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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia,
máme za sebou prvé dva mesiace roka
2015. Teší ma, že nám minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler poskytol rozhovor, aj jeho deklarovaná podpora
prírodovedným predmetom. Dočkali sme sa
schválenia dokumentov, o ktorých sa viedli dlhé diskusie a vstúpia do
platnosti od septembra 2015. Ich správnosť overí prax.
Teším sa z vydarenej 3. národnej konferencie učiteľov chémie,
ktorá sa konala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je už
peknou tradíciou, že toto významné podujatie otvára dekan hosťujúcej fakulty a aj minister školstva pozdraví účastníkov prostredníctvom listu. Na konferenciu sme dostali veľa kladných ohlasov, z ktorých niektoré zverejňujeme. Moje poďakovanie patrí prednášateľom,
organizátorom i všetkým účastníkom konferencie.
Verím, že vás budú inšpirovať aktivity, o ktorých píšeme v čísle,
a možno aj vo vašej škole zorganizujete prírodovedný deň, pripravíte
so žiakmi modelovaciu hmotu, zostrojíte jednoduchú meteorologickú
stanicu, prípadne budete na hodinách chémie skúmať tvaroh bádateľskou metódou.
Spoločne sa zamyslíme nad tímovou prácou v škole a osobnosťou učiteľa. Predstavíme vám, ako uplatňujú prvky polytechnickej výchovy v pilotných školách, zapojených do úspešného národného projektu, zameraného na podporu profesijnej orientácie žiakov a rozvoj
prírodovedného a technického vzdelania, ktorý už druhý rok realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Záujemcom o fotografovanie ponúkneme možnosť zapojiť sa do súťaže.
Ani v tomto čísle nebudú chýbať Potulky po Slovensku s Karolom
Jesenákom, návšteva v Šintave a Jazykové okienko.
Želám vám príjemné čítanie.
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Rozhovor s osobnosťou

S ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Jurajom Draxlerom
Nástup Juraja Draxlera do rezortu školstva bol priam raketový – po
trojmesačnom pôsobení vo funkcii štátneho tajomníka zasadol na ministerský post. Školstvo patrí medzi najťažšie rezorty a do volieb veľa času na
realizáciu nových koncepcií nezostáva. Každá vláda deklaruje jeho prioritu, žiaľ, potom na to zabúda. V januárovom čísle sme uverejnili rozhovor
s riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Martinom Bodisom.
Svoje odporúčania pre nového ministra zhrnul do troch oblastí:
1. Sfunkčnenie priamoriadených organizácií – mali by sa vrátiť k svojmu prvotnému poslaniu, teda začať
poskytovať servis pre školy.
2. Zreformovanie Štátnej školskej inšpekcie – personálne zmeny, zadefinovanie jej úlohy, ktorá má byť
predovšetkým v poradenskej činnosti a následne v jej kontrole.
3. Realizácia úprav, ktoré sa dajú urobiť rýchlo a uľahčia život v školách – sú nimi legislatívne zmeny zákonov 596/2003, 245/2008, 317/2009 či 597/2003.
Pán minister, patria tieto oblasti medzi vaše priority?
S týmito prioritami sa stotožňujem, ja som to už aj viackrát deklaroval, takže budeme postupovať týmto
spôsobom.
Čo očakávate od ŠVP, ktorý bude platiť od septembra 2015?
Nové štátne vzdelávacie programy budú o niečo prehľadnejšie ako tie doterajšie. Som rád, že sa do osnov
zavádza pracovné vyučovanie. Deti by mali mať možnosť oboznámiť sa s jednoduchými pracovnými nástrojmi
a osvojiť si základné manuálne zručnosti. Pozitívne vnímam, že sme posilnili dotáciu prírodovedných predmetov a matematiky. Je to niečo, čo v osnovách chýbalo, a odpovedáme tým na ohlasy priamo z terénu, priamo
z učiteľskej obce. Teším sa, že vznikol okolo vzdelávacích programov široký konsenzus v školskej obci a sú s nimi viac-menej všetci spokojní.
Učiteľov trápi navyšovanie počtu žiakov v triedach, aj to, že nie sú financie na delenie triedy. Sťažuje sa
práca učiteľa a v neposlednom rade sa to odrazí na kvalite školy. O kvalite škôl, jej meraní a hodnotení škôl
sa veľa diskutuje. Akú stratégiu budete v tomto smere presadzovať?
Nie som priaznivcom zjednodušených rebríčkov, ktoré do verejnosti a do učiteľskej obce vnášajú chaos. Na
druhej strane však uznávam, že musíme merať kvalitu škôl a vytvárať im spätnú väzbu, aby ony samy vedeli, kde
majú ešte pridať, ako lepšie učiť žiakov.
Do budúcna pripravujeme v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v školstve
projekt, v rámci ktorého sa bude merať tzv. pridaná hodnota. Je to veľmi dobrý spôsob, ako ukázať škole efektívnu prácu so žiakom – čo mu škola odovzdala v porovnaní s tým, aké mal znalosti a zručnosti, keď do jednotlivých ročníkov nastúpil. Na toto vieme naviazať cez moderné nástroje. Škola veľmi rýchlo zistí z elektronického
reportovania, v ktorých oblastiach musí pridať, vo vyučovaní konkrétnych predmetov.
Na to je dobré naviazať už aj prácu školskej inšpekcie, ktorá by sa mala zameriavať cielene práve na takéto
výstupy a pomáhať škole zlepšovať sa v oblastiach, v ktorých zaostáva. Myslím si, že aj školám samotným pomôže, keď sa takýmto spôsobom dozvedia, čo sa od nich očakáva, kde by mali pridať, a svojím spôsobom tam
bude aj súťaživý prvok, ale zdôrazňujem, rozumný súťaživý prvok.
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Rozhovor s osobnosťou
Exminister Dušan Čaplovič deklaroval podporu prírodovednému vzdelávaniu, aj váš predchodca
Peter Pellegrini pokladal za dôležité prírodné vedy a manuálne zručnosti žiakov. V novom ŠVP sú navýšené
hodiny pre prírodovedné predmety. V rámci Národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov
základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi, ktorý realizuje ŠIOV, dostalo 49 škôl moderne
vybavené laboratóriá. Môžu sa tešiť aj ďalšie školy na pokračovanie tohto úspešného projektu?
Určite chceme pokračovať vo vybavovaní laboratórií, zo štrukturálnych fondov chceme dať viac peňazí aj
na posilnenie praktického vyučovania na školách, na zariadenie dielní či učební. Dúfam, že sa mi v dohľadnom
čase podarí získať balík peňazí, cez ktorý by sme mohli obnoviť telocvične. Mimoriadne sa teším na to, že budem chodiť do regiónov a vidieť, ako sa rekonštruujú telocvične, dielne, laboratóriá, a žiak bude mať možnosť
prakticky, alebo fyzicky získavať zručnosti. Škola nemá byť podľa môjho názoru o tom sedení a nasávaní vedomostí, človek sa tam musí pohybovať, musí skúmať a experimentovať.
Dostala som tip od našej vernej čitateľky, zatiaľ študentky, ako ušetriť v školstve peniaze. Myslí si, že
by to bola výborná volebná stratégia, podporili by ju aj rodičia. Navrhuje zrušiť jednodňové polročné, aj
týždňové jarné prázdniny a letné skrátiť o dva týždne. Trojtýždňové prázdniny by začínali od 1. februára.
Ušetrilo by sa na kúrení, všetci by sa dosýta polyžovali – dokonca spoločne by sa mohli stretať rodiny z celého Slovenska. Oslovil vás takýto nápad?
Je to zaujímavá otázka, ešte som sa nad tým nezamýšľal, ale keď pôjdem nabudúce do terénu, tak sa opýtam
aj učiteľov, aj žiakov, aj rodičov, ako sa na to pozerajú a čo si o tom myslia.
Ďakujem vám za rozhovor a aj za záujem o prácu Združenia učiteľov chémie, za pozdrav, ktorý sme
odovzdali vo vašom mene účastníkom 3. národnej konferencie učiteľov chémie.
Helena Vicenová

Na aktuálnu tému

3. národná konferencia učiteľov chémie
2. februára 2015 sa poslucháreň AMOS zaplnila do posledného miesta účastníkmi konferencie organizovanej Združením učiteľov chémie v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave.
Téma konferencie Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých
typoch škôl, je tradičnou témou, vychádzajúcou z hlavných cieľov
Združenia učiteľov chémie, ktorými sú najmä pomoc učiteľom, priblíženie, sprostredkovanie najnovších informácií nielen z chémie, ale aj
z diania v školstve. Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, tešili sme sa
z veľkého počtu účastníkov konferencie (96 prítomných).
3. národnú konferenciu učiteľov chémie otvoril dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Účastníkom konferencie sa prihovoril aj podpredseda Slovenskej chemickej
spoločnosti prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. Moderátor konferencie PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., odovzdal
prítomným pozdrav od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, MA.
Predsedníčka Správnej rady Združenia učiteľov chémie (ZUCH) RNDr. Helena Vicenová oboznámila prítomných so Správou o činnosti ZUCH za školský rok 2013/14, Výročnou správou za rok 2014 a Plánom práce
na rok 2015. Dokumenty boli schválené všetkými prítomnými 63 členmi ZUCH.
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Na aktuálnu tému
S hlavnými referátmi vystúpili:
doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
• Inovatívne vzdelávanie a hodnotenie v chémii
Príspevok bol pohľadom na zmeny, ktoré sa dejú vo vyučovaní chémie na ZS a SŠ za ostatných 25 rokov
s dôrazom na nástup digitálneho obsahu a digitálnych technológií. Boli uvedené aj nové pohľady na hodnotenie učenia sa žiakov.
prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU, Trnava
• Čo je induktívne prírodovedné vzdelávanie?
Pojmy induktívny, resp. deduktívny sú všetkým učiteľom všeobecne známe. V prednáške odznelo veľa zaujímavých informácií o tom, ako sa dajú uvedené postupy využiť pri orientácii v perspektívnej koncepcii
prírodovedného vzdelávania.
doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., Pedagogická fakulta KU, Ružomberok
• Nanomateriály a ľudské zdravie
Koncom 20. storočia vznikol nový chemický odbor nanochémia, ktorá sa zaoberá skúmaním vlastností nanomateriálov. Nanomateriály už nie sú len v laboratóriách vedcov, ale stretávame sa s nimi v bežnom živote,
a preto je namieste otázka týkajúca sa ich vplyvu na ľudský organizmus.
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
• Efektívnosť projektového vyučovania v chémii
Jedným z riešení, ktoré by prispeli k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti, je aj využívanie projektovej metódy vo vyučovaní. Táto metóda dokáže žiaka aktivizovať a vzbudiť jeho záujem o prírodné vedy. Projektové
vyučovanie je založené na riešení teoretických alebo praktických problémov na základe aktívnej činnosti žiaka.
Chce prekonať nedostatky bežného vyučovania, ako je izolovanosť, odtrhnutosť od životnej praxe, zmechanizovanie a strnulosť školskej práce, odcudzenie od záujmov žiakov, jednostranné pamäťové učenie a nízka
motivácia.
V príspevku bolo poukázané, ako možno zaradiť projektové vyučovanie do výučby chémie, v čom sú jeho
silné pozitívne stránky, v čom je efektívnejšie v porovnaní s tradičným spôsobom výučby ako aj problémy spojené s jeho realizáciou.
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Na aktuálnu tému
Počas obedňajšej prestávky si učitelia mohli zahrať chemickú hru ChemPoly.
V rámci popoludňajších tvorivých pracovných stretnutí v sekciách vystúpili Mgr. Ingrid Kováčová
a RNDr. Igor Gallus z Ministerstva vedy, výskumu a športu SR, ktorí oboznámili prítomných s návrhmi Štátnych
vzdelávacích programov a Rámcových učebných plánov pre základné školy a gymnáziá, ktoré po schválení budú platiť od septembra 2015. Zodpovedali na otázky a pripomienky prítomných. V diskusii vystúpil aj riaditeľ
Štátneho pedagogického ústavu doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), predstavila projekt E-test.

Mgr. Jana Cibuľková a Mgr. Martin Šponiar z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave predviedli Chemickú
šou, ktorá sa prítomným veľmi páčila.

Nasledovali výberové sekcie:
Sekcia A
Mgr. Alžbeta Slavkovská, ZŠ Vagonárska, PopradSpišská Sobota
• Skúmame tvaroh

Sekcia C
RNDr. Mária Berová, NÚCEM, Bratislava
• Testovanie z prírodovednej gramotnosti
Mgr. Stanislava Horváthová, PhD., NÚCEM, Bratislava
• Bloomova taxonómia

Mgr. Jana Cibuľková, PRIF UK, Bratislava
• Zelená chémia

Sekcia D
Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.
• Badatelská výuka chemie pomocí počítačem podporovaných experimentů

Sekcia B
Mgr. Silvia Bielichová, ZŠ Klátova Nová Ves
• Vedecká noc – keď slová pohladia dušu
Mgr. Martin Šponiar, PRIF UK, Bratislava
• Používanie tabletov v školách
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Na aktuálnu tému
Bezprostredné odozvy na konferenciu (výber reakcií z e-mailov a sociálnej siete)
RNDr. Marika Blaškovičová, ZŠ Andreja Radlinského Kúty: ...som unavená, ale úžasné!
Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka a redaktorka odborného časopisu Manažment školy v praxi: Pridávam sa k Marike a ďakujem.
Mgr. Vladimír Chríbik, ZŠ Nová Dedinka: Perfektná akcia, ďakujem.
Ing. Lucia Dovalová, ZŠ Badín: Vďaka. Množstvo podnetných informácií, poznatkov, vzácnych stretnutí, vymenených skúseností... Vedela by som si predstaviť v takomto duchu pokračovať aj ďalší deň, aby sme všetko postíhali.
Mgr. Mária Feješová, ZŠ Vlčany: Aj ja sa pridávam veľkým ĎAKUJEM za všetko, čo sme zažili na 3. národnej
konferencii učiteľov chémie. Všetka česť organizátorom – 100 %.
Mgr. Silvia Bielichová, ZŠ Klátova Nová Ves: Na konferencii som sa cítila veľmi dobre. Zoznámila som sa so
zaujímavými ľuďmi a to je vždy príjemné. Ešte raz ďakujem za príležitosť zviditeľniť našu školu.
PaedDr. Pavol Bernáth, ZŠ Majerníkova, Bratislava: Výborná konferencia, chválim akčného moderátora.
Mgr. Ľudmila Klementisová, Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava: Chcem sa poďakovať za príjemne strávené dopoludnie na dnešnej konferencii. Najviac sa mi páčil príspevok doc. Brestenskej, dokázala by som ju
počúvať celé hodiny, aj sa pýtať a nasávať... Pri príspevku o nanočasticiach som myslela na svojich študentov,
ktorí by pokojne takúto zaujímavú prednášku zvládli. Okrem iného som stretla svojho spolužiaka z Košíc Marka a vymenili sme si kontakty... No a, samozrejme, nesmiem zabudnúť na svoju kolegyňu Danku Sedláčkovú,
mimoriadne kvalitnú modernú učiteľku, didaktičku, priateľku a skvelú osobu...
RNDr. Alena Košiarová, Gymnázium Metodova, Bratislava: Konferencia bola fajn, program ozaj nabitý. Mnohé
myšlienky boli podnetné (hodnotenie žiakov), len si neviem predstaviť, ako by to robila pani doc. Brestenská
pri takmer 300 študentoch od prímy po septimu (zhruba toľko ich učím).
Ing. Lýdia Leňová, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad: Prednášky boli podnetné, dalo sa však cítiť „iskrenie“ medzi
zástupcami ministerstva a ŠPÚ. Páčilo sa mi tvorivé ovzdušie v sekcii, zaujala ma práca o zelenej chémii, aj ja sa
snažím deťom ponúkať „zelené“ riešenia problémov. Privítala by som na stránke ZUCH podobné príspevky.
Ing. Andrea Turanská, Dr. Josef Raabe, Slovensko, s. r. o.: Aj ja ďakujem za príjemne a užitočne prežitý deň.
Mgr. Magdaléna Bugáňová, MŠVVaŠ SR: Vďaka za nové poznatky a stretnutia.

Tešíme sa, že konferencia oslovila.
Dokumenty z konferencie, fotogaléria a videogaléria
sú zverejnené na stránkach Združenia učiteľov chémie [1].
Účastníci konferencie si mohli pozrieť poster a dostali DVD Voda je život, za ktoré ďakujem RNDr. Andrei
Vranovskej, PhD., z Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.
Veľké poďakovanie patrí moderátorovi konferencie
PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD., garantke konferencie doc. RNDr. Beáte Brestenskej, PhD., RNDr. Jane
Chrappovej, PhD., Ing. Márii Filovej a všetkým, ktorí sa
podieľali na organizovaní konferencie.
Helena Vicenová
Foto Robo Michal.
[1] 3. národná konferencia [online]. Dostupné na internete:
http://www.zuch.sk/index.php/2013-08-22-21-16-56/3-narodna-konferencia-3 (cit. 16. 2. 2015)
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Na odbornú tému

Učiteľ ako osobnosť
a úrovne spolurozhodovania
Z času na čas si každý z nás dokáže vybaviť v spomienkach učiteľa, vychovávateľa, ktorý v našom živote zanechal výraznejšiu stopu. A to v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle.
Ako sa v živote dieťaťa striedajú jednotlivé stupne vzdelávania, časť pedagógov nenávratne z našich životov
odchádza do archívu zabudnutia, pretože sa nedokázali výraznejšie vryť do dejov nášho rozprávania o školských
zážitkoch.
Iná časť pedagógov sa pre nás stáva prototypom myšlienok, ktoré sa nám nútene vkrádajú do našich hláv vtedy, keď si spoločnosť kladie otázku, prečo učiteľ stráca úctu, rešpekt. Vtedy tichučko kývneme hlavou v náznaku
pripomenutia si krivdy, neprávosti a nevyriešenej detskej frustrácie.
Ale existuje aj časť takých učiteľov, ktorí spôsobom svojho pedagogického majstrovstva, ľudskosťou, charizmou
dokázali byť osobnosťami v ten správny čas. Stali sa na našimi sprievodcami, ich vety sú citované, pohladenia na
duši stále hrejú a naše rozprávania o nich začínajú vetou: „Mal/a som skvelého učiteľa/učiteľku...“
Osobnosť učiteľa má zásadný vplyv na vytváranie atmosféry v triede. Nie je jedno, aký pedagogický tím
sa „stretne“ a kto ho vedie. Inak „zrejú“ vzťahy v pozitívnom prostredí, kde dôvera je základnou podmienkou
spolupráce, a inak v klíme, ktorá nepraje zdravej komunikácii. Zrelosť lídrov vymedzuje proces prijímania názorových rozdielov, určuje hranice tolerancia a vzájomného rešpektu. Výnimka neplatí ani pre triednych učiteľov. Ich osobnosť má značný vplyv na to, ako sa s dynamikou rovesníckej skupiny vyrovná každý jeden žiak.
Neexistujú kópie. Detské osobnosti sú jedinečné. Ich možnosti sú limitované talentom, preferovaným štýlom
učenia, hodnotami, ktoré si prinášajú z rodín, spoločenskou dobou, ktorá modeluje ich budúcnosť.
Aká je a aká by mala byť osobnosť lídrov?
Americký psychológ D. C. Mc Clelland hovorí o štyroch fázach zrelosti človeka. Modifikujúc tieto úrovne
rozvoja osobnosti, môžeme v školskom prostredí rozlišovať niekoľko typov osobností.
Receptívna osobnosť
Ak sme na tejto úrovni, riadime sa zvyčajne vlastnými pohnútkami. Nie sme schopní nadväzovať rovnocenné vzťahy. Označujú nás často za povýšeneckých. Nepripúšťame si iný názor, ako je ten náš, resp. názor
iných nás ani nezaujíma. Nie sme schopní vidieť alternatívne riešenia. Máme pocit, že ostatní sú povinní nás
rešpektovať. Správanie je poznačené silným egocentrizmom. Moc sústreďujeme vo svojich rukách.
Autonómna osobnosť
Ak sme na úrovni autonómneho rozvoja osobnosti, nosíme v sebe silný pocit nenahraditeľnosti. Máme
potrebu urobiť všetko bez pomoci iných, nechýba nám spolupráca s inými. Máme pocit, že najlepšie vieme, čo
je dobré a správne. Potrebujeme mať všetko pod kontrolou. Cítime sa nenahraditeľní. Netúžime delegovať úlohy ďalej.
Asertívna úroveň zrelosti
Ak je naša zrelosť na asertívnej úrovni, zvykneme využívať súťaživý postoj voči iným. Máme potrebu sa neustále porovnávať. Potrebujeme si dokazovať, že sme lepší ako naši kolegovia, že sme výkonnejší. Máme sklony
k sebapresadzovaniu.
Integrovaná osobnosť
Integrovaná osobnosť napriek tomu, že riadi tím, nemá potrebu sa presadzovať za každú cenu. Vie, kedy je
pre tím lepšie stiahnuť sa do úzadia a v úlohe pozorovateľa nechať prejaviť sa dynamiku skupiny. Dôležitá je pre
ňu kooperácia a črtou jej správania je prosociálnosť. Spolupráca má vyššiu hodnotu ako súťaženie. Rovnako je
dôležitá harmónia a vyváženosť v tíme. Ako integrovaná osobnosť si uvedomujem, že vzájomná odlišnosť ľudí
v tíme môže byť jeho obohatením a výhodou. Pociťujem rešpekt k iným názorom a zaujíma ma, ako k nim moji
kolegovia dospeli. Som schopný počúvať, čo hovoria iní, a viem im vytvoriť priestor tak, aby potreba komunikácie, zdieľania aj rôznych názorov bola naplnená.
Aj učitelia prechádzajú rôznymi vývinovými štádiami rozvoja osobnosti. V rámci kritickej reflexie máme
možnosť objaviť vo svojom správaní prvky rôznych úrovní zrelosti. V školskej praxi je problémom, ak napríklad
riadiacu funkciu vykonáva človek, ktorý nedokáže komunikovať s podriadenými, nevie delegovať kompetencie,
podriadení ho nepovažujú za prirodzenú autoritu, v jeho tíme sa stráca dôvera a v úlohe riaditeľa školy ho silnejšie osobnosti už nedokážu akceptovať ako lídra školy.
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Na akej úrovni spolurozhodovania sa nachádza naša škola?
Riaditelia škôl, učitelia vytvárajú svoje tímy. Tie sú súčasťou kultúry školy, školského prostredia. Ich úroveň
môže byť rôzna, od manipulatívnej až po zdieľané spolurozhodovanie (reálnu participáciu). Modifikácia rebríčka občianskej participácie Sherry Arnstein o spoluúčasti subjektov na vzájomnom zdieľaní spoločných hodnôt,
noriem, cieľov a vízií pre potreby školského prostredia by mohla mať tieto úrovne.
Manipulatívne správanie je príznačné pre tie školy, kde sa množstvo aktivít vykazuje iba v záverečných
správach a v rámci rôznych štatistických zisťovaní. Realita vnútorných vzťahov a nastavenia spolurozhodovacích procesov pri stanovení vízií a cieľov je v praxi školských aktivít iná. Z hľadiska riadenia školy pri manipulatívnom správaní riaditeľ školy stanoví ciele a pedagogický zbor ich prijíma ako fakt, bez diskusie, bez
akejkoľvek spoluúčasti. V triednom kolektíve je situácia rovnaká. Triedny učiteľ stanoví pravidlá a žiaci sú povinní ich rešpektovať, nepolemizujú, neriešia ich význam a zmysel. Smerom navonok škola pôsobí ako inštitúcia, kde žiaci majú svoje práva a aj povinnosti a pedagogický tím ma stanovené jasné ciele. Prvé problémy
v pedagogickom tíme nastávajú vtedy, ak existuje pedagóg, ktorý má potrebu zasiahnuť do procesu rozhodovania svojím návrhom, resp. ak žiak v triede cíti vnútorne nespracovanú emóciu vyjadriť k niektorým veciam
aj svoj vlastný názor.
Pri dekoratívnom spolurozhodovaní si učitelia na pracovnej porade alebo žiaci v triede môžu povedať
svoj názor. Ten však nie je nejako zvlášť významný. Snaha o zapojenie sa do procesu rozhodovania ostáva bez
dôsledkov. V tíme neexistuje možnosť spolurozhodovania. Prax napríklad prináša formálne podpisovanie sa
do prezenčných listín, ktoré sú súčasťou porád, ale reálne strávený čas k témam pracovnej porady je vyplnený
napríklad opravovaním písomných prác žiakov. Na webových stránkach takýchto škôl nájdeme rôznu štylizáciu
sa do fotografií, ktoré dekoratívne dopĺňajú „obraz“ školy a hlavnú úlohu zohrávajú správne zábery šťastných,
usmiatych, poslušných a disciplinovaných detí. Prezentácia spoluúčasti funguje len navonok.
Tokemizmus je príznačný v situáciách, keď majú žiaci možnosť vyjadriť sa k určitým témam, ale ich názory bývajú len formou vhodnou na prezentovanie spolurozhodovania smerom k verejnosti. Učiteľom sa páči
fakt, že žiaci chcú diskutovať a majú čo povedať, ale v skutočnosti nepočúvajú, čo hovoria. V prípade riadenia
pedagogického tímu riaditeľ umožní pedagógom zapojiť sa do diskusie, ale aktívne počúvanie prípadne chápanie obsahu a významu povedaného nehrá dôležitú úlohu.
Stanovené a informované spolurozhodovanie je ďalšou formou participácie. Ide o dodatočné informovanie. Učitelia vyberú obsah a aktívni žiaci s ním zväčša súhlasia, realizujú aktivity, publikujú informácie v školských časopisoch, spracujú ich pre potreby školského rozhlasu. V prípade pedagógov koordinátor a spriatelení
učitelia rozhodnú, vymyslia aktivity, potom informujú ostatných a určia im úlohy. Cieľom je najmä poskytnúť
dostatočné množstvo informácií tak, aby bolo možné ich splniť. Rovnako riadiaci pracovník má tendenciu svoj
tím dostatočne informovať a overovať si správnosť pochopenia informácií učiteľmi tak, aby ich praktická realizácia bola čo najúspešnejšia.
Význam konzultovanej a informovanej participácie spočíva v spoločných debatách manažmentu školy
s učiteľmi a triedneho učiteľa so žiakmi. V prípade triedneho kolektívu triedny učiteľ vyberá obsah, žiaci súhlasia, ale môžu rozhodnúť o procese napĺňania obsahu v rámci konzultovaného spolurozhodovania. Úlohy sa
delegujú a zodpovednosť je rozdelená.
Zdieľané spolurozhodovanie je najvyššou formou participácie. Môže prebiehať na rôznych úrovniach
v závislosti od obsahu vzdelávania, výchovy. Napríklad učitelia vyberú obsah a žiaci sa podieľajú na dôležitej
časti rozhodovania. Alternatívou je, keď žiaci iniciujú aktivity, sú tvorcami nápadov – vyberú obsah, dospelí
súhlasia a spolupodieľajú sa na priebehu aktivít. V procese riadenia škôl je riaditeľ v úlohe pozorovateľa, usmerňovateľa nápadov tvorivých učiteľov, ktorý vie, kedy a ako delegovať ďalšie kompetencie, koho a ako do aktivít
do procesu zapojiť.
Zdieľané spolurozhodovanie nie je možné v akomkoľvek prostredí. Ak kultúra školy, vzťahy medzi pedagógmi majú svoje trhliny, vznikajú bariéry, ktoré je náročné odstraňovať. V školách s dobrou sociálnou klímou
je vytváranie školskej komunity prostredníctvom aktívneho spolurozhodovania všetkých subjektov podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní prirodzené. Ľudia sú vždy kľúčovým prvkom akejkoľvek zmeny.
Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka,
redakcia odb. časopisu Manažment školy v praxi
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
bieleszova@gmail.com, bieleszova@wolterskluwer.sk
Literatúra:
Čítanka pre neziskové organizácie/Kolektív autorov.
Dostupné na: http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/citanka-pre-neziskove-organizacie.html
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Prírodovedný deň
Čo si predstavíte pod pojmom Prírodovedný deň?
Sobotnú prechádzku do lesa so zberom húb? Rodinný
výlet do ZOO? Posedenie pri spoločenskej hre či domácich experimentoch? Ekologické jašenie v hájičku pri
hľadaní liečivých bylín? Návštevu viac ako dvoch prírodovedných múzeí za noc?
Nech vás už zaujala ktorákoľvek predstava, neváhajte a vyskúšajte ju. Určite si takýto deň dokážete pripraviť
a realizovať podľa svojej chuti. Ja vám chcem však porozprávať o inom Prírodovednom dni. O tom, ktorý vznikol na Gymnáziu bilingválnom v Žiline pred tromi rokmi.
Žiacka rada na našej škole už v minulosti organizovala ankety o obľúbených i neobľúbených predmetoch.
Prírodovedné predmety v týchto anketách tradične prepadli. A tak, v hlbokom vnútri dotknutý a smutný, som
si zaumienil, prispieť k väčšej popularizácii prírodovedných predmetov.
Sám si kladiem podobné otázky, ktoré vychádzajú z úst našich žiakov. Načo sa učíme to, načo mi bude
ono? Jedna vec je naučenie sa teórie o relatívnej vlhkosti vzduchu na fyzike a druhá je rozprávanie o studenom
fronte a tlakovej výši, ktoré prinesú hmlu do doliny. Na jednej strane je rozprávanie o nukleových kyselinách
na chémii a na druhej je pútavé využitie DNA v kriminalistike. Z jedného pohľadu nudné rozprávanie o ľavej
a pravej komore, z druhého pohľadu napínavá pitva bravčového srdca rukami medika. A práve na tieto druhé
strany v bežnom vyučovaní neostáva čas. A žiakom veľmi chýbajú tieto druhé pohľady. Vyhradili sme preto čas
a vznikol Prírodovedný deň.
Termín padol na koniec polroka. Deň odovzdávania polročných vysvedčení býva tradične dňom bilancovania, ale aj netrpezlivého očakávania jednodňových prázdnin. A tak, rozumne využijúc čas, skoncentroval
som slovenské vedecké kapacity, učiteľov, žiakov, amatérov i profesionálov, nadšencov a šikovných propagátorov, aby prišli k nám a spestrili žiakom deň skvelými ukážkami, pútavým rozprávaním, vedením workshopov
a besied.
30. 1. 2015 sa konal už tretí ročník. Po otvorení
akcie sa žiaci rozliezli do jednotlivých učební, v ktorých sa konal prvý blok prednášok. Každý si vybral
tú, ktorá ho zaujala. Prihlasovalo sa v predstihu na
internete, na základe „reklamných“ plagátikov účinkujúcich. Niektoré dielne boli obmedzené počtom
stoličiek v miestnosti a veľmi rýchlo boli obsadené. Do akcie sa tradične zapojila aj Krajská knižnica, ktorá nám ponúkla najväčšiu miestnosť na prednášky. Jednotlivé prednášky boli delené podľa úrovne pre nižšie a vyššie ročníky.
Samotnej akcii, samozrejme, predchádzajú dni
a týždne príprav, mailovania, chystania súťaží, prihlasovacích formulárov, hľadania termínov, získavania sponzorských cien, usmerňovania žiakovpomocníkov. V náročnom čase uzatvárania známok
prvého polroka je to enormný výkon. Ale výsledok
stojí za to.
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V posledný januárový piatok sa rozbehli rozprávania o meteorológii, geológii, kyslíku, zraku, entomológii,
CERNe, optimalizačných úlohách v doprave, ekologických výzvach, hravej vede, srdci, kostiach, DNA, povodniach a tuhých zimách, medicínskych informačných technológiách, exoplanétach a vážení vesmíru, fyzikálnych
videoanalýzach, urinoterapii a daltonizme, Coca Cole i homeopatii...
Zároveň bežali v niektorých učebniach sprievodné akcie – darovanie krvi, vyšetrenia zraku, výstava
motýľov a chrobákov, robotov, fyzikálne experimenty, prírodovedná čitáreň, chemická hra i chemická šou,
mikroskopovanie.
Niektorí žiaci sformovali päťčlenné družstvá, ktoré na základe indícií hľadali cestu k pokladu – k účasti na
finálnom kvíze. Otázky boli náročné, ale nezdalo sa, že by to niekoho odradilo alebo nebavilo. Žiaci vyšších ročníkov sa tiež zaradili medzi prednášajúcich – prezentovali svoje práce SOČ s prírodovednou tematikou. Vysoké
školy mali možnosť pomocou svojich aktivít propagovať štúdium na svojej škole, nielen zanechaním letákov, ale
priamo prednáškami zo svojich odborov.
Prvý blok vystriedal ďalší, žiaci sa vymenili, premiešali. Niektorí prednášajúci si oddýchli, aby mohli v treťom bloku svoju prednášku zopakovať. Všetci prišli z dobrej vôle, okrem občerstvenia a drobného darčeka sme
im nemohli nič sľúbiť. Ich spätné väzby však boli pozitívne i emotívne. Vyzdvihli prínos akcie, ocenili snahu
o popularizáciu prírodovedných predmetov. Všetkým zo srdca ďakujem.

Z roka na rok skúšame novinky, snažíme sa poučiť z chýb posledného ročníka a vylepšovať našu akciu
takmer k dokonalosti. Okruh možných účinkujúcich sa postupne mení, rozširuje sa o nové tváre, ktoré chcú
spropagovať svoju prácu. Niektorí prednášajúci zistili, že ak nezvolia vhodnú tému a k nej pútavý názov, ich
prednáška môže zívať prázdnotou. Radi by sme v budúcnosti privítali aj delegácie žiakov z iných stredných škôl,
ktoré by si zasúťažili s našimi žiakmi a inšpirovali sa k podobným akciám aj u nich.
Záverom dňa bolo finále súťaže, ktoré sa organizovalo verejne. Víťazný tím dievčat druhého ročníka si
odniesol drobné ceny, tričká, perá a jednotku do prírodovedných predmetov. Diváci mohli súťažiť s nimi. Po
skončení som sa rozlúčil so všetkými s nádejou, že o rok tu bude opäť Prírodovedný deň 4. A čo vy? Prídete
29. 1. 2016 do Žiliny, aby ste to zažili na vlastnej koži?

Mgr. Marek Matuška
organizátor Prírodovedného dňa
Gymnázium bilingválne Žilina
T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
marek.matuska@gbza.eu
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Pomáhajme si vzájomne

Aktivita o tvarohu
1. Stručný opis aktivity v štýle výskumne ladenej koncepcie (bádateľská metóda)
Stimulujúca situácia
Stimulom v tejto aktivite je pozorovanie rôznych druhov tvarohov: mäkký hrudkovitý, polotučný, odtučnený. Z toho vyplýva otázka: Prečo existujú rôzne druhy tvarohov, čo sa týka konzistencie?
Tvorba otázok (formulácia problému)
V tejto časti sa formulujú otázky: Prečo je tvaroh mäkký alebo hrudkovitý? Ako vzniká tvaroh?
Predpokladanie
Žiaci predpokladajú, či teplota, pri ktorej sa zohrieva kyslá zrazenina mlieka, má vplyv na konzistenciu tvarohu.
Spôsob overenia predpokladov
Každá skupina robí experiment, v ktorom sa manipuluje s premennou – teplota. Zohrievajú zrazeninu pri
rozličných teplotách a výsledky experimentov sa budú porovnávať.
Potvrdenie alebo vyvrátenie stanoveného predpokladu
Získané vzorky tvarohu po zohrievaní pri rozličných teplotách sa porovnávajú a výsledky pozorovania sa
zapisujú do tabuľky.
Formulácia záverov
Žiaci zisťujú, že pri vyššej teplote zohrievania zrazeniny vzniká hrudkovitejší tvaroh, teda čím vyššia teplota
zohrievania zrazeniny, tým hrudkovitejší tvaroh.
Konfrontácia záverov s bežnou skúsenosťou
Na záver sa konfrontujú vlastné pozorovania s pozorovaním iných bielkovinových látok, napríklad vaječný bielok pri výrobe volského oka. Vaječný bielok pôsobením tepla denaturuje, čo sa prejaví zmenou jeho
vzhľadu. Podobne sa to udialo aj so zrazeninou mlieka. Zrazenina zmenila vzhľad, spevnela a vznikol tvaroh. Teplota bola určujúci faktor, lebo žiaci zistili, že čím vyššia, tým pevnejší tvaroh vznikol.
Transfer do novej situácie v triede alebo v bežnom živote
Transfer pri aktivite o tvarohu je zistenie, že tvaroh je vhodná a významná zdravá zložka potravy z hľadiska
výživovej hodnoty. Z obalov od tvarohov sa žiaci dozvedia energetické hodnoty tvarohu. Okrem energetickej hodnoty sa na obaloch udáva aj zloženie. Tvaroh okrem bielkovín obsahuje aj iné prospešné látky (vitamíny a minerálne látky). Z týchto informácií usúdia, že výživová hodnota tvarohu je vysoká. Je vhodné nájsť
rôzne recepty a vyskúšať ich doma.
2. Metodický postup pre učiteľa
Učiteľ prinesie na ukážku rôzne druhy tvarohov (mäkký, hrudkovitý, polotučný, roztierateľný, nízkotučný),
aby žiaci mohli porovnávať. Učiteľ venuje trocha pozornosti aj stravovaniu v našej civilizácii a vedie diskusiu so
žiakmi. Prečítajú si článok o tvarohu. Diskusia medzi žiakmi má smerovať k otázkam: Prečo je tvaroh mäkký
alebo hrudkovitý, nízkotučný, plnotučný? Ako vzniká tvaroh? Z čoho je vyrobený?
Článok o tvarohu:
Tvaroh je mliečny výrobok, ktorý patrí do skupiny čerstvých (nezrejúcich) syrov. Napriek svojmu priaznivému zloženiu u nás nie je v domácnostiach dostatočne využívaný. Napríklad 100 gramov mäkkého tvarohu má
energiu 527 kJ (126 kcal) a priemerne obsahuje 18,75 g bielkovín, 0,35 g tuku, 0,44 g mliečneho cukru (laktózy),
60 mg vápnika, 0,65 mg železa a 0,369 g vitamínu B2.
Žiaci sa rozdelia do skupín a v skupinách diskutujú o prečítanom článku, aj o vlastných skúsenostiach
o vzniku tvarohu. Akú majú predstavu o výrobe tvarohu? Dá sa tvaroh vyrobiť aj v domácom prostredí? Z čoho sa tvaroh vyrába? Svoje nápady v skupine prediskutujú, napíšu predstavu do pracovného listu č. 1 a svoje
predstavy prezentujú pred celou triedou. Úlohou žiakov je zistiť z rôznych zdrojov (internet, odborná literatúra,
odborné časopisy) postup výroby tvarohu.
Žiaci dostali úlohu nájsť postup výroby tvarohu. Učiteľ nechá každú skupinu prezentovať svoje úlohy.
Následne im rozdá pracovný list č. 2. Nájdené postupy na výrobu tvarohu od žiakov sa zosumarizujú. Spoločne
vyberú ten, ktorý je realizovateľný v školských podmienkach. Nasleduje overenie predpokladov žiakov z minulej hodiny o vzniku alebo výrobe tvarohu. Porovnajú, či sa ich predstavy zhodujú s nájdenými návodmi.
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Aktivita o tvarohu
Suroviny: čerstvé mlieko (prípadne, čo doplnia žiaci).
Postup: čerstvé mlieko necháme skysnúť asi dva dni na kuchynskej linke, kto sa veľmi ponáhľa, pridá na
liter mlieka necelú jednu polievkovú lyžicu citrónovej šťavy, vtedy máme kyslé mlieko okamžite. Prelejeme
ho do hrnca a zohrievame. Veľmi nemiešame, len občas. Keď dosiahneme požadovanú teplotu, odstavíme hrniec a všetko prelejeme do sitka vyloženého plátnom alebo utierkou. Tvaroh necháme odkvapkať a potom z neho mierne vytlačíme prebytočnú tekutinu.
Učiteľ začne diskusiu o postupe a upriamuje pozornosť žiakov na hrubo vyznačené pojmy. Tento návod
ponúka dve možnosti: mlieko nechať skysnúť alebo pridať k mlieku citrón. Čo je podstata týchto dvoch dejov?
Prečo musí byť mlieko kyslé? Prečo sa pridáva citrón? Čo okrem citrónu by sme mohli pridať, aby vzniklo kyslé
mlieko? Žiaci pravdepodobne navrhnú ocot, lebo je kyslý. Učiteľ nechá žiakov diskutovať v skupinách a hľadať
na internete a v rôznych zdrojoch odpovede na predložené otázky. Žiaci musia prísť na podstatu kysnutia mlieka za prítomnosti mliečnych baktérií, ktoré sa v mlieku prirodzene nachádzajú. To je pomalší proces. Prípadne
urýchliť proces pridaním kyslých zložiek, citrónu alebo octu, aby vznikla zrazenina. Žiaci by mali prísť na to,
že musí vzniknúť zrazenina. Vyskúšajú si zo zrazeného mlieka vyrobiť pri rôznych teplotách tvaroch. Pracujú
podľa postupu práce a svoje pozorovania zapisujú do pripravenej tabuľky v pracovnom liste č. 3.
Princíp: z hľadiska vlastností bielkovín je dôležité, aké aminokyselinové zvyšky obsahuje polypeptidový reťazec a zároveň poradie týchto aminokyselín v reťazci. Tým je daná primárna štruktúra bielkoviny. Sekundárna
štruktúra udáva usporiadanie polypeptidovej kostry v priestore. Terciárna štruktúra bielkoviny vyjadruje vzájomné usporiadanie všetkých atómov molekuly v priestore. Dáva molekule definitívny priestorový tvar, ktorý
môže byť fibriálny (vláknitý) alebo globulárny (tvar klbka). Len v určitom priestorovom usporiadaní môže bielkovina vykonávať svoju biologickú funkciu v organizme – natívna štruktúra bielkoviny. Natívne usporiadanie
bielkoviny (jej sekundárna a terciárna štruktúra) sa môže vplyvom vonkajších podmienok meniť. Keď sa poruší
pôvodné priestorové usporiadanie bielkoviny vplyvom tepla, kyselín, zásad, solí a pod., hovoríme o denaturácii.
Denaturácia má veľký praktický význam, napríklad pri uchovávaní a spracovaní potravín. Varom denaturované
bielkoviny sú ľahšie stráviteľné, pričom ich výživová hodnota ostáva zachovaná.
Tabuľka:
vzorka kyslého mlieka
teplota
vzhľad pred zohrievaním
vzhľad po zohrievaní

č. 1
30 °C

č. 2
40 °C

č. 3
50 °C

č. 4
60 °C

č. 5
70 °C

Žiaci pracujú v skupinách. Zohrievajú zrazeninu na rôzne teploty udané v tabuľke. Čím vyššia teplota, tým
väčšia hrudkovitosť. Výsledky porovnávajú. V návode majú použiť bežné sitko, ktoré sa používa v domácnosti.
Žiaci zisťujú, že takéto sitko neoddelí dokonale tvaroh od srvátky pri nižších teplotách, kde vznikol redší tvaroh. Učiteľ sa spýta, či majú iné návrhy na oddelenie týchto dvoch zložiek zmesi. Žiaci navrhujú iné spôsoby
filtrácie. Navrhujú iné filtre, prípadne iné filtračné aparatúry. Z bežného života majú možnosť využitia bežných
domácich materiálov. Nápady si zapíšu do pracovného listu č. 3. Informujú o výsledkoch svojho experimentu.
Vyslovia spoločný záver.
V závere tejto vyučovacej jednotky sa učiteľ vráti k pôvodnému textu. Spoločne zhodnotia výživový prínos tvarohu v zdravom stravovaní. Porovnajú energetickú hodnotu tvarohu s inými energetickými hodnotami
potravín. Pre utvrdenie zadá učiteľ žiakom úlohy na vypracovanie v pracovnom liste č. 3. Na základe čoho vysvetlíte, že tvaroh obsahuje bielkoviny? Očakáva sa, že žiaci porovnajú vplyv teploty na vaječný bielok a vplyv
teploty na mliečnu bielkovinu. Po vypracovaní úloh učiteľ vyzve čo najviac žiakov, aby prečítali vypracované
úlohy. Nakoniec učiteľ zhrnie prácu žiakov, pochváli ich aktivitu a žiaci ešte raz zopakujú postup výroby tvarohu, vplyv kyslého prostredia na mlieko, že vzniká zrazenina a zohrievaním zrazeniny sa oddeľujú dve zložky,
a to srvátka a tvaroh. Záleží od teploty, pri ktorej sa tvaroh zohrieva, lebo vzniká rozličná konzistencia tvarohu.
Mgr. Alžbeta Slavkovská
ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4
058 01 Poprad-Spišská Sobota
alzbeta_sl@centrum.sk
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Pracovný list č.1
Meno:............................................................

Trieda:..........................................................

1. Pozorne si prezrite druhy tvarohov, ktoré máte k dispozícii. Opíšte ich.
tvaroh – názov z obalu

opis – konzistencia, farba, vôňa

2. Prečítajte si článok o tvarohu.
Tvaroh je mliečny výrobok, ktorý patrí do skupiny čerstvých (nezrejúcich) syrov. Napriek svojmu priaznivému zloženiu u nás nie je v domácnostiach dostatočne využívaný. Napríklad 100 gramov mäkkého tvarohu
má energiu 527 kJ (126 kcal) a priemerne obsahuje 18,75 g bielkovín, 0,35 g tuku, 0,44 g mliečneho cukru (laktózy), 60 mg vápnika, 0,65 mg železa a 0,369 g vitamínu B2.
3. Diskutujte v skupinách. Aká je vaša predstava o vzniku tvarohu?

4. Nájdite na internete, v literatúre alebo v inom zdroji postup výroby tvarohu.
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Pracovný list č. 2
Meno:............................................................

Trieda:......................................................

1. Prezentujte pred triedou postup výroby tvarohu, ktorý ste našli na internete alebo v inom zdroji.
2. Boli zhodné vaše predstavy s nájdenými informáciami na internete?
3. Návod na prípravu tvarohu:

4. Diskutujte v skupinách a hľadajte na internete odpovede na tieto otázky:
Prečo musí byť mlieko kyslé?

Prečo mlieko pri izbovej teplote samovoľne skysne?
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Pracovný list č. 3
Meno:............................................................

Trieda:...............................................

1. Uskutočnite prípravu tvarohu podľa návodu:
vzorka kyslého mlieka
teplota
vzhľad pred zohrievaním
vzhľad po zohrievaní

č. 1
30 °C

č. 2
40 °C

č. 3
50 °C

č. 4
60 °C

č. 5
70 °C

2. Na základe čoho vysvetlíte, že tvaroh obsahuje bielkoviny? (Uveďte príklad na porovnanie.)

3. Dá sa vyrobiť tvaroh z každého mlieka?

4. Čo spôsobuje kysnutie mlieka pri bežnej teplote?

5. Opíšte podstatu experimentu. Má vplyv teplota na vzniknutý tvaroh? Navrhnite iné spôsoby oddeľovania.
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Malí výskumníci v Šintave
Projekt Malí výskumníci, ktorý sa realizuje v spolupráci ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava a Združenia učiteľov chémie v tamojšej materskej škole, úspešne pokračuje aj v 2. polroku.
Prostredníctvom edukačných aktivít predškoláci spoznávajú látky, ich vlastnosti, predpovedajú a skúmajú,
čo sa bude diať po ich zmiešaní. Naučili sa pomenovať niektoré chemické pomôcky, porovnávať hmotnosť predmetov na rovnoramenných váhach, prelievať či pridávať tekutinu po kvapkách.
Všetci sa tešíme na stredu, pretože vtedy „robíme pokusy“.

Pred Vianocami sa prišli aj rodičia pozrieť na svoje ratolesti a veru sa bolo na čo pozerať.

Pripravte si spolu s nami modelovaciu hmotu – doma alebo na chemickom krúžku.
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo potrebujete:
nádobu na miešanie zmesi
(napr. hlboký tanier, miska, plastová dóza),
nádobu na dávkovanie látok (napr. šálka, pohár),
malú lyžičku,
teplú vodu,
potravinársku farbu,
hladkú múku,
olej,
soľ.

Postup práce:
Odmeriame šálku vody, vylejeme do misky.
Pridáme potravinársku farbu a lyžičkou premiešame. Pozorujeme rozpúšťanie farby.
Pridáme lyžičku oleja a znova premiešame. Pozorujeme správanie sa vody a oleja.
Pridáme šálku hladkej múky, ¾ šálky soli a lyžičkou premiešame.
Pridáme šálku hladkej múky a cesto dobre vymiešame rukami. Ak je riedke, pridáme trochu múky, ak husté,
prilejeme trochu vody.
6. S modelovacou hmotou môžeme hneď pracovať. Uchovávame ju v uzatvorenom sáčku v chladničke.
1.
2.
3.
4.
5.

Pri práci sme sa rozprávali aj o tom, kto doma pomáha mamičke pri miesení cesta a pečení koláčov.
Dominik venoval prekrásne srdiečko, ktoré urobil, pani
učiteľke Majke.

Helena Vicenová
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Uplatňovanie prvkov
polytechnickej výchovy
v praxi
Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov
základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentmi“ sa postupne dostáva
do svojej záverečnej fázy.
Tento školský rok žiaci druhého stupňa 49 pilotných škôl zo 7 samosprávnych krajov Slovenskej republiky
(okrem Bratislavského kraja) pracujú v nových odborných učebniach biochémie, fyziky a techniky. Cieľom projektu nebolo len dodať nové učebné pomôcky a zariadenia vybraným školám, ale predovšetkým ide o moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a zastrešuje ho Štátny
inštitút odborného vzdelávania.
Na základe uskutočnených návštev jednotlivých pilotných škôl, diskusií s pedagogickými pracovníkmi
i samotnými žiakmi, aj z výsledkov dotazníkových prieskumov je zrejmé, že nastavenie základných cieľov tohto projektu je nanajvýš aktuálne a potrebné. V rámci národného projektu sa sústreďuje pozornosť na motiváciu žiakov o štúdium na stredných odborných školách. Prostredníctvom širokého spektra dodaných učebných
pomôcok a zariadení pre jednotlivé vyučovacie predmety – biológia, chémia, fyzika a technika – sa postupne
zvyšuje záujem o prírodovedné a technické predmety. Žiaci sa do nových odborných učební, od ich vybavenia
a sprevádzkovania tešia, v dôsledku čoho sa aj atmosféra na vyučovacích hodinách výrazne zlepšila. Žiaci sú aktívnejší, vnímavejší a dosahuje sa efektívna pracovná atmosféra. V rámci vyučovacích hodín biológie, chémie,
fyziky a techniky je väčšia možnosť na realizáciu rôznych praktických činností, zvyšuje sa manuálna zručnosť
žiakov a zároveň žiaci majú veľa možností preveriť si svoje technické schopnosti. V školách právom vzniká motivujúce prostredie, ktoré je charakteristické spokojnosťou učiteľov aj žiakov.
Pilotné školy sa veľmi aktívne zapájajú aj do ďalších aktivít v rámci národného projektu. Čiastkové výsledky sú badateľné nielen vo vstupných priestoroch škôl, kde propagujú pre širokú verejnosť doterajšie úspechy
svojich žiakov v predmetových, vedomostných a praktických súťažiach, na ktoré sú školy právom hrdé, ale aj
z rozhovorov s rodičmi žiakov navštevujúcich pilotné školy.
Jednotlivé pilotné školy podporujú v ich ďalšej činnosti v oblasti prírodovedných a technických predmetov
aj dosiahnuté výsledky ich žiakov v predmetových súťažiach. V minulom školskom roku sa po prvýkrát
uskutočnila Základoškolská odborná činnosť. Ocenením víťazných prác odborných súťaží a ich riešiteľov bola
účasť 17 žiakov zo základných škôl Slovenska v septembri 2014 v CERNe. Boli to víťazi napríklad odborných
súťaží Stavebníctvo, Mladý ekofarmár, Mladý mechatronik a Základoškolská odborná činnosť, ktorí v rámci
exkurzie navštívili svetoznáme laboratóriá Európskej organizácie pre jadrový výskum.
Tieto odborné súťaže boli realizované v školskom roku 2013/2014. Po prvý raz sa na súťažiach
z oblasti techniky, fyziky, chémie a biológie zúčastnili zmiešané súťažné kolektívy, v ktorých boli zapojení žiaci stredných a základných škôl. Za najdôležitejšiu myšlienku takto vytvorených súťažných tímov právom považujeme skutočnosť, že prvoradým
cieľom bolo podporovať talent žiakov základnej
školy v danom odbore a následne zvýšiť ich záujem
i motiváciu pri rozhodovaní o štúdiu na stredných
odborných školách.
18

Predstavujeme a informujeme
Na základe množstva pozitívnych ohlasov na uvedené súťaže a aj množstva pozitívnych výsledkov
už v prvom ročníku Základoškolskej odbornej činnosti, stávajú sa tieto aktivity aktuálne aj pre budúcnosť.
Doterajšie úspechy žiakov poukazujú na správne nastavenie súťaží, v centre pozornosti ktorých je predovšetkým samotný žiak a jeho uplatnenie v praxi. V tomto školskom roku sa v mesiaci november 2014 uskutočnil už
23. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl JUVYR 2014 organizovaný
opätovne vo výstavných priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave. Potešujúca je pre organizátorov,
súťažiacich i ostatných účastníkov súťaže skutočnosť, že u mladých ľudí sa pozitívne zvyšuje záujem o technické smery.
Všetky pilotné školy získali vybavenie pre predmet fyzika a technika a z celkového počtu 49 pilotných škôl
28 ich získalo aj odbornú učebňu biochémie. V tejto učebni majú žiaci k dispozícii moderné mikroskopy, viaceré súbory preparátov, modely z botaniky a zoológie, vybavené boli viacerými chemikáliami potrebnými pre
praktické a bádateľské aktivity.

Pri vybavení učebne sa nezabudlo ani na ochranné odevy, aby sa žiaci aktívne mohli zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu. V odbornej učebni techniky sú pre žiakov súpravy na rezanie, množstvo účelných
pomocníkov pre práce s drevom, kovom i ostatnými materiálmi, aby si žiaci čo najlepšie zdokonalili svoje
manuálne zručnosti. V odbornej učebni pre výučbu fyziky sa okrem iných učebných pomôcok nachádzajú
súpravy pre optiku, magnetizmus, mechaniku, termodynamiku, elektrostatiku a pod. Všetko sú to učebné pomôcky a zariadenia, ktoré by mali byť v maximálnej miere nápomocné pri výbere budúceho stredoškolského
vzdelávania.

I keď národný projekt končí už v novembri 2015, odborné učebne aj s dodaným vybavením budú pokračovať v nastavenom trende. Výsledkom národného projektu by malo byť vytvorenie normatívu pre podporu takto
koncipovanej profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie ako aj vybavenie odborných
učební základných škôl v Slovenskej republike.
PaedDr. Helena Bujnová, PhD.
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
helena.bujnova@zsodborne.sk
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Fotografia očami detí
Keď učiteľ robí svoju prácu rád, neustále hľadá nové a nové formy a spôsoby, ako presmerovať záujem žiakov, detí k veciam hodnotným, užitočným a zaujímavým. Často je to aj nad
rámec jeho povinností a v mnohých prípadoch i mimo predmetov, ktoré učí. A tak sa deje i u nás. Keďže mám blízko k fotografovaniu, rozhodla som sa vyskúšať túto cestu ...
V dnešnej dobe takmer každé dieťa vlastní mobil, väčšinou nie hocijaký, ale s mnohými funkciami a aj s kvalitným
fotoaparátom. Je to rozmar či nevyhnutnosť doby? Zvykáme si.

Foto: Matúš Moravčík

Pokúšam sa však využiť túto skutočnosť a dať zmysel používaniu „foťáka“ v mobile. Je mi jasné, že dnešné deti najradšej
fotia tzv. selfies, potom všelijaké pózy s obľúbenými spolužiakmi či nové tričká v kabínke obchodu. Proti tomuto je ťažko bojovať. Chcem však týchto mladých fotografov všeličoho a všelikoho, no hlavne „všeliseba“ priviesť k tvorbe hodnotnejšej fotografie. Ponúkam im šancu všimnúť si aj prírodný svet navôkol
a zachytiť hľadáčikom fotoaparátu moment, krásnu, zaujímavú chvíľku alebo prírodu, ako ju dokážu vidieť len oni. Stále
verím, že deti dokážu vnímať aj túto stranu sveta a keby aj nie,
možno práve vďaka tomuto projektu začnú.

Kdesi bolo napísané: Príroda bez nás prežije, ale my bez nej nie.
Cieľom nie je zhromaždiť úplne umelecké fotografie, skôr zbierku fotografií sveta prírody očami detí. Pre
túto zbierku som vytvorila webovú stránku www.foto963.webnode.sk, určenú na prezentáciu fotografií žiakov
základných škôl.
Na fotografovanie je možné použiť akýkoľvek fotoaparát, ale fotky musia byť autorské, vlastné. Verím, že
deti si možno aj vďaka takejto forme aktivity začnú viac všímať i vážiť svoje okolie – padajúce lístie, farebnú jeseň, prameň potôčika, labuť na jazere, jedinečnosť snehovej vločky, srieňom zasypané stromy, dažďové kvapky
čeriace hladinu vody, zelenú jarnú trávu, prvé kvety – jednoducho prírodu.
V prvom ročníku fotografickej súťaže Foto očami detí 2013/14 boli vyhlásené štyri nezávislé kolá, resp.
fotografické témy – Jeseň 2013, Ľadové kráľovstvo, Jarné prebúdzanie a Zvierací miláčik či iné zvieratko. Žiaci
poslali spolu 141 vlastných fotografií, z ktorých sme odmenili 22 tých najzaujímavejších. Víťazné fotografie vyberá odborná porota, ktorej traja členovia sú profesionálni i amatérski fotografi, ale vyhrávajú aj fotografie žiakov, ktoré v hlasovaní cez uvedenú stránku získajú najviac hlasov. Každé kolo má tak piatich alebo šiestich víťazov. Víťazi dostávajú diplom a vecnú cenu (sponzora, žiaľ, zatiaľ nemáme, preto ceny sú zo zdrojov našej ZŠ).

Foto: Kristína Dovalová

Foto: Nicole Pevalová
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V tomto školskom roku 2014/15 prebieha II. ročník fotografickej
súťaže Foto očami detí 2014/15. Skladá sa opäť zo štyroch súťažných
kôl – Farebný svet, Nezvyčajný tvor, Ohňostroj a Fotíme príbeh prírody. Jednotlivé kolá na seba nenadväzujú. Prvé tri kolá už vyhlásené
boli a vyhodnotenie tiež prebehlo. Stále je však možnosť zapojiť sa do
štvrtej súťažnej témy – Fotíme príbeh prírody.
V tomto kole žiaci-mladí fotografi majú tvorivou formou, teda
pomocou fotografie, podať príbeh sveta prírody. Čo by to presnejšie
malo byť? Môžu urobiť pár záberov na jednom mieste a v krátkom
čase – ako padá list a z konárika dosiahne až zem, topí sa cencúlik
a kvapky sa strácajú v priestore alebo včielka hľadá rozkvitnutý kvet
či ako sa mení obloha pri západe slnka. Úloha môže byť aj dlhodobejšia a v časových intervaloch sa môžu vracať na rovnaké miesto a fotiť
zmeny prebiehajúce v korune stromu, v hniezde s vajíčkami drozda či
na brehu rybníka, rieky. Fantázii sa medze nekladú. Jediným obmedzením témy je, že sa musí týkať prírody, rastlín, zvierat. Tentokrát je
k fotopríbehu, k sérii troch fotiek, potrebné napísať aj stručný sprieFoto: Laura Petrovičová
vodný text, vysvetliť, opísať príbeh pár slovami.
Keďže takáto téma si vyžaduje spravidla čas pre fotografa, stanovujeme uzávierku súťaže k 31. máju 2015.
Hoci ideálne by bolo zbierať fotografie počas celého roka vzhľadom k náročnosti témy, myslím si, že jarné obdobie je dosť vhodné a pre začiatok postačujúce. Veď vyskúšajte si to i vy so svojimi žiakmi.
Viac informácií, súťažné fotografie i fotogalérie z predošlých kôl nájdete na stránke http://foto963.webnode.sk/.
Zapojiť sa môže ktorákoľvek základná či základná umelecká škola na Slovensku, a preto sa tešíme na fotografie vašich žiakov.
Keďže každá súťaž by mala mať i garanta, tým našim je Mgr. Milan Krúpa, riaditeľ ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecné podmienky fotografickej súťaže:
vlastná fotografia – formát jpg,
minimálne rozlíšenie 1051 x 1500 pixelov,
maximálna veľkosť 3MB,
jeden autor môže poslať maximálne sériu 3 fotografií,
poslať do 31. 5. 2015 vrátane,
súťaž určená pre žiakov základných škôl,
do mailu napísať svoje meno, názov fotografie, adresu a email, kontakt školy,
fotografie posielať na: fotografia.sutaz@gmail.com,
fotografie budú nahraté na web stránku http://foto963.webnode.sk/, kde bude možné ich prezeranie i hlasovanie za ne,
fotografie budú tiež vyvolané a vystavené v priestoroch našej základnej školy v Badíne,
vyhradzujeme si právo fotografie s pochybným obsahom a nejasným autorstvom do súťaže nezaradiť.

Informácie k hlasovaniu za fotografie
• hlasovanie za fotografie začína 1. 6. 2015 a končí 14. 6. 2015,
• hlasovať bude možné pomocou formulára uvedeného v pravom stĺpčeku vedľa zoznamu fotografií vo fotogalérii na stránke http://foto963.webnode.sk/ označením príslušného čísla fotografie a vyplnením potrebných povinných údajov – meno a e-mail adresu hlasujúceho,
• z jednej mailovej adresy a pod jedným menom môžete zaslať len jeden hlas, preto, prosím, dobre zvážte,
ktorej fotografii ho odovzdáte,
• súťažné fotografie budú označené číslami v poradí, ako boli do súťaže posielané,
• autori fotografií (tri miesta), ktoré získajú najviac vašich hlasov, budú ocenení vecnou cenou,
• rovnako získajú cenu aj autori fotografií (tri miesta), ktoré vyberie odborná porota – traja profesionálni
i amatérski fotografi.
Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
976 32 Badín
dovalova.lucka@gmail.com
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
Na čo sa využíva talk (mastenec)
a kde sa u nás ťaží
Posledné dva články zo série našich potuliek
po Slovensku sme venovali minerálom patriacim
do skupiny fylosilikátov. Vraveli sme, že táto skupina zahrňuje veľmi rozdielne typy lístočkovitých
a vláknitých minerálov, z ktorých väčšina má mimoriadne široké využitie, avšak nájdu sa medzi
nimi aj také, ktoré sú zdraviu škodlivé, pričom tento zásadný rozdiel vôbec nesúvisí s toxicitou.
V tomto príspevku sa budeme prednostne venovať ešte jednému mimoriadne dôležitému minerálu zo skupiny fylosilikátov. Je ním minerál talk, známy skôr pod jeho starším a zároveň asi aj výstižnejším názvom mastenec. Na rozdiel od malých alebo veľkých platničiek, prípadne pospletaných alebo jednosmerne orientovaných
vlákien fylosilikátov, talk je kusový kompaktný minerál. Tento zväčša svetlý, nevýrazne sfarbený kameň si zaslúži našu pozornosť z dvoch dôvodov. Prvý dôvod súvisí s tzv. Mohsovou stupnicou tvrdosti, kde talk vystupuje ako prvý člen reprezentujúci najmäkší minerál tejto stupnice. Druhý dôvod je omnoho významnejší: je to
jeho mimoriadne široké praktické využitie.
V súvislosti s talkom využime príležitosť povedať si niečo o Mohsovej stupnici tvrdosti. Návrh zoraďovať minerály podľa tvrdosti na základe ich porovnávania s referenčnými minerálmi pochádza od nemeckého
geológa Carla Friedricha Christiana Mohsa. Žil v rokoch 1773 až 1839. Jeho výber porovnávacích minerálov
je využívaný geológmi pre orientačné hodnotenie tvrdosti minerálov dodnes. Tu však treba poznamenať, že
interpretovať túto stupnicu tak, že napríklad diamat ako posledný, desiaty minerál tejto stupnice, je desaťkrát
tvrdší ako mastenec, je nesprávne. Skutočné tvrdosti väčšiny minerálov Mohsovej stupnice sa líšia v rámci troch
poriadkov, pričom z hľadiska ich tvrdosti je vzájomný odstup po sebe nasledujúcich minerálov veľmi nerovnomerný. Napríklad sadrovec (CaSO4·2H2O), druhý člen tejto stupnice, je trikrát tvrdší ako talk. Kalcit (3. člen) je
v porovnaní s talkom deväťkrát tvrdší, kremeň stokrát a diamant až 1600-krát. Pri tejto príležitosti je však nutné
poznamenať, že tvrdosť látok nie je nejakou fyzikálnou vlastnosťou s jednoznačným obsahom, pretože závisí od
výberu metódy jej stanovenia. Tie sú zväčša založené na vtláčaní nejakého tvrdého materiálu (zväčša diamantu)
do skúmanej látky a následnom vyhodnotení niektorého z geometrických parametrov vytvoreného odtlačku.
Vráťme sa teda k talku. Tento minerál má kombináciu dvoch dôležitých vlastností. Prvou je už spomenutá
nízka tvrdosť, druhá je jeho environmentálna prijateľnosť, pretože nie je tvorený nebezpečnými vláknami a zároveň neobsahuje ani žiadne toxické prvky. Starý názov mastenec súvisí s pocitom mastnoty, ktorý pociťujeme,
ak ho chytáme do rúk. Ten pocit súvisí s hydrofóbnym charakterom jeho povrchu, ale zároveň aj s odlupovaním
mikroskopických čiastočiek, ktoré nám zostávajú na ruke. V tomto sa mastenec veľmi podobá grafitu. Dôvod
je rovnaký: oba minerály sú tvorené hydrofóbnymi vrstvami, ktoré navzájom držia pokope iba veľmi slabé sily.
Odlupovanie vrstiev sa u grafitu využíva v obyčajných ceruzkách alebo v tuhých lubrikantoch pre vysoko namáhané strojné zariadenia; odlupovanie vrstiev mastenca zasa napríklad v obyčajných krajčírskych kriedach.
(Mimochodom, pôvod slova ceruzka nesúvisí s grafitom, ale s latinským označením bieleho farbiva na báze uhličitanu olovnatého: z neho je odvodený aj názov minerálu, ktorého zloženie zodpovedá uvedenému uhličitanu.) I keď
krajčírske kriedy dobre ilustrujú vlastnosti tohto minerálu, z hľadiska množstva jeho spotreby je toto využitie
takmer bezvýznamné. Najväčšie množstvá talku sa využívajú pri výrobe stavebných hmôt, plastov a papiera.
Veľké množstvo farmaceutických a kozmetických výrobkov tiež obsahuje talk. Ten nájdeme v popisoch zloženia mnohých liekov, púdrov, zubných pást, krémov, rúžov a iných výrobkov. Významnou vlastnosťou talku je
jeho vysoká chemická odolnosť a zároveň aj vysoká teplota tavenia (1200 až 1500 C). Preto sa talk využíva tiež
v chemickom, sklárskom a zlievarenskom priemysle. Vysoká teplota tavenia talku súvisí s vysokým obsahom
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horčíka. Ten je centrálnym atómom oktaedrických vrstiev tohto silikátu. V iných fylosilikátoch je to zväčša
hliník. Aplikácie talku v keramike sa sústreďujú predovšetkým do výroby elektroporcelánu, čo súvisí s nízkou
vodivosťou tohto minerálu. Nízka tvrdosť talku umožňuje využívať ho taktiež pri leštení rôznych mäkkých materiálov, ako je napríklad mramor, alabaster alebo koža (napr. na topánkach). Hydrofóbny povrch talku sa hodí
pre vytváranie rôznych separačných a antiadhezívnych povlakov v textilných, kozmetických a farmaceutických
produktoch. Zároveň takýto povrch môžno využiť aj pre výrobu sorbentov pre odstraňovanie látok s hydrofóbnou povahou, napríklad tukov a olejov, alebo aj pre stabilizáciu niektorých kvapalných výbušnín. Keďže
ako jedno z najvýznamnejších použití talku sme uvieli aj aditíva do plastov, pokúsme sa pozrieť aj na hlavné
všeobecné dôvody využívania anorganických aditív v plastoch. Tie môžu byť síce veľmi rozmanité, ale k najvýznamnejším jednoznačne patrí výrazné zlepšenie ich tepelnej stability. Je to spôsobené zvýšením tej teploty, pri ktorej sa začnú plasty rozkladať a následne aj horieť. Toto je mimoriadne dôležitá zmena. Zvýšenie tejto
teploty je spôsobené jednak tým, že tieto aditíva sú samy o sebe nehorľavé, ale zároveň často aj tým, že môžu
absorbovať značnú časť tepla formou nejakej výrazne endortermickej rozkladnej reakcie, pričom produkt tohto
rozkladu je látka s výrazne vyššou tepelnou stabilitou. Anorganické aditíva však môžu výrazne znižovať aj cenu
plastov a zároveň môžu zlepšovať aj mnohé iné vlastnosti.
Na Slovensku sa hornina s obsahom mastenca vyskytuje na niekoľkých miestach, napríklad v Mútniku,
Hačave a Kokave nad Rimavicou. Naše najvýznamnejšie ložisko sa však nachádza v Gemerskej Polome, kde sa
ťaží kvalitná surovina využiteľná pre väčšinu vyššie spomenutých aplikácií. Vďaka tejto ťažbe možno talk zaradiť do veľmi úzkej skupiny najvýznamnejších nerudných surovín Slovenska. Mohli by sme sa spýtať, odkiaľ sa
u nás vzal taký zvláštny minerál. Všeobecne možno povedať, že talk vzniká z dvoch typov hornín bohatých na
horčík. Prvými sú sedimentárne horniny obsahujúce magnezit a dolomit, z ktorých vznikol reakciou s roztokmi obsahujúcimi kremík. Druhými sú vulkanické horniny s obsahom horečnatých silikátov, z ktorých vzniká
pôsobením vody s obsahom CO2.

Častou, veľmi peknou „ozdobou“ talku je pyrit, ktorý je zne- Obrázok dokumentuje hydrofóbny povrch talku. Ten
čisťujúcou zložkou mnohých nerastných surovín a zároveň je kontrastuje s hydrofilným povrchom ílových minerálov,
aj významným zdrojom kontaminácie životného prostredia. ktoré majú veľmi podobnú vrstevnatú štruktúru.
Naše články o fylosilikátoch by sme mohli uzavrieť zmienkou o jednom dôležitom a zaujímavom mineráli, ktorý sa však na Slovensku v podobe ťažiteľnej suroviny nenachádza. Je ním vermikulit. Meno minerálu je
odvodené od latinského slova vermis, značiaceho červ. Názov minerálu súvisí s tým, že pri jeho zahriatí na teplotu 900 C v dôsledku expanzie vody viazanej v štruktúre minerálu tento minerál zväčšuje svoj objem takým
spôsobom, že pozorovateľovi tento dej pripomína pohyb živých červov. Takto tepelne spracovaný vermikulit
sa využíva najmä ako cenný tepelne a zvukovo izolačný materiál. Často však plní aj funkciu chemicky odolnej
látky, tlmiacej otrasy pri transporte kvapalných chemikálií v sklenených nádobách.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Základná škola s materskou školou
kráľa Svätopluka Šintava
Začiatok roka bol v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
v Šintave v znamení tradičných a milých udalostí –
predškoláci prišli na čaj k pánovi riaditeľovi a zamestnanci školy sa stretli na novoročnom posedení s hosťami.
Žiaci sa zúčastnili na školských i okresných kolách súťaží, mnohí z nich boli úspešní. Na polročnom hodnotení
ich učitelia pochválili, ale zároveň pripomenuli, v čom
treba v druhom polroku pridať. Na karnevale sa zabávali škôlkari i školáci. Okrem iných podujatí sa uskutočnila aj 3. verejná prednáška k projektu Revitalizuj a zachráň planétu, ktorý úspešne pokračuje.
Zápis do školy je pre deti z Materskej školy v Šintave každoročne nezabudnuteľnou a slávnostnou udalosťou. Už deň predtým prišli do materskej školy žiaci základnej školy s kultúrnym programom, v ktorom budúcim
spolužiakom zarecitovali, zaspievali aj zatancovali. Predškoláci tiež ukázali, čo sa už naučili, a svojimi vystúpeniami predviedli, akí sú šikovní.
V deň zápisu 21. 1. 2015 sa predškoláci stretli na čaji u pána riaditeľa. Pán riaditeľ každého osobne privítal,
pri zákusku a čaji sa porozprávali a čas im veľmi rýchlo ubehol. Deti sa už veľmi tešia do prvej triedy a riaditeľ
školy sa teší na nových žiakov.

A čo súčasní prváci? Vlani sme o nich písali. Tiež hovorili, ako veľmi sa tešia do školy. Spýtala som sa ich:
Pred rokom ste pili čaj s pánom riaditeľom. Pamätáte sa ešte na to? Zborová odpoveď znela: Áno! Na otázku, čo sa im páči v škole, sa ako prvý prihlásil Nikolas: Mne sa ľúbi, keď píšeme, čítame a počítame. Začali sa
hlásiť aj ostatní. Nelke sa veľmi sa páči čítať a písať všetky písmená, teraz píšu písmeno K. Marcelkovi sa najviac pozdávajú čísla a písanie, Tomáškovi čítanie a písanie, Martinko obľubuje písanie a najradšej píše písmeno K. Jožko povedal, že jeho najobľúbenejšou hodinou je telesná výchova, keď šplhajú na tyči a hrajú futbal.
Lezenie na tyči sa najviac páči aj Máriovi. Marek má rád všetky hodiny, najviac však písanie, čítanie a matematika. Andrejko sa teší na všetky hodiny, najviac na výtvarnú výchovu. Carlička rada spieva, má najradšej
umelecký krúžok s pani učiteľkou Vojtechovou. Natálku najviac baví umelecký krúžok, ale aj výtvarná výchova
a matematika. Sabínka má najradšej matematiku, Sašku najviac baví kresliť a písať písmená. Jakubkovou najviac obľubuje matematiku a výtvarnú výchovu, výtvarná sa najviac páči aj Dianke. Vikinka rada robí kotrmelce
a páči sa jej gymnastika. Pridala sa aj Carlička, že sa jej páči šplhanie na tyči. Marek má rád ešte telesnú výchovu a športový krúžok. Martinko všetky krúžky, na ktoré chodí, ale najviac športový. Športový krúžok sa najviac
páči aj Tomáškovi a Marcelkovi. Nikolasovi sa ešte veľmi páči angličtina. Nelke gymnastika, výtvarný krúžok,
Natálke umelecký, športový a výtvarný krúžok.
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Zdalo sa, že krúžkom nebude konca, keď v tom povedala Nelka: Mne sa páči táto Škola kráľa Svätopluka,
lebo sú tu dobré pani učiteľky. Takto krásne sformulované a s láskou vyslovené vyznanie prváčky mi vyrazilo dych. Okamžite nasledovali reakcie detí: Aj mne
sa tu páčia pani učiteľky, ja ich mám rada, povedala
Carlička. Saška pokračovala: Najviac sa mi tu páčia pani učiteľky, lebo nás všeličo naučia. Aj mne sa tu páčia
pani učiteľky, aj ja ich mám rada, prihlásila sa Natálka.
Aj ja, aj ja, pridávali sa ostatní. Prišla som s diktafónom ešte k naliehavo sa hlásiacemu Jakubkovi: Mne
sa najviac páči pani učiteľka Vargová, lebo dáva samé
jednotky z čítania.
A čo na svojich prvákov hovorí triedna učiteľka
Mgr. Jarmila Vargová?
Páčia sa mi moji prváci, lebo sú veľmi šikovní, darí sa im, krásne čítajú, mnohí nádherne píšu a väčšinou aj
poslúchajú. Sú živí na telesnej výchove a milí. Mám ich rada.
Pán riaditeľ, keď som išla nahrávať do prvej triedy, síce som predpokladala, že žiaci budú pekne hovoriť o škole, avšak úprimné a s láskou vyslovené krásne vyznania predstihli všetky moje očakávania. Čo na to hovoríš?
Tak to mám veľkú radosť a prajem si, aby im táto radosť z našej školy vydržala. Je to veľmi milá trieda.
23. 1. 2015 sa na novoročnom posedení stretli zamestnanci školy so vzácnymi hosťami. Školu navštívili: predseda Národnej rady SR Ing. Peter Pellegrini, poslanci NR SR
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., a MUDr. Jozef Valocký,
radca vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Andrej
Šabanov. Hostia si prezreli priestory školy, potom nasledoval
kultúrny program, v ktorom im žiaci ZŠ aj deti z MŠ zarecitovali a zaspievali v slovenskom aj ruskom jazyku.
Predseda NR SR ocenil vo svojom príhovore riaditeľa
školy i úspechy školy.

Vo februári pokračoval projekt Revitalizuj a zachráň planétu treťou prednáškou,
ktorú mala Mgr. Kamila Tóthová. Tému Klimatické zmeny priblížila z troch aspektov
– vedeckého, politického i z pohľadu bežného človeka. Prednáška všetkých zaujala.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s priebehom projektu, ktorý úspešne
pokračuje.

Na karnevale bolo veselo, všetci sa hrali, spievali a tancovali.
Helena Vicenová
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Rôzne

Tvorba jednoduchých prístrojov a námety
na spestrenie vyučovacej hodiny
Uvádzam tvorbu troch prístrojov pre vlastnú meteorologickú stanicu: veternej ružice (aby sme vedeli určiť,
ktorým smerom fúka vietor), dážďomeru (na meranie zrážok) a barometra (na ukazovanie zmien tlaku vzduchu).
Na spestrenie vyučovacej hodiny možno využiť ľudové hádanky.
Na vode sa točí,
nič sa nenamočí.

Nemá ruku ani nohu
a vylezie na vežu.
[Tieň.]

[Vietor.]
Obchádza s kosákom celú zem,
nesekne do trávy tam ani sem.

Behá to okolo chalupy
a robí to cupity, dupity.
[Mesiac.]

[Dážď.]

Stojí buk vprostred lúk,
dvanásť hrčí na tom buku,
z každej hrči tridsať vtákov,
inak spieva každý vták.

Čím je tomu viac rokov,
tým je to novšie,
čím je tomu menej rokov,
tým je to staršie.
[Čas.]

[Roky, mesiac, dni.]
Námet na skupinovú prácu:
Kresbou vyjadriť aspoň ľudové hádanky (viažuce sa k poveternostným znakom).

Nebo, zem, nos – pohybová aktivita
Hráči sedia v kruhu a pozorujú vedúceho hry, ktorý rýchlejšie alebo pomaly hovorí tri slová – NEBO,
ZEM, NOS. Ich poradie rôzne mení a odprevádza každé slovo pohybom pravej ruky. Keď povie nebo, namieri
ukazováčikom k stropu, keď povedie zem, ukáže na dlážku, a keď povie nos, dotkne sa ukazovákom svojho nosa. Ostatní hráči vykonávajú pohyby spolu s ním. Vedúci hry však občas urobí nesprávny pohyb (chybu), napr.
pri slove nebo sa chytí za nos a pod. Kto sa nechá pomýliť a zopakuje to, dostane trestný bod. Kto bude mať
v stanovenom čase (2 – 5 minút) najmenej trestných bodov, zvíťazí.

Dážďomer
Pomôcky: nožnice, fľaša z umelej hmoty, vodotesná (nepremokavá) lepiaca páska.

Postup:
1. Fľašu rozstrihneme na tri časti.
2. Hornú časť použijeme ako lievik (vložíme opačne do spodnej odstrihnutej časti fľaše).
3. Nepremokavou páskou prilepíme lievik k spodnej časti fľaše.
4. Pásku použijeme aj na označenie stupnice vo vzdialenosti asi 1 cm od
seba (4 dieliky).
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Rôzne
Veterná ružica
Pomôcky: téglik z jogurtu, ceruzka s gumou, farebný papier, pravítko, nožnice, pripináčik, plastelína,
slamka, lepidlo.
Postup:
1. Uprostred dna téglika urobíme dierku, cez ktorú prestrčíme ceruzku tak, aby koniec s gumou vyčnieval von.
2. Nakreslíme si štyri malé trojuholníky na (tenší) farebný papier
a dva väčšie. Jedny s výškou 3 cm a druhé a s výškou 5 cm.
Vystrihneme ich.
3. Štyri malé trojuholníky prilepíme na dno téglika tak, aby
smerovali na štyri rôzne strany.
4. Do nastrihnutých koncov slamky vložíme väčšie trojuholníky.
5. Pripináčik pripichneme cez stred slamky do gumy na ceruzke.
6. Celý model umiestnime na stojan z plastelíny.
7. Pomocou kompasu na veternej ružici, ktorá je vonku, označíme na príslušnom trojuholníku sever. Potom označíme ostatné
hlavné svetové strany V, Z, J.

Barometer
Pomôcky: 3 dlhé ceruzky, nožnice, nepremokavá lepiaca páska, miska, plastelína, umelohmotná malá fľaša, vodová farba, olej
Postup:
1. Lepiacou páskou prilepíme tri dlhé ceruzky na malú plastovú fľašu
tak, aby ich hroty cez ňu prečnievali.
2. Na dno misky dáme tri hrudky plastelíny, do ktorých dáme ceruzky.
3. Fľašu naplníme do polovice farebnou vodou.
4. Vodu nalejeme aj do misky.
5. Fľašu obrátime hore dnom a vložíme do misky s vodou.
6. Ceruzky pevne zatlačíme do plastelíny.
7. Do misky môžeme priliať aj trocha jedlého oleja, aby sa voda
nevyparovala.
8. Tak ako pri zrážkomere, urobíme stupnicu. Prilepíme malé pásiky lepiacej pásky na bok fľaše asi vo vzdialenosti 1 cm (5 x).

Poznámky:
1. Zmena tlaku vzduchu upozorňuje na zmenu počasia. Preto je barometer veľmi potrebný pri predpovedi
počasia. Keď je tlak vysoký, voda vo fľaši vystúpi na stupnici vyššie. Vysoký tlak predpovedá pekné, suché
počasie. Keď je tlak vzduchu klesne, klesne aj voda vo fľaši. Nízky tlak prináša vlhké, búrkové počasie.
2. Barometer necháme vnútri na chladnejšom mieste.
3. Denne kontrolujeme svoju meteorologickú stanicu.
PaedDr. Helena Bujnová, PhD.
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
helena.bujnova@zsodborne.sk
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Rubrika
Rôzne

Jazykové okienko
Čiarka (zas a znova)
Nenápadná čiarka trápi mnohých z vás, takže dnes opäť na túto tému. Čiarkou označujeme obrátené poradie v menách a terminologických
spojeniach. V slovenčine je totiž záväzné písanie mien v takej forme, kde
na prvom mieste je meno a na druhom priezvisko. Ak je nutné uvádzať na
prvom mieste priezvisko, musí sa za priezvisko písať čiarka, čiže:

Foto: Peter Zagar

Kristína Kováčová → Kováčová, Kristína
Jozef Podhradský → Podhradský, Jozef
Podobne je to aj pri dvojslovných terminologických výrazoch:
samohlásky, krátke
samohlásky, dlhé

Za čiarkou sa v texte vždy vynecháva medzera, ale v číselných údajoch (za desatinnou čiarkou) sa medzera nevynecháva, napr. 9,5; 3,14; 37,7; 0,07. Čiarka aj s medzerou sa dáva medzi jednotlivé hodnoty v radoch čísel a iných symbolov: 2, 4, 6, 8, 10; A, B, C, D.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Oznam
Inovovaný ŠVP pre základné školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie programy
(ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED 2).
Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka
V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú
možnosť rozdeliť si učebný obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích
štandardov, vnútornej logickej štruktúry, vekuprimeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín
jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich rozsah. Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov.
Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.
Na stránke http://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ sú zverejnené Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň základných škôl, Vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací
program pre 1. stupeň ZŠ, Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ, Rámcový učebný plán a odporúčané
vybavenie učebných priestorov pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

28

