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Na úvod
Vážení čitatelia,
je tu september, začala sa škola. My
učitelia sa budeme neúnavne snažiť žiakov
motivovať, aby na svojej ceste za poznaním
načerpali čo najviac vedomostí a zručností.
Škola však nie je len o vedomostiach a zručnostiach. Povedané slovami riaditeľa zo Základnej školy v Šintave – odovzdávame aj kúsok
zo svojho srdca...
Dnešná škola vstupuje už do tretieho ročníka a my by sme boli
radi, keby sa postupne stávala neoddeliteľnou súčasťou vášho školského roka. Tak ako v minulom roku, aj teraz chceme prinášať informácie k aktuálnym a odborným témam, rozhovory, pokusy, inšpirácie...
Radi zverejníme vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu,
školu.
V prvom tohtoročnom čísle si v rubrike Na aktuálnu tému môžete prečítať úpravy k novému školskému roku, týkajúce sa základných
škôl, a oboznámiť sa s inovovaným štátnym vzdelávacím programom
vzdelávacej oblasti Človek a príroda.
V odbornej téme sa dozviete o možnostiach aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie. Predstavíme vám seminár o bádateľských aktivitách, úspechy našich olympionikov a podnetné aktivity v štyroch školách, a to v Zubrohlave, Seredi, Vlčanoch a Šintave.
Veríme, že vás zaujmú pokusy, radi sa potúlate po Slovensku,
v jazykovom okienku sa dozviete zasa niečo nové a poteší vás súťaž,
ktorú chystáme v tomto školskom roku.
V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolegovia, pevné zdravie, veľa pracovného elánu, tvorivosti a optimizmu, ktoré pri práci s deťmi tak veľmi potrebujete. Nech sa vám darí,
úspešný školský rok!

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

Rozlúčka
s prof. RNDr. Milanom Melicherčíkom, PhD.
Rozhovor s osobnosťou je rubrika, ktorá, ako hovorí jej názov, je
vyhradená osobnostiam. V tomto čísle však neprinášame rozhovor
s osobnosťou, ale píšeme o osobnosti.
Žiaľ, prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD., člen našej redakčnej
rady – recenzent i prispievateľ, aktívny člen Združenia učiteľov chémie,
ktorý stál pri našich začiatkoch, už nie je medzi nami. Je ťažké tomu
uveriť... Stále ho mám pred sebou, ako zanietene prednáša na konferencii, diskutuje, dáva mi cenné rady. Múdry, chápavý, milý, skromný...
V srdciach nás, čo sme profesora Milana Melicherčíka poznali,
táto osobnosť zostane navždy.

prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.,
na 1. národnej konferencii učiteľov chémie
1. 2. 2013 v Banskej Bystrici.

Helena Vicenová

Smutná rozlúčka s naším kolegom
prof. RNDr. Milanom Melicherčíkom, PhD.
Dňa 13. 8. 2015 sme sa dozvedeli smutnú správu, že navždy od nás
odišiel náš kolega, dobrý priateľ, skvelý vedec a učiteľ prof. RNDr. Milan
Melicherčík, PhD. Nikto z nás nechcel tejto smutnej správe ani len na
chvíľu uveriť. Keď sa človek narodí, tešíme sa, jasáme. Keď nás navždy
opustí, je nám to nesmierne ľúto. V prvom prípade ide o prísľub (veríme že) šťastnej budúcnosti, bezstarostného detstva, lásky, dobrého
zamestnania, šťastného manželstva a rodiny. V tom druhom prípade
smrť neúprosne uzatvára ďalšiu knihu života a čím bol život pestrejší
a človek ľudskejší, tým hlbšiu ranu vrýva do sŕdc jeho najbližších.
Profesor Milan Melicherčík sa narodil v Lovinobani v roku 1948. Tu v tomto kraji prežil svoje detstvo, tu
vyrastal, tu (jeho slovami povedané) dral nohavice v školských laviciach. Žil v skromných pomeroch, ale obkolesený rodičovskou láskou a príkladmi poctivého prístupu k životu. Toto mu bolo vštepené hlboko do srdca
a podľa toho sa snažil žiť celý život.
Po skončení gymnázia v Lučenci sa rozhodol venovať svoju energiu a úsilie do získania najtrvácnejšieho
kapitálu – do vzdelania, a preto odišiel študovať chémiu na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil v roku 1971.
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Rozhovor s osobnosťou
Keďže si uvedomoval, že získané vedomosti treba odovzdávať ďalej, rozhodol sa rozšíriť svoje pedagogické
schopnosti štúdiom učiteľstva chémie a fyziky. V roku 1980 prišiel do Banskej Bystrice ako odborný asistent
na Katedru chémie vtedajšej Pedagogickej fakulty. Odvtedy, teda celých 35 rokov, venoval všetok svoj pracovný
čas, svoju energiu aj svoje zdravie rozvoju katedry, vede a vzdelávaniu.
Zažil všetky búrky aj slnečné dni, ktoré nevyhnutne k rozvoju mladého pracoviska patria. Bol pri vzniku
Univerzity Mateja Bela v roku 1992, aj pri vzniku Fakulty prírodných vied v roku 1995, v rokoch 2004 – 2008
bol vedúcim Katedry chémie FPV UMB.
V oblasti výskumu boli jeho celoživotnou láskou už od jeho študentských čias oscilačné reakcie, ale jeho
hlboké znalosti a široký rozhľad mu umožňovali venovať sa aj ďalším témam, predovšetkým z environmentálnej chémie. Dlhodobo sa spolu so svojou manželkou Dankou zaoberal problematikou vplyvu ťažkých kovov
na ľudský organizmus a životné prostredie. Neraz trávil v laboratóriách pri svojich experimentoch celé hodiny a dni bez prestávok. Keď človek odchádzal z fakulty v neskorých večerných hodinách, alebo len šiel okolo,
mnohokrát videl, že v Milanovej kancelárii sa ešte svieti. Svoju vedeckú kariéru zavŕšil v roku 2005 získaním
najvyššieho možného vedecko-pedagogického titulu – titulu profesora fyzikálnej chémie. Aj vďaka jeho odborným garanciám a dobrému menu v komunite slovenských chemikov mohla naša fakulta dlhé roky poskytovať
vzdelávanie v oblasti učiteľstva chémie a environmentálnej chémie.
Profesor Melicherčík mal prirodzený vrúcny vzťah k ľuďom, vždy sa snažil druhým pomôcť alebo ich
aspoň povzbudiť. Mám pred očami ako vždy v dobrej nálade a s úsmevom na tvári pristupuje ku skupinke študentov čakajúcich na chodbe na ďalšiu prednášku a prehodí s nimi hoci len pár vľúdnych slov alebo sa dokonca
pristaví na dlhšie a (jeho slovami povedané) podebatuje o živote.
Veľa energie venoval aj výchove mladých chemických talentov v rámci CHO, v ktorej pôsobil ako predseda
krajskej komisie aj ako autor mnohých zaujímavých úloh. Bol aktívnym členom Slovenskej chemickej spoločnosti, bol predsedom jej pobočky v Banskej Bystrici. Do svojich posledných chvíľ bol mimoriadne aktívny. Žiaľ,
jeho rozpracovaná vedecká monografia o nelineárnej termodynamike zostala nedokončená, plánované experimenty budú musieť uskutočniť jeho nasledovníci už bez jeho cenných rád...
Je obdivuhodné, koľko toho Milan dokázal v pracovnom živote. Napriek tomu chémia bola uňho až na
druhom mieste. Tým najdôležitejším pre Milana bola jeho rodina. Koľko lásky a sebaobetovania venoval svojej
manželke Danke, svojim synom Milanovi a Mirovi a ich rodinám, to vedia len oni sami, ale z toho, ako o nich
Milan rozprával, a z rozosmiatych tváričiek jeho vnučiek sa dá vytušiť veľa. Milan spolu s manželkou Dankou
zasadili mohutný a zdravý rodinný strom, ktorého pevné korene siahajú až do jeho rodného kraja.
Vážený pán profesor, milý Milan, úprimne Ti v mene svojom i v mene svojich kolegov, celej chemickej komunity ďakujem za to, že si venoval svoj plodný život rozvoju našej katedry, fakulty, univerzity a rozvoju chémie
a chemického vzdelávania. Som nesmierne rád, že sme mohli niekoľko rokov spoločne putovať týmto svetom
a že sme mali možnosť učiť sa od Teba poctivému jednaniu, pracovitosti a prirodzenej pokore a skromnosti.

Česť Tvojej pamiatke!
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
vedúci Katedry chémie
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
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Inovovaný štátny vzdelávací program predmetov
vzdelávacej oblasti Človek a príroda
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo schválené inovované Štátne vzdelávacie
programy pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.
Cieľom inovácie štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda bolo pokračovať
v transformácii klasického modelu vzdelávania, v ktorom si žiaci osvojujú pojmy na základe informácie získanej od učiteľa. Dnes sa chápe prírodovedné vzdelávanie ako konštruovanie poznatkov. Učiteľ pomáha, uľahčuje
žiakom pochopiť prírodné javy, konštruovať pojmy, objaviť súvislosti medzi nimi. Žiaci sú organizovaní v skupinách, a preto sa učenie chápe aj ako individuálny, aj ako sociálny proces (Young, 1997).
Takto chápaný vyučovací proces sa začína obyčajne skúmaním javov, napr. pomocou praktických činností. Úloha pochopiť vzťahy a využiť vedomosti je prenesená na žiaka. Od učiteľa sa vyžaduje, aby našiel spôsoby,
akými zapojí žiakov do rôznych praktických činností, kde budú musieť využívať svoje vedomosti, a tak ich hlbšie chápať. Ide o zdĺhavý proces budovania vedomostí.
Vyučovanie bádaním, skúmanie, objavovanie samotnými žiakmi či hľadanie pravdy tvorí dôležitú súčasť
procesu osvojovania si kľúčových konceptov v oblasti prírodných (ale nielen prírodných) vied. Žiacke objavovanie umožňuje nielen osvojiť si nové poznatky, ale aj pochopiť samotnú podstatu vedy. Žiaci si osvojujú nielen
nové pojmy, ale oboznamujú sa aj s výskumnými metódami. Dochádza k tomu v situáciách zámerne vytváraných učiteľom, ktoré umožňujú, aby žiaci pozorovali javy, manipulovali s konkrétnymi predmetmi, experimentovali, zúčastňovali sa exkurzií, diskutovali navzájom, riešili tvorivé úlohy, praktické a teoretické problémy.
Metódy nie je možné uplatňovať bez cielenej spolupráce založenej na vzájomnej súčinnosti učiteľa a žiakov, ako
aj žiakov medzi sebou. Vyučovanie bádaním charakterizuje voľnejšie, menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov (Bagalová, Siváková, 2013).
Východiskovým bodom a najviac diskutovaným všeobecným problémom realizácie inovácií vzdelávacích
programov všetkých vyučovacích predmetov v základných školách bola ich hodinová dotácia v RÁMCOVOM
UČEBNOM PLÁNE. Týždenná hodinová dotácia predmetov vzdelávacej oblasti Človek a príroda je zvýšená:
fyzika na 6 vyučovacích hodín, chémia na 5 vyučovacích hodín, biológia na 7 vyučovacích hodín. Hodinová
dotácia fyziky bola posilnená o jednu vyučovaciu hodinu s časovým rozložením 0 – 2 –1 – 2 – 1, začínajúc 6.
ročníkom. Hodinová dotácia chémie bola posilnená o jednu vyučovaciu hodinu s časovým rozložením 0 – 0
– 2 – 2 – 1, začínajúc 7. ročníkom. Hodinová dotácia biológie bola posilnená o jeden a pol vyučovacej hodiny
s časovým rozložením 2 – 1 – 2 – 1 – 1, začínajúc 5. ročníkom.
V súvislosti s poznámkami k rámcovému učebnému plánu (RUP) sa prírodovedných predmetov priamo
dotýkajú POZNÁMKY č. 1 a 7.
Poznámka č. 1:
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje
nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.
Snahou predmetových komisií bolo v inovovanom ŠVP (iŠVP) docieliť povinnosť deliť triedy na vyučovacích hodinách aspoň v niektorých ročníkoch. Po mnohých diskusiách bola navrhnutá poznámka:
„...Žiaci sa na jednej hodine v týždni v 7. a 8. ročníku delia na skupiny aj vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda...“
Z pôvodného návrhu však bola schválená len „odporúčacia“ poznámka č. 1. a v charakteristike predmetu veta: „Vzhľadom na charakter a ciele predmetu sa organizácia výučby prispôsobí počtu žiakov v triede.
Tým sa garantujú vonkajšie podmienky na adekvátnu realizáciu výučby a splnenie výkonového a obsahového
štandardu.“
Poznámka č. 7:
Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu
vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.
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Uvedená poznámka dáva možnosť inovatívnym školám a učiteľom pripraviť si svoj vlastný program vzdelávania. V iŠkVP môžu školy stanoviť iné rozloženie hodín v ročníkoch. Môžu tiež jednotlivé tematické celky,
prípadne témy či výkony, zaradiť do vyučovania „po svojom“, v zmysle stratégií a metód, ktoré škola preferuje.
V školskom zákone sa v § 9 odsek 6 doplnil takto: Jednotlivé druhy a typy škôl vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu.
Učebnými osnovami povinného vyučovacieho predmetu základnej školy alebo gymnázia, ktorého časová dotácia sa v učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu, môžu byť vzdelávacie štandardy.
Zmena v legislatíve umožňuje základným školám a gymnáziám využiť vzdelávacie štandardy ŠVP ako učebné
osnovy vyučovacieho predmetu ŠkVP, ktorého časová dotácia sa nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu. Ide tak o výrazné zníženie administratívnej záťaže učiteľov. Školám sa naďalej ponecháva možnosť tvorby
vlastných učebných osnov jednotlivých predmetov. Vzdelávací štandard zo ŠVP nie je potrebné kopírovať do
ŠkVP. Uvedie sa len odkaz na príslušný vzdelávací štandard ŠVP. Ak sa v predmete učivo rozširuje, stačí uviesť
iba výkon alebo obsah nad rámec ŠVP.
Vzdelávací štandard jednotlivých predmetov uvedený vo forme tabuliek sa skladá z výkonového a obsahového štandardu (Siváková, Kelecsényi, Páleníková, 2013). Výkonový štandard je nadradený obsahovému
štandardu, a preto sa nachádza v ľavej časti tabuľky. Výkonový štandard predstavuje ucelený systém kognitívne
odstupňovaných požiadaviek na žiaka, ktorých splnenie je pre žiaka záväzné. Učitelia môžu požiadavky bližšie
špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať napríklad v podobe rôznorodých činností a učebných úloh. Môžu ich odstupňovať vzhľadom na psychosomatický vývin žiakov konkrétnej triedy a materiálno-technické podmienky
konkrétnej školy. Charakteristickým znakom štandardov je dôslednejšie zameranie sa na výstup zo vzdelávania.
Výkonový štandard konkretizuje ciele predmetu. Oproti predchádzajúcim vzdelávacím štandardom výkonový
štandard obsahuje nielen kognitívne, ale aj afektívne a psychomotorické ciele. Výkony uvedené v štandardoch
sa dosahujú postupne, preto si učiteľ stanovuje pre jednotlivé výkonové štandardy viac konkrétnych cieľov.
Uvedené ciele napĺňa postupne tak, aby žiaci disponovali štandardným výkonom na konci príslušného školského roka. Na druhej strane, štandard učiteľa neobmedzuje v stanovovaní ďalších cieľov, ktoré považuje vzhľadom
na aktuálnu úroveň vedomostí a myslenia žiakov v jeho triede za vhodné.
Napĺňanie samotných výkonov je špecifikované prostredníctvom obsahového štandardu. Obsahový štandard určuje učebný obsah, na ktorom sa predpísaný výkon realizuje. Vymedzuje základné učivo a pojmy, ktorým žiak rozumie a je schopný ich vysvetliť a aktívne používať. Určitý výkon je možné splniť prostredníctvom
rôznorodých obsahov. Tematické celky vzdelávacieho štandardu môže učiteľ tvorivo modifikovať a presúvať
v rámci ročníka podľa záujmov žiakov a podmienok školy.
Navrhované zmeny vytvárajú priestor na realizáciu metód a foriem vyučovania s dôrazom na aktívne
osvojenie si obsahu žiakmi prostredníctvom skúmateľsko-objavného učenia. Tým bude vytvorený počiatočný
priestor na koncepčný posun od deduktívnych spôsobov vzdelávania k induktívnym (Held, 2011).
Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou inovovaných VZDELÁVACÍCH ŠTANDARDOV, je dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania. Požiadavky výkonového štandardu z dôvodu pojmovej nadradenosti sú uvedené v tabuľke vzdelávacieho štandardu ako prvé. Výkonový štandard konkretizuje ciele predmetu.
Výkony uvedené v štandardoch sa rozvíjajú postupne, preto si učiteľ stanovuje pre jednotlivé výkonové štandardy viacej konkrétnych cieľov. Uvedené ciele napĺňa postupne tak, aby žiaci disponovali štandardným výkonom na konci príslušného školského roka. Na druhej strane, štandard učiteľa neobmedzuje v stanovovaní ďalších cieľov, ktoré považuje vzhľadom na aktuálnu úroveň vedomostí a myslenia žiakov v jeho triede za vhodné.
Zásadná ZMENA obsahu v predmete BIOLÓGIA pre ZŠ v porovnaní s pôvodným ŠVP je len v zámene
8. a 9. ročníka. Ide o nadväznosť na 5., 6. a 7. ročník. Tematické celky po zámene obsahov plynule na seba nadväzujú a rozširujú tak učivo o živých organizmoch z predchádzajúcich ročníkov. Pokračuje sa v učive o živej
prírode. Ide o výmenu obsahov celých ročníkov, z tohto dôvodu nevzniká problém použitia aktuálne platných
učebníc. Zmeny sa uskutočnili v názvoch tematických celkov, ktoré v iŠVP „zastrešujú“ širšiu časť biológie.
Výraznejšie došlo k redukcii učiva o neživej prírode. Boli zrušené časti: Námety praktických aktivít, Námety na
samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania žiakov, Námety na tvorbu žiackych projektov. Stali sa súčasťou
výkonových štandardov.
Obsahový štandard predmetu CHÉMIA v nižšom sekundárnom vzdelávaní sa čiastočne menil. Zmena sa
prejavila najmä v redukcii obsahu a zjednodušila sa aj štruktúra obsahu. Vzdelávací štandard tvorí 5 tematických celkov. Dva tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok s dvojhodinovou týždennou časovou
dotáciou v 7. ročníku, Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny s dvojhodinovou týždennou
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dotáciou v 8. ročníku a Zlúčeniny uhlíka s jednohodinovou týždennou dotáciou v 9. ročníku. Vzdelávací štandard neobsahuje tematický celok Chemické výpočty. Čiastočne je však téma výpočtov zaradená v 7. ročníku
(hmotnostný zlomok).
V obsahu predmetu FYZIKA zostali rovnaké tematické celky. Vzhľadom na zvýšenú časovú dotáciu sa
otvorila väčšia možnosť na utvrdzovanie a opakovanie, vytvoril sa aj priestor na riešenie kvalitatívnych aj kvantitatívnych (výpočtových) úloh a využívanie pracovných zošitov.
Záverom možno konštatovať, že reformné snahy priniesli vytvorenie moderných vzdelávacích programov
prírodovedných predmetov porovnateľných s programami vo vyspelých štátoch. V nových vzdelávacích štandardoch prevažujú požadované výkony na vyšších kognitívnych úrovniach, takmer úplne už absentujú výkony
na úrovni zapamätania a reprodukcie. Pôvodne málo záživný náukový charakter predmetov s množstvom náročných pojmov sa podarilo pretransformovať na moderné kurzy s cieľom rozvíjania prírodovedných kompetencií v spätosti s praktickým životom s maximálnym využitím metód a foriem vyučovania s dôrazom na aktívne osvojenie si obsahu žiakmi prostredníctvom skúmateľsko-objavného učenia. Vážnym problémom je však
realizovateľnosť zmien. Ak je na učiteľa kladená požiadavka budovať poznatky žiakov s využitím aktivizujúcich
vyučovacích metód, tak je nevyhnutné poskytnúť a garantovať aj podmienky na realizáciu výučby (Kelecsényi,
Siváková a Páleníková, 2015).
Vyučovacie predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda ponúkajú veľké možnosti pre výučbu na kompetenčnom základe aj v prípade predmetového vyučovania, lebo väčšina problémov, ktoré sú zdrojom rozvíjania
žiackych kompetencií, má medzipredmetový a polyfunkčný charakter. V procese prírodovedného vzdelávania
sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov (fyzika, chémia, biológia aj geografia a matematika) s využitím prostriedkov IKT.
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Zhrnutie úprav k novému školskému roku,
ktoré sa týkajú základných škôl
Okruh súvisiaci so Štátnym vzdelávacím programom
■ Pre základné školy sú vytvorené inovované štátne vzdelávacie programy pre primárne vzdelávanie a nižšie
stredné vzdelávanie, podľa ktorých budú školy vzdelávať žiakov s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to
postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.
■ Inovovaný štátny vzdelávací program posilňuje výučbu prírodovedných predmetov, kladie tiež väčší dôraz
na technické vzdelávanie žiakov.
■ Súčasne vymedzuje 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 sú vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch.
■ Treba uviesť, že poznámky k rámcovým učebným plánom sú pre školu záväzné. Škola si však môže v rámci
svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky podľa svojich potrieb a možností.
■ Školy dostavajú možnosť rozdeliť si učebný obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu
vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov.
■ Žiakom v primárnom vzdelávaní pribudne nový predmet prvouka.
■ V snahe orientovať našich žiakov na nadobúdanie praktických zručností už na základnej škole budú posilnené vyučovacie predmety pracovné vyučovanie a technika. Výrazná zmena je vo vzdelávacom štandarde
predmetu technika, ktorý sa člení na dva tematické okruhy – Technika a Ekonomika domácnosti.
• Vo vzdelávacom štandarde pre predmet technika sa uvádza, že dôraz sa kladie na tematický okruh
Technika. Škola je povinná odučiť z tematického okruhu Technika najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom roku a najviac jednu tretinu z celkovej časovej
dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku z tematického okruhu Ekonomika domácnosti podľa
svojich materiálno-technických a personálnych podmienok.
• Témy z okruhu Technika učiteľ odučí v tých ročníkoch ako je uvedené vo vzdelávacom štandarde. Škola
do obsahu vzdelávania z okruhu Technika a Ekonomika domácnosti zaradí všetky tematické celky, pričom jednotlivé témy vyberie podľa materiálno-technických podmienok školy.
■ Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.
■ Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní ich kompenzáciu spravidla
v priebehu jedného školského roku.
■ Treba upozorniť, že žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 budú navštevovať druhý až štvrtý ročník ZŠ
a šiesty až deviaty ročník ZŠ, sa do ukončenia stupňa vzdelávania budú vzdelávať na základe školských
vzdelávacích programov vypracovaných podľa doterajších platných ŠVP pre základné školy, teda aj s povinnosťou vybrať si druhý cudzí jazyk.
■ Všetky vzdelávacie štandardy ako i samotný štátny vzdelávací program a rámcové učebné plány sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ v časti Aktuálne témy.
Okruh súvisiaci s novelou školského zákona – niektoré novelizačné body
■ Školy nemusia vypracovávať učebné osnovy, môžu využiť vzdelávacie štandardy ŠVP, čím sa výrazne zníži
administratívna záťaž učiteľov.
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■ Umožňuje sa viesť triednu knihu aj v elektronickej forme s tým, že sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy.
■ Novela školského zákona prináša aj posun termínu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. Doteraz
sa zápis uskutočňoval v období od 15. januára do 15. februára, od školského roku 2015/2016 sa bude konať
od 1. apríla do 30. apríla.
■ Dáva sa možnosť žiakovi plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto
školy prijme na základné vzdelávanie.
■ Upravuje sa i povinnosť vykonávať komisionálne skúšky pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku
osobitným spôsobom. Zásadná zmena nastáva v príslušnom ustanovení školského zákona, ktoré upravuje
povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy na možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. V žiadosti sa uvedú ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
• Vzhľadom na povinnosť evidovať žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj ich samotnú bezpečnosť sa dopĺňa povinnosť zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi po príchode do
krajiny pobytu predložiť riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Doklad predkladá vždy k 15. septembru príslušného školského
roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole mimo územia Slovenskej republiky.
• Doposiaľ zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak oznámil riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu
školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdil školu uvedenú v žiadosti iba jedenkrát. Keďže škola musí uvádzať počty žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, tak musí mať tento prehľad
za každý školský rok.
■ Umožňuje sa so súhlasom zriaďovateľa zriadiť v základnej škole špecializovanú triedu.
■ V súvislosti s posunom termínu zápisu do prvého ročníka sa upravujú i povinnosti riaditeľa školy pri zasielaní zoznamu prijatých detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, a to do 30. júna príslušného školského
roka zasiela tento zoznam obci, v ktorej majú deti trvalý pobyt.
■ Odkladá sa účinnosť ustanovenia, ktoré určovalo najnižšie počty žiakov v triedach na prvom stupni ZŠ od
1. septembra 2016.
■ V súvislosti s registráciou detí žiakov a poslucháčov sa do centrálneho registra dopĺňajú ďalšie údaje súvisiace s právami dieťaťa, žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.
■ Novelou školského zákona sa vstupovalo i do úprav zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
■ Definujú sa skutočnosti, ktoré sa na účely kontrolnej činnosti považujú za závažné nedostatky.
• neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného školského vzdelávacieho programu,
• neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
• nedodržiavanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
• iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
■ Na účely štatistického zisťovania údajov v školstve sa zavádza centrálny register škôl, školských zariadení,
elokovaných pracovísk a zriaďovateľov a ukladá sa povinnosť školám a školským zariadeniam, aké štatistické
údaje budú ministerstvu poskytovať.
■ Novela bola už zverejnená v Zbierke zákonov.
Mgr. Ingrid Kováčová
odbor základných škôl
sekcia regionálneho školstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
ingrid.kovacova@minedu.sk
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Úspech Slovenska na 47. medzinárodnej
chemickej olympiáde v Baku
Slovenskú republiku na 47. medzinárodnej chemickej olympiáde v Baku v Azerbajdžane (20. – 29. 7. 2015)
reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 290 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia:
• Jakub Obuch z Gymnázia J. Hollého Trnava – zlato,
• Roman Staňo z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach – bronz,
• Štefan Stanko z Gymnázia A. Vrábla Levice – striebro,
• Miroslava Palacková z Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza – bronz.
V neoficiálnom poradí bodovej úspešnosti sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 13. – 18. mieste.
Členmi medzinárodnej poroty, ktorá prekladala, opravovala úlohy a riešenia, boli: doc. RNDr. Martin
Putala, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, vedúci delegácie a člen Riadiaceho výboru MChO,
Ing. Pavel Májek, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ing. Elena Kulichová zo Spojenej školy v Novákoch.
Za tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich
podchytili a nasmerovali (Mgr. Lenka Löfflerová, Trnava; RNDr. Silvia Görcsösová, Košice; RNDr. František
Limberg, Levice; RNDr. Miroslav Kozák, Prievidza) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročne organizovaná Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a. s.
Zatiaľ čo v iných krajinách, ktoré pochopili význam vzdelávania pre svoju budúcnosť, vypracovali systém
výchovy talentov, na Slovensku sa táto práca ponecháva na osobnú iniciatívu jednotlivcov, ktorí sú navyše za
túto činnosť minimálne oceňovaní. Na Slovensku absentuje štátny program starostlivosti o talentovanú mládež,
ktorý by sa realizoval na všetkých úrovniach od základnej až po vysokú školu. Ak zvážime postupný pokles dôrazu na prírodovedné vzdelávanie v školách a na smerovanie ku konzumnej spoločnosti, možno očakávať, že
Slovenská republika bude postupne strácať svoje tradičné postavenie na medzinárodnom poli. Avšak napriek
všetkým súčasným spoločenským tendenciám pozitívne možno hodnotiť fakt, že ešte stále existuje dosť žiakov,
ktorí majú záujem o rozvoj svojho talentu v chémii, a zanietených učiteľov, ktorí sú ochotní venovať časť svojho
voľného času tejto činnosti.

Slovenská delegácia na 47. MChO (zľava): Martin
Putala, Jakub Obuch, Miroslava Palacková, Roman
Staňo, Štefan Stanko, Pavel Májek a Elena Kulichová.

Naši súťažiaci s medailami (sprava): Štefan Stanko,
Miroslava Palacková, Jakub Obuch a Roman Staňo.

Foto: Ing. Elena Kulichová

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.,
predseda Slovenskej komisie ChO
Katedra organickej chémie
Prírodovedecká fakulta,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
putala@fns.uniba.sk
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Bádateľské aktivity
vo vzdelávaní
„Človek je bytosť, ktorá kladie otázky.
Kladieme ich už od narodenia... Možno dokonca povedať, že história ľudstva je história otázok
a odpovedí, ktoré sme my, ľudia, sformulovali.“
Octavio Paz, mexický básnik.
Čo inšpiruje šéfkuchára, aby vymýšľal nové recepty? Čo ženie výskumníka vydať sa na cestu do ďalekých
krajín? Čo podnecuje dieťa, aby kládlo množstvo otázok? Veľmi často je to zvedavosť. Zvedavosť je prirodzenou
vlastnosťou najmä detí. Vzniká vtedy, ak ľudia cítia medzeru medzi tým, čo už poznajú a čo ešte chcú vedieť.
Zvedavosť vedie človeka do situácií, v ktorých získava nové skúsenosti, preto je zvlášť významnou súčasťou
motivačného procesu v učení. Nové skúsenosti sú základom učenia sa pozorovaním okolitého sveta.
Keď deti prídu do školy, často sa stáva, že ich prirodzená zvedavosť je postupne potláčaná. A to je chyba.
Je potrebné, aby sme ich vnútornú motiváciu využili v prospech učenia sa. Bádanie je jeden zo spôsobov, ako
opäť žiakov motivovať klásť otázky a hľadať na ne odpovede. Uplatňovanie bádateľskej metódy je prirodzené
v prírodovedných predmetoch, dá sa však aplikovať aj v ostatných vyučovacích predmetoch. A to bolo jedným
z impulzov pre usporiadanie konferencie Bádateľské aktivity vo vzdelávaní, ktorú organizovalo oddelenie pre
predmety s prírodovedným zameraním Štátneho pedagogického ústavu koncom júna 2015 v Bratislave.
Konferencia bola zameraná na prezentáciu rôznych možností, ako žiakov priviesť k poznatkom vlastným
aktívnym učením sa. Jej cieľom bolo predovšetkým predstaviť bádateľskú metódu a jej aplikácie najmä v prírodovedných predmetoch biológia, chémia a fyzika. Priniesla však aj mnohé námety pre ďalšie vyučovacie predmety – matematiku, slovenský jazyk a literatúru, dejepis. Na konferencii vystúpili odborníci z Rakúska, Českej
republiky a Slovenskej republiky.
V dopoludňajších hodinách prebiehali plenárne prednášky odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach na témy: Aktuálny pohľad na problematiku IBSE na Slovensku (doc. RNDr. M. Kireš, PhD.),
Overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov pri výučbe s IBSE nástrojmi formatívneho hodnotenia
(doc. RNDr. M. Ganajová, CSc.), Tvorivá implementácia IBSE vo výučbe biológie (doc. RNDr. K. Kimáková,
CSc.). Vystúpili aj zahraniční lektori – Dr. Becker a Dipl. Ing. Mag. Koliander z Rakúska, ktorí priblížili problémy v súvislosti s vyučovaním chémie v Rakúsku. Dopoludňajší blok uzatvorili hostia z Českej republiky –
doc. Popjaková a Dr. Karvánková s príspevkom Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu.
Popoludní si mali účastníci možnosť vybrať, ktoré príspevky si vypočujú, pretože rokovanie prebiehalo
paralelne v dvoch sekciách. Všetky príspevky boli zaujímavé a priniesli nový pohľad na danú problematiku.
Prezentovali sme vzdialené experimenty vo fyzike, bola predstavená projektová práca, ktorá získala aj ocenenie v Rakúsku, aktívne sme sa vzdelávali pomocou mobilných zariadení, pátrali sme po regionálnych autoroch,
priblížili sme si projekt PRIMAS, pozreli sme sa na detské prekoncepty ako východisko pre bádateľské aktivity,
ale aj na vedecké poznávanie v školskej praxi. Pre účastníkov bola zážitkom prezentovaná hodina dejepisu, ale
aj prepojenie umenia v škole (výtvarné a hudobné) s matematikou. Veríme, že príspevky na konferencii boli
inšpiráciou pre všetkých účastníkov.
Na konferencii boli prijaté závery, ktoré okrem iného navrhujú hľadať riešenia, ako zabezpečiť aktívne učenie sa a aplikovať bádateľské metódy vo vzdelávacom procese nielen prírodovedných predmetov.
Je pravda, že väčšina z nás sa nikdy nestane slávnymi výskumníkmi či vynálezcami. A vzhľadom na krátkosť života sa nám zrejme nikdy nepodarí preskúmať všetko, čo by sme radi objavili. Napriek tomu buďte stále
zvedaví!
PaedDr. Monika Reiterová
vedúca oddelenia
pre predmety s prírodovedným zameraním
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8,
830 00 Bratislava
monika.reiterova@statpedu.sk
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Slávnostné ukončenie prírodovedných
projektov v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Streda 24. júna 2015 bola pre deti z našej materskej školy výnimočným dňom. Počas školského roka v stredu
predškoláci robievali pokusy, stávali sa výskumníkmi. Ale aj iné dni mali všetky deti naplnené zaujímavými aktivitami. Teraz boli v očakávaní, čo bude na záver... V radostnom očakávaní boli aj realizátorky projektov, ktoré prebiehali
v materskej škole počas celého školského roka 2014/2015 – Revitalizuj a zachráň planétu a Malí výskumníci.
Cieľom projektu Revitalizuj a zachráň planétu bolo zvýšenie povedomia a vzdelávania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, jeho výstupom bola revitalizácia okolia školy a príprava metodických materiálov. Projekt sa
realizoval v čase od 20. júna 2014 do konca júna 2015 a škole naň bola pridelená podpora z Nórskych fondov vo
výške 40 000 eur. Najmenšie deti aj predškoláci sa aktívne zapojili do projektu prostredníctvom edukačných aktivít so zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Máriou Hrabíkovou. Deti skúmali priepustnú dlažbu, hodnotili
životné prostredie a učili sa ho chrániť, sadili kvety, robili pokusy s vodou, spoznávali význam vody pre človeka...
Projekt Malí výskumníci bol realizovaný v rámci spolupráce ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava so Združením
učiteľov chémie. Predškoláci pod vedením RNDr. Heleny Vicenovej pripravovali rôzne zmesi, bublaninu, farebnú lampu, dúhovú čašu, sopku i podmorskú sopku, čarovný nápoj, srdiečko pre mamičku, balónové kvety
i bublinky na oslavu, spoločne skúmali a objavovali.
27. 5. 2015 boli oba projekty predstavené verejnosti na Metodickom dni. Medzi prítomnými boli riaditeľka
Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Elena Čanakyová zo Školského
inšpekčného centra v Trnave, prednostka Okresného úradu v Galante Mgr. Júlia Gálová, mediátorka a redaktorka Mgr. Dušana Bieleszová, predstavitelia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, riaditelia a učitelia základných a materských škôl a priatelia školy.
Aktivita, ktorá bola realizovaná v rámci témy týždňa Svet očami detí, mala názov Hra s farbami. Deti pomenúvali pomôcky a pracovali s rôznymi látkami. Najviac ich zaujala biela látka, ktorá sa po priliatí vody nerozpustila, ale napučala a pripomínala sneh. Pani učiteľka deťom prezradila, že látka sa nachádza napr. v pamperskách, a vysvetlila im, na čo tam slúži. Bolo zaujímavé pozorovať ich reakciu i to, ako sa začali látky strániť.
Potom „sneh“ pokvapkali pripravenými roztokmi a výluhom z červenej kapusty a tešili sa zo vzniknutého sfarbenia. Na záver urobili pokus, ktorý už v inom prevedení poznali z predošlých aktivít. Do banky so saponátom
pridali trochu farbiva a premiešali s roztokom sódy bikarbóny. Bolo že to radosti po priliatí roztoku kyseliny
citrónovej! Z baniek začala vytryskovať pestrofarebná láva. Hostia malým výskumníkom za prácu zatlieskali.
Nasledovala prehliadka priestorov školy a posedenie spojené s diskusiou. Diskutujúci ocenili prínos projektov, vyzdvihli spoluprácu základnej a materskej školy, ktorá vedie k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
To, že deti nadobudli praktickou činnosťou veľa nových informácií, preukázali aj na promócii. Poznali odpovede na otázky riaditeľa školy, opísali pokusy a aktivity. Bolo zrejmé, že ich činnosti zaujali a veľa si z nich
zapamätali. Dôstojne a slávnostne si preberali osvedčenia a diplomy za absolvované projekty.
Čo dodať na záver?
Ďakujem obom realizátorkam projektov v našej materskej škole.
Teším sa, keď vidím záujem detí o všetko nové, ich rozžiarené oči, krásny vzťah učiteľov a žiakov, ale i spokojných rodičov. Teší ma, že máme veľa
šikovných detí, ktorým odovzdávame nielen vedomosti a zručnosti, ale aj
kúsok zo svojho srdca. Teší ma, že naše aktivity mnohých inšpirujú a že je
veľa toho, čím sa môžeme pochváliť. Pozývame aj vás, ak už nie naživo, tak
aspoň na návštevu našej webovej stránky http://www.zssintava.edu.sk/.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Mierové nánestie 10
925 51 Šintava
martin.bodis@pobox.sk
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Kryštalizácie
O kryštalizácii ako metóde, ktorá slúži na oddeľovanie zložiek
rovnorodej zmesi, teda tuhej rozpustenej látky od kvapaliny – rozpúšťadla, sa žiaci učia na hodinách chémie. Dozvedia sa, ktorá je
základná podmienka kryštalizácie, čo je nasýtený roztok a ako ho
pripraviť. Pochopia princíp kryštalizácie, ktorý tkvie v schopnosti tuhej látky vytvárať kryštály. Spoznávajú, kde všade je možné
kryštalizáciu pozorovať či využiť a teda – nielen v laboratóriu, ale
i v bežnom živote – kryštalizácia medu, lekváru, tvorba snehovej
vločky, získavanie cukru z cukrovej repy, dokonca výroba syntetických drahokamov či rast krasových útvarov v jaskyniach. Avšak nadobudnuté vedomosti je potrebné i preveriť, utvrdiť a zužitkovať.
Predstavujem vám projekt, ktorého cieľom bolo zaujímavou formou vykonať jednoduché kryštalizácie,
ktorých výsledným produktom mali byť napodobeniny skutočných prírodných kryštalických útvarov – krasových útvarov, geód a kryštálov.

•
•
•
•
•

Projekt Kryštalizácie sa skladá z týchto častí:
Skúmanie rôznych chemických látok schopných tvoriť kryštály
Príprava geódy
Príprava „zázračných“ kryštálov
Kvaple zo sódy bikarbóny – publikované v Dnešnej škole, Ročník II., č. 2, str. 13.
Kryštáliky v polarizovanom svetle a domaľovanie kryštálov

Prvým krokom v experimentálnej časti projektu je pripraviť nasýtené roztoky niekoľkých látok, pozorovať
tvar a veľkosť kryštálov. Boli to síran hlinito-draselný, fosforečnan amónny, síran horečnatý, vínan sodno-draselný, chlorid amónny a dihydrogenfosforečnan amónny.
Podľa tvaru kryštálov sme vybrali najvhodnejšie látky pre ďalšie experimentovanie:
geódy – vínan sodno-draselný, kamenec, dihydrogenfosforečnan amónny,
zázračné kryštály – dihydrogenfosforečnan amónny.
Mnohí sme fascinovaní nádhernými kryštalickými útvarmi v našich jaskyniach. Trvá milióny rokov, kým
niečo tak prekrásne vznikne, hoci princíp procesu je úplne jednoduchý – kryštalizácia. K úžasným prírodným
útvarom patria aj geódy. Geódy (grécky γεώδης – geodés – zo zeme/zemské) sú geologické sekundárne štruktúry, ktoré sa vyskytujú v niektorých sedimentárnych a vulkanických horninách. Sú sedimentárneho pôvodu tvoreného chemickým zrážaním. Sú to duté zaoblené kamenné vačky obsahujúce vo vnútri kryštály a minerálne
látky, akoby miniatúrna uzavretá jaskyňa, v ktorej nasýtený roztok mohol v priebehu tisícročí pokojne kryštalizovať. S troškou znalosti chémie, šikovnosti a trpezlivosti je možné pripraviť celkom zaujímavé napodobeniny.
Určite poznáte alebo ste už videli suvenír či darček menom „zázračný“ či „magický“ kryštál. Je to milá zábavka,
ktorá dokáže aj nechemikov potešiť. My chemici sme sa na tento zázrak pozreli naším pohľadom a po niekoľkých
pokusoch sme prišli na to, ako si spomínané kryštály pripraviť aj bez komerčného balenia zábavného polotovaru.
Poslednou časťou nášho projektu bola časť tak trochu výtvarná a trochu fyzikálna. Kryštáliky sme fotografovali, kreslili a domaľovávali. Čo z toho vzniklo, priblížime na výstave, ktorá je naplánovaná na polovicu
novembra v Banskej Bystrici v priestoroch Radnice a na ktorej budete všetci srdečne vítaní. Viac o plánovanej
akcii i poslednej časti projektu Kryštalizácie sa dozviete v novembrovom čísle.
Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ Badín
dovalova.lucka@gmail.com
mladychemik.webnode.sk
foto963.webnode.sk
nasa-vytvarka.webnode.sk
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Skúmanie rôznych látok
schopných tvoriť kryštály
Pomôcky:
kadička, sklená tyčinka, lyžička na chemikálie, kryštalizačná miska (6 ks), kahan, trojnožka, sieťka s keramickou
vložkou, zápalky, teplomer, handrička.
Chemikálie:
dihydrogenfosforečnan amónny (1), fosforečnan amónny (2), chlorid amónny (3), síran hlinito-draselný
(4), síran horečnatý (5), vínan sodno-draselný (6), voda.
Pracovný postup:
1. V kadičke zohrejeme 25 ml vody na teplotu 70 – 80°C.
2. Pripravíme nasýtený roztok skúmanej látky (1): do zohriatej vody pridávame pri stálom miešaní rozotretú látku
dovtedy, kým sa rozpúšťa.
3. Keď pridaná látka zostáva na dne kadičky nerozpustená,
zmes zohrejeme pri občasnom miešaní do varu.
4. Kadičku chytíme handričkou a horúci nasýtený roztok
opatrne prelejeme do pripravenej prvej kryštalizačnej
misky.
5. Kadičku i sklenú tyčinku dobre opláchneme a postup prípravy nasýteného roztoku opakujeme postupne s látkami
(2) až (6).
6. Kryštalizačné misky postavíme na pokojné miesto a necháme kryštalizovať.
Pozorovanie:
Prvé kryštáliky sa začnú objavovať v priebehu niekoľkých minút. Na
úplnú kryštalizáciu všetkých skúmaných látok je potrebné pár dní počkať, až potom môžeme pozorovať tvar a veľkosť kryštálov jednotlivých
látok. Podľa tvaru kryštálov vyberieme najvhodnejšie látky pre ďalšie
experimentovanie.
Poznámky:
Skúmali sme šesť rôznych látok, no je možné pracovať aj s menším
počtom – podľa dostupnosti.
Je vhodné zaznačiť si skúmané látky do tabuľky a označiť kryštalizačné misky.
Tvar a veľkosť získaných kryštálikov si môžeme zakresliť alebo
odfotografovať.
Skúmaná
látka

Dihydrogenfosforečnan
amónny

Fosforečnan
amónny

Chlorid
amónny

Tvar
kryštálov
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Síran
hlinito-draselný

Síran
horečnatý

Vínan
sodno-draselný
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Geódy
Pomôcky:
kadička, sklená tyčinka, lyžička na chemikálie, kahan, trojnožka, sieťka s keramickou vložkou, zápalky,
teplomer, handrička, plastová nádobka/formička, plastová alebo sklená miska, drevená palička.
Chemikálie:
dihydrogenfosforečnan amónny, síran hlinito-draselný, vínan sodno-draselný, voda, sadra, cement, piesok/drobný štrk.
Pracovný postup:
Príprava formy na geódu
1. Plastovú nádobku vysypeme po celej ploche vlhkým pieskom/štrkom.
2. V menšej miske zmiešame sadru, cement a piesok v pomere 3 : 2 : 1 (napr. 3 lyžice sadry, 2 lyžice cementu
a jednu lyžicu piesku).
3. K zmesi prilievame vodu a miešame drevenou paličkou (vody nalejeme toľko, aby vznikla hustejšia kaša).
4. Sadrovú hmotu ihneď pomocou drevenej paličky vtláčame do pripravenej plastovej formy vysypanej
pieskom.
5. Do stredu sadrovej hmoty urobíme pomocou paličky nepravidelnú priehlbinu s priemerom a hĺbkou približne 2 – 3cm.
6. Odliatok necháme vo forme vytvrdnúť (minimálne do nasledujúceho dňa) a potom opatrne vyklopíme
z formy.
7. Rovnakým postupom si pripravíme ďalšie dve formy na geódy.
Príprava geódy
1. V kadičke zohrejeme 20 ml vody na teplotu 70 – 80°C.
2. Pripravíme nasýtený roztok síranu hlinito-draselného: do zohriatej vody pridávame pri stálom miešaní
rozotretú látku dovtedy, kým sa rozpúšťa.
3. Keď už pridaná látka zostáva na dne kadičky nerozpustená, zmes zohrejeme pri občasnom miešaní do varu.
4. Kadičku chytíme handričkou a horúci nasýtený roztok opatrne prelejeme do pripravenej sadrovej formy na
geódu.
5. Kadičku i sklenú tyčinku dobre opláchneme a postup prípravy nasýteného roztoku opakujeme postupne so
síranom hlinito-draselným a vínanom sodno-draselným.
6. Geódy postavíme na pokojné miesto a necháme kryštalizovať.
Pozorovanie:
Prvé kryštáliky sa začnú objavovať v priebehu niekoľkých minút. Kryštalizácia môže trvať týždeň i viac.
Poznámky:
Množstvo sadrovej hmoty (pomer 3 : 2 : 1) na jednu geódu je potrebné odskúšať podľa veľkosti použitej
formy. Ako forma môže poslúžiť napr. plastové vypuklé viečko na pohár, len treba prelepiť otvor na slamku, alebo plastový obal od veľkého kindervajíčka.
Štrk je vhodnejší ako piesok, ale musí byť menšej zrnitosti, určený do terárií či akvárií.
Sadrová hmota by mala byť hustejšia, aby sa neprelievala a dal sa do nej vyhĺbiť otvor. Treba pracovať rýchlo, pretože sadra tuhne.
Otvor vyhĺbený v sadrovom odliatku môžeme vysypať jemným štrkom, ale ešte kým je sadra nevytvrdnutá.
Takto pripravíme drsnejší povrch, na ktorom sa môžu zachytiť budúce kryštáliky.
Nasýtený roztok môžeme do geódy podľa potreby dolievať, až kým sa neutvoria kryštáliky požadovanej
veľkosti.
Najvhodnejšie látky na prípravu geódy sa nám javili vínan sodno-draselný a kamenec, ktoré tvoria väčšie
pravidelné kryštáliky, a dihydrogenfosforečnan amónny, ktorý kryštalizoval v podobe drobných kryštálikov
– ihličiek.
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Zázračné kryštály
Pomôcky:
kadička, sklená tyčinka, lyžička na chemikálie, kahan,
trojnožka, sieťka s keramickou vložkou, zápalky, teplomer,
handrička, sklená fľaša 100 ml s korkovým uzáverom, sadra,
cement, formičky na ľad v tvare polguliek, plastová/sklená nádoba, drevená palička, pipeta.
Chemikálie:
dihydrogenfosforečnan amónny, voda, sadra, cement.
Pracovný postup:
Príprava kamienkov
1. Do formičiek na ľad vsypeme štvrť lyžičky dihydrogenfosforečnanu amónneho.
2. V menšej miske zmiešame sadru a cement v pomere 2 : 1 (napr. 2 lyžice sadry a 1 lyžica cementu).
3. K zmesi prilievame vodu a miešame drevenou paličkou, pridáme také množstvo vody, aby vznikla riedka
hmota.
4. Sadrovú hmotu ihneď opatrne prelejeme do pripravených formičiek s hydrogenfosforečnanom amónnym.
5. Odliatky necháme vo forme vytvrdnúť (minimálne do nasledujúceho dňa) a potom opatrne vyklopíme
z formy a necháme pár dní vysušiť.
Príprava zázračných kryštálov
1. Do sklenej fľašky vložíme jeden pripravený sadrový kamienok.
2. V kadičke zohrejeme 60 ml vody na teplotu 70 – 80 °C.
3. Pripravíme nasýtený roztok dihydrogenfosforečnanu amónneho: do zohriatej vody pridávame pri stálom
miešaní chemickú látku dovtedy, kým sa rozpúšťa.
4. Keď pridaná látka zostáva na dne kadičky nerozpustená, zmes zohrejeme pri občasnom miešaní do varu.
5. Kadičku chytíme handričkou a horúci nasýtený roztok opatrne prelejeme do sklenej fľašky so sadrovým
odliatkom na dne.
6. Sklenú fľašu zazátkujeme korkovou zátkou a necháme v pokoji kryštalizovať 24 hodín.
7. Nasledujúci deň fľašu odzátkujeme a kryštáliky necháme rásť ešte dva týždne.
8. Po dvoch týždňoch odsajeme pomocou pipety prebytočný roztok a fľašu s kryštálikmi zazátkujeme.
Pozorovanie:
Prvé drobné kryštáliky na povrchu sadrového kamienka pozorujeme v priebehu niekoľkých minút. Za prvých 24 hodín narastú veľmi rýchlo dlhé ihličky, ďalšie dva týždne už kryštalizujú pomalšie.
Poznámky:
Dihydrogenfosforečnan amónny sa javil ako najvhodnejšia látka na prípravu zázračných kryštálov, pretože
kryštalizoval v podobe kryštálikov – ihličiek.
Ako formu na sadrové kamienky môžeme použiť plastové podložky z dezertu v tvare polguliek. Sadru nalievame až po okraj formičiek.
Dihydrogenfosforečnan amónny nasypaný vo formičkách sa prilepí na sadrovú hmotu a neskôr bude tvoriť zárodky budúcich kryštálikov.
Niekedy na sadrovom kamienku neostanú prilepené kryštáliky. V tom prípade vsypeme štvrť lyžičky dihydrogenfosforečnanu amónneho opatrne do sklenej fľaše až po priliatí nasýteného roztoku. Dbáme na to, aby
zrnká chemikálie dopadali na povrch sadrového kamienka.
Môže sa stať, že sadrový kamienok je pórovitý a plný vzduchových bublín. Preto po priliatí nasýteného roztoku do fľašky kamienok pridržíme sklenou tyčinkou, aby nevyplával na povrch a unikli z neho vzduchové bubliny.
Sklené fľaše, ktoré sme použili, sú kalamáre na atrament. Rovnako dobre poslúžia aj malé sklené poháriky
od lekváru či patinovacích farieb. Nasýtený roztok by mal siahať do troch štvrtín nádobky.
Zázračné kryštáliky z obchodu majú rôzne farby. Dá sa to čiastočne docieliť primiešaním potravinárskeho
farbiva do sadrovej hmoty na kamienky.
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Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia
do výučby chémie so zameraním na overovanie
porozumenia prírodovedných poznatkov
The possibility of applying formative assessment in the teaching
of chemistry with a focus on verifying the understanding of science knowledge
Abstrakt
Cieľom článku je informovať učiteľskú verejnosť o nástrojoch formatívneho hodnotenia využiteľných vo výučbe
chémie so zameraním na overovanie porozumenia poznatkov a prezentovať výsledky ich aplikácie na overovanie bádateľsky orientovanej výučby témy Vlastnosti plastov. Využitie nástrojov formatívneho hodnotenia umožnilo hlbšie
preniknúť do žiackeho porozumenia poznatkov sprostredkovaných v učebnom procese. Žiakom pomohlo zhodnotiť
vlastnú úroveň porozumenia poznatkov a analyzovať vlastný proces učenia sa, čím prevzali zodpovednosť za svoje
učenie. Pre učiteľov bolo spätnoväzbovým prostriedkom a nasmerovalo ich k zefektívňovaniu ďalšej výučby.
Kľúčové slová: bádateľsky orientovaná výučba, formatívne hodnotenie, nástroje formatívneho hodnotenia
Abstract
The aim of the article is to inform teachers community about tools of formative assessment, they are useful in
the chemistry education focus on the verifying and the understanding of the knowledge and present the results of
the verification of inquiry-based learning on the topic The properties of plastics. The use of formative assessment
tools allows the pupils the better understanding of the knowledge mediated in the learning process. Formative assessment tools have helped the pupils to evaluate their own understanding of knowledge and to analyze their own
process of learning. The information obtained in this feedback was authoritative for the teachers for further streamlining of teaching.
Key words: inquiry-based learning, formative assessment, formative assessment tools
Úvod
Od roku 2003 v každom cykle medzinárodnej štúdie OECD PISA je výkon slovenských žiakov v oblasti
prírodovednej gramotnosti významne nižší ako priemer krajín OECD. Medzinárodne meranie a hodnotenie
úrovne prírodovednej gramotnosti sa okrem prírodovedných vedomostí (porozumenie pojmom a poznatkom)
zameriava aj na zručnosti žiakov použiť tieto vedomosti v bežnom živote. Závery Národných správ OECD PISA
SK 2003 – 2012 (Národné správy OECD PISA SK, 2003 – 2009; Krátka správa PISA SK 2012) o nedostačujúcich výsledkoch našich žiakov sú dôvodom potreby inovácie a skvalitňovania prírodovedného vzdelávania, čo
si vyžaduje zmeny jednak v spôsobe výučby, tak aj v hodnotení výsledkov žiakov.
V súvislosti so zvyšovaním kvality výučby sú bádateľsky orientovaná výučba (BOV) a formatívne hodnotenie (FH) podporujúcimi činiteľmi pre rozvoj porozumenia prírodovedných poznatkov, čo je podstatou prírodovednej gramotnosti.
Cieľom bádateľsky orientovanej výučby je sprostredkovať spôsob vedeckej práce a vedou získané poznatky žiakom. Učenie bádateľským spôsobom v chémii je založené na tom, že so žiakmi realizujeme aktivity,
prostredníctvom ktorých získavajú poznatky z chémie, pričom pri svojej „objavnej“ práci „simulujú“ vedecké
zručnosti (tvorba hypotéz, plánovanie experimentálneho postupu na overenie hypotézy, realizácia experimentu
za účelom zberu dát, usporiadanie a analýza získaných dát, tvorba záverov, argumentácia a prezentácia výsledkov) (Fradd a kol., 2001). Bádateľská aktivita sa teda odohráva vo vedeckom kontexte ako proces identifikácie
problému a kontinuálneho hľadania odpovedí a vysvetlení (Held a kol., 2011). V tomto procese si žiaci osvojujú
poznatky s porozumením.
Čo je formatívne hodnotenie?
Formatívne hodnotenie (assessment for learning – hodnotenie pre učenie sa) pochádza z latinského slova
formo, čo znamená upravuj, pretváraj. Formatívne hodnotenie poskytuje hodnotiacu informáciu – spätnú väzbu vo chvíli, keď sa určitý výkon dá zlepšiť. Hlavným cieľom tohto hodnotenia je prispieť k učeniu sa žiaka pomocou poskytnutia informácií o jeho výkone. Zameriava sa na samotný proces hodnotenia, využívajúc spätnú
väzbu, ktorej úlohou je určiť rozdiel medzi aktuálnou úrovňou hodnoteného výkonu a požadovaným štandardom. Okrem tejto informácie vyžaduje, aby hodnotený dostal informáciu o tom, akým spôsobom môže svoju
prácu zlepšiť, aby dosiahol štandard, čo pomáha žiakovi uvedomiť si výkon, ktorý sa od neho očakáva. Dáva ju
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spravidla učiteľ – facilitátor učenia, ale významná je aj rovesnícka spätná väzba od spolužiakov. Je používaná na
informovanie žiaka o učení a zriedka je použitá na účely známkovania (Tomengová, 2012).
Hlavným účelom FH v BOV je identifikovať u žiakov úroveň porozumenia a bádateľských zručností a na
základe toho pomôcť žiakom v ich rozvíjaní, z toho pre učiteľa vyplýva, že musí vedieť, ako to má identifikovať a čo má urobiť, aby žiakom v učení naozaj napomohol. Učiteľ však pritom musí mať na pamäti, že učenie je
činnosť, ktorú robia žiaci, a nie činnosť, ktorú robí so žiakmi učiteľ. Preto sa od učiteľa očakáva, aby pre žiakov
pripravil výučbové prostredie, v ktorom sú žiaci aktívne zapojení do procesu učenia tak, aby rozvíjali svoje porozumenie a zručnosti. Implementácia formatívneho hodnotenia nie je ľahká. Od učiteľa vyžaduje zručnosti
v kladení otázok, v interpretácii toho, čo žiaci robia a hovoria z pohľadu toho, čo dosiahli v učení, v poskytovaní spätnej väzby, oznamovaní cieľov učenia a v podpore žiakov, aby ohodnotili kvalitu svojej vlastnej práce.
Nástroje formatívneho hodnotenia zamerané na overovanie porozumenia
Hodnotenie úrovne porozumenia môže učiteľ realizovať pozorovaním žiakov počas práce a sledovaním
vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom a žiakmi navzájom, ale aj analýzou žiackych písomných prác,
napr. odpovedí v pracovných listoch, laboratórnych protokoloch a pod. Na tieto účely môžu byť použité niektoré z nasledujúcich nástrojov formatívneho hodnotenia:
• sebahodnotiaca karta žiaka,
• lístok pri odchode žiaka z triedy,
• sumár,
• najčastejšia nesprávna odpoveď,
• žiacke produkty (pracovné listy, laboratórne protokoly, plagáty, postery, prezentácie výsledkov),
• pojmová mapa.
Sebahodnotiaca karta žiaka umožňuje žiakom analyzovať svoje vlastné učenie sa (tab. 1). Hlavným zámerom sebahodnotiacich kariet je rozvíjať kompetenciu naučiť sa učiť a podnecovať snahu žiakov celoživotne sa
vzdelávať. Zo skúseností vieme, že žiaci majú často problém slovne zhodnotiť svoj vlastný výkon. Práve sebahodnotiaca karta žiaka tomuto javu predchádza tým, že umožňuje žiakom opísať stav porozumenia danej témy.
Ponúka vopred naformulované kritériá, čím pomáha žiakom vyjadriť úroveň vlastného výkonu, ktorú intuitívne pociťujú, len nevedia, ako by to mohli transformovať do viet (Szarka – Brestenská, 2012). Pri opakovaných
aktivitách alebo sérii aktivít zameraných na porozumenie môžu žiaci porovnať získané vedomosti na základe
vyplnenia sebahodnotiacich kariet po každom opakovaní.
Tab.1 Ukážka sebahodnotiacej karty žiaka po realizácii BOV témy Vlastnosti plastov.
SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po BOV témy Vlastnosti plastov
Meno:
Téma: Vlastnosti plastov Bádateľské aktivity: druhy
plastov, hustota plastov, tepelná stálosť plastov

samostatne

Trieda:

Dátum:

s malou pomocou
učiteľa

s výraznou
pomocou učiteľa

Viem poukázať na dôležitosť plastov v bežnom živote
Poznám druhy plastov a ich označenie
Viem určiť hustotu plastov porovnaním s hustotou vody
Viem navrhnúť spôsob určenia presnej hustoty plastov
Viem popísať správanie sa plastov pri zvýšenej teplote

Termínom metakognícia označujeme schopnosť žiakov analyzovať vlastné učenie sa a toto učenie efektívne riadiť (Flavell, 1979). Sebahodnotiaca karta umožňujúca metakogníciu vyžaduje vlastnú formuláciu odpovedí na otázky. Umožňuje žiakom uvedomiť si, čo na výučbe robili, prečo to robili a čo by ešte chceli vedieť.
Tab.2 Ukážka sebahodnotiacej karty žiaka umožňujúcej metakogníciu po realizácii BOV.
Otázky

Odpovede

Čo som robil?
Prečo som to robil?
Čo som sa dnes naučil?
Kde to môžem využiť?
Aké otázky mám ešte k tejto téme?
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Lístok pri odchode žiaka z triedy je ďalším nástrojom hodnotenia porozumenia (tab. 3). Žiaci odovzdajú
pri odchode z triedy vyplnený lístok, v ktorom uvádzajú 3 poznatky, zručnosti, ktoré sa dnes naučili, 2 aktivity,
informácie, ktoré ich najviac zaujali, a 1 otázku, ktorú majú stále nezodpovedanú. Učiteľ má tak možnosť získať
spätnú väzbu a na nezodpovedané otázky žiakov môže reagovať na nasledujúcej hodine. Nemenej dôležitá je
spätná väzba aj pre samotného žiaka, ktorý pri vypĺňaní lístka hodnotí vlastnú poznávaciu činnosť a deklaruje
svoje porozumenie.
Tab. 3 Ukážka lístka pri odchode žiaka z triedy po realizácii BOV.
Počet

Napíš po vyučovacej hodine

3

Dnes som sa naučil/a.

2

Najviac ma zaujalo.

1

Otázka, ktorú stále ešte mám nezodpovedanú.

Odpovede

Z pohľadu žiackeho porozumenia, najmä v prípade rozsiahlejších tém (tematických celkov), sa ako efektívny nástroj hodnotenia dajú využiť aj pojmové mapy. Ide o grafické zobrazenie kľúčových pojmov, prvkov,
vlastností, procesov a väzieb medzi nimi. Žiaci ich spravidla vytvárajú v závere tematického celku ako vyjadrenie ich osobného porozumenia súvislostí, väzieb a fungovania daného systému. Pojmová mapa dáva spätnú
informáciu aj žiakovi, nakoľko dokáže opísať hlavné časti a súvislosti v danej problematike. Predstavuje merný
prostriedok, pri ktorom žiaci dostávajú príležitosť hlbšie si ujasniť svoje skutočné chápanie, pri diskusii o vytvorených pojmových mapách sa konfrontovať s interpretáciou ostatných žiakov, čo výrazne prispieva k prehĺbeniu vedomostí žiakov (Prokša, 1998).
Vyhodnocovanie učiteľom môže byť realizované sledovaním najčastejších prepojení, frekvencie výskytu
pojmov, jedinečnosti vo vyjadrení súvislostí. Proces tvorby a vyhodnocovania pojmových máp vytvorených
žiakmi je možné automatizovať v prostredí softvérových produktov s označením „Mind map“ (z angl. mapa
myšlienok).
Ukážky aplikácie nástrojov formatívneho hodnotenia na overovanie porozumenia po BOV
V nasledujúcich ukážkach uvádzame výsledky overovania porozumenia prostredníctvom nástrojov formatívneho hodnotenia po BOV témy Vlastnosti plastov.

Obr. 1 Graf s výsledkami odpovedí sebahodnotenia žiakov po BOV témy Vlastnosti plastov.
V rámci BOV témy Vlastnosti plastov realizovala učiteľka v 3. ročníku gymnázia bádateľské aktivity
Označovanie plastov a Hustota plastov. Pri prvej aktivite rozdala žiakom rôzne vzorky plastových obalov, ktorí
určovali jednotlivé druhy plastov na základe ich označenia na obaloch. Potrebné informácie si mohli vyhľadať
na internete. V ďalšej časti aktivity vypĺňali pracovný list, v ktorom odpovedali na otázky týkajúce sa označovania plastových výrobkov: Čo znamenajú šípky v tvare trojuholníka na obale plastových výrobkov? Ktoré ďalšie
symboly si našiel na plastových obaloch? Sú všetky plasty recyklovateľné? Aký význam má označovanie plastových obalov? a pod. V druhej aktivite Určovanie hustoty plastov sformulovala učiteľka sama problém a experiment, ktorý ho umožnil riešiť, navrhovali žiaci sami. Učiteľka rozdala žiakom ukážky plastov (PE, PP, PS, PVC),
žiaci si ich prezreli a vyslovili predpoklady o ich hustote v porovnaní s vodou, ktoré si zapisovali do pracovného
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listu. Potom navrhovali postup, ako určiť presnú hustotu vybraných plastov. Na záver BOV žiaci vyplnili sebahodnotiacu kartu pripravenú učiteľkou, v ktorej mali zhodnotiť, do akej miery porozumeli učivu. Výsledky
odpovedí znázorňuje obr. 1.
Z výsledkov odpovedí žiakov učiteľka získala spätnú väzbu, v ktorých poznatkoch sa cítili žiaci istí, napr.
samostatne vedeli porovnať hustotu plastov s hustotou vody, s ktorými poznatkami mali problémy, napr. v označovaní plastov a uplatňovaní fyzikálnych postupov na určovanie ich hustoty. Na základe týchto poznatkov učiteľka naplánovala ďalšiu výučbu.
Ako ďalší príklad využitia sebahodnotiacej karty ako nástroja na overovanie porozumenia uvádzame zastúpenie najčastejších žiackych odpovedí (28 žiakov 2. ročníka gymnázia) na otázky v sebahodnotiacej karte
(tab. 4), ktorú vyplnili žiaci po BOV zameranej na určovanie hustoty plastov a dôkaz halogénov v PVC na základe Beilsteinového testu. Pri dôkaze halogénov v plastoch išlo o potvrdzujúce bádanie. Medený drôt žiaci rozžeravili v plameni kahana, odobrali vzorku plastu a opäť vložili do plameňa kahana. V prítomnosti halogénov
sa plameň zafarbil na zeleno, pretože rozžeravená meď v prítomnosti halogénov tvorí ľahko prchavé meďnaté
halogenidy, ktoré sfarbujú plameň do zelena.
Tab. 4 Úspešnosť žiackych odpovedí pri sebahodnotení po výučbe s bádateľskými aktivitami.
Otázky

veľmi
dobre

s malými
zatiaľ mi to
nedostatkami nejde

Viem vysloviť hypotézu o hustote plastov v porovnaní s vodou.

8

16

4

Poznám postup, ako porovnať hustotu plastov s hustotou vody.

25

3

0

Poznám spôsob vzájomného porovnávania hustoty plastov.

25

3

0

Viem určiť objem nepravidelného telesa (plastu).

24

4

0

Na základe zisteného objemu konkrétneho plastu viem vypočítať jeho
hustotu.

25

3

0

Poznám chemické zloženie PVC a iných plastov.

15

9

4

Viem urobiť Beilsteinov test.

21

6

1

Viem vysvetliť príčinu sfarbenia plameňa na zeleno pri Beilsteinovom
teste.

19

4

5

Z výsledkov v tabuľke vyplýva, že žiakom (podľa ich vlastného hodnotenia) nerobilo problém určovať
hustotu plastov, mali však problém tvoriť hypotézy. V ďalšej výučbe sa preto musí učiteľka viac zamerať na tvorbu úloh zameraných na formulovanie hypotéz a venovať pozornosť poznatkom vyplývajúcim z Beilsteinového
testu.
V prvých aplikáciách sebahodnotiacej karty je vhodné porovnať názory žiakov na vlastné učenie s výsledkami sumatívneho hodnotenia, napr. formou testu. Pretože niektorí žiaci nevedia objektívne hodnotiť svoje vedomosti (niektorí žiaci sa preceňujú a iní podceňujú, niektorí neodlišujú memorovanie a porozumenie a pod.).
Porovnaním výsledkov možno formovať schopnosť objektívneho sebahodnotenia žiakov. Sebahodnotenie nie
je genetická schopnosť, s ktorou sa rodíme, preto je potrebné sa tejto zručnosti učiť.
Ako príklad využitia Lístka pri odchode žiakov z triedy na zistenie porozumenia žiakov na základe sebahodnotenia uvádzame najčastejšie odpovede žiakov 2. ročníka gymnázia po BOV témy Určovanie hustoty plastov
a Horenie plastov (tab. 5). V aktivite Horenie plastov žiaci na základe experimentu overovali horľavosť vybraných
plastov a popisovali sprievodné javy horenia; farbu plameňa, čmudivosť, zápach a charakter splodín horenia na
základe univerzálneho indikátorového papierika. Išlo o riadené bádanie.
Tab. 5 Najčastejšie odpovede žiakov z vyplnených Lístkov pri odchode.
Dnes som sa naučil...

Aké vlastnosti majú jednotlivé plasty.
Aké druhy plastov existujú.
Ako sa zapaľuje kahan.
Ako horia jednotlivé plasty.
Ktoré plasty zapáchajú a kvapkajú pri horení.
Ako sa plasty využívajú.
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Najviac ma zaujalo...

Správanie sa plastov počas horenia.
Horenie pingpongovej loptičky.
Zistenie, koľko vecí je z plastov.
Farba plameňa pri horení. Zápach.

Otázka, ktorú stále mám...

Ako nám môžu plasty uškodiť?
Ako predísť problémom s nadmerným odpadom z plastov?
Prečo horia plasty takto?
Prečo sa takto nevyučuje častejšie?
14 žiakov nemalo žiadnu otázku.

Odpovede žiakov poukazujú na to, že žiaci získali poznatky o druhoch plastov, ich vlastnostiach, správaní sa pri horení, použití a pod. Žiakov najviac zaujalo horenie plastov a zistenie, že koľko plastov sa okolo nás
nachádza. Zaujímavosť témy v nich vyvolala ďalšie otázky, napr. „Ako nám môžu plasty uškodiť?“ „Ako predísť problémom s nadmerným odpadom z plastov?“ Týmto otázkam sa mohol učiteľ venovať na ďalšej hodine.
Záver
Výučba s bádateľskými aktivitami pre tému Vlastnosti plastov a použitie nástrojov formatívneho hodnotenia na overovanie porozumenia poznatkov po BOV z tejto témy ukázali, že BOV je efektívne vzdelávacie prostredie vedúce k posunu žiakov v trvalom a účinnom učení sa. BOV založená na aktívnej účasti žiakov na vlastnom procese učenia sa umožnila rozvoj porozumenia a bádateľských zručností.
Formatívne hodnotenie implementované do BOV pomohlo žiakom vytvoriť si „obraz“ o kvalite porozumenia vlastných poznatkov a uvedomiť si prípadné medzery vo svojich vedomostiach, čo by malo pozitívne
vplývať na zlepšenie ich budúcich výkonov.
Pre učiteľa bol významný spätnoväzbový rámec FH, ktorý priniesol nielen informácie o stave porozumenia
poznatkov žiakmi, ale odhalil aj problémy žiakov s ich zvládnutím, čo vedie učiteľa k následnej pomoci žiakom
v ich lepšom porozumení problematiky.
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Vitajte v ZŠ Zubrohlava
Dedinka Zubrohlava leží na Orave na úplnom severe Slovenska.
Iba niekoľko kilometrov delí dedinu od najvyššieho vrchu Hornej
Oravy Babej hory, kde okrem tejto vyčnievajúcej dominanty možno navštíviť aj Hviezdoslavovu hájovňu, v ktorej spisovateľ trávil čas
a tvoril úžasné diela.
Základná škola Zubrohlava patrí medzi malé školy, navštevuje ju 270 žiakov a pedagogický zbor tvorí 21 skúsených a odhodlaných učiteľov. V našej škole sa tento školský rok chémia úplne
zmenila.
Počas školení 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“, ktoré som absolvovala a následne som pôsobila aj ako lektorka, som mala
možnosť získať nielen veľa nových poznatkov, ale aj chemikálie. Pomohli mi k tomu, aby som mohla vyučovať
chémiu zážitkovou formou. Aj napriek tomu, že v škole nemáme chemické laboratórium či odbornú učebňu,
na hodinách nelením a neučím len pomocou tabule a kriedy, ale, práve naopak, snažím sa čo najviac experimentovať. Na hodinách chémie robíme pokusy, napríklad sloniu zubnú pastu, faraónove hady, skákajúce jojo,
premenu vody na víno či nafúknutie balónika bez pomoci pľúc.
Deti sú zvedavé a rok čo rok sa stretávam s otázkou: Budeme vybuchovať alebo horieť?
Chcete horieť? Tak dobre! Nie, nebojte sa, naša škola nezhorela, stále stojí na svojom mieste. Len pri chemických pokusoch sa stáva oheň neodmysliteľnou súčasťou.
Práve oheň žiakov fascinuje a dychtivo privádza do ešte hlbšieho poznania zložitosti látok a ich vlastností,
a tak najčastejšie a s najväčším úspechom si žiaci pozrú tzv. bengálske ohne či horiacu servítku, ktorá horí, ale
nezhorí, najväčší úspech však majú horiace ruky. Sú pre nich niečím okúzľujúcim a nezabudnuteľným.
V septembri znova nastúpime do školy a mňa osobne teší, že sa budem môcť opäť podeliť o získané vedomosti a predať ich svojím žiakom. Preto by som sa chcela aj s vami podeliť o tento fascinujúci experiment
a v nasledovných riadkoch vám poskytnúť celý postup, ako pokus uskutočniť aj vo vašej škole.
Horiace ruky
Pomôcky:
sklenená vanička, kahan, zápalky, drevená špajdľa, hodinové sklíčko.
Chemikálie:
zemný plyn alebo propán-bután, voda, saponát.
Pracovný postup:
1. Do sklenenej vane nalejeme vodu a pridáme saponát.
2. Vyhrnieme si rukávy nad lakeť a zabezpečíme ich, aby nám nespadli.
Na rukách nesmieme mať náramky, hodinky, zložíme si aj prstene.
3. Potom si ruky umyjeme až po lakte v saponátovej vode.
4. Vezmeme propán-butánovú fľašu s hadičkou nasadenou na prívod
plynu, pustíme plyn a necháme „prebublať“ do saponátovej vody.
5. Po vytvorení množstva bublín, ktoré vezmeme do dlane, „prebublávanie“ plynu ukončíme.
6. Saponátové bubliny naberieme do dlane.
7. Asistent nám bubliny zapáli na dlani pomocou drevenej špajdle.
Poznámka
Ak by sme cítili pálenie, stačí rukami urobiť prudký pohyb dozadu,
horiaci plyn zhasne.
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Vedecký jarmok v ZŠ J. Fándlyho v Seredi
Základná škola J. Fándlyho v Seredi je škola zapojená do národného projektu s názvom „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentmi“. V rámci tohto projektu
škola získala kompletné vybavenie troch učební: fyziky, techniky
a biológie – chémie, ktoré so žiakmi i náležite využívame a snažíme sa vzbudiť u nich záujem o ďalšie štúdium týchto predmetov.
Ich záujem vzbudzujeme i možno trochu netradičnými a neformálnymi formami vyučovania, pri ktorých sa žiaci majú možnosť
vžiť do roly učiteľov a vedcov a odovzdávajú tak vedomosti svojim
rovesníkom.
Už piaty školský rok sa na našej škole uskutočnil náš malý školský vedecký jarmok, kde naši žiaci majú
možnosť navštíviť jarmočné stánky, ktoré sú zamerané na jednotlivé prírodovedné predmety (a nielen tie).
V školskom roku 2010/2011 sme začínali so štyrmi stánkami a minulý školský rok ich bolo už osem. Žiaci
v nich mali možnosť nazrieť do tajomstiev vedy a techniky, ale svoje miesto si tu našli i ekológia, výtvarná výchova či naše novinárky, ktoré ú zapojené do programu Mladí reportéri pre životné prostredie.
Človek by si pomyslel, že na našom jarmoku sa dá niečo kúpiť. Peniaze však nepotrebujete. Stačí mať poriadne otvorené oči
a uši a načúvať našim „jarmočníkom“, ktorí s chuťou a úsmevom
na tvári odovzdávajú svoje vedomosti a predvádzajú svoje zručnosti. Mladí či starí, všetci si tu niečo nájdu. V stánku výtvarnej
výchovy si návštevníci mohli otestovať svoje zmysly, ovoniavali
záhadné látky, snažili sa identifikovať chute sladkých cukríkov
a zvuky z nášho okolia. V stánku ekológie recyklovali plasty, technici natierali staré katedry a menili ich na kvetináče, biológovia
skúmali rôzne živočíšne druhy, fyzici monitorovali stav ovzdušia
a my chemici sme už tradične experimentovali. Veštili sme budúcnosť, zasvätili nás do výroby ekoplastelínu z múky, soli a vody
a asi najväčšmi našich návštevníkov potešila výroba vlastného slizu. Jeho výrobu vám i stručne opíšeme.
Škrobový sliz
Najbežnejšou spomedzi takzvaných nenewtonovských kvapalín je hustý roztok škrobu vo vode. Môžete si
ho tiež veľmi ľahko pripraviť doma. Stačí dať do pohára pár lyžíc škrobu a postupne po malých dávkach pridávať vodu a vždy dôkladne premiešať. Aby nebol náš sliz „nudný“ - bezfarebný použijeme malé množstvo potravinárskeho farbiva. Týmto postupom sa dopracujete k hustej kvapaline, ktorú žiaci radi nazývajú sliz. Táto
kvapalina pomerne rýchlo tečie, ale miešať sa dá len veľmi pomaly. Ak na ňu rýchlo narazíte, zostáva tuhá. Ak
chcete rýchlo vybrať z takejto kvapaliny lyžičku, ktorou ste ju miešali, kvapalina na moment stuhne a zdvihne sa
spolu s lyžičkou celá nádoba. Po takejto kvapaline sa dokonca dá utekať bez toho, aby sa do nej človek ponoril.
Ponorí sa, až keď na nej zastanete.
A vysvetlenie? Škrob je polysacharid, ktorého vlákna sú veľmi
dlhé. Keď na takýto škrobový roztok pôsobíte silou, dlhé škrobové
vlákna sa do seba zakliesnia a uväznia vo svojich dutinkách molekuly vody, a preto kvapalina na okamih stuhne. Keď sa tlak uvoľní,
získa voda opäť prevahu a zmes je tekutá. Podobné vlastnosti má
napríklad i takzvaná „inteligentná“ plastelína.
Mgr. Eva Hanusová
ZŠ J. Fándlyho
Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
hanusovaeva@gmail.com
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2. ročník Žiackej vedeckej konferencie
v ZŠ s MŠ Vlčany
Mám skvelých žiakov. Na krúžku Vedecká cukráreň
ma počúvali, nedočkavo experimentovali, radovali sa, keď
sa im pokus či úloha vydarili. Potreba podeliť sa so zážitkami, ktoré mali, sa šírila rýchlosťou blesku. Keďže sú moji
„experimentátori“ rôznych vekových kategórií, o ich zážitkoch vedela celá škola, ba aj široká rodičovská verejnosť.

Otázka, či opäť absolvujeme kopu hodín a dní, ktoré je potrebné obetovať, aby bolo všetko perfektne pripravené na konferenciu, sa mi zdala byť zbytočná. Odpoveďou na ňu boli pochvaly, ktorých sa dostalo mojim
žiakom plným priehrštím, ale hlavne pocit úspechu aj u tých, ktorí ho počas roka tak často nezažívali.
Po dvoch rokoch sme si opäť povedali, že urobíme druhý ročník konferencie, na ktorej sa bude „snúbiť“ chémia s fyzikou. Naša akcia – malá rozsahom, ale veľká obsahom – sa začala už vo vstupnom respíriu školy, odkiaľ
návštevníkov nasmeroval pútavý a na prvý pohľad oslovujúci maskot. Stopy po schodoch sa končili v priestrannej
klubovni, plnej netrpezlivých „Einšteinov“ a „M. C. Sklodowských“. Vytúžená akcia sa mohla začať.
Žiaci prezentovali svoje projekty a experimentovali
s veľkým zápalom, veď každý návštevník pri odchode z konferencie vhodil malý „puntík“ do pohára s číslom stola, ktorý
ho najviac oslovil.
Medzi návštevníkmi nechýbali ani zástupcovia Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave, chemického závodu Duslo a. s., v Šali, zástupcovia obce, TV Markíza, regionálna tlač, široká rodičovská verejnosť, učitelia, zamestnanci,
žiaci školy, deti z materskej školy a aj žiaci zo susednej školy.
Za každým stolom sa odohrával príbeh žiakov, ktorí odviedli kus práce, či už na hodinách, doma alebo na
krúžku. Všetky vedomosti, skúsenosti ale i samotné prezentácie boli „prežité na vlastnej koži“. Modely i funkčné zariadenia boli vybraté pomocou prísnych kritérií projektového vyučovania samotnými žiakmi. Pozornému
oku neunikla estetickosť, kreativita, komunikácia, splnenie úlohy, ale aj správnosť prezentovaných faktov.
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Šancu dostali napríklad projekty predstavujúce kreslo u zubára, potápača, netradičné meradlo, libelu, rovnoramenné váhy, presýpacie hodiny, ponorku, hustomer, meteorologický balón, slnečné hodiny, autíčka na
solárny pohon, kalorimeter, fotoaparát, ďalekohľad, spektroskop, silomer, fontánky, elektroskop. Návštevníkov
zaujal odmerný valec so svietiacou kalibráciou, papierový had, farebný vĺčik poháňaný motorčekom, ale aj
mnohé ďalšie modely. Veľkej pozornosti sa tešil stôl malých „Einšteinovcov“, ktorí merali objem vydýchnutého
vzduchu – vitalitu pľúc.
Stanovište s meteorologickými stanicami žiakov bolo spojené s kvízom o našej životodarnej kvapaline.
Odmenou za tri správne odpovede boli rôznofarebné želatínové cukríky, ktoré pripravili žiaci na chemickom
krúžku. Potrebné informácie, pri ktorých tí menší zaváhali, mohli čerpať zo žiackych posterov, ktoré krášlili
panely pri stenách klubovne. Ďalším zdrojom informácií boli žiacke prezentácie, premietané dataprojektorom
počas celej prehliadky. V „Desatore projektového vyučovania“, ktoré si vytvorili žiaci, je dovolené niektoré projekty odprezentovať aj takouto formou.
Neuveriteľný pre návštevníkov akejkoľvek vekovej kategórie bol experiment, ktorý potvrdil, že horiace jadierko vlašského orecha dokáže dostať do varu plnú skúmavku s vodou.
Starší „Einšteinovia“ sa tešili, ako dobehnú svojich učiteľov, prípadne rodičov, elektrotestami s chemickými
prvkami a fyzikálnymi veličinami. Žiarovka sa rozsvietila len vtedy, ak boli správne priradené značky k názvom
prvkov a jednotky fyzikálnych veličín k ich názvom. Každý úspešný riešiteľ dostal za tri zvládnuté značky a jednu fyzikálnu veličinu smajlíka s úsmevom, balón s emblémom školy a želatínový cukrík.
Vyvrcholením zručnosti, kreativity, ale najmä humanistického poňatia výučby chémie bola predovšetkým
krása chemických pokusov. Šikovné „M. C. Sklodowské“ predviedli pestrofarebnú sloniu zubnú pastu, farebnú
dúhu vo valci, modrú banku, odfarbenie kečupu, penový hasiaci prístroj, strihanie bez nožníc, chromatografiu,
faraónovho hada, Aladinovu lampu, chemické snežidielka, prekrásne kryštáliky rôznych látok, vznášajúce sa
vajce, kolovú sopku, tajné písmo, sublimáciu kofeínu, olejovú sopku a iné pokusy. U tých najmenších mali veľký
úspech ekoplastelína a sliz. Chemickú šou vystriedalo stanovište s prstovými farbami. Aby toto pestrofarebné
lákadielko neostalo pripravené v plastových nádobkách, všetci návštevníci si mohli namočiť ukazovák a urobiť
farebnú stopu do koruny „Stromu priateľstva“, ktorý bol nakreslený na veľkom paneli pri farbách. Aby priateľov chemikov bolo čo najviac, zvyšné farby rozdali žiaci do materskej školy a na 1. stupeň našej základnej školy.
Aj tento ročník našej Žiackej vedeckej konferencie ma utvrdil v tom, že nestačí len apelovať na nezastupiteľnú úlohu učiteľa, ale dať čo najväčší priestor žiackej tvorivosti. Neustále hľadám spôsob, aby som menej učila
a žiaci viac pochopili. Spolu s mojimi žiakmi „vlním stojaté vody“ fyziky a chémie, lebo som presvedčená, že bez
nich nie je možné udržanie kvality a dĺžky života dnešnej, ani budúcej generácie. Naplniť túto myšlienku nie je
až také náročné, keď vidím, že sa žiaci viac naučia, keď nevedia, že sa učia, alebo keď sa stereotypné prostredie
triedy zmení na „cukráreň“, v ktorej si pripravia samé „dobroty“.

Mgr. Mária Feješová
ZŠ s MŠ Vlčany
925 84 Vlčany 1547
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
O ďalších magmatických horninách
Ak si ešte spomeniete, posledný predprázdninový článok Potuliek bol venovaný stručnej informácii o vzniku
a typoch magmatických hornín. Zároveň sa podrobnejšie
venoval našej priemyselne najvýznamnejšej hornine bazaltu (čadiču). Skúsme ešte chvíľku pokračovať touto horninou. Okrem už zmienených miest sa ťaží aj v troch veľkých
lomoch: v Sološnici na západnom Slovensku, Malužinej
v Nízkych Tatrách a v Kvetnici pri Poprade. Bazalt z týchto
lomov sa označuje historickým názvom melafýr. Využíva sa
predovšetkým ako kvalitný tvrdý a húževnatý stavebný kameň na budovanie ciest.

Achát v melafýre z Kvetnice pri Poprade.
Pre zberateľov minerálov je zaujímavý predovšetkým starý melafýrový lom v Kvetnici. Je to preto, že sa nachádza v bezprostrednej blízkosti starých medených baní, a tiež preto, že v ňom možno nájsť veľa zaujímavých
minerálov, vrátane pekného zeleného silikátu epidotu a dvojfarebného bielo-červeného achátu. Ako stavebný
kameň sa používa aj andezit. Z andezitu je tvorené aj Sitno. Andezit je tvrdá hornina svetlosivej alebo tmavosivej farby. Zaujímavejším je však ružovohnedý ryolit. Nemožno si ho nevšimnúť napríklad pri ceste na novej
diaľnici v blízkosti Novej Bane – sú z neho vytvorené zátarasy chrániace cestu proti zosuvu pôdy a kamenia. Na
rozdiel od už spomenutých hornín, ryolit je pórovitý a obsahuje okrem draselných živcov, plagioklasu a biotitu
aj kremeň. Používa sa predovšetkým ako pekný obkladový kameň. Ťaží sa v niekoľkých lomoch nachádzajúcich
sa v okolí Žiaru nad Hronom a sú ním obložené mnohé stavby v slovenských mestách.
Ak vulkanické horniny zoradíme podľa ich klesajúcej hustoty, bazalt, andezit a vulkanické sklá budú niekde na začiatku. Na konci budú horniny, z ktorých niektoré môžu dokonca plávať na vode. Od čoho závisí
hustota hornín? Ovplyvňuje ju predovšetkým hustota minerálov, z ktorých sú tvorené, a aj pórovitosť horniny.
Pórovitosťou sa zvyčajne chápe percentuálne zastúpenie voľných priestorov v hornine. Napríklad pri hornine
s pórovitosťou 80 % pripadá na jej anorganickú časť zostávajúcich dvadsať objemových percent. Táto hornina
určite bude mať hustotu nižšiu ako voda.
Pórovité horniny mali vždy veľký praktický význam, skúsme si preto povedať niečo o „prázdnych“ priestoroch v horninách. Vyskytujú sa v rôznych formách, napríklad ako nepravidelné alebo pravidelné kanáliky alebo
rôzne typy kavít. Tvarová a rozmerová variabilita voľných priestorov je však nekonečná. Najmenšie vakantné
priestory hornín môžu mať priemer od niekoľkých nanometrov až po niekoľko centimetrov. Pri horninách
s veľkými pórmi je na prvý pohľad jasné, že ide o pórovité látky, ale ich analógy s veľmi malými pórmi by sme
bez použitia špeciálnych metód do tejto kategórie nezaradili. Prirodzenou otázkou je, ako prázdne priestory
v horninách vznikli. Jeden zo spôsobov je ten, že láva vystupujúca na zemský povrch obsahuje rozpustené plyny, ktoré v dôsledku jej postupného približovania sa k povrchu zväčšujú svoj objem. Mnohé umelé pórovité
látky, s ktorými sa denne stretávame, sa vyrábajú podobným postupom, napr. bublinky v plastoch sa vytvárajú
tiež znížením vonkajšieho tlaku pred ich vytvrdnutím. Iný spôsob je ten, že horúca láva sa na zemský povrch
dostáva vo forme väčších či menších častíc a kusov, ktoré sa pri dopade spoja s podkladovou horninou. V dôsledku vysokých tlakov nadložných vrstiev však môžu kompaktné pórovité horniny vzniknúť aj z chladných
vulkanických častíc alebo aj zo sedimentárnych hornín. Veľmi malé póry vznikajú úplne inak – sú produktom
rôznych chemických reakcií prebiehajúcich vo vodných roztokoch rozpustených silikátových minerálov a sú už
ukryté v mineráloch. Týchto minerálov nie je mnoho a zaujímajú sa o ne predovšetkým chemici. Dôvody tohto
záujmu si vysvetlíme nabudúce.
Položme si ešte otázku: Prečo sú pórovité horniny dôležité? Súvisí to so všeobecnými výhodami pórovitých
látok – sú dve najvýznamnejšie a navzájom spolu súvisia. Prvou je ich nízka hustota, druhou je nízka tepelná
vodivosť. To, že látka obsahujúca póry je ľahšia, je jasné, ale prečo má nízku tepelnú vodivosť? Je to preto, že
26

Pre inšpiráciu a potešenie
pri bežných teplotách sa prenos tepla zvyšuje s nárastom plochy prierezu telesa, cez ktoré teplo prestupuje. Ak
ju znížime o plochu vakantných priestorov (tie prenášajú teplo podstatne menej), vodivosť sa výrazne zníži.
To, že kombinácia nízkej hmotnosti a nízkej tepelnej vodivosti hornín je veľmi žiaduca, vedeli ľudia už dávno
aj bez toho, aby poznali príslušné fyzikálne „vzorčeky“ pre prestup tepla. Napríklad tufy a tufity, ktoré sú významnými reprezentantmi takýchto hornín, sa odjakživa používali ako výborný stavebný materiál, navyše sú
aj dosť mäkké, takže požadovaný tvar z nich možno vytvoriť aj obyčajnou pílkou. Dajú sa z nich vyrezávať stavebné bloky, alebo sa obydlia vytesávajú priamo do nich. Príkladom druhého prípadu sú domy v obci Brhlovce
v Ipeľskej pahorkatine. V mnohých krajinách sú však stavby z pórovitých hornín omnoho rozšírenejšie ako
u nás. Napriek tomu, že tufy a tufity sú horniny tvorené aj zo sopečného popola, patria už medzi sedimentárne
horniny, pretože vznikli jeho usadením a následným spevnením.
Pri niektorých horninách sme sa neuspokojili s pórovitosťou, ktorú nám ponúkla sama príroda. Patrí k nim napríklad perlit – zvláštna forma ryolitu. Jeho názov je odvodený z tvaru svetlých gulôčok, z ktorých je tvorený. Keď sa perlit prudko zahreje na teplotu 950 – 1250 °C, v dôsledku uvoľňovania sa vodných pár sa
zväčší jeho objem približne 10-krát. Výsledkom sú pekné biele granuly s veľkosťou
niekoľkých milimetrov, ktoré sú označované ako expandovaný perlit. Využívajú
sa ako tepelno-izolačný materiál alebo sa pridávajú do tekutých stavebných zmesí na ich odľahčenie a zlepšenie ich izolačných vlastností. Zároveň sa môže použiť
ako sorbent pre čistenie
vôd znečistených rôznymi typmi kvapalných
odpadov. U nás sa expandovaný perlit vyrába
v Lehôtke pod Brehmi,
zdrojová hornina sa ťaží
v neďalekom lome.

Hradný vrch vo Fiľakove s najzachovalejšou časťou valu
sopečného krátera. Múry tohto hradu môžu slúžiť ako
krásna expozícia rôznych typov magmatických hornín.

Zmena objemu perlitu po
jeho zahriatí na teplotu
približne 1000 oC.

Ak by sme chceli získať aspoň približnú predstavu o variabilite magmatických hornín, je dobré
navštíviť hrad vo Fiľakove. Ten stojí na pozostatkoch
sopečného krátera a jeho múry sú krásnou expozíciou práve týchto hornín.

Obydlia v Brhlovciach sú vytesané do vulkanického tu- Schody z ryolitu v Banskej Štiavnici.
fu a vulkanického tufitu. Obe horniny sa zaraďujú medzi sedimentárne, avšak ich významnú zložku tvorí poprof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
pol zo sopečnej činnosti.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Rubrika
Rôzne

Jazykové okienko
Granule či granuly?
Výsledkom chemického procesu sú čierne granule.
Žiaci školy získali viaceré medaile.
Po úraze nohy mu veľmi pomohli barle.
Škridle sú vyrábané osvedčenými technológiami.
Množne číslo podstatných mien granula, medaila, barla, škridla je v uvedených vetách utvorené podľa
vzoru ulica, no a hoci sa tieto tvary často objavujú v písanej či hovorenej podobe, ide o chybu. Podstatné
mená ženského rodu zakončené na -a, pred ktorými je nemäkká spoluhláska, t. j. tvrdá alebo obojaká spoluhláska, patria do skloňovacieho vzoru žena. V uvedených slovách sa nachádza tvrdé l, preto aj tvar množného čísla sa tvorí podľa vzoru žena ‒ v nominatíve množného čísla majú tieto podstatné mená príponu -y,
t. j. granuly, medaily, barly, škridly.
Výsledkom chemického procesu sú čierne granuly.
Žiaci školy získali viaceré medaily.
Po úraze nohy mu veľmi pomohli barly.
Škridly sú vyrábané osvedčenými technológiami.
Často sa mýlime aj v prípade množného čísla slov rola ‒ roľa. Stáva sa to aj profesionálnym hercom, ktorí
radi opisujú svoje „obľúbené role“. Slovo rola (úloha) sa skloňuje podľa vzoru žena (z roly – k role – o role) a
slovo roľa (pole) podľa vzoru ulica (z role – k roli – o roli).
Foto: Peter Zagar

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

Oznam
Zapojte sa do 1. ročníka súťaže

Objavujeme čaro chémie
Odborní garanti súťaže:

Združenie učiteľov chémie a Slovenská chemická spoločnosť

Organizačný poriadok súťaže je zverejnený na stránke www.zuch.sk
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