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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia,
prázdniny sa skončili, čo znamená, že 

školské brány sú už dokorán. Bolo by krásne, 
keby sa žiaci cítili v  škole šťastní. Prieskumy 
ukázali, že to tak nie je. Poznám však veľa ta-
kých, ktorí sa do školy tešia a  chodia do nej 

radi. Ako je to so šťastím učiteľov? Stretla som mnohých učiteľov, ktorí 
učia s láskou. Nič nie je len čiernobiele. Poďme teda na to! Nech sa nám 
všetkým spolu – žiakom i učiteľom – v našich školách nažíva príjemne.

Boli by sme radi, keby počas školského roka bola vaším spoloč-
níkom a  sprievodcom aj Dnešná škola. Ďakujeme za vašu priazeň 
v uplynulom roku. Tešíme sa, že spoločne vstupujeme už do 4. roční-
ka vydávania nášho časopisu. Aj teraz chceme prinášať informácie 
k aktuálnym a odborným témam, rozhovory, pokusy, námety... Radi 
zverejníme vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu, školu, 
a tak inšpirujeme iných.

Do prvého tohtoročného čísla nám poskytol rozhovor riaditeľ 
Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

V odbornej téme sa venujeme analýze učebníc chémie pre 8. a 9. 
ročník základných škôl. Predstavíme vám Kúzelnú fyziku i podnetné 
aktivity v troch školách, a to ZŠ A. Radlinského v Kútoch, ZŠ Ľ. Štúra 
v Šali a ZŠ J. A. Komenského v Komárne. Veríme, že neodmietnete 
potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom a absorbujete vedomosti 
z jazykového okienka.

Veríme, že vám pomôže aktualizovaný prevádzkový poriadok, 
ktorý sme spracovali na základe pripomienok a vyjadrení odborných 
pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva a  podľa vyjadrenia 
hlavného hygienika SR môže slúžiť ako vzor pre učiteľov chémie na 
dopracovanie ich vlastného prevádzkového poriadku. Je k dispozícii 
na stránke www.zuch.sk.

S  novým školským rokom je pred nami druhý ročník súťaže 
Objavujeme čaro chémie. Na vaše podnety sme jej trvanie posunu-
li  od 2. septembra do 15. decembra 2016. Tešíme sa na práce vašich 
žiakov a na stretnutie s vami pri slávnostnom vyhodnotení súťaže na 
5. národnej konferencii učiteľov chémie.

V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolego-
via, úspešný a šťastný nový školský rok.

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety
(email: helena.vicenova@gmail.com).

 Časopis vychádza s fi nančnou podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Na úvod
Vážení čitatelia,
stojíme na prahu roka 2017. Posledné 
dva mesiace starého roka boli pestré. Prí-
roda nám nadelila snehovú perinu, kto-
rá zmenila krajinu na bielu a čistú. Také 
prepotrebné a očakávané zmeny k lepšie-

mu v našom školstve však podľa jej vzoru uskutočniť nejde! 

V rozhovore s riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava  
PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., sa dozviete, že ak-
tívni riaditelia sa rozhodli posunúť slovenské školstvo smerom, 
ktorý nie je len utópiou, bielou snehovou perinou... Predstavuje-
me aj aktivity vydavateľstva, prinášajúce učiteľom prírodoved-
ných predmetov množstvo materiálov. Tešíme sa, že nám posie-
late články, inšpirácie, radosť nám robia uskutočnené aktivity 
v Šintave, Šali, Levoči, Klátovej Novej Vsi i Bratislave. Nemôžu 
chýbať potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom, na ktorých 
sa na každom kroku môžeme stretnúť s hliníkom.

Začiatkom roka si želáme, aby nový rok bol krásny, aby sme 
všetci boli zdraví a šťastní. To želá aj vám, milí naši čitatelia, 
redakcia Dnešnej školy. Pre Združenie učiteľov chémie je tento 
rok výnimočný, jubilejný, a bolo by pre nás cťou, keby sme ho aj 
spoločne oslávili. Srdečne vás medzi nás pozývame! 5. národná 
konferencia učiteľov chémie už klope na dvere!

Tradičné chemické podujatie, konferencia spojená s  vy-
hodnotením súťaže Objavujeme čaro chémie, sa bude konať 
3.  februára 2017 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Do srdca Slovenska nemá nikto z nás ďaleko, a tak dúfame, že 
k nám prídu učitelia z východu aj zo západu. Veľmi sa na vás 
tešíme a veríme, že spolu prežijeme krásne chvíle – poučíme sa, 
pospomíname, stretneme známych, oddýchneme si, oceníme 
prácu a možno si i zaspievame na slávnostnom galavečere.

Príjemné čítanie, šťastný nový rok!

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety 
(email: helena.vicenova@gmail.com). 
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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia,
prázdniny sa skončili, čo znamená, že 

školské brány sú už dokorán. Bolo by krásne, 
keby sa žiaci cítili v  škole šťastní. Prieskumy 
ukázali, že to tak nie je. Poznám však veľa ta-
kých, ktorí sa do školy tešia a  chodia do nej 

radi. Ako je to so šťastím učiteľov? Stretla som mnohých učiteľov, ktorí 
učia s láskou. Nič nie je len čiernobiele. Poďme teda na to! Nech sa nám 
všetkým spolu – žiakom i učiteľom – v našich školách nažíva príjemne.

Boli by sme radi, keby počas školského roka bola vaším spoloč-
níkom a  sprievodcom aj Dnešná škola. Ďakujeme za vašu priazeň 
v uplynulom roku. Tešíme sa, že spoločne vstupujeme už do 4. roční-
ka vydávania nášho časopisu. Aj teraz chceme prinášať informácie 
k aktuálnym a odborným témam, rozhovory, pokusy, námety... Radi 
zverejníme vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu, školu, 
a tak inšpirujeme iných.

Do prvého tohtoročného čísla nám poskytol rozhovor riaditeľ 
Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

V odbornej téme sa venujeme analýze učebníc chémie pre 8. a 9. 
ročník základných škôl. Predstavíme vám Kúzelnú fyziku i podnetné 
aktivity v troch školách, a to ZŠ A. Radlinského v Kútoch, ZŠ Ľ. Štúra 
v Šali a ZŠ J. A. Komenského v Komárne. Veríme, že neodmietnete 
potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom a absorbujete vedomosti 
z jazykového okienka.

Veríme, že vám pomôže aktualizovaný prevádzkový poriadok, 
ktorý sme spracovali na základe pripomienok a vyjadrení odborných 
pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva a  podľa vyjadrenia 
hlavného hygienika SR môže slúžiť ako vzor pre učiteľov chémie na 
dopracovanie ich vlastného prevádzkového poriadku. Je k dispozícii 
na stránke www.zuch.sk.

S  novým školským rokom je pred nami druhý ročník súťaže 
Objavujeme čaro chémie. Na vaše podnety sme jej trvanie posunu-
li  od 2. septembra do 15. decembra 2016. Tešíme sa na práce vašich 
žiakov a na stretnutie s vami pri slávnostnom vyhodnotení súťaže na 
5. národnej konferencii učiteľov chémie.

V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolego-
via, úspešný a šťastný nový školský rok.

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety
(email: helena.vicenova@gmail.com).

 Časopis vychádza s fi nančnou podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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S riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD.

Vyštudoval predmety SJL – OBN – ETV – NBV – INF pre ročníky 
5 – 13. Doktorandské štúdium absolvoval v  rokoch 2004 – 2009 
v  odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej alebo 
odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania na 1. stupni ZŠ. 
V  roku 2015 ukončil rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 
na PF KU v Ružomberku.

Od roku 2002 pôsobí vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 
Šintava. Škola sa pod jeho vedením zapája do mnohých národných 
i medzinárodných projektov. Je členom poradného orgánu ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR – Kurikulárnej rady pre oblasť 
kľúčových otázok výchovy a vzdelávania v SR. Je členom Ústrednej 
predmetovej komisie SJL pri ŠPÚ v  Bratislave, vykonáva funkciu 
predsedu atestačnej komisie na FF UKF v Nitre. Je zamestnaný ako 
expert v ŠIOV v oblasti národnej sústavy kvalifikácií. Je predsedom 
Miestnej organizácie Matice slovenskej v Šintave. Na FF UKF v Nitre 
externe učí, najmä didaktické disciplíny a rétoriku.

Pôsobil ako lektor v  akreditovaných programoch MPC v  Bratislave, publikuje odborné články, hlavne 
v  problematike legislatívy v  školách, didaktiky predmetov, je garantom štyroch akreditovaných programov 
kontinuálneho vzdelávania (Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, 
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese, Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v  školách, 
Využívanie IKT). 

Pracoval ako člen pracovnej skupiny národných projektov Podpora polytechnickej výchovy na základných školách 
a Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií pre analýzu školských vzdelávacích programov a  študijných programov 
VŠ pri ŠIOV v Bratislave, ďalej Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a  stredných školách s  využitím 
elektronického testovania NÚCEM, a  ako posudzovateľ v  projekte Nitriansky model skvalitnenia vyučovania 
slovenského jazyka a  literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania 
cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) na FF UKF v Nitre.

Založil celoštátnu literárnu a výtvarnú súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, registrovanú MŠVVaŠ SR, ktorej 
vyhlasovateľom je Matica slovenská a organizátorom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, zároveň je členom komisie 
na posudzovanie prác. Pomáha ostatným riaditeľom škôl, odbornej verejnosti je známy ako človek presadzujúci 
myšlienky spoločnej školy. Od 24. 11. 2016 je zvolený za predsedu Klubu riaditeľov spoločnej školy.

Web školy: wwww.zssintava.edu.sk
Portál, kde odpovedá na otázky: http://www.direktor.sk

Pán riaditeľ, prvý polrok školského roku 2016/17 sa pomaly končí. Ako ho hodnotíš? 
Doba je veľmi turbulentná. Momentálne sú otvorené mnohé otázky, ktoré sa dotýkajú ďalšej existencie 

a budúcnosti mnohých škôl na Slovensku. Prijatie ohlasovanej zmeny zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl, 
konkrétne zrušenie zvýhodneného normatívu pre školy s menším počtom žiakov ako 250, by viedlo k zániku 
mnohých škôl alebo 2. stupňa škôl, medzi nimi aj tej našej. Mrzí ma, že málotriedky a  školy s vyučovacím 
jazykom maďarským majú výnimku a o školy s vyučovacím jazykom slovenským nikto nebojuje. Stále verím, 
že sa nenájde potrebná dohoda medzi politickými reprezentáciami na takúto zmenu zákona.

Zo strany ministerstva školstva vnímam predstavu istých zmien, ku ktorým chcú celospoločenskú dohodu. 
Pripravili sa ciele, diskutuje sa o nich, mediálne sa dávajú do popredia otázky z cieľov Učiaceho sa Slovenska, 
pripomienkovali sa pripravované novely zákonov (zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov). No je veľa otvorených otázok. Je otázne, ako ďalej… 
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Ako sa prejavili zmeny v spoločnosti na chode ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava?
V našej škole sme zabezpečovali atraktívny 1. polrok nového školského roka s mnohými podujatiami pre 

žiakov školy a  deti materskej školy. Za  všetky akcie spomeniem aspoň dve. Koncom minulého školského 
roka sa žiaci našej školy zapojili do  výtvarnej súťaže s  témou Rusko, ktorú vyhlásilo Veľvyslanectvo Ruskej 
federácie v SR. Všetky práce našich žiakov boli vystavené na recepcii v hoteli Crowne Plaza v Bratislave, ktorú 
veľvyslanectvo usporiadalo v júni pri príležitosti Dní Ruska. Recepcie sa zúčastnilo 700 hostí, medzi ktorými boli 
mnohí predstavitelia vlády, zahraničných diplomatických zborov i osobnosti podnikateľského sektora. Všetci 
hostia mali možnosť dať hlas niektorej 
z  vystavených žiackych prác. Vtedy 
vo svojom príhovore Mimoriadny 
a splnomocnený veľvyslanec RF v SR 
Alexey Leonidovič Fedotov vyzdvihol 
práce žiakov našej školy a  všetkých 
pozval na  prevzatie ocenení a  malé 
pohostenie. To sa konalo 25. 10. 2016 
priamo v  budove veľvyslanectva. 
Ocenení boli všetci zúčastnení. Naša 
škola zároveň získala dve z  troch 
miest: 2. miesto získala Veronika 
Lukačovičová a  1. miesto kolektívna 
práca žiakov 2. triedy. Na záver sme sa 
v ruštine poďakovali za pozvanie.

Noc v  knižnici kráľa Svätopluka sa už stala naším tradičným 
podujatím a  žiaci sa a  ňu veľmi tešia. Tohtoročná bola obohatená 
aktivitami pod vedením Tibora Hujdiča, vystupujúceho pod 
pseudonymom pán Mrkvička, propagátora čítania pre deti a deťom, 
čitateľa rozprávok, bojovníka proti strachu k čítaniu ku knihám. Ďalšie 
aktivity pre žiakov pripravili Mgr.  Silvia Kriváčková a  Mgr.  Jarmila 
Vargová. Večer obohatil spevom aj bývalý žiak školy Matúš Dunajovec.

Teší ma, že do nášho kolektívu od septembra nastúpili Mgr. Marcela 
Čižmárová, vyučujúca matematiku, a RNDr. Helena Vicenová, ktorá 
učí fyziku a chémiu. Teší ma, že sa zvyšuje atraktivita týchto predmetov. 
Teší ma, že žiaci aktívne pracujú v  krúžku Mladý výskumník, 
zúčastňujú sa na  zaujímavých prírodovedných exkurziách, ale aj 
pripravujú pre deti v materskej škole Popoludnia v laboratóriu, ktoré 
sa im veľmi páčia. 

Pán riaditeľ, ďakujem za možnosť pracovať v škole, z ktorej sme v našom časopise prinášali reportáže, 
stretávajúce sa s veľkým ohlasom. Teší ma, že teraz som jednou z vás. V októbrovom čísle sme informovali 
o podpise dohody o spolupráci medzi školami, ktorej si bol iniciátorom. Prečo si sa rozhodol k takémuto 
kroku?

Na našej škole sa stretli dvanásti riaditelia škôl a podpísali dohodu o spolupráci. Na Slovensku často chýba 
spolupráca, do popredia sa dostáva rivalita a súťaženie medzi školami. Verím, že ukážeme ostatným príklad 
vzájomnej spolupráce a podpory, vzájomného uznania, rešpektovania sa, budeme si navzájom oporou, budeme 
organizovať spoločné akcie. V tomto školskom roku sa vzájomne navštevujeme a inšpirujeme.

Ako spolupráca pokračuje?
V prvom rade veľa diskutujeme. 
Na prvej návšteve v ZŠ Zubrohlava sme mali možnosť vidieť priekopnícku školu, zapájajúcu sa do projektov, 

dynamicky sa rozvíjajúcu. Ja by som ju nazval TOP škola Oravy. Teší ma zapálenosť pani riaditeľky Mgr. Renáty 
Pavčovej i  celého pedagogického zboru. Spoločne sme sa v  dohode zaviazali založiť občianske združenie 
Klub riaditeľov spoločnej školy. Podarilo sa. Ministerstvo vnútra SR vykonalo dňom 13. 10. 2016 registráciu 
občianskeho združenia Klub riaditeľov spoločnej školy. Sídlo je na Mierovom námestí 10 v Šintave. Štatistický 
úrad pridelil IČO: 50549731 dňom 21. 10. 2016.  
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Ustanovujúce valné zhromaždenie sa zišlo v  Pobedime, na  ňom ma 
zvolili za  predsedu OZ, schválili sme správnu a  dozornú radu, členský 
príspevok a možnosť pre záujemcov prihlasovať sa. 

Zároveň sme navštívili úžasnú 
rodinnú školu v Pobedime a videli sme 
tvorivého ducha, spevavé talenty, a  to 
znova pod vedením ďalšej šikovnej 
pani riaditeľky PaedDr.  Jarmily 
Gáborovej. Tu sme aj prijali stanovisko 
za KRSŠ k cieľom Učiace sa Slovensko. 

A  v  decembri krásne stretnutie 
v Dechticiach. Na zasadnutí v Dech
ticiach správna rada prerokovala 
otázku zrušenia zvýhodneného nor
matívu pre školy s  počtom žiakov 
do 250, stanovisko k výsledkom PISA, 
spoluprácu v  rámci krajov a  oslove
nie k  členstvu. Správna rada prijala 
nových členov do občianskeho zdru
ženia KRSŠ. Členovia správnej rady 
si pozreli priestory školy, zúčastnili 
sa programu žiakov školy a navštívili 
unikátnu rotundu. Vďaka patrí pani 
riaditeľke PhDr. Svetlane Zacharovej.

Tak to je výborné. Kde sa môžu  
záujemcovia dozvedieť viac infor-
mácií o  Klube riaditeľov spoločnej 
školy?

Web http://krss.webnode.sk/ po
dáva veľa informácií, ak niečo pred
sa len  chýba, môžete poslať otázku 
na klubriaditelov@gmail.com. 

Naše občianske združenie nie je 
otvorené len pre riaditeľov škôl, ale 
pre všetkých záujemcov – jednotliv
cov, ktorí majú záujem sa ozvať, chcú 
spolupracovať a  spoločne riešiť prí
padné problémy. Prihlášku nájdete 
na našej webovej stránke aj v tomto 
časopise.

Veď spolupráca je dôležitá…

Ďakujem za rozhovor, pán riaditeľ, a želám naplnenie vašich vízií.
 Helena Vicenová

http://krss.webnode.sk/
mailto:klubriaditelov@gmail.com
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Cieľové oblasti: 

1.1 Kvalitná výchova a vzdelávanie dostupné pre všetkých: 
Cieľ RŠ-1-1: Vo vzdelávaní sa rozvíja jedinečný potenciál každého učiaceho sa (dieťaťa, žiaka) a napĺňajú sa jeho 
individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom individualizovanej výučby.

Súhlasíme, ale netreba zabudnúť na rozpracovanie kritérií na špecifickú podporu nad bežný rámec (sta-
noviť presné pravidlá na nenormatívne výdavky k asistentom učiteľa, špeciálnym pedagógom, školským 
psychológom, sociálnym pedagógom a k ďalším špecialistom).  Špecialisti na školách sú nutní.

V školách s väčším počtom žiakov je cieľ individualizácie ťažko realizovateľný, najmä pre integrovaných 
žiakov, a preto odporúčame vrátiť sa k odpočtu žiakov z najvyššieho počtu žiakov triedy. 

Cieľ RŠ-1-2: Nový obsah vzdelávania je primeraný veku a potrebám učiacich sa (detí a žiakov), zohľadňuje ich 
materinský jazyk, prispieva k ich celostnému rozvoju, umožňuje individualizáciu výučby a školám ponúka dosta-
točný priestor na jeho realizáciu a zameranie sa na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti, inovatívnosti, experi-
mentovania a objavovania a na budovanie základov hodnôt a postojov a základov zdravého životného štýlu.

Súhlasíme, ale treba prehodnotiť Štátny vzdelávací program tak, aby to napĺňal. Táto úloha nemá byť 
na pleciach škôl – v školských vzdelávacích programoch. Štát sa nezbavuje zodpovednosti, nepresúva úlo-
hy na učiteľov/školy.

Štátny vzdelávací program pre materské školy určuje výkonové a  obsahové štandardy podľa vekových 
skupín: pre deti 3 – 4-ročné, 4 – 5 a 5 – 6-ročné deti. 

Navrhujeme, aby štát vydal pre ZŠ alternatívne učebné plány, z ktorých si škola vyberá, výber potom uvedie 
v školskom vzdelávacom programe. Treba umožniť varianty – spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný, 
variant s voliteľnými hodinami.

Aj do budúcnosti zachovať Rámcový učebný plán pre ZŠ, ktorý  je určený podľa ročníkov a jeho prílohou 
sú všetky učebné osnovy na predmety. V rámci osnov je potrebné striktne stanoviť, ktoré predmety deliť 
na skupiny. Rámcový učebný plán pre SŠ je dobré zachovať na stupeň. 

Odporúčame, ak si škola zavedie nejaký predmet v školskom vzdelávacom programe v rámci voliteľnosti, 
tak si pre daný predmet vypracuje učebné osnovy, ktoré sú prílohou školského vzdelávacieho programu. 

Ak sa materská škola neprofiluje, postupuje podľa ŠVP, ak sa profiluje, vychádza sa zo Štátneho vzdeláva-
cieho programu pre ISCED 0 a v školskom vzdelávacom programe doplnia podmienky. 

Ak si škola nezakladá žiadny predmet, postupuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu. 
Treba zachovať možnosť mať experiment. Pri experimentálnom overovaní nových spôsobov učenia by sa 
postupovalo podľa schválených pravidiel na jeho realizáciu, priebežné a záverečné hodnotenie. Súčasťou 
učebných osnov predmetu sú aj implementované všetky prierezové témy.
Štát cez svoje priamoriadené organizácie plní pre školy servis (metodické materiály, vzory a i.), inak to 
bude opäť fiasko.

Napríklad:
ŠPÚ a MPC vydávajú vzorové TVVP pre učiteľov ZŠ, SŠ, ktoré učitelia môžu použiť. TVVP nie sú povin-
nou dokumentáciou školy, nepodliehajú externej kontrole, formu a rozsah stanovuje škola. Zároveň vy-
dávajú vzorové plány výchovno-vzdelávacej činnosti na každý týždeň, z ktorých si materská škola vyberá.

Pripomienky Klubu riaditeľov spoločnej školy
k Návrhu cieľov Národného programu výchovy 

a vzdelávania – UČIACE SA SLOVENSKO

KRSS
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Cieľ RŠ-1-3: Nový obsah vzdelávania je dostupný prostredníctvom bohatej a efektívne zabezpečovanej ponuky 
učebných materiálov a učebných zdrojov, vrátane koordinovanej ponuky voľne dostupného digitálneho obsahu.

Súhlasíme, ale upozorňujeme, že v základných školách má učebnica svoje dôležité miesto. Nemožno ju 
nahradiť digitálnym obsahom, učebnými materiálmi a podobne. I keď možno zvážiť formát učebníc.

Je dobré otvoriť trh s učebnicami. Treba stabilizovať (pre autorov) Štátny vzdelávací program.
Štát v  rámci rozvoja digitálnej gramotnosti a  modernizácie edukačného procesu vytvorí pre materské, 
základné i  stredné školy portál, na ktorom budú všetky dostupné materiály pre učiteľa prístupné spolu 
s  možnosťou vzájomnej výmeny pedagogických zručností a skúseností. Štát zabezpečí zverejnenie všet-
kých schválených učebníc a pracovných zošitov v elektronickej podobe na portáli eaktovka.sk a umožní ich 
bezplatné využívanie učiteľmi aj žiakmi.

Cieľ RŠ-1-4: V školách je zabezpečená dostupnosť vyhovujúceho materiálno-technického vybavenia, bezbariérové 
prístupy a vysoká miera flexibility vzdelávacieho prostredia.

Súhlasíme. 

Cieľ RŠ-1-5: Systém hodnotenia sleduje krivku rozvoja učiaceho sa (dieťaťa, žiaka), priebežne a  komplexne  
odzrkadľuje jeho aktivity za hodnotené obdobie s dôrazom na pomenovanie silných stránok a možností ďalšieho 
napredovania.

Nesúhlasíme, aby bola nemožnosť opakovania ročníka v ročníkoch 1 – 4.
Neodporúčame predĺžiť primárne vzdelávanie do piateho ročníka, ponechať súčasný stav. 
Odporúčame zaviesť povinný prípravný ročník v materských školách. 
Odporúčame ponechať na rozhodnutí školy spôsob hodnotenia, prípadne ho úpravou Metodickým poky-
nom na hodnotenie a klasifikáciu doplniť.
Je potrebné, aby NÚCEM vydal štandardizované testy s čitateľskou gramotnosťou, tiež testy pre prírodo-
vedné a spoločenskovedné predmety, testy pre rôzne predmety, ročníky – ako pomoc pre učiteľov, ktoré 
môžu využívať pri svojej práci.
Odporúčame Testovanie 5 presunúť na koniec 4. ročníka.
Odporúčame Testovanie 9 realizovať na stredných školách ako náhradu prijímacích pohovorov. Na zák-
lade výsledkov Testovania 9 vytvoriť kritériá s celoslovenskou platnosťou, podľa ktorých budú žiaci môcť 
študovať na príslušnom type školy. 
Súhlasíme s nezverejňovaním výsledkov konkrétnych škôl v Testovaní 5 a 9.

Cieľ RŠ-1-6: V  systéme hodnotenia kvality vzdelávania je základným prvkom sebahodnotenie školy,  
v ktorom si ciele zlepšenia stanovuje samotná škola ako súčasť nepretržitého úsilia o zlepšovanie procesu vzdeláva-
nia a ktoré je zohľadnené v externom hodnotení kvality vzdelávania nezávislým orgánom.

Súhlasíme, ale už dnes sa uskutočňuje v správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy. Kritériá kvality 
školy je potrebné nastaviť cez kritického priateľa školy. Toho vidíme výlučne v Štátnej školskej inšpekcii.

Štátna školská inšpekcia plní úlohu poradného orgánu, ktorý spolupracuje so školami ako poradný or-
gán a vydá školám materiál, v ktorom sa konkretizuje oblasť hodnotenia a kontroly inšpekčnej činnosti. 
Školám pred kontrolou poskytuje poradenstvo  – metodickú návštevu školy a následne po nejakom čase 
vykoná inšpekčnú kontrolu. 

Cieľ RŠ-1-7: Predškolské vzdelávanie v materských školách je garantované pre deti vo veku od 3 rokov a nadväzuje 
na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti vo veku do 3 rokov.

Súhlasíme, ale je potrebné zachovať aj možnosť prijať do materskej školy aj dieťa mladšie ako 3 roky, treba 
stanoviť dokedy. Napríklad až po vstup do základnej školy (alebo dosiahnutie školskej spôsobilosti).
Treba posilniť v MŠ logopedickú prípravu detí.

Cieľ RŠ-1-8: Povinná školská dochádzka sa transformovala na povinné vzdelávanie, pričom základným prvkom 
vzdelávacieho systému je vzdelávací program.

Nesúhlasíme s transformáciou povinnej školskej dochádzky na povinné vzdelávanie. Už dnes existujú iné 
možnosti plnenia školskej dochádzky. Každé rozšírenie možností treba veľmi opatrne zaviesť.
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Cieľ RŠ-1-9: Povinné vzdelávanie je dvanásťročné, pričom veková hranica povinného vzdelávania je posunutá 
o 1  rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) a o 1 rok smerom nahor (ukončenie vo veku 17 rokov).

Súhlasíme, ale sme za zachovanie delenia 1. – 4. – I. stupeň a 5. – 9. – II. stupeň.  V našom školskom sys-
téme nevidíme miesto pre osemročné gymnáziá a tiež, aby žiaci odchádzali na bilingválne školy z nižších 
ročníkov. Treba jasne špecifikovať prípravný ročník (myslíme si, že patrí do materskej školy) a nultý ročník 
(v základnej škole). 

Cieľ RŠ-1-10: Bežné základné školy pro-aktívne začleňujú do  vzdelávania žiakov s  rôznorodým po-
tenciálom, pracujú s  nimi spôsobom, ktorým tento ich individuálny potenciál rozvíjajú a  zároveň  
u nich posilňujú sebavedomie a sebaúctu, samostatnosť a zodpovednosť, vzájomnú spoluprácu, empatiu a pocit 
spolupatričnosti.

Súhlasíme, ale sme za zachovanie špeciálnych škôl.  Deti s mentálnym postihnutím patria primárne do špe-
ciálnych škôl, ktoré sú na to pripravené. 
Začleňovanie áno, ale treba aj patričné vzdelávanie učiteľov, treba rešpektovať odborníkov pri rešpektova-
ní práv dieťaťa. Špeciálne školy by mali vzdelávať aj autistov bez mentálneho postihnutia. 

Cieľ RŠ-1-11: Základné špeciálne školy sa okrem poskytovania vzdelávania menia na centrá odbornosti v procese 
individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bež-
ných školách hlavného vzdelávacieho prúdu.

Súhlasíme, sme za zlúčenie špeciálnych zariadení do centier odbornosti (špeciálna škola, poradňa...). Špe-
ciálne školstvo je na Slovensku dobre vybudované!

Cieľ RŠ-1-12: Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev dostávajú účinnú 
podporu na dosiahnutie významne lepších výsledkov vo vzdelávaní, predčasne neukončujú vzdelávanie na základ-
nej škole a pokračujú vo vzdelávaní na vyšších stupňoch.

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia už dnes dostávajú inú podporu (úľavy, pomôcky), určite nie 
tomu, že nebudú opakovať ročník na prvom stupni ZŠ.  Treba zachovať zápis do 1. ročníka a posudzovanie 
školskej zrelosti.

Cieľ RŠ-1-13: Sú vytvorené podmienky na plnenie povinného vzdelávania v jazykoch národnostných menšín.

Súhlasíme, ale treba dať dôraz na štátny jazyk. 

Cieľ RŠ-1-14: Štát podporuje nielen formálne vzdelávanie a  výchovu (vrátane domáceho vzdelávania), ale aj 
rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a zabezpečuje podmienky na uznávanie vedomostí 
a zručností nadobudnutých rôznym spôsobom.
 
Nie sme proti.

1.2 Kvalitní, spoločensky rešpektovaní a primerane odmeňovaní učitelia

Cieľ RŠ-2-1: Učiteľské povolanie je spoločensky rešpektované, primerane odmeňované a  poskytujúce priestor 
na osobný rozvoj v profesii.

Súhlasíme a ešte rozširujeme:
Je potrebné umožniť učiteľovi výsluhový dôchodok z dôvodu zvýšenej psychickej náročnosti pri výkone 
povolania.

Pri odmeňovaní je treba zabezpečiť dostatočnú finančnú časť na motivovanie učiteľov formou osobných 
ohodnotení alebo odmien.

Treba upraviť platové tabuľky aj po 32 rokoch pedagogickej praxe. 

Cieľ RŠ-2-2: Učiteľ nie je sprostredkovateľom poznatkov, ale sprievodcom v procese učenia sa a škola je miestom 
tímovej spolupráce a komunikácie všetkých aktérov vzdelávania a širšej verejnosti.
Súhlasíme, pričom zdôrazňujeme, že je potrebné budovať podporný servis odborníkov v teréne (okres). 
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Cieľ RŠ-2-3: Uchádzači o učiteľské štúdium sú prijímaní na vysokoškolské štúdium na základe overenia ich pred-
pokladov stať sa dobrými učiteľmi. 

Súhlasíme. Ale treba zvážiť počet VŠ s pedagogickým zameraním.

Cieľ RŠ-2-4: Vysoké školy poskytujú kvalitnú prípravu budúcich učiteľov.

Súhlasíme. Dôraz treba klásť na prax a didaktici predmetov musia ostať v praxi. 

Cieľ RŠ-2-5: Kontinuálne vzdelávanie je novokoncipované ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa so zamera
ním na zmenu obsahu, foriem a kvality vzdelávania.
 
Súhlasíme.  

Cieľ RŠ-2-6: Funguje kariérový systém, ktorý je založený na profesijných kompetenciách a novom atestačnom 
konaní postavenom na obhajobe atestačného portfólia (dôkazy preukazujúce získané profesijné kompetencie). 

Súhlasíme, len to treba správne nastaviť.

1.3 Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava reagujúce na aktuálne a očakávané potreby praxe a osobný 
rozvoj učiacich sa 

Súhlasíme s  cieľmi. Upozorňujeme však na  fakt, že všetko sa to začína na  ZŠ, treba vytvoriť pod-
mienky, aby si žiaci prakticky skúsili a  zažili veci z  odborov, aby bol vytvorený systém zoz-
namovania sa žiakov priamo so školami, odbormi, fabrikami, firmami a  pod., a  to hlavne  
v ročníkoch 7. – 9.  je na ZŠ potrebný kariérový poradca.

1.4 Efektívne fungujúce regionálne školstvo
 
Cieľ RŠ-4-1: Každoročné je zabezpečený dostatočný objem verejných zdrojov na žiaduce fungovanie regionálneho 
školstva, pričom sa dbá na ich hospodárne využitie a taký spôsob ich alokácie, ktorý podporuje naplnenie stanove-
ných cieľov rozvoja výchovy a vzdelávania.

Súhlasíme.  
Cieľ RŠ-4-2: Systém riadenia výchovy a vzdelávania na centrálnej úrovni a na úrovni zriaďovateľov a škôl podpo-
ruje plnenie stanovených cieľov a efektívne fungovanie celého vzdelávacieho systému.

Je potrebné zmeniť systém financovania škôl a školských zariadení. 

Súhlasíme, aby finančné prostriedky boli poskytované výlučne z kapitoly ministerstva školstva. 
Sme za presun materských škôl pod prenesené kompetencie štátu. 
V systéme riadenia škôl má nezastupiteľnú úlohu riaditeľ školy, u ktorého je potrebné zachovať pedagogic-
ké vzdelanie a prax. Zároveň treba pripraviť aj ich ochranu a podporu.
Je potrebné vytvoriť sieť štátnych školských úradov (bývalé KŠÚ) v  krajských mestách, nie sú potrebné 
školské úrady obecné. 
Treba vyšpecifikovať úlohu zriaďovateľa. 

Cieľ RŠ-4-3: Sieť škôl umožňuje kvalitné, efektívne a dostupné vzdelávanie.
Súhlasíme, ale odmietame racionalizáciu (optimalizáciu) siete základných škôl – 2. stupne.

Na záver konštatujeme, že mnohé otázky nie sú riešené. 

V Pobedime 24. 11. 2016            
        
 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., v. r.  
  predseda Klubu riaditeľov spoločnej školy
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Pani konateľka, predstavte nám v  krátkosti činnosť odborného  
nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, s. r. o.

RAABE je členom skupiny Klett, ktorá je jedným z  vydavateľských 
lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. Na Slovensku sa už 17 rokov sna
žíme podporovať kvalitné vzdelávanie. Podstatnú časť našich aktivít tvorí 
vydavateľská činnosť. Vydávame odborné publikácie pre riaditeľov a uči
teľov materských, základných, základných umeleckých aj stredných škôl. 
Spoločne s rozsiahlym tímom erudovaných lektorov prinášame učiteľom, 
žiakom a ich rodičom aj širokú ponuku pracovných zošitov. Nezabúdame 
ani na  žiakov so špecifickými poruchami. V  našej ponuke učitelia náj
du tiež rôzne didaktické pomôcky, ktoré uľahčujú a spestrujú vyučovanie 
v materskej, ale aj základnej škole. Všetky naše materiály vychádzajú zo 
štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podklad
mi, zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.

Súčasťou nášho portfólia sú aj knižné tituly pre všeobecných lekárov, 
lekárnikov a zubárov, pre ktorých takisto vydávame odborné publikácie a brožúry so zámerom prinášať im 
selektované informácie prispôsobené ich špecializácii.

V tomto roku ste začali vydávať aj jazykovú literatúru. Čo zaujímavé ponúkate v tomto segmente titulov?  
V našej ponuke nájdu všetci, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzích jazykoch, až 200 nových knižných titulov – 

v piatich svetových jazykoch, v troch vekových úrovniach a v rôznej jazykovej náročnosti. Ide predovšetkým 
o adaptovanú literatúru velikánov svetovej literatúry v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine a španielči
ne, ale takisto aj o pôvodné cudzojazyčné príbehy pre deti, špeciálne vytvorené na trénovanie cudzieho jazyka. 
Máme Rok čitateľskej gramotnosti a my sa domnievame, že čitateľskú gramotnosť si treba cibriť nielen po slo
vensky, ale aj v cudzích jazykoch.

V segmente jazykovej literatúry chceme našu ponuku v priebehu roka 2017 ešte viac rozšíriť, a to uvedením 
známej nemeckej značky PONS na slovenský trh, ktorá prináša kompletný vzdelávací program pre samoštú
dium jazykov, konkrétne nemčiny a angličtiny. Sme presvedčení, že práve schopnosť dorozumievať sa v cudzom 
jazyku je v dnešnej dobe kľúčová a tomuto smerovaniu prispôsobujeme aj ponuku v RAABE.

Okrem vydávania kníh a učebníc sa venujete aj nevydavateľským aktivitám.  Ktoré sú to?
 Z nevydavateľských aktivít by som spomenula najmä naše vzdelávacie aktivity v podobe odborných konfe

rencií pre riaditeľov a učiteľov, akreditované aj neakreditované školenia, roadshow – bezplatné školenia, ktoré 
pripravujeme pre pedagógov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Pristavme sa pri odborných konferenciách. 
Môžete nám ich bližšie predstaviť?

Pre pedagógov organizuje RAABE už niekoľ
ko rokov dve konferencie ročne. Jedna s názvom 
ŠKOLA sa koná vždy na jeseň a je určená najmä 
pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov všetkých ty
pov škôl, ktorých zaujímajú legislatívne otázky 
školskej praxe. Druhá pod názvom UČITEĽ NIE 
JE GOOGLE sa koná vždy v júni a je určená pre 
všetkých učiteľov. Pri organizácii oboch konfe
rencií využívame naše medzinárodné kontakty 
a  slovenským učiteľom sprostredkovávame pria
my kontakt a  skúsenosti s  lektormi, ktorí sú vo 
svojich krajinách uznávanými kapacitami. 

Rozhovor s Mgr. Mirou Schrimpelovou, 
konateľkou odborného nakladateľstva 

RAABE Slovensko
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Aké témy prinášate na konferenciách?
Prinášame témy, ktoré práve hýbu pedagogickou obcou, a nevyhýbame sa ani tým problematickým. Ostatný 

ročník letnej konferencie Učiteľ nie je Google bol v tomto zmysle naozaj prelomový. Slovenským učiteľom sme 
priniesli lektorov až z ďalekej Indie, Nového Zélandu, Nemecka, Švajčiarska... Verejne sme otvorili témy, ako 
je vzdelávanie migrantov, rovnosť šancí vo vzdelávaní či rozvoj prírodovedného vzdelávania už v materskej 
škole. Stúpajúci počet účastníkov oboch konferencií nám dáva dostatočne za pravdu, že ideme tým správnym 
smerom. Najbližšia konferencia UČITEĽ NIE JE GOOGLE  sa bude konať 15. – 16. júna 2017. Učitelia sa určite 
majú na čo tešiť.

Združenie učiteľov chémie dlhodobo presadzuje podporu prírodovedným predmetom. Čo robíte a čo 
pripravujete nové pre prírodovedné predmety?

Prírodovedné predmety boli vždy podstatnou súčasťou produktového portfólia odborného nakladateľstva 
RAABE. Pracovné zošity pre žiakov základných škôl z predmetov biológia, fyzika a prírodoveda prešli v po
slednom období výraznou reedíciou, ich obsah sme zredukovali a upravili v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom. Učiteľom aj žiakom sa tak dostáva do rúk materiál v podobe jedného pracovného zošita na celý 
školský rok. 

Okrem tlačených materiálov ponúkate aj elektronicky šírené informácie pre pedagógov. Čo máte pripra-
vené pre učiteľov prírodovedných predmetov?

Učiteľom prírodovedných predmetov napríklad v  pravidelnej mesačnej periodicite zasielame tzv. kalei
doskop prírodných vied. Pomocou jednoduchých aktivít a pokusov prinášame učiteľom návody, ako rozvíjať 
u žiakov už od najnižších ročníkov vnímanie medzipredmetových vzťahov. Pravidelne prinášame stále nové 
aktivity, využiteľné priamo na vyučovacích hodinách prírodovedy, biológie, matematiky, fyziky a samozrejme 
aj chémie. Stačí sa na stránke www.skolskyportal.sk zaregistrovať a učiteľom budeme pravidelne zasielať všetky 
tieto bonusové materiály.

Súčasťou RAABE sa stalo aj kompletné portfólio vydavateľstva Expol Pedagogika, ktoré má pre oblasť 
prírodovedného vzdelávania bohatú ponuku pracovných zošitov i učebníc. Aké spoločné aktivity pripra-
vujete?

Prvou spoločnou aktivitou RAABE a Expol Pedagogika bola napríklad naša letná séria bezplatných školení 
pre učiteľov základných škôl, ktorej cieľom bolo rozvíjať pozitívny vzťah k prírodovedným predmetom u žia
kov na 2. stupni ZŠ. Naši lektori prešli v auguste spolu 7 miest v rámci celého Slovenska a vyškolili takmer 800 
učiteľov, ktorí si mohli spoločne vyskúšať rôzne praktické aktivity z učiva šiestackej fyziky. Okrem iného sme 
účastníkom roadshow predstavili aj úplne novú metodiku k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymná
zia s osemročným štúdiom. Uvedomujeme si, že učitelia nevyhnutne potrebujú metodické príručky pre učeb
nice, ktoré využívajú vo vyučovacom procese. Toto bola prvá lastovička a na budúci rok pripravujeme aj ďalšie, 
napríklad metodiku k učebnici Biológia pre 5. ročník ZŠ, ktorej autorkou je PaedDr. Mária Uhereková, PhD. 

A čo chémia? Pripravujete nové metodické príručky aj pre nás učiteľov chémie? 
K nasledujúcemu školskému roku pripravujeme jednak novú učebnicu chémie pre 7. ročník základnej školy 

a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom podľa aktuálne platného Štátneho vzdelávacieho programu, ako 
aj metodiku k učebnici a Cvičebnicu chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom. Všetky spomenuté tituly by mali byť k dispozícii v septembri 2017. 

Učiteľom chémie je určený aj nový titul „Éčka v potravinách“.
Tak znie názov novej metodickej príručky pre učiteľov chémie o éčkach 

v  potravinách, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. 
Aj napriek tomu, že Štátny vzdelávací program venuje pozornosť téme éčok 
aj v predmete chémia biológia a dokonca aj fyzika, žiadny takýto vzdeláva
cí materiál doteraz neexistoval. Učiteľom príručka ponúka nielen základné 
informácie o éčkach, ich pôvode a označení, ale aj metodický materiál pre 
učiteľov ako návod na prácu so žiakmi na tému éčok v potravinách vo vyu
čovacích predmetoch. Pomáha naplniť výkonový štandard Štátneho vzdelá
vacieho programu a obsahuje aj pracovné listy pre žiakov, ktoré sú využiteľné 
priamo na vyučovaní.

http://www.skolskyportal.sk
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Zachytili sme projekt Erasmus+, týkajúci sa prírodovedného vzdelávania na prvom stupni. Teší ma, že 
je v ňom zastúpená aj škola, na ktorej pôsobím – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Predstavíte nám bližšie 
tento projekt?

Na základe výsledkov našich prieskumov väčšina učiteľov pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať príro
dovedné predmety na 1. stupni základnej školy, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako 
motivovať žiakov, a tiež pre špecifickosť kurikula a učebných osnov prírodovedných predmetov. Ak si k tomu 
pridáme fakt, že práve zručnosti v prírodovedných predmetoch sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou základ
nej gramotnosti, je namieste uvažovať, ako vychovávať vedecky uvedomelých občanov. Množstvo vzdelávacích 
stratégií Európskej únie a rôznych výskumných analýz už potvrdilo, že motivácia by mala byť medzi mladými 
ľuďmi podporovaná už v ranom vzdelávaní. 

V  tejto súvislosti sa tiež už neraz konštatovalo, že učiteľ je vo vzdelávaní stále vnímaný ako kľúčový fak
tor, ktorý môže mať zásadný vplyv na súčasné potreby a systémovú reformu. Posilnenie profesijného profilu 
učiteľa si však vyžaduje jeho neustály a kontinuálny rozvoj. Pod vplyvom všetkých týchto skutočností začalo  
1. októbra 2016 odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko realizovať nadnárodný projekt s názvom I – S.K.Y.P.E. 
(Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education), ktorý je zameraný práve na podporu uči
teľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl. Projekt je financovaný s podporou Európskeho 
programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+. 

Kto je cieľovou skupinou projektu I – S.K.Y.P.E.?
Cieľovou skupinou sú najmä učitelia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy, ale tiež žiaci vo 

veku 6 až 10 rokov a v neposlednom rade politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích postupov 
v štáte. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 5 500 učiteľov 1. stupňa ZŠ, žiakov, 
politikov a akademikov. Naším zámerom je, aby projekt I – S.K.Y.P.E. mal výrazný vplyv na vzdelávací systém 
tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prostredníctvom výmeny vedomostí a skúseností medzi školami, 
univerzitami, vedeckými združeniami a firmami. 

Ako to chcete dosiahnuť?
Chceme navrhnúť a  vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov prírodovedných predmetov na  1. stup

ni základnej školy; chceme realizovať workshopy ponúkajúce učiteľom alternatívne a  inovatívne spôsoby 
učenia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy; chceme vytvoriť a  spustiť online platformu  
I – S.K.Y.P.E., ktorá bude slúžiť ako zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov. Spoločne s partner
mi, medzi ktorými je ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, sa budeme usilovať o návrh, vytvorenie aj predstavenie 
konceptu reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov; a v neposlednom rade plánujeme zorgani
zovať medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu.

ZUCH v tomto školskom roku vyhlásilo 2. ročník súťaže Objavujeme čaro chémie. V prvom ročníku 
súťažilo 68 prác. Vyhodnotenie súťaže a oceňovanie sa uskutočnilo na 4. národnej konferencii učiteľov ché-
mie, ktorá sa konala v Nitre za prítomnosti vtedajšej štátnej tajomníčky Romany Kanovskej. Teší nás spo-
lupráca s vaším nakladateľstvom v 2. ročníku, čím súťaž nadobudne novú dimenziu. Povedzte nám o nej.

V RAABE vždy radi podporujeme projekty, ktoré prispievajú k rozvíjaniu prírodovedného vzdelávania u detí 
a žiakov. Okrem podpory formou darčekov pre výhercov, 2. ročník súťaže Objavujeme čaro chémie podporíme 
aj mediálne – a to prostredníctvom najväčšieho komunitného portálu pre učiteľov, stránkou www.skolskypor
tal.sk, ktorú prevádzkujeme. 

V  týchto dňoch pripravujeme so Združením učiteľov chémie Memorandum o  spolupráci, ktoré, veríme, 
prinesie nové spojenie síl v oblasti prírodovednej gramotnosti. 

Pre učiteľov predmetu chémia bude azda zaujímavá informácia, že naša spolupráca sa už čoskoro rozvinie aj 
do podoby nového spoločného projektu, a síce celkom novej súťaže s názvom Chémia pod pokrievkou – Skús 
pokus. Súťaž vyhlásime spoločne vo februári 2017 na 5. národnej konferencii učiteľov chémie. My v RAABE sa 
veľmi tešíme na tento projekt a sme radi, že Združenie učiteľov chémie bude pritom.

Ďakujem za  rozhovor, pani konateľka, teším sa na  ďalšiu spoluprácu. Želám vášmu nakladateľstvu 
úspešné plnenie cieľov, ktorých je nemálo, a veľa pekných nových projektov. 

 Helena Vicenová

http://www.skolskyportal.sk
http://www.skolskyportal.sk
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Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.
Záštitu nad súťažou prevzal:  Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby DrSc., fyzik,  

bývalý predseda SAV, predseda Vedeckej rady SAV
Odborný garant: RNDr. Helena Vicenová, Združenie učiteľov  chémie

CIEĽ SÚŤAŽE: 
Hravou a zábavnou formou podnietiť náklonnosť detí k vednému odboru a ukázať, že chémia je súčasťou bežného života. 
Naučiť žiakov základné znalosti o zdravej úprave jedla.
Povzbudiť záujem detí o problematiku budúcnosti potravín. 

CIEĽOVÁ SKUPINA: 
Súťaž je určená žiakom 6. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií a ich učiteľom chémie. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: 
Úlohou súťažných tímov je vymyslieť a demonštrovať pokus s bežnými potravinami v laboratórnych podmienkach v škole. 
Zrealizované pokusy majú tímy za úlohu zachytiť na maximálne 4minútové video a poslať do súťaže. Vyhrávajú originálne 
a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí odborná komisia a verejnosť na internetovej stránke www.expolpedagogika.sk. 
Najlepšie družstvá sa zúčastnia na záverečnom evente a získajú množstvo zaujímavých cien.

OBDOBIE KONANIA SÚŤAŽE: 
Oficiálne vyhlásenie súťaže a začiatok registrácie: 3. február 2017
Ukončenie posielania príspevkov: 15. apríl 2017
Uverejnenie súťažných príspevkov na sociálnych sieťach a internete: 20. apríl – 20. máj 2017
Vyhodnotenie súťaže: koniec mája 2017 

ÚČASŤ V SÚŤAŽI:
Účasť v súťaži je bezplatná.
Súťaže sa môžu zúčastniť iba družstvá.
Tím môže pozostávať minimálne z dvoch a maximálne z ôsmich osôb.
Členovia tímu sú žiaci druhého stupňa základnej školy. 
Žiaci majú rozdelené úlohy v  tíme: hovorca, experimentátor, režisér 
záznamu atď. 
Učiteľ má úlohu vedúceho tímu, supervízora a radcu. 
Učiteľ samotný experiment fyzicky nevykonáva. 
Súťaže sa môže zúčastniť aj viac tímov z jednej školy.

HODNOTENIE SÚŤAŽE:
Hodnotenie je dvojfázové. Videá/prezentácie odoslané do súťaže bude posudzovať odborná porota aj verejnosť.
Odborná porota hodnotí úroveň a náročnosť pokusu, ako aj spracovanie a kreativitu príspevku podľa presne daných kritérií. 
Odborná porota udeľuje prvé, druhé a tretie miesto.
Prvých 20 najlepších videí, ktoré určí odborná porota uverejní organizátor na internetovej stránke www.expolpedagogika.
sk, kde ich hodnotí verejnosť.
Tri prezentácie s najväčším počtom hlasov získajú Cenu verejnosti. 

VÝHRY: 
Tri najlepšie družstvá, ktoré určí odborná porota a tri najlepšie družstvá, ktoré určí verejnosť, získajú vecné ceny.
Víťazné základné školy získajú zľavu na cvičebnice chémie z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. 
Tri najlepšie družstvá, ktoré určí odborná porota a tri najlepšie družstvá, ktoré určí verejnosť, sa zúčastnia na záverečnom 
evente, ktorého témou bude molekulárna gastronómia.

Viac informácií o súťaži získate na www.expolpedagogika.sk. 

Chémia pod pokrievkou – Skús pokus
Propozície prvého ročníka chemickej súťaže

Chémia pod pokrievkou – Skús pokus
Čo sa stane, keď vymývame múku vo vode? Čo dokáže ocot a sóda? Aký je rozdiel medzi kyslou a zásaditou látkou 
a kde v kuchyni ju nájdeme? Na tieto a ďalšie otázky budú hľadať žiaci odpoveď pomocou experimentov s potravi-
nami, ktoré bežne nájdu doma v kuchyni.

http://www.expolpedagogika.sk
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27. októbra 2016 naša škola privítala učiteľov mate-
matiky, cudzích jazykov, informatiky a chémie z okresu 
Levoča na  okresnom metodickom dni, ktorého organi-
zátorom bolo oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdra-
votníctva Školského úradu. Jednotlivé klubové rady mali 
pripravené zaujímavé podujatia, ktoré prispeli k ďalšie-
mu vzdelávaniu učiteľov. 

Okresný metodický deň učiteľov matematiky bol 
zameraný na vyučovanie finančnej matematiky pomo
cou projektového vyučovania. Klubovú radu učiteľov 
matematiky viedla Mgr. Zuzana Šefčíková. Lektorkou 
bola Mgr. Daniela Guffová, PhD., Katedra matematiky, 
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Ban
skej Bystrici.

Klubovú radu učiteľov cudzích jazykov viedol Mgr. Martin Kokavec. Lektorkou bola PaedDr. Eva Lange, Fo
reign Language Publications, Bratislava. Pracovná časť bola rozdelená do dvoch workshopov a bola zameraná 
hlavne na rozvíjanie čitateľskej zručnosti. 

Klub učiteľov informatiky pod vedením Ing.  Jozefa Dindu sa sústredil primárne na  prácu v  prostredí  
PSPadu, vytvárali rôzne úvodné strany pre webové stránky.  

Klubovú radu učiteľov chémie vied
la Mgr.  Monika Hámorová. Lektorkou 
bola RNDr.  Helena Vicenová, predsed
níčka Združenia učiteľov chémie, členka 
Ústrednej predmetovej komisiu ŠPÚ pre 
chémiu, členka Slovenskej komisie che
mickej olympiády a  autorka úloh v  ka
tegórii D.

Mgr. Monika Hámorová ukázala uči
teľom prácu s  Molabom na  hodinách 
chémie, a to v  7. ročníku pri téme Vplyv 
faktorov na  rýchlosť chemickej reakcie, 
a  ukázala dva experimenty s  využitím 
Molabu. 

Okrem nich predviedla experimenty pri témach alkalické kovy – chemické jojo so sodíkom a exotermické 
reakcie alebo sacharidy – gumový medvedík v chlorečnane. 

RNDr. Helena Vicenová oboznámila prítomných učiteľov chémie s 53. ročníkom chemickej olympiády. In
formovala o inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre chémiu aj o prevádzkovom poriadku, ktorý si 
môžu učitelia stiahnuť z webovej stránky Združenia učiteľov chémie. Odpovedala na množstvo otázok učiteľov. 
Vysoko ocenila metodický deň ako významnú pomoc pre učiteľov.

Učitelia sa dohodli na ďalšom programe Klubu chémie, ktorý sa bude konať v máji budúceho roku. 

 Mgr. Monika Hámorová
 Základná škola
 Gašpara Haina 37
 054 01 Levoča
 monika.hamorova@zsghle.sk

Metodický deň okresu Levoča

mailto:monika.hamorova@zsghle.sk


Predstavujeme a informujeme

15

Dôkazom toho, že „keď človek robí viackrát 
to isté, nikdy to nie je to isté“, je aj Vedecká noc 
v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi.

Bol november 2012, keď sme veľmi nesmelo, 
ale dúfajúc, že sa to podarí, zorganizovali prvú 
Vedeckú noc u nás v škole. Odozva bola mimo
riadne priaznivá a doslova nás hnala do ďalšie
ho ročníka. A potom do ďalšieho a ďalšieho... 

Tento rok, 11. 11. 2016, to bol už 5. ročník 
tejto mimoriadne obľúbenej akcie školskej, 
obecnej, okresnej... No nezaslúži si to poriad

nu oslavu?  A tak sme začali premýšľať, ako dať Vedeckej noci slávnostný ráz. Už pri otvorení tohto ročníka 
v  chodbových priestoroch to žilo! Po  spoločnom burácajúcom odpočítavaní celej masy ľudí vystrelili nad 
hlavy účastníkov konfety a 5. ročník mohol začať. Na poschodí čakalo na všetkých prekvapenie v podobe 
muffiniek s logom Vedeckej noci. Upiecť cca 600 kusov by sa bez pomoci rodičov a  kolegov nedalo zvládnuť. 
Tu musím vyzdvihnúť ochotu všetkých zainteresovaných. Ďalšou novinkou tohto roka bola na podpisy náv
števníkov pripravená 55ročná školská kronika, do  ktorej zaznamenávame naozaj len tie najvýznamnejšie 
udalosti. Napriek tomu sme dúfali, že konečne budeme mať prehľad, koľko ľudí sa u nás počas Vedeckej noci 
premelie, 331 podpisov ani zďaleka nevystihovalo skutočnosť. Jednou z našich priorít je predstaviť návštevní
kom každý rok nové „veci“. 

Doposiaľ sme naozaj nezopakovali ani jeden pokus, 
vedecký jav či iný prírodovedný fenomén. Tentokrát 
to bola chemikova záhradka, výroba acetylénu, lávová 
lampa, suchý ľad, sublimácia jódu, dôkaz ťažkých kovov 
v  kozmetike, teplotná rozťažnosť, optická tabuľa, tre
cia sila, hydrostatický tlak, paleontológia, koža, stonka, 
kremeň so svojimi odrodami a motýle. Jeden z návštev
níkov o  nás do  okresného týždenníka Tempo napísal: 
„V  odborných učebniach školy sa odohrával doslova fes
tival zručností a  vedomostí jej žiakov. Vynikajúco zor
ganizované podujatie mohlo nového a  nepripraveného 
návštevníka doslova ohromiť.“ 

Poslední návštevníci odchádzali po 22. hodine a my (36 prezentujúcich žiakov a 2 učiteľky) sme sa už ne
vedeli dočkať veľkolepého ohňostroja na školskom dvore. Zaslúžili sme si ho!  Potom prišla na rad tradičná 
večera a na záver opäť mimoriadne  prekvapenie – krásna torta upečená špeciálne na túto príležitosť jednou 
z  mamičiek. Všetci mladí vedátori sa vrátili domov v  sobotu ráno, síce unavení a  vyčerpaní z  náročného 

predchádzajúceho dňa, večera a noci (odborné učebne 
školy sme upratovali v noci asi do 2.00 hod.), ale pri 
srdci nás všetkých hrial neskutočne príjemný pocit 
z dobre vykonanej práce. Už piatykrát! 

 Mgr. Silvia Bielichová
 ZŠ Klátova Nová Ves
 958 44  Klátova Nová Ves 351
 bielichova.s@azet.sk

Vedecká noc oslavovala svoju päťročnicu
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Blížil sa 15. október 2016 a  mňa stále intenzívnejšie 
prenasledovala otázka, ako zmeniť bratislavskú prechádz-
ku na chemickú. Prichádzali myšlienky, vedomosti, vďaka 
ktorým som si už čoskoro uvedomil, že realizovať program, 
súvisiaci s históriou chemických vied v Bratislave vôbec nie 
je ťažké. Naše hlavné mesto bolo ešte prednedávnom che-
mickou veľmocou.

 V  sobotu ráno na  hlavnú železničnú stanicu prišiel 
typický zelený vlak. Radosť a očakávanie žiakov Základ
nej školy s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava, 
vystupujúcich z neho, boli zrejmé už na prvý pohľad. 

Po krátkom privítaní kráčame k autobusu mestskej hromadnej dopravy a vystupujeme na zastávke Zocho
va. Prechádzame nie najkrajším podchodom, vstupnou bránou do Starého mesta. Dejiny medicínskych vied, 
farmakológie a samotnej chémie majú v Bratislave hlboké korene – práve tie sme sa spoločne vybrali hľadať.  

Zámerne vediem našu malú delegáciu cez Kapitulskú 
ulicu, ktorá si zachovala svojskú povojnovú tvár histo
rickej časti mesta. Okná, ktoré neodhaľujú iba tajomstvá 
miestností a  izbičiek, ale i  tvár celého neba, sú krásne 
strašidelné a pripomínajú skôr zrúcaninu niekde na za
budnutom kopci v  lese ako centrum Bratislavy. Zasta
víme sa pred starodávnou lekárňou Salvator. Tri tabule 
na fasáde pomaly sa rozpadávajúcej budovy rozprávajú 
o  časoch, v  ktorých Bratislavčania ovládali tri jazyky. 
Priestory lekárne sú prázdne a veľkú slávu dokumentu
jú už len staršie fotografie. Žiakom odovzdávam mapky, 
na ktorých usilovne hľadajú miesto, kde sa práve nachá

dzame. Rozprávam krátky príbeh o tom, že v roku postavenia tejto budovy nemávali domy bežne päť poschodí, 
takže sa vnímala ako obdivuhodne vysoká stavba. Došlo k tomu z dôvodov úspory, lebo pozemok, ktorý bol 
v čase stavby k dispozícii, neponúkal iné možnosti, len stavať smerom k nebesám.  

Nádvoria budov Universitas Istropolitana nám poskytujú príjemnú a pokojnú atmosféru. Kráľ Matej Korvín 
dal práve tu vybudovať prvú vysokú školu na území dnešného Slovenska. Okrem iného sa tu vyučovali aj prí
rodovedné a medicínske disciplíny, a tak bolo možné prvé vysokoškolské štúdium v týchto smeroch. Žiakov 
zaujíma studňa, nachádzajúca sa na mieste. Kto vie prečo, ale i mňa láka možnosť hodenia mincí do vody. 
Priania zostávajú nevyslovené, aby sa splnili, a keby vedela studňa rozprávať, možno by sme sa dozvedeli aj 
o nedostatkoch školstva v 15. storočí. 

Kráčame ďalej, opúšťame priestory starodávnej školy cez mohutnú bránu a  prichádzame na  priestranné 
Hlavné námestie. Pre chemikov je priam životu dôležité poznať jednotky, hmotnosť aj  iné parametre, ako 
dĺžka, koncentrácia a podobne. Na tomto námestí sa kedysi dávno konali trhy, a veru tak ako dnes, i vtedy sa 
našli špekulanti, obchodníci, pre ktorých nebol vždy meter rovnaký. Na ochranu spotrebiteľa mesto dalo zriadiť 
vzorové etalóny, ktoré sú zabudované do muriva Primaciálneho paláca. Žiaci pozorujú čepeľ, lakeť, ale i kovovú 
guľu z dela, ktorá dodnes vytŕča z veže Mestskej radnice. Aj za tým istotne stojí chémia, však čo iné dokáže 
vystreliť z dela náboj?

Na námestí nás pozoruje Napoleon s kovovým pohľadom, ale my ho už v tejto chvíli sledujeme z veľkej výšky, 
z vrchu spomínanej veže. Mestské múzeum poskytuje prehľad celej našej histórie – od obchodných artefaktov, 
cez fotografie, vedu aj oblečenie. Vnímam, že žiaci sa viac tešia na voľný vzduch, slniečko, ako na útroby sta
rodávnych priestorov. Nad niektorými exponátmi doslova preletíme, taktiež sa teším na ďalšiu zastávku. Keď 

Chemická atmosféra aj bez laboratória

http://zssintava.edu.sk/
http://zssintava.edu.sk/
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opúšťame priestory Primaciálneho paláca, ešte pár slov odznie pod podobizňou Paracelza, švajčiarskeho lekára 
a filozofa, ktorý krátko pôsobil i v Bratislave a tvoril tu svetoznáme Paracelzove spisy. Počas prechádzky vysvet
ľujem mladým zvedavcom, že v roku 1777 Mária Terézia vydala publikáciu Taxa pharmaceutica Posoniensis, 
prvý zoznam látok, využiteľných na liečenie, ktorý bol akýmsi prvotným liekopisom pre celý svet. Pochopiteľ
ne, obsahoval i také zlúčeniny a prvky, ktoré v dnešnej dobe na liečenie nemožno používať, dokonca sú prísne 
stráženými jedmi. 

Zostávame pri téme farmakológie – postavíme sa do brány farmaceutickej expozície U červeného raka. Žiaľ, 
z pôvodnej zbierky tu zostalo už iba veľmi málo, môžeme len dúfať, že historické a ničím nenahraditeľné ex
ponáty sú na bezpečnom mieste. Záhradku lekárne pozorujeme z mostíka, pod ktorým kedysi prúdil prítok 
Dunaja. Žiaci ma bombardujú otázkami, medzi ktorými sú chemické i historické. 

Blíži sa koniec tematickej prechádzky, ešte krátka zastávka pri Univerzitnej nemocnici Milosrdných bratov 
a o chvíľu sme vo veľkom nákupnom centre pri Dunaji. Nikto netuší, že pod nami sú všade základy priemysel
nej chémie. Z ľavej strany Kablo, kde vyrábali káble a izolanty, pred nami Apollo, prvý petrochemický kombi
nát, ktorý rozhýbal celú našu krajinu, z pravej strany Gumon, veľkovýrobca pneumatík a všetkého možného 
z gumy. Ukazujem fotografie a náš pohľad sa zameria na esteticky výborne riešený most Apollo. Žiaľ, pamätnú 
tabuľu už niekto zničil, takže spomíname iba vďaka fotografiám. Náš chemický príbeh nekončí tak smutne, ako 
napríklad rafinéria, čiže bombardovaním, ale voľným programom. Úspory a vreckové sa tu míňajú mihnutím 
oka. Žiaci, ale aj my, učiteľský tím, kupujeme potrebné, ale i úplne nepotrebné vecičky, spomienkové predmety. 

Prechádzame novým Starým mostom na petržalskú stranu Dunaja, ešte posledné spoločné fotografie a už 
stojíme na zastávke električky. Po mnohých desaťročiach máme možnosť prechádzať cez Dunaj električkou. Čas 
doslova uteká rýchlosťou krásnej novej električky a práve teraz cítime, ako dobre sme sa zoznámili a koľko vecí 
ešte potrebujeme jeden druhému povedať, porozprávať. Opäť stojíme na nástupišti a žlté svietiace písmenká 
na orientačnej tabuli nekompromisne oznamujú, že vlak už čoskoro odchádza. Počujeme známy dámsky hlas 
z reproduktorov, ktorý hlási: Prosím, ukončite nástup, vlak hneď odíde. Nastupujú žiaci, cez matné sklá vlaku 
vidno už len neznáme postavičky. Vlak odchádza. Krásne počasie, veľa radosti a smiechu, výborná komunikácia 
a deň s ľuďmi, ktorých si vážime. A prečo tak trošku aj smútok? Stačí sa započúvať do známej pesničky: Lúčenie 
pozná každý z nás, v lúčení je oheň aj mráz... 

 Mikuláš Bartal
 Európske lýceum
	 Jedľová	7,	821	07	Bratislava
  mikulas.bartal@gmail.com
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Už dlhší čas som rozmýšľala o možnosti uskutočniť jednoduché 
experimenty s predškolákmi v našom meste. Keď sa mi do ruky 
dostalo mimoriadne číslo časopisu Dnešná škola s témou Malí vý-
skumníci, vedela som, že niektoré experimenty určite vyskúšam. 
V tomto mimoriadnom čísle RNDr. Helena Vicenová zaujímavo 
a  pútavo popísala pätnásť edukačných aktivít, z  ktorých som 
vybrala desať. Prepracovala som ich na  podmienky našej ško-
ly. Tento projekt som nazvala „Zábavná chémia pre malých vý-
skumníkov“. Experimentmi som chcela u  predškolákov vzbudiť 
záujem o prírodné vedy.

V našej škole nesídli materská škola, a preto som oslovila materskú školu na Ulici 8. mája v Šali. Riaditeľka 
školy Beata Sobotová ma pozvala na stretnutie s rodičmi predškolákov, na ktoré som išla s malou dušičkou. 
Mala som obavu, či rodičia budú mať pochopenie pre moju aktivitu. Keď som vstúpila do triedy, zistila som, že 
niektorých rodičov som učila v minulosti chémiu na našej škole. Mnohí z prítomných si určite pamätali zaují
mavé experimenty na hodinách chémie a na chemickom krúžku. Hneď v ten deň sa mi prihlásilo deväť rodičov.

Experimenty s predškolákmi som uskutočňovala v našej škole  každú stredu od 15.00 hodiny. Deti ma vždy 
v materskej škole netrpezlivo čakali. Spolu sme prešli do školy, kde ich čakali pripravené pomôcky. Pri prí
prave aktivít mi pomáhali moji krúžkari – deviataci. Na spoluprácu sa tešili rovnako ako ja a na záver každé
ho stretnutia predviedli jeden z experimentov, ktorý ich zaujal na zábavnej chémii. Práca s predškolákmi ma 
uspokojovala. Zaujímavé bolo pozorovať, ako predškoláci v novom prostredí spočiatku nesmelo a s obavami, 
no neskôr so záujmom a nadšením pozorovali vznik farebných červíkov, výbuch sopky, nafukovanie balónov, 
vznik farebných kvetov, bublinkových hadov, lávovej lampy a farebnej bublaniny.

Počas experimentov som predškolákov hravým spôsobom oboznamovala so základnými prvkami báda
nia. Deti som usmerňovala rozhovorom a  povzbudzovala ich pri manipulácii s  chemickým sklom – kadič
kou, odmerným valcom, tyčinkou, lievikom, pipetou, injekčnou striekačkou a bežnými chemikáliami – octom, 
kyselinou citrónovou, prírodnými farbivami a sódou bikarbónou.

Pri práci sa mi osvedčilo rozloženie lavíc v tvare U. Deti videli na seba aj na mňa. Pri experimentoch som ich 
mohla usmerňovať. Počas bádania a pozorovania predškoláci pracovali samostatne. Pri manipulácii s pomôc
kami si rozvíjali jemnú motoriku. 

Predškoláci sú deti veľmi vnímavé. Ich poznatky a skúsenosti ďalej pretrvávajú na základnej škole. Keď sa 
takéto deti dostanú do rúk učiteľa, ktorý aj napriek nie práve najvhodnejším materiálovým podmienkam na vy
učovacích hodinách ďalej rozvíja ich zručnosti bádaním, záujem o prírodné vedy sa tak zvyšuje.

Všetky stretnutia s  predškolákmi ma 
napĺňali nadšením a  spokojnosťou. Prí
jemné bolo vidieť rozžiarené očká detí, 
ich výkriky a výskanie počas experimen
tov. So záujmom počúvali, čo nového 
som pre nich s deviatakmi pripravila, a so 
zážitkami sa vždy pochválili aj rodičom. 

 Ing. Aneta Šebeňová
 ZŠ Ľudovíta Štúra
 Pionierska 4, 927 01Šaľa
 anetasebenova@gmail.com

Zábavná chémia pre malých výskumníkov  
v ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali
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Počas Týždňa vedy a techniky sa na Slovensku organizujú 
mnohé podujatia zamerané na popularizáciu vedy a techni-
ky. Cieľom podujatí  je hlavne vzbudiť záujem u mladých 
ľudí a rozvíjať ho najrôznejšími spôsobmi. Niekoľko rokov 
za  sebou (8 rokov) výber žiakov z našej školy prezentoval 
rôzne demonštračné pokusy pred Slovenským národným 
múzeom (SNM). Žiaci sa snažili popísať postup, ukázať po-
kus, vysvetliť jeho podstatu, motivovať svoje publikum. 

Na základe predchádzajúcich skúseností, spätnej väzby a diskusie sme zistili, že všetci žiaci chcú byť pria
mymi účastníkmi takýchto aktivít, nielen pozorovateľmi. Spolu s kolegyňami sme sa dopracovali k záveru, že 
zrealizujeme súbor aktivít formou tvorivých dielní na našej škole. So žiakmi sme sa dohodli, že práve oni budú 
hlavnými aktérmi a  vedúcimi svojich pracovísk, budú v  postavení učiteľa – teda budú vzdelávať, realizovať 
pokusy spolu s účastníkmi podujatia – ich žiakmi. Vytvorili sme realizačný tím a v rámci chemickej, fyzikálnej 
a biologickej sekcie sme si prerozdelili činnosti, rozdelili žiakov do skupín a pustili sa do práce.  

K súčasným najmodernejším inovačným trendom vo výchovnovzdelávacom procese patrí projektové a sku
pinové vyučovanie.  Oba tieto trendy sme sa snažili využiť v najväčšej miere. 

Z predchádzajúcich pedagogických skúseností sa nám potvrdila efektivita projektového vyučovania v ob
lasti rozvíjania sociálnych a komunikačných kompetencií, kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu, hlavne 
rozvíjanie kompetencií pracovných a kompetencií smerujúcich k iniciatívnosti a podnikavosti. Tento spôsob 
aplikujeme bežne počas iných mimovyučovacích aktivít, napríklad Chemday, Chemnight, October Sky. Výzvou 
pre nás všetkých bolo pripraviť žiakov do rolí učiteľov a naučiť ich vykonávať príslušnú aktivitu s ich vlastnými 
žiakmi. Vštepenie schopnosti správneho usmerňovania počas vykonávania danej aktivity bolo alfou a omegou 
nášho aplikovania skupinového vyučovania do praxe. Nasledovali hodiny plánovania, trénovania, tvorby pos
terov, pozvánok, dramatizácie učiteľského povolania a zdokonaľovania sa... Všetko bolo premyslené, precvičené 
a očakávaný druhý novembrový týždeň – Týždeň vedy a techniky – sa mohol začať. 

Prvý ročník Tvorivých dielní Aprogenu hýril aktivitami. Naši žiaci v úlohách učiteľov pracovali spoločne 
so svojimi žiakmi na rôznych úlohách. Spomeniem aspoň niektoré z nich: zostrojovali hmyzí hotel, hrali sa 
hmatové pexeso, uvarili vlastné mydlo, balzam podľa vlastnej príchute, ekoplastelínu obľúbenej farby, zisťovali, 
čo všetko je viditeľné pod UV svetlom vlastnoručne vyrobenou UV lampou, vyrábali interferenčné obrázky, 

olejové obrázky s využitím povrchových javov, palicu dažďa, spektro
metre, v ktorých boli mriežkou kúsky CD.

Počas dvoch dní nás navštívilo takmer sto žiakov z rôznych škôl. 
Jedným z mnohých splnených cieľov bolo vybrať pokusy, kde sa niečo 
recykluje, prípadne využije namiesto vyhodenia. Ďalším veľmi dô
ležitým cieľom bolo vytvorenie pozitívnej atmosféry, nabitej chuťou 
do učenia a vyrábania. Každý žiak si mohol zobrať svoj vlastnoručne 
vyrobený produkt zo všetkých dielní. 

Na  základe spätnej väzby od  žiakov našej školy i  žiakov z  iných 
škôl sme sa utvrdili v  opodstatnení popularizácie prírodovedných 
predmetov praktickými činnosťami. Už J. A. Komenský v 17. storočí  
tvrdil, že priemerný človek si zapamätá 90 % z toho, čo vykonáva sám 
aktívne. Dovolím si s ním súhlasiť.

Krátky videozostrih z akcie na: 
https://www.youtube.com/watch?v=qE4Q7Ff6Pls

 Mgr. Martina Habľáková
 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
 Teplická 7, 831 02 Bratislava
 hablakovam@gmail.com

Tvorivé dielne

https://www.youtube.com/watch?v=qE4Q7Ff6Pls 
mailto:hablakovam@gmail.com
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Hliník pozná každý, nie každý však vie o histórii jeho 
výroby na Slovensku. Jeden z dôvodov, prečo je dobré 
o  nej niečo vedieť, je jasné uvedomenie si súčasného 
pokroku tejto výroby. Druhý dôvod je ten, že vo vše
obecnosti môžu mnohé historické spôsoby výroby veľ
mi dobre poslúžiť na  názorné vysvetlenie niektorých 
zaujímavých chemických tém. 

Pozrime sa najskôr na to, z čoho sa vyrába hliník. Je to 
najrozšírenejší kov na našej planéte, takže by sme mohli 
prísť k záveru, že by sa mohol vyrábať takmer z hocičo
ho, napríklad z úplne bežných silikátových hornín ob
sahujúcich živce alebo sľudy či z obyčajného blata, kto
ré je tvorené rôznymi ílovými minerálmi. Tvorí v nich 
spolu s  kremíkom podstatnú časť ich štruktúry. Ak si 
uvedomíme, že horniny, po ktorých chodíme, obsahu
jú v priemere takmer 16 hmotnostných percent hliníka 

(na oceánskom dne je to o polovicu menej), je na počudovanie, že na každom kroku nezakopávame aj o veľké 
kusy tohto kovu. Ten je však  spoľahlivo viazaný v štruktúrach týchto minerálov a získať ho z nich je veľmi dra
hé. Popri dobe bronzovej a železnej nepoznáme aj dobu hliníkovú, zároveň aj to, že kov bol objavený až v roku 
1827, súvisí práve s náročnosťou jeho získavania.  

Hliník sa vyrába z  bauxitu, čo je hornina obsahujú
ca ako hlavnú zložku minerály gibbsit Al(OH)3, diaspor 
αAlO(OH)  a böhmit γAlO(OH). Vedľajšími zložkami sú 
najmä minerály železa a kremíka. Prvé z nich mu dávajú hne
dočervené sfarbenie. Z bauxitu sa najskôr musí získať čistý 
oxid hlinitý, z ktorého sa hliník vyrába elektrolýzou jeho ta
veniny s kryolitom alebo fluoridom hlinitým, ktoré slúžia ako 
tavidlá znižujúce teplotu tavenia. Oxid hlinitý má veľmi vy
sokú teplotu tavenia (2072 oC) a vďaka tavidlám sa zníži o ne
uveriteľných približne 1000 oC. Kryolit je bledošedý minerál, 
ktorého zloženie zodpovedá chemickému vzorcu Na3AlF6. 
Získanie čistého Al2O3, vstupnej suroviny pre elektrolýzu, 
vyžaduje odstránenie oxidu železitého a  oxidu kremičité
ho. Zbaviť sa oboch látok možno reakciou jemne zomletého 
bauxitu s nadbytkom roztoku hydroxidu sodného, pri ktorej 
hliník zostáva v roztoku a železo sa vyzráža. SiO2 sa vo forme 
zrazeniny oddelí až po ochladení roztoku. Tepelným spraco
vaním zrazeniny hydratovaného oxidu hlinitého získame čistý oxid hlinitý. Pri jeho elektrolýze hliník vzniká 
na uhlíkovej katóde. Na anóde sa tvoriaci kyslík reaguje s uhlíkom elektródy za vzniku oxidu uhličitého. 

Tento kov sa u nás začal vyrábať po 2. svetovej vojne v Žiari nad Hronom a vyrába sa tam dodnes. Prvý závod 
sa tu začal stavať v roku 1951 a počítalo sa s tým, že bude spracovávať rudu z Maďarska. U nás sa totiž bauxit 
v priemyselne využiteľných množstvách nenachádza. Napriek tomu, že bauxitu je na Slovensku málo, stojí za to 
zmieniť sa o ňom. Vzniká zvetrávaním bežných silikátových hornín v teplom a vlhkom prostredí, ktoré sú typic
ké pre tropické a subtropické pásmo. To znamená, že výskyt bauxitu svedčí aj o existencii takýchto podmienok 
v minulosti. Chemická stránka zvetrávania spočíva v tom, že z minerálov sa postupne vylúhujú alkalické kovy, 
alkalické zeminy a napokon aj kremík. Výsledkom je úplné rozbitie štruktúry týchto tvrdých minerálov a vznik 
mäkkého substrátu so značne zmenenou farbou, ktorá je zvyčajne červenohnedá, vďaka vysokému obsahu oxi
du železitého. Ak sme sa sťažovali na nedobytnosť tohto kovu, nebola to celkom pravda. Príroda túto chemickú 

Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
 O výrobe hliníka

Bauxit, hlavná primárna surovina na výrobu hliníka.

Dnes už historická snímka izolácie skládky 
odpadov po spracovaní bauxitu v Žiari nad 
Hronom.
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extrakciu zvláda celkom dobre, avšak problémom je, že 
jej to trvá veľmi dlho. Ak teda uvidíme červené pôdy 
v tropických a subtropických oblastiach, spomeňme si 
na bauxit. Sú to pôdy s veľmi nízkym obsahom humusu 
a vznikajú podobným spôsobom.

Vráťme sa k  histórii výroby na  Slovensku. Spome
nutý podnik sa od  roku 1954 volal Závod Slovenské
ho národného povstania a výroba sa v ňom začala už 
rok predtým. Po 2. svetovej vojne bol pre rozvoj prie
myslu na Slovensku obrovským prínosom, avšak jeho 
prevádzka bola spojená aj s významným poškodzova
ním životného prostredia, ktoré súviselo predovšetkým 
s  emisiami fluóru. Zdrojom fluóru bol už spomenutý 
minerál kryolit. Tu pripomeňme, že fluór je v malých 
množstvách veľmi užitočný prvok, pretože sa podieľa 
na budovaní kostí. Jeho nadbytok má však na živé or
ganizmy mnoho negatívnych účinkov, ku ktorým patrí 
hlavne poškodenie kostí. Je veľmi zaujímavé, že tak ako 
nadbytok fluóru spôsobil veľké škody, tak ešte nedávno 
(pred 2. svetovou vojnou) mal neďaleký banskoštiavnický región úplne iný problém. Bol ním, naopak, nedo
statok iného halogenidu jódu. Jeho nedostatok vo vode a v potrave spôsoboval strumu, závažné ochorenie štít
nej žľazy, ktoré sa prejavovalo jej enormným zväčšením a zároveň aj rôznymi degeneratívnymi a mentálnymi 
poruchami. Bolo to vlastne endemické ochorenie tohto kraja, ktoré sa po vojne vyriešilo prídavkom jodidu 
draselného do jedlej soli.  

 
Existujú dva veľmi symbolické pomníky starej výroby hliníka na okraji Žiaru nad Hronom. Prvým sú opus

tené stavby niekdajšej obce Horné Opatovce, ktorá zanikla práve v  dôsledku spomenutých emisií. Druhým 
symbolom je skládka odpadu po spracovaní bauxitu. Vďaka veľkým investíciám v súčasnosti už nepredstavuje 
pre okolie žiadne nebezpečenstvo. Aké škody však dokážu alkalické kaly po výrobe hliníka napáchať, sme mali 
možnosť vidieť v roku 2010, keď sa v Maďarsku pri meste Ajka pretrhla hrádza s takým kalom. Túto možnosť 
však máme aj teraz. Stačí, ak si do internetového prehľadávača obrázkov vložíme dve slová – Ajka a bauxit.                  

Dnes sa hliník vyrába v  impozantnom mo
dernom podniku spoločnosti Slovalco, ktorý je 
lokalizovaný pri niekdajšom starom závode. Aj 
vďaka 226 elektrolyzérom v  takmer kilometer 
dlhej hale je tento podnik najväčším spotrebite
ľom elektrickej energie na Slovensku. Hliník sa 
tu už nevyrába z bauxitu, ale z čistého oxidu hli
nitého, a problém s fluórovými exhalátmi bol už 
technickými opatreniami vyriešený. A nakoniec 
ešte jedna poznámka. Slovo hliník je odvodené 
od slova hlina, takže názov blízkej obce Hliník 
nad Hronom, ktorá vznikla v 11. storočí, samo
zrejme, nemôže mať pôvod v názve tohto kovu. 
Tento názov mu dal rok po objavení hliníka čes
ký prírodovedec Ján Svatopluk Presl. 

Obnovený kostol niekdajšej obce Horné Opatovce, 
ktorá zanikla vďaka emisiám fluóru z minerálu 
kryolitu.

Nový moderný podnik na výrobu hliníka patrí spoločnosti 
Slovalco. Vďaka elektrolýznej technológii je najväčším 
spotrebiteľom elektrickej energie na Slovensku.  
(Obrázok venovala akciová spoločnosť Slovalco.)

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

 

 

To je heslo žiakov na ZŠ Rozmarínovej v Komárne, pretože 

chémia sa tu stala obľúbeným predmetom nejedného žiaka. 

Naše hodiny okrem zábavných pokusov spestrujú aj 

chemické vtipy. Niekoľko sa ich nám už podarilo zozbierať, 

a preto by sme sa o ne chceli s vami podeliť. Veríme, že vás 

tieto „perly“ zo školských lavíc pobavia. 

 Prečo chemik nevypije kyselinu? Pretože má svoje zásady!  

 Ten gram je opitý, keď je na mól?  [g/mol]  

 Hélium vstúpi do baru. 

Barman mu hovorí: "Vzácne plyny neobsluhujeme!" 

Hélium nereaguje.   

 Teba vyrobili z draslíka, rádia, síry a sodíka? Pretože si 

 K-Ra-S-Na ♥  

 Počuli sme, že Kyslík a Horčík si spolu vyšli. Čo my na to? 

OMg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Tóth 

ZŠ Rozmarínová 1 Komárno 

94501 Komárno 

 

Chémia je

To je heslo žiakov na ZŠ Rozmarínovej v Komárne, pre
tože chémia sa tu stala obľúbeným predmetom nejedného 
žiaka. Naše hodiny okrem zábavných pokusov spestrujú aj 
chemické vtipy. Niekoľko sa ich nám už podarilo zozbierať, 
a preto by sme sa o ne chceli s vami podeliť. Veríme, že vás 
tieto „perly“ zo školských lavíc pobavia.

zz Prečo chemik nevypije kyselinu?  
Pretože má svoje zásady! 

zz Ten gram je opitý, keď je na mól?  [g/mol] 

zz Hélium vstúpi do baru. 
Barman mu hovorí: „Vzácne plyny neobsluhujeme!“ 
Hélium nereaguje.    

zz Teba vyrobili z draslíka, rádia, síry a sodíka?  
Pretože si KRaSNa. ❤

zz Počuli sme, že Kyslík a Horčík si spolu vyšli.  
Čo my na to? OMg. 

Mgr. Marek Tóth
ZŠ Rozmarínová 1 
945 01 Komárno
marek.toth16@gmail.com
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                       Klub riaditeľov spoločnej školy                  
                      PRIHLÁŠKA ZA ČLENA ZDRUŽENIA 

 
Názov organizácie: 

 
Adresa organizácie: 
 
IČO/variabilný symbol:              DIČ: 

 
Telefón:    Fax:    Email: 

 
Štatutárny zástupca organizácie (titul, meno, priezvisko): 
 
Upozornenie: 
Člen združenia sa môže zúčastňovať na Celoslovenskom zasadaní pléna KRSŠ. Ročný členský poplatok je 
momentálne vo výške 25,- € za kalendárny rok.  
Prihláška sa posiela na adresu: KRSŠ, Mierové nám. 10, 925 51 Šintava. 
  
  
 
                          ....................................................... 
                             Pečiatka a podpis riaditeľa školy 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

              Klub riaditeľov spoločnej školy 
                 PRIHLÁŠKA ZA ČLENA ZDRUŽENIA 

 
Meno a priezvisko, titul: 

 
Adresa bydliska: 
 
Číslo OP/variabilný symbol:     

 
Telefón:       Email: 

 
Pracujem v školstve ako: 

 
Upozornenie: 
Člen združenia sa môže zúčastňovať na Celoslovenskom zasadaní pléna KRSŠ. Ročný členský poplatok je 
momentálne vo výške 5,- € za kalendárny rok.  
Prihláška sa posiela na adresu: KRSŠ, Mierové nám. 10, 925 51 Šintava. 
Správna rada potvrdzuje prijatie za člena a týmto dňom vzniká členstvo. 
 
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do OZ podľa zák. č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) občianskemu združeniu KRSŠ na 
účely členstva v OZ. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať. 
 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. 
 
 
                       ....................................................... 
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Jazykové okienko
Tak a taký

Obidve zámená  majú spoločnú ukazovaciu funkciu, no 
je problém, ak ich zamieňame.

Majú presne rozdelené úlohy: príslovkové zámeno tak 
stojí pri príslovkách a  slovesách, kým zámená taký, 
taká, také  patria k prídavným menám. 

Zámená taký, taká, také vyjadrujú intenzitu vlastnosti 
alebo stavu, napríklad taká dobrá torta, taká lahodná 
chuť, také šťavnaté ovocie, taký zaujímavý pokus, také ori-
ginálne riešenie, buď taký dobrý, boli takí veselí. 

Zámeno tak má charakter príslovky, ukazuje na spôsob alebo mieru deja či stavu, napríklad 
vedel tak lichotiť, tak upútať pozornosť, tak dobre, tak šťastne, tak pekne, tak smutno.

 PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
 Katedra slovenského jazyka
 FF UKF v Nitre
 molsiak@ukf.sk

Oznam

5. národnú konferenciu učiteľov chémie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne 

v predmete chémia na všetkých typoch škôl

Termín: 3. február 2017 (polročné prázdniny)

Miesto: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Garanti: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., RNDr. Helena Vicenová

Moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 

Program konferencie a návratka sú zverejnené na stránke www.zuch.sk

Združenie učiteľov chémie 
a

Fakulta prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici

pozývajú na

Foto: Patrik Petráš

http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/pracovnici/kmetova/index_sk.html
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