-6, podkapitola 5.3.7 [online]. Dostupné na internete: <www.bipm.org/en/si/si_brochure> (cit. 27. 7. 2013).
[3] Mills, I., Cvitaš, T., Homann, K., Kallay, N., Kuchitsu, K.: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. 2nd 

ed. Oxford : Blackwell Science, 1993. 167 p. ISBN 0-632-03583-8 (IUPAC, Physical Chemistry Division, Commision 
on Physicochemical Symbols, Terminology and Units; IUPAC Green Book, Zelená kniha IUPAC), podkapitola 3.9

[4] Schütz, A.: Zkušenosti s uplatněním jednotek soustavy SI v chemii. In: Chemická ročenka 1979/1980, Praha/Brati-
slava : SNTL/ALFA, 1979, s. 132-172.

[5] Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, 216 s. ISBN 978-80-223-
2980-4, podkapitola 5.1.4.
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Združenie učiteľov chémie 
(ZUCH)

Prierez činnosťou
Ustanovujúce valné zhromaždenie 
– založenie občianskeho združenia
• 11. septembra 2012 

v Metodicko-pedagogickom centre 
 na Ševčenkovej ulici v Bratislave 

• zvolenie správnej rady ZUCH
 predsedníčka: RNDr. Helena Vicenová, členovia: Ing. Mária Filová, RNDr. Jana Chrappová, PhD.
• zvolenie dozornej rady ZUCH
 predseda: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., členovia: Mgr. Marta Remetová, PaedDr. Pavol Bernáth

Workshop Chemické laboratórium do každej školy a systém do školstva
• 8. novembra 2012 počas Týždňa vedy a techniky na výstavisku v Inchebe

Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt – nadviazanie spolupráce
• prostredníctvom tohto projektu chce ministerstvo školstva prispieť najmä ku skvalitneniu procesu 

výchovy a vzdelávania, k zlepšeniu spoločenského postavenia pedagogických zamestnancov a k za-
traktívneniu učiteľského povolania

1. národná konferencia učiteľov chémie 
– Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, 
hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
• 1. februára 2013 na Katedre chémie Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

• hlavné referáty: Reforma, čo bolo, čo je a čo bude
 doc.  PaedDr.  Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu: „Pohľad späť“ 

(k problému inovácie štátnych vzdelávacích programov),
 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., presadzovateľ spoločnej školy: Spoločná škola na Slovensku, 

RNDr. Helena Vicenová: Analýza reformy v predmete chémia od roku 2008 doteraz.

• plenárne príspevky: Odborné témy z pohľadu odborníkov VŠ
 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Pedagogická fakulta TU v Trnave: Chemické vzdelávanie na rázcestí, 
 doc. RNDr. Anton Horváth, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave: Starostlivosť o odborný 

rast učiteľov chémie a o výchovu mladých talentov na PriF UK, 
 doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Brati-

slave: Aktualizačné vzdelávanie stredoškolských učiteľov na FCHPT, 
 doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici: Nové učebni-

ce chémie pre gymnáziá, 
 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku: Látky v domá-

com prostredí a naše zdravie, 
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 prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici: Práca s ta-
lentovanými žiakmi – chemická olympiáda, 

 doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach: Bádateľská metóda vo 
výučbe chémie.

• Učitelia učiteľom – aktivity a skúsenosti učiteľov ZŠ a SŠ
 Ing. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ v Badíne: Urobme chémiu pre deti atraktívnou, 
 PaedDr. Martin Ramaj, ZŠ s MŠ v Ľubietovej: Skúsenosti s využívaním nových učebníc a cvičebníc 

vo vyučovaní chémie na ZŠ, 
 Mgr. Martin Homola, ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave: Chemické laboratórium na základnej 

škole – skúsenosti a námety, 
 RNDr. Petra Lechová, Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach: Vybrané bádateľské aktivity v digitálnej 

knižnici k téme Vlastnosti plastov, 
 Ing. Elena Kulichová, Spojená škola v Novákoch: Chemická Schola ludus, interaktívna výstava Dot-

kni sa chémie, 
 RNDr. Daniela Benčatová, Gymnázium F. Švantnera v Novej Bani: Združenie učiteľov chémie – ďakujeme.

• z konferencie bol vydaný Zborník príspevkov z konferencie 
 (videozáznamy príspevkov aj Zborník sú uverejnené na stránke 
 http://www.zuch.sk/konferencia.html)

Materiály pre učiteľov
• uverejnené na stránke www.zuch.sk 
Najnovšie materiály
• Učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány 
 – 5 variantov pre rôzne počty vyučovacích hodín chémie
• Vzorový prevádzkový poriadok
 – schválený hlavným hygienikom Slovenskej republiky 

prof. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH. 
 – po doplnení konkrétnych údajov za školu je potrebné vypracovaný prevádzkový poriadok dať na 

schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

O nás
• ciele Združenia učiteľov chémie a jeho činnosť sú uvedené na stránke www.zuch.sk
• najaktuálnejšie informácie a diskusie k nim sú uverejňované vo facebookovej skupine Združenie 

učiteľov chémie, v súčasnosti je v nej vyše 550 členov
• v Združení učiteľov chémie je k 31. júlu 2013 registrovaných 524 členov

Naše plány do budúcna
• pokračovať v napĺňaní cieľov Združenia učiteľov chémie
• radi by sme sa pričinili o to, aby združenie spájalo učiteľov zo základných, stredných aj vysokých 

škôl z celého Slovenska
• chceli by sme, aby Združenie učiteľov chémie bolo Vaším združením, v  ktorom nájdete pomoc 

a mnohých priateľov

Pozývame aj Vás, vstúpte medzi nás. 
Prihláška je uverejnená na stránke www.zuch.sk

Helena Vicenová

Zborník 
príspevkov

1. národná 1. národná 
konferencia konferencia 

u ite ov chémieu ite ov chémie

Fakulta 
prírodných vied 

Univerzita 
Mateja Bella

Banská Bystrica

1. 2. 2013

Združenie u ite ov chémie
IÈO: 42263484
Spojená škola, Tilgnerova 14, 
841 05 Bratislava
helena.vicenova@gmail.com 
www.zuch.sk

ISBN 978-80-971278-0-0

9 788097 127800
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Vysoké školy učiteľom
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Chemická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK každoročne v prvý júlový týždeň organizuje pre 
učiteľov chémie odborný seminár s názvom Súčasné problémy vo vyučovaní chémie. Cieľom seminá-
ra je oboznámiť učiteľov s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti výskumu v chémii a príbuzných 
odboroch (fyzike, biológii, geológii, farmácii i medicíne) a inšpirovať ich pri výučbe chémie. V rámci 
seminára si učitelia môžu vypočuť prednášky špičkových vedeckých odborníkov, mladých vedcov, ako 
i expertov z praxe. 

Organizovanie odborného seminára má dlhoročnú tradíciu, v roku 2013 sa uskutočnil už XVII. 
ročník. Počas existencie seminára odznelo viac ako 90 prednášok, mnohé z nich sa stretli so značným 
ohlasom, napr. V Černobyle po 25 rokoch; Exotické javy v chémii; Farby života; Fyzikálno-chemické 
a chemické zviditeľňovanie daktyloskopických stôp; Programovaná bunková smrť; Analytické metódy 
a miniaturizácia; Molekuly ako živé bytosti; Využitie chémie pri reštaurovaní umeleckých diel; Ché-
mia farieb; Medicínska chémia.

Napriek tomu, že účasť na seminári nepatrí medzi aktivity, za ktoré učitelia môžu získať kredity, 
o túto formu vzdelávania zaznamenávame naďalej záujem. Preto napriek tomu, že pôvodným záme-
rom bolo organizovať seminár pre učiteľov chémie zo stredných škôl, plánujeme v  budúcnosti na 
odborný seminár pozývať tiež učiteľov chémie zo základných škôl.

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Katedra anorganickej chémie 
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
chrappova@fns.uniba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Vzdelávacie aktivity organizované Fakultou chemickej a  potravinárskej technológie STU pre 
stredoškolských učiteľov majú dlhodobú tradíciu. Vzdelávacie semináre sa konajú každoročne kon-
com augusta už 26 rokov. 

V roku 2010 sme získali akreditáciu na program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania s ná-
zvom Aktualizačné štúdium pre učiteľov odborných chemických, potravinárskych a prírodovedných 
predmetov stredných škôl a stredných odborných škôl (č. 352/2010–KV). Absolvent uvedeného vzde-
lávania získa najnovšie informácie a zároveň si prehĺbi, rozšíri a rozvinie vedomosti, ktoré bude schop-
ný využiť pri svojej pedagogickej činnosti, najmä pri výučbe odborných chemických a potravinár-
skych predmetov a prírodovedných predmetov a na zvýšenie záujmu svojich žiakov o vedu a techniku.

Vzdelávací program v rozsahu 40 h, ktorý sme vypracovali na podnet zákona č. 317/2009 Z. z., 
pozostáva z prezenčnej formy (12 h prednášky, 4 h seminárne cvičenia a 9 h laboratórne cvičenia) 
a z dištančnej formy (individuálna výučba zameraná na prípravu záverečnej prezentácie, 15 h). Počas 
dištančnej formy sa každému účastníkovi prideľuje lektor, ktorý formou konzultácií pripraví účastní-
ka na záverečnú prezentáciu vlastného vzdelávacieho projektu. Vzdelávanie sa ukončuje prezentáciou 
vzdelávacieho projektu vypracovaného účastníkom vzdelávania pred trojčlennou komisiou (§39 ods. 
3 zákona č. 317/2009 Z. z.). Pre záujemcov, ktorí majú záujem len o overenie profesijných kompetencií 
získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním (pod-
ľa §35 ods. 6), pravidelne otvárame aktualizačné vzdelávanie. Vzdelávanie sa tiež ukončuje záverečnou 
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prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou a absolvent získa 11 kreditov. Aj v tomto prípade 
každému účastníkovi prideľujeme lektora, ktorý formou konzultácií pomáha účastníkovi pripraviť sa 
na záverečnú prezentáciu.

Nosnou témou posledného, už XXVII. seminára bola Chémia pre život.
Informácie o Seminári pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov a tiež o progra-

me kontinuálneho aktualizačného vzdelávania Aktualizačné štúdium pre učiteľov odborných che-
mických, potravinárskych a prírodovedných predmetov stredných škôl a stredných odborných škôl 
môžete nájsť na hlavnej stránke FCHPT STU [1]. 

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
STU, Radlinského
812 37 Bratislava
iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
V roku 2013 si Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripomína 50. výročie svojho vzniku. Pri 

tejto príležitosti usporadúvame viacero podujatí, ktorými by sme radi prispeli k propagácii vzdeláva-
nia, vedy a výskumu, rozvoja spolupráce v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Jedným 
z významných podujatí bol jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Hands-on Science [2].

Konferencia bola stretnutím odborníkov z celého sveta, ktorí sa venujú prírodovednému vzdelá-
vaniu. V rámci konferencie sme sa rozhodli vytvoriť priestor pre účasť slovenských učiteľov prírodo-
vedných predmetov v rámci podujatia pod názvom Hands-on Science 2013 Slovakia Day.

HSCI 2013 Slovakia Day sa uskutočnil 3. júla 2013 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
V rámci programu mali učitelia priestor prezentovať svoje výsledky a tiež vypočuť si prednášky pra-
covníkov Štátneho pedagogického ústavu, didaktikov prírodovedných predmetov, autorov učebníc 
a popularizátorov vedy. Slovakia Day bol zároveň priestorom na prezentáciu medzinárodných projek-
tov ESTABLISH a SAIL, zameraných na bádateľské metódy v prírodovednom vzdelávaní a nástroje 
hodnotenia žiackych zručností. Slovenskí účastníci sa mali možnosť zúčastniť na workshopoch, pre-
zrieť si stánky s experimentmi (Science Fair), postery účastníkov HSCI 2013, reklamné stánky fi riem, 
prezentujúce učebné a laboratórne pomôcky, odbornú a pedagogickú literatúru a modernú didaktickú 
techniku.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v  Košiciach ponúka od akademického roka 2010/11 vzdelávacie 
programy kontinuálneho vzdelávania a vykonanie atestácií podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch. a zákona 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Informácie o spôsobe a termínoch prihlasovania sa na 
vzdelávacie programy a vykonaní atestácií sú priebežne dopĺňané [3].

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Šrobárova 
041 54 Košice
maria.ganajova@upjs.sk

[1] Centrum celoživotného vzdelávania pri FCHPT STU v Bratislave. [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1901> (cit. 30. 7. 2013).

[2] Konferencia Hands-on Science. [online]. Dostupné na internete: 
<http://hsci2013.info/> (cit. 30. 7. 2013).

[3] Centrum celoživotného vzdelávania UPJŠ v Košiciach. [online]. Dostupné na internete: 
<http://ccv.upjs.sk/kontinualnevzdelavanie.php> (cit. 30. 7. 2013).
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Európske solárne dni 
v ZŠ s MŠ 

vo Vlčanoch
V piatok 14. júna 2013 mala na-

ša škola „slnečný šat“. V rámci celo-
európskej informačnej kampane pod 
názvom Európske solárne dni, ktorú 
organizuje Slovenská agentúra pre 
obnoviteľné zdroje energie [1], sa aj 

u nás uskutočnilo milé podujatie, ktoré si dalo za úlohu splniť hneď niekoľko cieľov zameraných na 
využitie solárnej energie. Akcia bola vyvrcholením kreativity, zručnosti, ale predovšetkým humanis-
tického poňatia výučby fyziky na našej škole.

Patronát nad realizáciou akcie prevzali žiaci z krúžku Vedecká cukráreň pod vedením Mgr. Márie 
Feješovej (učiteľky fyziky). Pre zrozumiteľnosť vymysleli alternatívny názov akcie Dajme šancu slnku. 

Na workshopoch, ktoré pripravili, sa 
vystriedali žiaci celej školy. Žiaci, ktorí uspe-
li na hodinách fyziky so svojimi projektmi, 
dostali šancu porozprávať o nich verejnosti. 
Predstavili modely inteligentných domov, 
solárne veže, model našej obce, do ktorého 
umiestnili svoje rodinné domy so solárnymi 
i fotovoltaickými článkami. „Solárne tímy“, 
pozostávajúce zo žiakov krúžku, pripravili 
otázky o  slnečnej energii. Za správnu od-
poveď dostali žiaci farebný žetón. Ocenenia 
víťazom dodala Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie. Tí, ktorí prešli úspešne všetkých 
šesť pripravených stanovíšť, získali najvyššie ocenenie – energetický náramok. „Päťžetónoví“ dostali 
kľúčenky, „štvoržetónoví“ zasa reklamné perá, príp. žlté balóny s logom akcie. Nikto však nemal pocit, 
že nebol užitočný, lebo každý účastník (deti i široká rodičovská verejnosť) dostali žlté slniečko s ozna-
čením Dal si šancu Slnku. 

Mgr. Mária Feješová
ZŠ s MŠ Vlčany
925 84 Vlčany
mfejesova@gmail.com

[1] Solárne dni. [online]. Dostupné na internete: < http://www.solarnedni.sk/uvod/> (cit. 20. 7. 2013).
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Správna banda 
s Asterixom 
a Obelixom

V dennom tábore v kúpeľoch Nimnica sa toto le-
to mohli deti stretnúť s  rozprávkovými bytosťami As-
terixom a Obelixom, ktorí pochádzali z Galskej osady. 
Každá galská osada mala svojho druida – predchodcu 
chemika. 

Náš druid Panoramix nielenže poznal všetky rastliny a stromy, ale aj veľmi rád robil pokusy. Ve-
del o čarovnom nápoji, dávajúcom nadľudskú silu, ktorú Gallovia využili pri obrane proti Rimanom. 
Podľa tajného návodu, ktorý nám priniesli 
Asterix s Obelixom, sme si pripravili čarov-
ný nápoj. Nápoj (minerálna voda z kúpeľov 
s  výluhom červenej kapusty) menil farbu 
s osviežujúcim citrónom alebo so sódou bi-
karbónou. Náš nápoj dokázal nafúkať balón 
– teda nieto pochýb o jeho čarovnej sile (prí-
prava oxidu uhličitého reakciou kyseliny cit-
rónovej a sódy bikarbóny, alebo kypriaceho 
prášku do pečiva). Aby sme ho mali vždy po 
ruke, vyrobili sme si ho v prášku (kyselina 
citrónová so sódou bikarbónou a práškovým 
cukrom). Po pridaní prášku do hocijakého 
nápoja nápoj dostal tú pravú silu – zašumel. 

Druid Panoramix nás naučil farbiť kvety (prúde-
nie vody so zafarbeným atramentom v rastlinách), ale 
aj využiť „pevné“ vlastnosti a účinky škrobu – na výro-
bu galských prilieb (papierikmi namočenými v roztoku 
škrobu sme obliepali balóny a nechali vytvrdnúť, nafar-
bili, nalakovali, rozstrihli). Vyrobili sme aj „bublifuk“ 
(objavenie správneho pomeru saponátu a vody). Kryš-
talizáciou soli (odparením vody nasýteného roztoku ku-
chynskej soli, alebo pracej sódy) získali „NEswarovský 
kryštál“, ktorý narástol na kancelárskej spinke zavesenej 
v roztoku. 

Bol to týždeň zaplnený farebnými zmenami a šume-
ním, vytváraním a objavovaním vecí, ktoré si deti môžu 
skúsiť aj doma v mamičkinej kuchyni.

Mgr. Antónia Aradská,
Základná škola, Mládežnícka ulica
020 11 Púchov
aradska@seznam.cz
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Potulky po Slovensku 
s Karolom Jesenákom

Doc. Ing. Karol Jesenák, CSc., pôsobí na Katedre anorganickej 
chémie Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej sérii článkov 
sa nám predstaví ako chemik, obdivovateľ geológie a cestovateľ.

Chémia je predmet, ktorý je väčšinou študentov vnímaný 
zväčša ako ťažký. Hlavný dôvod uvedeného hodnotenia je to, 
že mnohé chemické témy sú naozaj veľmi abstraktné. Zvyčajný 
spôsob riešenia tohto problému je známy: je ním oživovanie 
hodín chémie rôznymi zaujímavými demonštračnými a žiac-
kymi pokusmi a  poukazovanie na praktické využitie chémie 
v rôznych oblastiach života.

Jednou z mála využívaných možností ako popularizovať prírodné vedy je poukazovanie na vzťah 
medzi chémiou a geológiou. Asi najzaujímavejší je vzťah medzi chemickými látkami a ich prírodnými 
analógmi, teda minerálmi a horninami. Tak napríklad, oproti malým množstvám látok, s ktorými sa 
stretávame v chemických kabinetoch a laboratóriách, sa tieto látky – často iba o niečo málo znečiste-
nejšie rôznymi prímesami – nachádzajú v našom bezprostrednom okolí v ohromných množstvách, 
napríklad v podobe celých pohorí alebo ich častí. Pretože minerály sú zložkou všetkých hornín, mô-
žeme si ich všimnúť takmer na každom kroku a nemusíme pri tom za nimi chodiť ani do prírodoved-
ných múzeí, i keď aj táto možnosť určite nie je na zahodenie.

Porovnávanie chemických látok s príslušnými minerálmi je veľmi zaujímavé: niekedy majú to isté 
sfarbenie ako čistá látka a niekedy zasa, naopak, aj veľmi malý obsah prímesí môže spôsobovať obrov-
ský počet farebných odlišností. Práve na týchto odlišnostiach sa dá poukázať na chemické vlastnosti 
týchto prímesí.

Ako prvý príklad možno uviesť pestré sfarbenia rôznych odrôd kremeňa, napríklad fi alové u ametystu, 
ktoré je spôsobené stopovými množstvami železa alebo ružové u ruženínu, stopovými množstvami titánu.

Ako druhý príklad sa nám môže hodiť variabilita veľkostí kryštálov: z bežných demonštračných 
pokusov sa toho veľa nedozvieme, pretože väčšina chemikálií v tuhom skupenstve sa dodáva v po-
dobe uniformných práškov alebo granúl. U minerálov je to presne naopak, pretože príroda im často 
poskytuje omnoho viac času na kryštalizáciu z materských roztokov, ako majú k dispozícii výrobcovia 
chemikálií. To znamená, že kryštály často narastú do veľkých rozmerov, niekedy až niekoľkých metrov.

Ďalším dôvodom na upozornenie na vzťah anorganickej chémie a geológie je to, že väčšina anor-
ganických a časť organických látok sa primárne získavajú práve z vyťažených hornín. Na to, aby sa 
tieto látky vyrobili, je potrebné tieto látky nájsť niekde na zemskom povrchu (alebo pod ním), čo je 
práca pre geológov, ďalej je nutné ich analyzovať, a potom vyvinúť nejakú fyzikálnu a chemickú me-
tódu, ktorou by sa dali spracovať a vyrobiť z nich požadované čisté látky. Okolo miest, kde sa tieto tzv. 
primárne suroviny ťažia, chodíme veľmi často, ibaže o nich nevieme vôbec nič, alebo naša predstava 
o  nich je veľmi hmlistá. Územie Slovenska už v  minulosti patrilo ku kultúrnym krajinám: väčšina 
kráľovských miest na Slovensku bola vybudovaná vďaka banskej činnosti a vďaka spracovaniu rúd. 
Pomníky tejto činnosti máme dnes v podobe stavieb starých banských miest, medzi ktoré patria aj 
budovy niekdajších slávnych škôl a ťažobných podnikov. Týchto pamiatok je však omnoho viac a stojí 
za to všimnúť si ich.
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Už z týchto fotografi í vidieť, že rôznorodosť foriem, tvarov a sfarbení je veľká, a to aj napriek tomu, 
že obsah prímesí v nich nemusí prevyšovať ich obsah v tých chemikáliách, ktoré poznáme z laboratórnych 
cvičení.

V sérii článkov, ktoré budú postupne uverejňované v tomto časopise, pokúsime sa na tieto miesta 
upozorniť a zároveň aj poukázať na už spomenutý vzťah anorganickej chémie a geológie na konkrét-
nych príkladoch. Zameriame sa na slovenské lokality ťažby a spracovania anorganických surovín. Bu-
de to mať tú výhodu, že ponúknuté informácie nebudú pre nás tak „vzdialené“, ale, naopak, budeme 
si ich spájať s našim bezprostredným okolím, teda rodiskom, školou, miestom prázdnin, dovolenkou 
alebo miestom súčasného pôsobenia.

Doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk

Oxid kremičitý v jeho typickej podobe laboratórnej 
chemikálie (a).
Niektoré prírodné formy oxidu kremičitého: 
kremičitý piesok (b), 
veľký kryštál kremeňa s veľkosťou 40 cm (c), 
kremenná drúza (d), 
polodrahokam ametyst, ktorého fi alové sfarbenie je 
spôsobené veľmi malými množstvami železa (e),
polodrahokamová odroda kremeňa nazývaná tigrie oko, 
v ktorej sú rôzne odtiene hnedej spôsobené tiež rôznym 
obsahom železa (f).

d) e)

f)

a) b) c)
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Základná škola s materskou školou 
kráľa Svätopluka 

v Šintave

Milí čitatelia, 
pozývame Vás, aby ste spolu s  nami strávili 

nový školský rok, a žili radosťami i starosťami jed-
nej dnešnej školy. Školou, ktorej riaditeľ nám otvo-
ril dvere dokorán, je Základná škola s materskou 
školou kráľa Svätopluka v Šintave. 

V ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 6. júna
Žiaci spolu so svojimi učiteľmi žijú prípravami na Deň školy, venovaný postave kráľa Svätopluka, 

ktorého meno nosí škola vo svojom názve.
Vystrihujú písmenká, nosia lavičky, vyzdobujú svoju školu, ktorá sa mení z hodiny na hodinu. 

Navečer už prechádzka po chodbách školy vyvoláva pocity, že sme sa ocitli v kráľovstve. S nami sú 
Svätopluk a jeho synovia, Cyril a Metod, naši vierozvestci, ale aj iní... Z výkresov nalepených po ok-
nách a múroch školy zaváňa história Veľkej Moravy. V tom kráľovstve sa však prelínajú dve obdobia 
– Veľká Morava spolu so súčasnosťou. Zdokumentované a vystavené aktivity školy, úspechy jej žiakov, 
tablá s fotografi ami žiakov a ich pedagógov sú nedávnou minulosťou a prítomnosťou školy. Súčasnosť 
previazaná s minulosťou. Hrdosť na školu previazaná s národnou hrdosťou.

Deň školy 7. júna
Už od prvej hodiny sú aktivity žiakov spojené s postavou kráľa Svätopluka. V tomto čase sa do 

školy schádzajú deti, ich pedagógovia a rodičia. Vyvrcholením Dňa školy je vyhodnotenie literárnej 
a výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, do ktorej sa zapojilo 75 škôl z celého Slovenska.

Témy súťaže boli spoločné pre literárnu a výtvarnú časť:
Veľká Morava  (história  Veľkej  Moravy  a osobnosti Svätopluka),
Svätopluk dnešných dní (súvis, prirovnanie historickej osobnosti k súčasnej osobnosti),
Kto nám vládol (od čias Veľkej Moravy po súčasných predstaviteľov štátu),
Sci Fi a Svätopluk (minulosti - budúcnosť).

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Po tónoch školskej hymny organizátorka 

súťaže PaedDr.  Paulína Krivosudská privítala 
všetkých prítomných, zvlášť predsedníčku a  čle-
nov odbornej komisie, ktorá posudzovala práce 
–  prof. PaedDr. Evu Vitézovú, PhD. a členov ko-
misie: Mgr. Tomáša Bánika, PhD., PhDr. Marcela 
Olšiaka, PhD. – všetkých z UKF v Nitre, Bc. Zla-
ticu Gažovú – riaditeľku Domu Matice slovenskej 
v Galante a PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., 

vitajtevitajte
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riaditeľa ZŠ s  MŠ kráľa Svätopluka v  Šintave. Ďalej privítala 
starostu hostiteľskej obce pána Miroslava Holičku, riaditeľa 
sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej Mgr. Marka 
Hanusku, vedúcu odboru školstva Obvodného úradu v Trnave 
PaedDr. Martu Gubrickú a ďalších hostí.

Prvý sa ujal slova riaditeľ školy PhDr.  PaedDr.  Martin 
Bodis, PhD., privítal prítomných a priblížil im predchádzajú-
ce ročníky súťaže. Oboznámil ich s programom slávnostného 
vyhodnotenia. Poďakoval sa za podporu Matici slovenskej 
a aj všetkým, vďaka ktorým každoročne ožíva Svätoplukovo 
kráľovstvo.

V  zastúpení predsedu Matice slovenskej Ing.  Mariána 
Tkáča, PhD. pod ktorého záštitou sa koná tento ročník, vy-
stúpil Mgr. Marek Hanuska. Pozdravil prítomných, poďakoval 
organizujúcej škole aj všetkým účastníkom. Ocenil významný 
prínos súťaže pre zvyšovanie nášho národného povedomia.

PaedDr. Marta Gubrická poďakovala škole, jej riaditeľovi, aj všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa 
zapojili do súťaže.

Simonka a Matúš, žiaci organizujúcej školy, predstavili svoju školu a vyjadrili radosť z toho, že ju 
navštevujú. Opísali projekty, v ktorých sa zúčastňujú, a ďalšie aktivity školy. Krásne hudobno-literárne 
pásmo Jarné kvietky, prednesené žiakmi druhého ročníka, vyvolalo u mnohých dojatie a spomienky. 
V podaní žiakov školy odznel aj výber z ocene-
ných prác.

Predsedníčka poroty prof. PaedDr. Eva Vité-
zová, PhD. zhodnotila priebeh súťaže.

Pri preberaní diplomov a cien boli pozvaní 
na pódium aj pedagógovia alebo rodičia víťazov. 



20

Pre inšpiráciu a potešenie

Medzi ukážkami odznela aj báseň Svätopluk a jeho synovia, ktorú napísal Adam Tóth z Bratisla-
vy. Zarecitoval ju žiak 8. ročnika Adam Javor zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.

Svätopluk, osobnosť to veľká,
keď žil, nebola tu telka,
nieto fotelka,
na ktorej by si pozrel Matelka.

Mojmír, Svätopluk, Predslav
neboli múdri, si predstav.

Svätopluk im tri prúty dal,
ani jeden ich však nezlámal.

Potom po jednom skúsili,
prúty sa ľahko zlomili.

Drahí synovia moji,
buďte takto spolu, 
ako tieto tri prúty v zbroji.

Synovia na radu nedali,
preto boj za bojom prehrali.

Smutne sa ich príbeh končí.
Svätoplukovo kráľovstvo končí.

Čo mi toto pripomína?
Uč sa, Adam, vraví mama.

Učiť sa mi veľmi nechce, 
radšej by som písal verše.

Poučiť sa asi treba,
no je to veľká dilema.

Po slávnostnom vyhodnotení súťaže nasledovala prehliadka výtvarných prác, obed a spoločná cesta 
autobusom do Nitry. Mesto Nitra nebolo zvolené náhodne za cieľ exkurzie. Nitra bola sídlom kráľa Svä-
topluka a zažila svoj rozkvet práve počas jeho vlády. Po prehliadke mesta sa účastníci porozchádzali na 
všetky strany Slovenska. 4. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sa stal minulosťou.

Čo bude ďalej?
Adam bude riešiť svoju dilemu. Žiaci v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka budú prežívať bežné starosti, 

opravovať si známky, pokračovať vo svojich pravidelných aktivitách. 
O rok znova v Šintave Svätoplukovo kráľovstvo ožije. Tešíme sa na stretnutie pri jubilejnom 5. 

ročníku tejto krásnej súťaže.
Helena Vicenová
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Faraónov had 
– motivačný pokus

Tento jednoduchý experiment je možné urobiť z bežne dostupných látok. Produkty nie sú toxické. 

Pomôcky:
nehorľavá podložka – keramická alebo železná miska, zápalky, špajdľa, lyžička na chemikálie, 

pipeta, roztieračka s roztieradlom, kadička.

Chemikálie: 
sacharóza (kryštálový cukor), 
hydrogenuhličitan sodný (sóda bikarbóna), lieh, popol.

Pracovný postup:
1. V roztieračke zmiešame a rozotrieme 8 lyžíc sacharózy a jednu 

lyžicu hydrogenuhličitanu sodného.
2. Na nehorľavej podložke urobíme kopček z popola vysoký asi 

1 cm, s priemerom asi 8 cm a v strede s priehlbinkou s prieme-
rom asi 3 cm.

3. Popol dobre navlhčíme liehom pomocou pipety – priehlbinku 
aj jej okraje.

4. Zmes cukru a sódy bikarbóny nasypeme do priehlbinky v popo-
le, opatrne zapálime pomocou horiacej špajdle a pozorujeme.

Pozorovanie:
Spočiatku pozorujeme len plameň horiaceho etanolu 

a drobné rozptýlené sčerneté guľôčky cukrovej zmesi. Ako náhle 
sa reakcia rozbehne, zo zmesi začne vyliezať dlhý čierny had, 
ktorý je na dotyk jemný a penový.  

Poznámky:
Etanol neprilievame do už horiaceho „hada“!
Ako nehorľavú podložku môžeme použiť aj keramickú 

obkladačku.
Namiesto popola môže poslúžiť štukatérska alebo 

modelárska sadra, biely alebo šedý cement, jemný morský 
piesok, antuka, šamot a pod.

Hrúbka a dĺžka hada závisí od množstva nasypanej zmesi 
cukru a sódy.

Ak nasypeme na popol viac kopčekov zmesi cukru a sódy, 
môže „vyrásť“ trebárs aj „chobotnica“.

Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ Badín
976 32 Badín
dovalova.lucka@gmail.com
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Viete, že...
Štátny vzdelávací program – pripomienky a návrhy
• od mája sú na stránke Štátneho pedagogického ústavu predložené na verejnú diskusiu a pripomien-

kovanie rámcové učebné plány a štátne vzdelávacie programy pre materskú školu a pre prvý a druhý 
stupeň základných škôl 

• návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 31. októbra 2013 na adresu svp@statpedu.sk
• viac sa dozviete na http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program-pripomienky-a-namety.alej

Zrušenie možnosti overovania kompetencií
• do 30. septembra 2013 učitelia ešte môžu využiť možnosť získania kreditov prostredníctvom overovania 

kompetencií. Ak bude schválená novela zákona 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch, 
od 1. októbra to už nebude možné.

Racionalizačné opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
• zriaďovatelia, ktorí v roku 2013 požiadali MŠVVaŠ SR o dofi nancovanie nákladov na výchovu 

a vzdelávanie žiakov škôl v rámci dohodovacieho konania z dôvodu nedostatku fi nančných pro-
striedkov na osobné a prevádzkové náklady, boli listom požiadaní o doplnenie údajov v tabuľke, na 
základe ktorých im môže ministerstvo uložiť povinnosť vykonať racionalizačné opatrenie vo vzťahu 
k školám, ktorých sú zriaďovateľmi

• niektoré denníky zverejnili zoznam škôl na zrušenie („na odstrel“). V reakcii MŠVVaŠ SR sa uvádza, 
že tieto informácie sú hrubo zavádzajúce a poplašné, nakoľko s uvedenými zriaďovateľmi prebiehajú 
rokovania o možnostiach zefektívniť a racionalizovať prevádzku škôl a tieto rokovania sú stále otvo-
rené. Zrušenie školy je len jednou z viacerých možností, navrhuje sa len malému počtu zriaďovate-
ľov a rozhodnutie o zrušení školy je výhradne v kompetencii zriaďovateľov.

• viac sa dozviete na http://www.minedu.sk/racionalizacne-opatrenie/, 
 http://www.minedu.sk/reakcia-msvvas-sr-na-zavadzajuce-a-poplasne-informacie-zverejnene -v-

denniku-hospodarske-noviny-a-plus-jeden-den/

Vzdelávací program Zelená škola
• Zelená škola je certifi kačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools
• pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krok-

mi, tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu
• pre zapojenie sa do programu sa treba registrovať najneskôr 15. septembra 2013
• viac sa dozviete na http://www.zelenaskola.sk/

Vedecká cukráreň
• prezentácia aktuálnych tém z oblasti vedy a výskumu, diskusia popredných vedcov so žiakmi vo 

veku od 12 do 20 rokov a ich pedagógmi, neformálne rozhovory spojené so sladkým občerstvením
• miesta konania: Bratislava, Košice
• viac sa dozviete na https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Vedecka 

Cukraren.aspx

Noc výskumníkov
• festival vedy Noc výskumníkov 2013 sa uskutoční 27. septembra 2013 v piatich slovenských mestách 

(Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Tatranská Lomnica) 
• viac sa dozviete na http://www.nocvyskumnikov.sk/
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Milí naši čitatelia, staňte sa spolutvorcami časopisu, napíšte nám.
Na adrese helena.vicenova@gmail.com privítame Vaše príspevky 
do jednotlivých rubrík, reakcie na uverejnené články, ako aj námety 
a témy, ktoré Vás zaujímajú a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac.

Pozývame Vás 
na 2. valné zhromaždenie 
Združenia učiteľov chémie

• bude sa konať 11. septembra 2013 o 13.00 hodine 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave v Mlynskej doline

Prírodovedná súťaž Reťazová reakcia
• celoslovenská vedecká súťaž Reťazová reakcia je určená pre štu-

dentov (14 – 19 rokov) a je založená na ich zvedavosti a schop-
nostiach riešiť problémy

• ich úlohou je postaviť reťazovú reakciu, ktorá je založená na 
reťazci fyzikálnych a chemických reakcií, a ktorá je po spustení 
funkčná bez akéhokoľvek zásahu človeka

• prihlásiť sa môžu tímy študentov s maximálne piatimi členmi, 
pričom odborným poradcom tímu je učiteľ chémie

• viac sa dozviete na http://chemgeneration.com/sk/

Úspechy našich olympionikov
Medzinárodná fyzikálna olympiáda (v Kodani)
• slovenskí účastníci získali bronzové medaily:

Patrik Turzák, Gymnázium Poštová, Košice
Ján Ondráš, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Tomáš Gonda, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Jakub Kvorka, Gymnázium Dubnica nad Váhom

Medzinárodná biologická olympiáda (v Berne)
• strieborná medaila: 

Lukáš Janošík, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
• bronzové medaily:

Filip Nemčko, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
Ján Karaff a, Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa
Ondrej Beláň, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany

Medzinárodná chemická olympiáda (v Moskve) 
• zlatá medaila: 

Dominik Štefanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice
• strieborné medaily: 

Štefan Stanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Juraj Malinčík, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

• bronzová medaila: 
Jela Nociarová, Gymnázium B. Slančíkovej Timravy, Lučenec

Doslov
Zatvárame prvé číslo 
Dnešnej školy. 

Teším sa, milí čitatelia, že sme 
Vám mohli odovzdať pozdrav od 
nášho pána ministra školstva.

Verím, že podpora prírodo-
vednému vzdelávaniu zo strany 
ministerstva školstva pomôže uči-
teľom a zvýši obľúbenosť prírodo-
vedných predmetov u žiakov.

Teším sa aj z našej spoločnej 
návštevy v  Svätoplukovom krá-
ľovstve. Rozlúčka so starým škol-
ským rokom je už za nami a pred 
nami je rok nový. Budeme v ňom 
žiť radosťami a  starosťami školy, 
ktorú mnohí nazývajú školou ro-
dinného typu. Školy, ktorá nesie 
meno kráľa, a jej motto je krásne:

Učitelia, žiaci, rodičia 
spoločne za vzdelaním...

Výber z budúceho čísla:

• v rozhovore odpovedá na otázky 
riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 
v Šintave Martin Bodis,

• aktuálnou témou bude racionali-
zácia siete škôl,

• odbornou témou bude zdravé 
stravovanie,

• príloha bude určená učiteľom 
chémie.
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Príloha 1/september 2013

Pracovné listy z biológie

Pracovné listy sú určené pre žiakov 6. ročníka základnej školy a 1. ročníka gymnázia s osemroč-
ným štúdiom. Sú spracované podľa ŠVP ISCED 2. Obsahujú obrázky, otvorené i uzavreté typy úloh, 
pomocou ktorých si žiaci osvoja a zopakujú základné pojmy z organológie rastlín. Pracovné listy sa 
dajú použiť pri práci s učebnicou, interaktívnou tabuľou, ako cvičenia na preverenie vedomostí žiakov 
o vnútornej stavbe tela rastlín alebo ako zadanie domácej úlohy. 

Mgr. Lukáš Hecht
ZŠ s MŠ Dolné Zelenice
920 52 Dolné Zelenice
lukas.hecht@gmail.com
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(ISCED 2 – ZŠ a príslušné ro níky gymnázií s osemro ným štúdiom)

V preh adne graficky spracovaných cvi ebniciach žiak nájde základné u ivo, fotografie prie-
behu pokusov a k ú ové u ivo zhodné s u ebnicou. Je v nich priestor na vlastné poznámky 
žiaka a riešenie úloh z u ebnice, nachádzajú sa tu alšie úlohy navyše v porovnaní s u ebnicou. 
V cvi ebnici je vložená vyberate ná dvojstrana, ktorú možno použi  na laboratórne práce, pro-
jekty, príp. poznámky. Žiak už nepotrebuje na chémiu alší poznámkový zošit.

Ponúkané tituly:Ponúkané tituly:
Cvi ebnica z chémie pre 6. a 7. ro ník základnej školy a 1. a 2. ro ník gymnázia 

s osemro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicami pre 6. a 7. ro ník.
Cvi ebnica z chémie pre 8. ro ník základnej školy a 3. ro ník gymnázia s osem-

ro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicou pre 8. ro ník.
Cvi ebnica z chémie pre 9. ro ník základnej školy a 4. ro ník gymnázia s osem-

ro ným štúdiom – korešponduje s u ebnicou pre 9. ro ník.

Objednávky môžete posiela  na adresu expolcvicebnice@gmail.com  0907 811 344
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pre 6. roèník zá
kladných šk

ôl 

a 1. roèník gymnázií
 s o

semroèným št
údiom 

adená z f
inan ných

 prostri
edkov 

vedy, v
ýsk

umu a šp
ortu 

epubliky.

údiomm 

pre 7. roèník zá
kladných šk

ôl 

a 2. roèník gymnázií
 s o

semroèným št
údiom 

túdiomommm m

pre 8. roèník zá
kladnej šk

oly 

a 3. roèník gymnázia
 s o

semroèným št
údiom 

údiom 

pre 9. roèník zá
kladnej šk

oly 

a 4. roèník gymnázia
 s o

semroèným št
údiom 

z finančných
 prostri

edkov 

výs
kumu a šp

ortu 

ky.

www.expolpedagogika.sk


