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Na úvod
Vážení čitatelia,
stojíme na prahu roka 2016. Aký bude,
čo nám prinesie tento nový a navyše rok volebný? To ukáže čas.
Želám všetkým, nech v nás prevládajú pozitívne myšlienky
a nájdeme si čas na milé slová, povzbudenie...
Možno si mnohí z vás po prečítaní článku od Dušany Bieleszovej
povedia, že školské rituály sú naozaj zdrojom istoty aj odvahy, a vybavia sa vám práve tie, na ktoré sa tešia vaši žiaci. Prinášame vám aj
inšpirácie na nové, ktoré môžete zrealizovať vo vašej škole – vedeckú
noc alebo deň, ale aj tipy na exkurzie či metodický deň.
Média na nás chŕlia informácie o nekvalite vysokých škôl a ich
absolventov, kritiku realizovaných projektov, opisujú vyhorených, nezaplatených učiteľov základných a stredných škôl. V školstve je veru
dosť problémov, avšak aj veľa pozitívneho. Prečítajte si o úspešnom
projekte UKF v Nitre, ktorého projektovým manažérom bol Marcel
Olšiak. Toto meno je vám mnohým dôverne známe – chystá naše jazykové okienka a už tretí rok je jazykovým korektorom Dnešnej školy.
Želali by sme si, aby náš časopis, teda projekt Združenia učiteľov chémie, ktorý vďaka dotácii MŠVVaŠ SR vychádza aj v tlačenej
podobe, bol spoločným vydareným projektom učiteľov pre učiteľov.
Teší ma, že sa krásnou tradíciou stavajú národné konferencie učiteľov chémie, ktoré organizujeme v deň polročných prázdnin.
Srdečne pozývame učiteľov chémie i našich sympatizantov v pondelok 1. februára 2016 do mesta pod Zoborom na Fakultu prírodných
vied Univerzity Konštantína Filozofa na 4. národnú konferenciu učiteľov chémie, na ktorej bude aj slávnostné vyhodnotenie novej súťaže
Objavujeme čaro chémie.
V mene celej redakcie vám želám šťastný a úspešný rok 2016.
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Rozhovor s osobnosťou

S ministrom školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Jurajom Draxlerom, MA
Vážený pán minister, s príchodom nového roka sa blíži koniec volebného obdobia vlády. Ako by ste zhodnotili školstvo po štyroch rokoch?
Pre školstvo bol náročný najmä posledný rok, keď sa nám podarilo zrealizovať a dokončiť agendu, ktorá nie je každoročná; mám na mysli najmä ukončenie dobiehajúceho programovacieho obdobia pre štrukturálne fondy Európskej
únie a zároveň rozbiehanie toho nového pre roky 2014 – 2020, s čím bolo spojené veľké množstvo úkonov. Musím však povedať, že sa nám z dobiehajúceho obdobia podarí prostriedky úspešne
dočerpať a zároveň sme pripravili i pravidlá čerpania pre nové obdobie. K ďalšej úspešne dotiahnutej agende patrí
i komplexná akreditácia vysokých škôl, čo bola ďalšia z ťažkých tém, a to najmä z pohľadu komunikácie s vysokými školami i samotnou s tým spojenou administratívou. Po mojom nástupe sme riešili inovované štátne vzdelávacie programy, začal som čistenie vysokoškolského prostredia, v parlamente nám prešli tri legislatívne balíky – zákon o odbornom vzdelávaní a príprave i nový zákon o športe, ktorý do slovenského športu prinesie nové pravidlá
financovania. Rozbehli sme aj debyrokratizáciu v školstve, naštartovali komunikáciu so školským prostredím cez
okrúhle stoly, pripravili stabilizačnú zmluvu pre SAV, zamedzili prázdninovému prepúšťaniu učiteľov, zabezpečili
dostatok učebníc na prvý stupeň základných škôl, vrátane učebníc anglického jazyka, ktoré museli rodičia kupovať, absolventom českých univerzít zjednodušili uznávanie dokladov a mnoho iného.
Ako vnímate narastajúce napätie v školstve a vznik rôznych iniciatív (napr. A dosť!, Iniciatíva bratislavských učiteľov...)?
Ponúkam, aby sme si sadli za jeden stôl – ministerstvo, stavovské organizácie, odbory – a pripravili formulácie
do programového vyhlásenia vlády, ktoré budú politickou garanciou, že školstvo sa hneď po parlamentných voľbách
stane nie deklaratívnou, ale reálnou politickou prioritou tejto krajiny. Vrátane toho, že sa zvýšia platy učiteľov.
Za ombudsmana ste učiteľom vymenovali namiesto požadovaného právnika odborárskeho funkcionára, za čo sa na vás vzniesla vlna kritiky. Považujete ju za neopodstatnenú?
Vznik úradu ombudsmana má zefektívniť systém riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú všetky zainteresované strany v regionálnom školstve, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, ale aj samotní rodičia a žiaci. Často
sa nám stávalo, že ten, koho práva boli dotknuté, nevedel, na koho sa môže obrátiť.
Úrad na ochranu práv v regionálnom školstve bude zhromažďovať informácie, iniciovať a dohliadať na ich
riešenie, a takisto problémy analyzovať, tak, aby boli podnetom pre ministerstvo pri zlepšovaní ochrany práv
v regionálnom školstve. To sa však nedá bez schopností dobrého manažéra a dobrej orientácie v problematike
školstva. I preto som pri hľadaní vhodného kandidáta zohľadňoval najmä skúsenosti zo školstva, manažérske
schopnosti i osobnostné predpoklady.
Ako vnímate kritiku na vaše mediálne vystúpenie ku zvýšeniu platov učiteľov?
V tejto chvíli predstavujú platy jeden z najväčších problémov v školstve. Zmenu však nie je možné vykonať
zo dňa na deň a výraznejšie sa platy nezdvihnú ani cez kolektívne vyjednávanie. Opäť by som rád zdôraznil,
bez programového vyhlásenia vlády, ktoré bude politickou garanciou, že školstvo bude po parlamentných voľbách reálnou prioritou, to nebude možné. Zároveň potrebujeme viesť dialóg medzi ministerstvom, stavovskými
organizáciami a odbormi, aby sme pripravili spoločné kroky pre nadstavenie systému prideľovania financií na
školy či definovanie kariérneho postupu učiteľov.
Pán minister, vo svojom pôsobení vo funkcii ste usporiadali dva okrúhle stoly. Prvý bol symbolicky na
Deň učiteľov, a to 28. 3. 2015, druhý nasledoval až o osem mesiacov – 28. 11. 2015. Ako hodnotíte jeho závery?
Okrúhle stoly vnímam ako možnosť sústrediť na jedno miesto tých, ktorí majú skutočný záujem o zlepšenie situácie v školstve. Za jeden rokovací stôl si sadli predstavitelia profesijných organizácií z oblasti školstva, zástupcovia školských odborov, zriaďovateľov, občianskych združení, ale aj rektori a dekani vysokých
škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied. Diskusia k jednotlivým témam regionálneho školstva
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i o postavení vysokých škôl, vedy a výskumu na Slovensku umožní zjednotiť a skoordinovať kroky tak, aby sme
spoločne sformulovali jasnú politickú garanciu pre školstvo, ktorú budeme od politického prostredia vyžadovať. Mojím cieľom je, aby bez ohľadu na rozloženie politických síl bolo školstvo do nasledujúceho obdobia nielen deklaratívnou, ale skutočnou prioritou, vrátane zmien vo financovaní.
Čo považujete za priority na ďalšie volebné obdobie?
Školstvo potrebuje lepší manažment, na ktorý je už čiastočne nastavené, napríklad zavedením Rezortného
informačného systému. Potrebuje jasnejšie definované štandardy kvality s prísnejším meraním. Na to musí
slúžiť Štátna školská inšpekcia, ktorej úlohou bude v prvom rade sledovať procesy v triede, skúmať pedagogické postupy a odporúčať zmeny. Pomocníkom jej bude meranie pridanej hodnoty, ktoré pripravil NÚCEM. No
a jednou z najpotrebnejších vecí bude zlepšiť prípravu budúcich učiteľov zavedením viacúrovňového systému
cvičných škôl, ako ho navrhujú samotné pedagogické fakulty, a zároveň zlepšiť podporu učiteľov cez kontinuálne vzdelávanie, kde učiteľ dostane garanciu periodického vzdelávania a nebude musieť „naháňať kredity“.
Pán minister, želám vám, ale i nám – učiteľom, aby sa čo najviac z vašich pozitívnych myšlienok podarilo zrealizovať v čo najkratšom čase a naše školstvo sa už konečne stalo prioritou.
Ďakujem za rozhovor.
Helena Vicenová

Na aktuálnu tému

Okrúhly stôl o slovenskom školstve
Druhý okrúhly stôl o školstve, ktorý moderoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler,
sa uskutočnil 28. 11. 2015 v bratislavskom divadle Aréna. Zišli sa na ňom predstavitelia profesijných organizácií
z oblasti školstva, zástupcovia školských odborov, zriaďovateľov, občianskych združení, rektori a dekani vysokých
škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied.
Hodnotenie okrúhleho stola účastníkmi diskusie:
Mgr. Alena Petáková, Združenie základných škôl Slovenska
Naše školstvo potrebuje diskusiu, potrebuje dohodnúť najlepšie riešenia jednotlivých tém a potom určiť
postupnosť krokov, aby sa dospelo do zdarného konca. Okrúhly stôl rozoberal tri najzákladnejšie témy v oblasti školstva – financovanie, príprava pedagógov a platy a testovanie. Každý rečník sa k téme musel vyjadriť
stručne a naznačiť možné riešenia. Myslím, že návrhy a názory účastníkov by mohli poslúžiť ako podklad k vypracovaniu návrhu hrubého náčrtu koncepcie nášho školstva (resp. školskej politiky). Samozrejme, bolo by ich
treba doplniť o ďalšie témy, napr. curriculum, aby bola koncepcia ucelená.
Zaujímavé boli vystúpenia zahraničných hostí. Určite som za to počúvať a študovať, čo sa deje v zahraničí ohľadom vzdelávania, koncepcií a vzdelávacích politík jednotlivých krajín. Nemyslím si, že čisté kopírovanie akéhokoľvek
systému (i toho najúspešnejšieho) nám prinesie úspech. Musíme si nájsť vlastnú cestu podľa potrieb našej spoločnosti.
Okrúhle stoly (jarný i jesenný) len otvorili Pandorinu skrinku nášho školstva. Otvoriť ju však bolo treba.
Teraz musíme pokračovať a hľadať dlhodobejšie riešenia.
Mgr. Ján Horecký, Združenie katolíckych škôl Slovenska
V prvom rade ďakujem pánu ministrovi Draxlerovi za jeho zorganizovanie a pozvanie. Pravidelný okrúhly
stôl aktérov slovenského školstva, v otvorenom priestore, je konfrontáciou našich predstáv, každodennej práce o rôzne ciele usilujúcich ľudí s realitou nášho školstva tak, ako ju spoločne dokážeme vnímať a pomenovať.
Vďaka tomu mohlo odznieť, že škola na Slovensku prekvapujúco nemá jednoznačnú právnu identitu (špecifický typ právnickej osoby) a z toho vyplývajúci status, čím vlastne je, čo môže, nesmie a čo musí... Zúfalo nejasný je aj manažment školstva: kto je riaditeľ školy a jeho najbližší spolupracovníci? Sú manažmentom, ktorý
riadi školu ako každý manažment plne zodpovedný za svoju spoločnosť, alebo sú to len úradníci či pedagogickí
vedúci zamestnanci, schopní zabezpečiť maximálne povinnú dokumentáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť?
A kto manažuje školstvo ako také? Pre niekoho je škola budovou so zamestnancami a rozpočtom, poskytujúca služby občanom – voličom, pre iného je škola prvkom siete škôl, realizujúca štátny vzdelávací program.
A nájdu sa aj takí, pre ktorých je škola mladou budúcnosťou našej krajiny a najdôležitejšou investíciou.
Žiaľ, ľudia, ktorí toto skutočne vedia, nemajú politickú moc alebo vôľu podľa toho aj konať.
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Dnešná väčšinová škola má viacero pánov: samosprávu (obec, VÚC), ministerstvo školstva (a ním riadené organizácie), ministerstvo vnútra (a jeho odbor školstva) a vlastný manažment s radou školy. Najsilnejším pánom sa
ukazuje samospráva, ktorá je však voči škole v dvojakom postavení: často ako zriaďovateľ a potom ako samospráva
voči právnemu subjektu v obci/kraji. Práve samospráva je však vzdialená od koncepčného manažmentu školstva.
Napriek tomu, že štát, napr. VÚC, ukladá povinnosť vypracovať stratégiu rozvoja stredného školstva. Pričom štátne
vzdelávacie programy vydáva ministerstvo so svojím ŠPÚ. Ešte zložitejšie je to v oblasti financovania škôl a školských
zariadení. Preto sme radi, že zazneli silné hlasy volajúce po zjednodušení systému a návratu škôl pod jednu strechu.
Iným fenoménom je kvalita školstva. Zhodli sme sa, že školstvo je dlhodobo podfinancované. Paradoxný je
postoj štátu a samospráv k neštátnemu školstvu. Je ľahko preukázateľné, že žiak, absolvent neštátnej školy, vyjde
štát lacnejšie ako žiak/absolvent štátnej školy. Napriek tomu a napriek nedostatku finančných zdrojov je tendencia namiesto spájania síl a zdrojov znevýhodňovať neštátne školy a školské zariadenia. Radšej by sme mali
rozlišovať medzi školami podľa ich kvality a nie podľa ich zriaďovateľa. O kvalite iných služieb a tovarov nechávame múdro rozhodnúť samotných občanov ich slobodnou voľbou a výberom, prečo zrazu pri vzdelávaní vlastných detí občanov chceme zaujať paternalistický a autoritatívny postoj k občanom? Pochopiteľne, pre peniaze...
Zhodli sme sa, že školstvo už neznesie ďalšie kroky metódou pokus-omyl (na deťoch), a preto oceňujeme,
že viacerí účastníci vyzdvihli normatívne financovanie na žiaka za doposiaľ najlepší systém i ochotu spolupracovať na jeho zdokonalení. Samozrejme, nutnou podmienkou je normatív zvýšiť a len veľmi výnimočne dofinancovávať školy cez dohadovacie konanie.
Napriek mnohým rozporom, ba práve pre obohacujúcu rôznorodosť pohľadov a skúseností ma napĺňa nádej a očakávanie, že múdrosť, pokoj a dobro napokon prevládne.
Ľudovít Sebelédi, Nové školské odbory
Okrúhle stoly mali byť každý mesiac od apríla do septembra a vždy sa zaoberať riešením jedného problému. Takto to splnilo iný účel – účel sa nám natíska sám – marec 2016.
Zopakujem to isté, ako som povedal aj pri okrúhlom stole. Školstvo potrebuje:
1. Peniaze na mzdy učiteľov, aby sa učitelia mohli venovať len a len deťom.
2. Peniaze, aby do školstva prišli pracovať len tí najlepší.
3. Peniaze na knihy, pomôcky, aby vyučovanie mohlo byť názorné a efektívne.
4. Peniaze na budovy, aby sa deti mohli vzdelávať v primeranom prostredí.
5. Odbyrokratizovanie, aby učitelia mohli prevažnú časť v práci učiť, nie vypisovať blbosti.
6. Jasnú definíciu, čo treba deti naučiť a na ktorom stupni.
Je toho veľa?
Hodnotenie okrúhleho stola riaditeľmi škôl prítomnými v publiku:
PaedDr. Anna Chlupíková, ZŠ, Pribinova ul. 123/9, Nováky
Problémov je v školstve viac ako dosť. Som rada, ze sa pomenúvajú a otvorene sa o nich diskutuje, napr. aj
na II. okrúhlom stole. Treba pokračovať v načatej ceste, počúvať a poskytovať priestor ľuďom, ktorým na školstve záleží, formou účasti v pracovných skupinách tak, aby sa ich spoločné závery aj zrealizovali.
Mgr. Adriána Šišková, ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava
Prínos okrúhleho stola vidím v tom, že na problémy v školstve nazreli viaceré strany v pokojnej atmosfére.
Vyjadrili svoj postoj, preukázala sa pluralita názorov. Myslím, že učitelia by oceňovali možnosť pravidelne takto
komunikovať. Rovnako si myslím, že by bolo dobré, aby pedagogická verejnosť cítila, že ich návrhy a skúsenosti z praxe aj ministerstvo počúva a akceptuje ich pri svojich rozhodnutiach. V tomto období, žiaľ, nemusia mať
pedagógovia dôveru a môžu chápať tieto stretnutia ako predvolebný ťah.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Ďakujem pánovi ministrovi za pozvanie. Hodnotím pozitívne, že sa diskutuje, počúvajú a vyjadrujú sa názory. Problémov je v školstve veľa. Samozrejme, bolo by ich treba doplniť o mnohé témy a nebolo možné všetky
rozobrať. Teraz nastáva čas pripraviť koncepčné dokumenty, ktoré budú konsenzuálne riešiť mnohé problémy.
A mali by pokračovať rôzne stretnutia a hľadanie spoločných dohôd.
Zhoda bola, že školstvo je dlhodobo podfinancované.
Teší ma, že zaznela vôľa po zjednotení financovania našich škôl.
Teší ma, že sa uvažuje o tom, aby súkromné školy neboli rovnako financované ako školy verejné.
Za vyjadrenia ďakuje Helena Vicenová
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Závislosť ľudského organizmu
od halucinogénov
Hallucinogens addiction and the human body
Abstrakt
Článok je zameraný na opis vybraných látok (psilocybín, psilocín, muskarín, meskalín), ktoré patria medzi
halucinogénne drogy. Charakteristika jednotlivých typov drog sa týka nielen chemického zloženia, stručnej histórie
danej drogy, vplyvu na ľudský organizmus, ale i skutočných pocitov pri požití konkrétnej drogy.
Kľúčové slová: halucinogénne drogy, psilocybín, psilocín, muskarín, meskalín.
Abstract
The article dealt with the selected substances (psilocybin, psilocin, muscarine, mescaline) which belong to
a group of hallucinogenic drug. Selected substances are characterized by chemical composition, their brief history,
effect on the human body as well as real feelings of drug users if swallowed.
Key words: hallucinogenic drug, psilocybin, psilocin, muscarine, mescaline.
Úvod
Spoločnou charakteristikou halucinogénnych látok sú poruchy vnímania. U zdravých ľudí vyvolávajú psychické zmeny, ktoré môžu vyústiť až do štádia toxickej psychózy. Navodenie zmien vnímania je známe už od
staroveku. Omamné plyny sa vznášali nad veštiarňami, pri náboženských rituáloch.
Medzi zdroje halucinogénov patrí niekoľko voľne rastúcich, predovšetkým subtropických rastlín. Historicky
známa je mandragora, ale aj niektoré rastliny z čeľade ľuľkovité – Solanaceae (durman obyčajný, ľuľkovec zlomocný, blen čierny). Prvé hodnoverné písomné zmienky o uvedených rastlinách sa nachádzajú v knihách z obdobia antiky. Ich účinky na ľudský organizmus využívali aj „čarodejnice“, boli zneužité aj na trávenie ľudí.
Vysoko účinné halucinogény sú obsiahnuté aj v divo rastúcich hubách. Do tejto skupiny patria aj polosyntetické
a syntetické látky.
Psilocybín, psilocín
Ľudstvo už v dávnej minulosti poznalo účinky halucinogénnych húb. O tom,
že ich uctievalo ako božstvo, svedčia archeologické nálezy keramiky s motívmi
húb, ale najmä mayské kamenné sošky, ktoré mali na hlavách klobúky v tvare
huby [1].
Robert G. Wason s manželkou žili niekoľko rokov s indiánmi, kým sa dostali ku vzorkám klobúkov halucinogénnych húb, ktoré nechali v rodnej krajine
preskúmať. Expertízy realizované vo Francúzsku a Švajčiarsku potvrdili, že ide
o holohlavec mexický (Psilocybe mexicana). Z húb bola izolovaná látka, ktorú nazvali psilocybín (4-fosforyloxy-N,N-dimetyltryptamín), neskôr aj psilocín Obr. 1 Holohlavec končistý
(4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamín) [1]. Koncom 20. storočia vedci zistili, že až (Psilocybe semilanceata) [10].
90 z 300 druhov holohlavcov má halucinogénne vlastnosti.
Vo výročnej správe o stave drogovej závislosti vo svete z roku 2005 sa uvádza, že užívanie magických húb
bolo významné v Belgicku, Nemecku a vo Francúzsku, ale aj v Dánsku, Holandsku, ako aj v Česku a Poľsku [2].
Výskyt, zloženie a vlastnosti psilocybínu a psilocínu
Holohlavce sa v určitých ročných obdobiach bežne vyskytujú vo voľnej prírode, predovšetkým v miernych
pásmach Európy a Ameriky. Rastú na najrôznejších podkladoch, napr. lesnej pôde, trávnatých plochách, truse,
machu či hnijúcom dreve.
Na našom území rastie na lúkach, pasienkoch, ba i v parkoch holohlavec končistý (Psilocybe semilanceata).
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Účinok na ľudský organizmus
Huby vyvolávajú zmeny normálneho zmyslového vnímania a halucinácie. Psilocybín sa v tele mení na psilocín, ktorý účinkuje na nervový systém. Huby sa konzumujú čerstvé alebo sušené vo forme prášku, ktorý sa
rozpúšťa vo vode, pridáva sa do tabaku alebo do marihuany a fajčí sa. Účinok vrcholí do 2 hodín po užití a doznieva do 3 – 8 hodín.
Toxicita psilocybínu je pomerne nízka. Na vyvolanie účinku je potrebné užiť väčšie množstvo drogy než
pri iných halucinogénoch. Užívanie halucinogénnych húb je obzvlášť nebezpečné pre osoby s latentnými poruchami psychiky. Psilocybín je vysoko nebezpečný v kombinácii s niektorými ďalšími drogami (obzvlášť s amfetamínom alebo marihuanou).
Príznakmi akútneho stavu sú zvýšená teplota, pulz a krvný tlak, rozšírenie zreníc, zvracanie, halucinogénne správanie. Aj pri psilocybíne hrozí nebezpečenstvo konania ako pri užití LSD v dôsledku ilúzií alebo
halucinácií. Môže dôjsť k poškodeniu pečene, k vzniku trvalého psychického ochorenia. Riziko predávkovania
a otravy hrozí pri zámene s podobným, viac účinným druhom huby alebo inou podobnou jedovatou hubou.
Príbeh
J. Bowden (2007) opisuje pocity a predstavy ľudí, ktorí sa zúčastnili na jednej seanse: „Videli sme najprv
geometrické, hranaté, vzápätí zase okrúhle formy. Všetky bohato sfarbené. Tieto tvary postupne nadobúdali
architektonickú podobu kolonád s promenádnymi dvormi kráľovskej nádhery. Všetko bolo pojaté veľmi harmonicky, s veľkoleposťou, ktorá presahuje ľudskú predstavivosť. Tieto imaginárne vízie sa najviac približovali
orientálnej architektúre. V jej estetike nemala miesto jednoduchosť, všetko bolo oslňujúco bohaté. V jednom
okamihu, za bledého svitu mesiaca, dostala kytica na našom stole rozmery a podobu cisárskeho sprievodu, triumfálneho voza ťahaného tvormi, známymi len z mytológie. Pred našimi očami sa pohybovali výjavy, jeden za
druhým, bez konca, každý vznikal z predchádzajúceho. Mali sme pocit, že steny nášho bytu sa rozplynuli, že
naše duše hnané božskou víchricou poletujú vesmírom, že majú božskú pohyblivosť, ktorá by nás mohla preniesť kamkoľvek na perutiach myšlienky.“
Účastníci seansy boli duchom prítomní, uvedomovali si svoj stav, pozorovali okolie a robili si dokonca poznámky. Spolu s pôsobivo farebnými halucináciami sa dostavil zvláštny pocit vnútorného pokoja a mieru, teda
to, k čomu ľudia smerujú rôznymi, oveľa bezpečnejšími cestami: duchovnými cvičeniami, ako napr. jogíni alebo
kresťanskí mystici [3].
Muskarín
Muskarín je alkaloid izolovaný prvýkrát z muchotrávky červenej v roku 1869. Bol prvou študovanou parasympatomimetickou látkou. V minulosti sa v našich podmienkach využívala muchotrávka červená, resp. jej
výluh v mlieku na trávenie múch [4].
Až v roku 1954 po spracovaní 2 500 kg čerstvej muchotrávky červenej sa získalo 260 mg chloridu muskarínu a bolo možné stanoviť jeho zloženie.
Výskyt, zloženie a vlastnosti muskarínu
Muchotrávka červená (Amanita muscaria var. muscovia) je najkrajšia huba
našich lesov. Rastie od augusta do novembra, tak v ihličnatých, ako aj listnatých
lesoch. Je rozšírená v miernom pásme severnej pologule, ale aj v severnej Afrike
a Austrálii. Je jednou z najznámejších húb v celej Európe. Nie je smrteľne jedovatá,
ale jej účinky sú nepríjemné a rôznorodé, pôsobí halucinogénne [5].
Sumárny vzorec C9H20O2N tvorí niekoľko izomérov. Muskarín sa vyskytuje vo
forme dvoch enantiomérov, aktívny je však len pravotočivý.
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Obr. 2 Muchotrávka
červená (Amanita
muscaria) [11].
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CH3
Alkaloid muskarín ((2S,4R,5S)-(4-hydroxy-5-metyl-tetrahydrofurán2-ylmetyl)-trimetyl-amónny katión) na rozdiel od mnohých alkaloidov
H 3C
N
neúčinkuje na centrálny nervový systém, pretože neprechádza cez mozCH3
O
govo-krvnú bariéru. Napodobňuje účinok neurotransmitera acetylcholínu
H 3C
a viaže sa na acetylcholínové receptory [9].
Príznaky otravy muskarínom sa prejavia do 30 minút po požití huby,
a to nadmerným slinením, potením a slzením. Potenie je také výrazné, že
OH
postihnutý sa „kúpe“ vo vlastnom pote [4]. Po uvedených symptómoch nasledujú žalúdočné problémy, nevoľnosť, hnačky. Periférne cievy sa rozširu- Muskarín
jú, klesá krvný tlak, spomaľuje sa predtým zrýchlený tep, vzniká pocit zimy.
Nápadné je zúženie zreničiek s poruchami videnia, intenzita sťaženého dýchania sa môže stupňovať. V priebehu niekoľkých hodín sa môžu dostaviť konvulzie, kóma a exitus. Smrť spôsobená otravou muskarínu je vzácna,
väčšinou sa vyskytuje u osôb so srdcovými a dýchacími ťažkosťami.
Otrava je spojená s omámenosťou, príp. excitáciou, ktorú však nespôsobuje muskarín, ale psychotropne
pôsobiaca kyselina iboténová a jej deriváty muscimol a muscazon. Najmä muscimol je zodpovedný za halucinogénne pôsobenie muchotrávok [6, 7].
Kyselina iboténová a muscimol pôsobia ako silné neurotoxíny, vyvolávajú halucinácie, delírium, svalový
spasmus. Na centrálnu nervovú sústavu účinkujú pri dávke 6 mg muscimolu alebo 30 až 60 mg ibotenovej kyseliny. Tieto kritické množstvá môže obsahovať už jeden exemplár muchotrávky červenej alebo muchotrávky
tigrovanej.
Otrava prejavujúca sa v časovom intervale 20 – 120 minút signalizuje pôsobenie kyseliny ibotenovej.
Postihnutý je zmätený, pohyby sú nekoordinované, objavujú sa svalové kŕče. Ak sa k uvedeným príznakom
pripojí eufória, hyperkinetická aktivita, postihnutý upadne do hlbokého polokomatózneho spánku. Príznaky
zvyčajne doznejú do 12 – 24 hodín.
Kyselina iboténová má relatívne silný umami efekt (lahodná chuť), čo je možno príčinou toho, že ľudia,
ktorí sa otrávili muchotrávkami, si predtým na hubách tak nepochutili.
Meskalín
Meskalín je psychoaktívny alkaloid, ktorého halucinogénne účinky využívali severoamerickí indiáni pri náboženských obradoch.
Prvý kaktus peyotl vraj objavil pútnik, ktorý bol maximálne vyčerpaný, hladný
a smädný. Hlasy púšte mu našepkali, aby rastlinu odtrhol a kúsok z nej zjedol. Zvyšok
priniesol svojmu kmeňu ako boží dar, ktorý dodáva odvahu a zabezpečí mier.
Príslušníci viac ako 40 indiánskych kmeňov z rôznych častí USA a západnej Kanady
považujú kaktus peyotl za symbol svätosti a začlenili ho do svojich náboženských obraObr. 3
dov. Americkí domorodci považujú peyotl za „božieho posla“, ktorý im umožňuje komuMeskalínový kaknikovať priamo s bohom bez toho, aby bol sprostredkovateľom pri rozhovore kňaz.
tus (Lophophora
To, že sa peyotl stal súčasťou obradov, potvrdzujú archeologické objavy z Texasu, jaswilliamsii) [12].
kynný nález zásoby halucinogénnych kaktusov, z ktorých účinné látky nevyprchali ani za
tri tisícročia. V peruánskom chráme sa našli zmienky o existencii stĺpovitého rozvetveného kaktusu San Pedro
(Trichocereus pachanoi) na kamennej rytine pochádzajúcej z 13. storočia pred Kristom [8].
Výskyt, zloženie a vlastnosti meskalínu
Hlavným zdrojom meskalínu (3,4,5-trimetoxyfenyletylamín) je kaktus Lophophora williamsi (peyotl),
rastúci v Mexiku a južných štátoch USA. Menšie množstvo meskalínu obsahuje aj kaktus Trichocereus Pachanoi
rastúci v Peru, Bolívii, Ekvádore a Brazílii [6]. Oba druhy kaktusov sú obľúbené u kaktusárov, avšak vzhľadom
na odlišné pestovateľské podmienky, doma pestované kaktusy neobO
NH2
H3C
sahujú halucinogény.
Meskalín bol prvýkrát izolovaný a identifikovaný v roku 1897.
H 3C
V roku 1919 ho zosyntetizoval nemecký chemik Artur Heffter a v roO
ku 1927 boli popísané účinky tejto drogy. V roku 1971 bol na celom
O
svete meskalín kategorizovaný ako halucinogén. Anglickí a kanadskí
C
H
3
psychiatri sa zaujímali o vlastnosti halucinogénu v súvislosti s výskumom psychóz a schizofrénie.
Meskalín
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Meskalín je jedným z približne 60 druhov alkaloidov, ktoré peyotl obsahuje, ale tvorí asi tretinu z celkového množstva alkaloidov v rastline.
Účinok na ľudský organizmus
Meskalín sa do tela dostáva alimentárnou cestou (t. j. požitím). Chuť peyotlu je nepríjemná, veľmi horká.
V hltane vyvoláva silné pálenie, ktoré pretrváva určitý čas. Suchý prášok získaný z rastliny, čuchom nevýrazný,
po zvlhčení však získa odporný zápach. Meskalín je možné aj fajčiť vo fajke s tabakom alebo marihuanou. Veľmi
zriedkavo sa aplikuje injekčne.
Z vrchov kaktusov sa odrezávajú kolieska s priemerom 2,5 až 5 cm a hrúbkou 0,3 až 1,0 cm, a tak sa získavajú meskalínové gombíky, koláčiky „Mescal buttons“, ktoré sa konzumujú najmä sušené. V ústach pôsobením
slín napučiavajú, takže sa dajú požuvať a prehltnúť. Do bývalého Československa sa dovážali už pred I. svetovou
vojnou [8]. Čistá prírodná alebo syntetická droga je biely, jemne kryštalický prášok dobre rozpustný vo vode.
Znečistený inými látkami má nažltlú farbu.
Vplyv meskalínu sa u každého prejavuje inak. Účinná dávka pre človeka je 200 – 400 miligramov (3,75 mg/
kg). Halucinogén začína pôsobiť v priebehu jednej až dvoch hodín po užití a účinok trvá 5 až 8 hodín, niekedy
aj dlhšie. Po požití peyotlu sa najprv dostaví pocit nevoľnosti, sprevádzaný silnými bolesťami hlavy, závratmi,
prípadne potením, slinením, zvýšením krvného tlaku, dušnosťou, zrýchleným dýchaním a pod. Po jednej –
dvoch hodinách ťažkosti vystrieda eufória alebo depresia, čo záleží na duševnom stave jedinca. Pri plnom vedomí dochádza k nápadne farebným, žiarivým pseudohalucináciám, niekedy aj s dotykovými, čuchovými a chuťovými vnemami a pocitom beztiaže. Vytráca sa chuť na jedlo, ale aj chuť na akúkoľvek činnosť. Po ukončení
účinku však prichádza zvýšená chuť na jedlo. Veľké dávky meskalínu a ostatných alkaloidov môžu ochromiť
dýchanie a poškodiť pečeň.
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Školské rituály –
zdroj istoty aj odvahy
„Teším sa na Vianoce. Opäť sa stretneme celá rodina pri jednom spoločnom stole. Nebude chýbať kapustnica, vianočný kapor,
koledy, pripomínanie si príjemných sviatočných spomienok na
tých, ktorí už medzi nami nie sú. Pozrieme si všetky tie pekné rozprávky, bez ktorých by Vianoce nemali to pravé kúzlo.“
Stretnutie rovesníckych mediátorov.
(Zdroj: archív ZŠ Záhoracka, Malacky)
Bez ohľadu na vek čitateľa, v každom z nás kotvia spomienky, ktoré majú svoje čaro práve preto, že ich sila spočíva v opakovaní, v tradíciách, v rituáloch, ktoré nám dávajú pocit istoty, že vieme, čo bude nasledovať.
Nevnímame ich ako bariéru na ceste k slobode a samostatnosti, ale ako zdroj spoľahlivosti dopriať si aj v náročnejších chvíľach pocit ochrany a bezpečia. Tak ako v rodine majú rituály svoje opodstatnenie a sú súčasťou
príbehov stále novej generácie dospelých vyrozprávaných deťom, tak aj v prostredí školských komunít plnia
svoje významné miesto. V rovnováhe s motiváciou k tvorivosti môžu byť základom budúcej odvahy žiakov robiť slobodné a zodpovedné rozhodnutia prinášajúce zmeny.
Význam rituálov v prostredí školy
Rituály plnia dôležitú úlohu v procese socializácie detí. Pomáhajú deťom emočne zvládať situácie, keď
žiak opúšťa jednu z dôležitých etáp svojho života a pripravuje sa na vstup do ďalšej, pre neho novej skúsenosti.
Školské ceremónie sú pre nich často dôležitým študijným predelom, ktorý im dáva pocit istoty, že časť „záväzku“ na ceste za vzdelaním úspešne splnili. Sú kľúčom k novej odvahe prijímať ďalšie výzvy. Vďaka nim sa môže
žiak cítiť bezpečnejšie, pretože obsah rituálov sa traduje, opisuje staršími žiakmi, učiteľmi, schéma je čitateľná,
predvídateľná. V dobre známych generačne overených a opakovaných situáciách žiak prežíva menej stresu a má
možnosť regulovať svoje emócie. Túto skúsenosť je pre neho rovnako dôležitá, ako hľadanie nových, originálnych ciest, skúšanie nových nápadov.
Christoph Wulf (2012) hovorí o dôležitosti rituálov v školskom prostredí hneď z niekoľkých dôvodov. Bez
rituálov by neexistoval spoločenský život v školskom prostredí, neboli by vianočné besiedky, mikulášske prekvapenia, žiacke karnevaly, rozlúčkové večierky, imatrikulácie, valentínske diskotéky.
Okrem toho, rituály vypĺňajú prechodové procesy. Pomáhajú opúšťať jednu významnú situáciu pre žiaka
a vstupovať do inej. Napríklad ceremoniál otvárania školského roka im signalizuje nutnosť zmeny v trávení
voľného času, naštartovanie sa na školské povinnosti. Rituály vnášajú do života školy moment spoľahlivosti a osvedčenej skúsenosti. Pomáhajú ukotviť dosiahnuté výsledky a umožňujú pohodlne a postupne opúšťať priestor smerom k napĺňaniu vlastných túžob, ktorých sprievodným javom je podstúpenie rizika. Vhodne
uplatňované rituály pomáhajú stierať sociálne rozdiely medzi žiakmi, platia pre každé dieťa rovnako, pri rovnakých podmienkach. Tradície regulujú emócie, pomáhajú žiakom socializovať sa do skupiny, ktorá je pre nich
ešte neznáma.
Moderné a konzervatívne rituály v škole
Rituály v školskom prostredí nemusia byť len konzervatívne a očakávajúce zdisciplinovanie žiakov, ako
napríklad:
• klasické školské zvonenie oznamujúce začiatok a koniec vyučovacej hodiny sprevádzané slovami učiteľa:
„Zvonilo pre mňa, nie pre vás“,
• postavenie sa žiakov do pozoru po príchode učiteľa do triedy,
• hlásenie sa zdvihnutou rukou na znak prosby o povolenie povedať slovo, vetu, zodpovedať položenú otázku
učiteľa na jeho pokyn,
• prechádzanie sa v kruhu na chodbe školy počas desiatovej prestávky.
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Na odbornú tému
V závislosti od potrieb žiakov môžu rituály obsahovať pestrú paletu predstáv ľudí formujúcich komunitu
školy. Podstatné pre žiakov je inšpirujúce prostredie a pravidelnosť podujatí, ktoré symbolizujú dôležitú udalosť, zmenu, vážnosť situácie a sú základom pre zapamätateľnú spomienku, napríklad:
• „V našej škole sa uskutočnil 4. ročník futsalového turnaja o pohár riaditeľa školy.“
• „Naša škola organizuje tradičnú charitatívnu akciu – vianočnú burzu.“
• „Naša škola už šiesty rok organizuje školskú šachovú súťaž.“
• „Pravidelne organizujeme imatrikuláciu prvákov.“
• „V rámci školských aktivít pravidelne organizujeme tematické dni.“
• „Koncom októbra vo vestibule školy svietia tekvicové lampáše v podobe strašidiel.“
• „13. novembra 2015 sme organizovali už 4. ročník našej školskej akcie Vedecká noc.“
• „V našej škole sa uskutočnil Venček – slávnostná spoločenská udalosť žiakov 8. ročníka.“
• „V rámci Dňa otvorených dverí otvoríme triedy pre budúcich školáčikov a ich rodičov.“
• „V našej škole začína deň rannou komunitou v kruhu.“
Zdroj: internet
Dôležitosť rituálov v práci so žiakmi s poruchami učenia, správania
Rituály sú dôležité aj v prostredí triedy, ktorá je „oživená“ žiakmi s diagnostikovanou poruchou učenia,
správania. Pravidlá pomáhajú učiteľovi minimalizovať rušivé momenty v triede. Žiaci využívajú systém toho,
čo poznajú a učí ich to konať rovnako v podobných situáciách. V prípade zvýšenej nervozity ich očakávané situácie môžu upokojovať.
Príklad: Hra na ticho, s cieľom počúvať po dobu jednej minúty zvuky, ktoré sa dejú za oknami triedy, môže byť v prípade hlučnosti osvedčeným rituálom pre zvýšenie koncentrácie a pozornosti. Deti sa naučia vnímať
ticho ako niečo pozitívne, niečo, čo pomáha a upokojuje.
Príklad: Pri riešení náhlych konfliktov počas vyučovania môžeme využiť rýchlu Dohodu jedného pravidla:
„Povedz mi jednu vec, ktorá ti najviac prekáža, z toho, čo robím ja tebe, a ja ti poviem tiež jednu vec, ktorá mi
najviac prekáža na tvojom správaní ku mne. Dohodneme sa, že si ich navzájom nebudeme robiť. Ostatné vyriešime až po hodine. Na znak súhlasu si podáme ruky.“ Pri detských roztržkách je niekedy zbytočné hľadať vinníka. Podstatnejšie je vyriešiť spor. Treba počúvať, ako deti formulujú pravidlo, čo je pre nich podstatné, čo nie.
Kým si deti neosvoja toto pravidlo samy, môže im pomáhať učiteľ, napr. naznačiť slovne: „Vidím, že potrebujete
Dohodu jedného pravidla. Kto začne?“
Skúsme porozmýšľať, s akým rituálom si naši absolventi spájajú meno našej školy? Ktoré aktivity najviac
rezonujú v pozornosti rodičov? Škola je prostredie, kde sa dieťa socializuje, spoznáva svoje prejavy a pocity
v kolektíve iných, rozširuje svoje poznanie o schopnosť spolupráce, tímovej hry. To všetko kladie na deti veľké
nároky.
Záver
Rituály nám poskytujú sociálne vzorce správania. Ak chceme zavádzať reformy škôl, potrebujeme meniť aj
rituály, prispôsobovať ich podmienkam doby, mysleniu tejto generácie detí. Rituály môžu byť opornou kostrou
pri zavádzaní nových hodnôt, noriem a nových tradícií školy.
Ustálené názory a postoje nám dávajú pocit istoty a bezpečia. Vieme sa v nich pohodlne orientovať, používať argumenty, hľadať oporu pre bežné fungovanie, odolávať vonkajším tlakom. Prítomnosť rituálov môže povzbudiť žiakov k podstupovaniu rizík slobodnej voľby v mnohotvárnom prostredí tam, kde tvorivosť a nápady
prichádzajú ruka v ruke s poznaním vlastnej výhry aj prehry.
Literatúra:
1.
2.

Christoph Wulf, 2012. Zapomenuté hodnoty a sny ve výchove: Rozhovor s Christophem Wulfem In: Studia
paedagogica roč. 17, č. 2, rok 2012.
Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2012. 89 s. ISBN 978-80-8078-510-9

Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka
redakcia odborného časopisu
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bieleszova@gmail.com
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Pre inšpiráciu a potešenie

„Chemické“ Vianoce

RNDr. Michaela Bugeľová,
ZŠ Zubrohlava, Školská 238, 029 43 Zubrohlava

Ing. Mária Feješová,
ZŠ s MŠ Vlčany, 925 85 Vlčany 1547

Ing. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ Badín, Tajovského 2, 976 32 Badín
12

Pomáhajme si vzájomne

Kontinuita vyučovacích predmetov biológie
a chémie v oblasti životného štýlu
a správnej výživy u detí v školskom veku
Zlepšenie zdravia a duševnej pohody našich detí je investíciou do budúcnosti a zatiaľ čo všeobecný zdravotný stav tejto populačnej skupiny má tendenciu sa zlepšovať, existujú oblasti, kde začína byť viac a viac dôležité vyvinúť stratégie a programy zamerané na podporu zlepšenia zdravia a príjmu zdravej potravy. Cieľom
príspevku je poukázať na zdravý životný štýl a výživu detí v školskom veku v spojitosti dvoch prírodovedne
orientovaných predmetov. Základom je dotazníkový prieskum, ktorým sme sa snažili zmonitorovať a zanalyzovať životný štýl, stravovacie návyky a informovanosť žiakov 2. stupňa základnej školy o zdravej výžive a životospráve. Cieľovou skupinou prieskumu boli žiaci Základnej školy T. G. Masaryka v Ľubietovej. Názory žiakov
a odpovede sa v prieskume zisťovali prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie, ktorý sme v marci 2015
overili v predbežnom prieskume na skupine piatich respondentov. Po finálnych úpravách dotazník obsahoval
20 položiek, z toho 19 uzavretých a 1 polouzavretú. Otázky v dotazníku boli formulované stručne a zrozumiteľne. Dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo 30 dievčat (43 %) a 40 chlapcov (57 %). Získané údaje boli spracované bežnými matematicko-štatistickými postupmi. Na štatistické spracovanie jednotlivých otázok dotazníka
sme použili deskriptívnu štatistiku v programe MS Excel. Pre väčšiu prehľadnosť niektoré výsledky uvádzame
aj v podobe grafov.
Závery prieskumu poukázali na skutočnosť, že viac ako tretina zapojených respondentov nemá dostatočné
poznatky o tom, čo je to správna životospráva a zdravý životný štýl a teda nemajú ani vypracovaný svoj osobný
plán na dodržiavanie správnej životosprávy. Za pozitívne považujeme, že žiaci poznajú faktory, ktoré záporne
ovplyvňujú zdravie človeka ako napr. alkohol, fajčenie, drogy, stres, nedostatok spánku a minimálna telesná
aktivita či málo pestrá a nevyvážená strava (Graf 1. Faktory ovplyvňujúce zdravie človeka). Čo sa týka stravovacích návykov našich školákov, pravidelne sa stravuje 64 % z nich, pravidelné raňajky si aj cez pracovný týždeň
dopraje takmer tri štvrtiny žiakov. Na základe ďalších zistení môžeme konštatovať, že naši školáci sa stravujú
relatívne zdravo. Stravu z fast foodov (Graf 2. Stravovacie návyky) si občas dopraje len nízke percento detí (6 %),
viac ako polovica opýtaných sa v tzv. rýchlom občerstvení nestravuje vôbec.
Zeleninu a ovocie minimálne konzumuje iba 4 % školákov, pričom viac ako polovica z nich ju konzumuje pravidelne (Graf 3. Konzumácia ovocia a zeleniny). Mlieko a mliečne produkty, ktoré sú pre deti prameňom prvotriednych proteínov a kalcia a sú nevyhnutné pre správny rast a vývoj organizmu, nekonzumuje
takmer vôbec iba 6 % detí, 63 % ich konzumuje každý deň (Graf 4. Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov).
Pri konzumácii mäsa dávajú naši respondenti prednosť hydine, potom nasleduje bravčové a hovädzie mäso.
Pomerne málo konzumujú ryby a jahňacie mäso (Graf 5. Konzumácia mäsa). So stravovaním, stravovacím režimom, pestrosťou a vyváženosťou stravy vyslovili svoju nespokojnosť iba štyria z opýtaných školákov. Čo sa týka
dodržiavania denného pitného režimu, takmer polovica respondentov vypije jeden až dva litre tekutín (vody)
a viac ako tretina do 1 litra tekutín denne (Graf 6. Pitný režim).
Pravidelná pohybová aktivita podporuje zdravie a zabraňuje vzniku mnohých chorôb, zlepšuje kvalitu života, je prevenciou vzniku obezity a prirodzeným nástrojom na jej redukciu. V tomto smere je situácia nie až
taká ideálna, pretože športu sa pravidelne venuje iba polovica respondentov. Veľmi dôležitý pre regeneráciu celého organizmu je aj spánok. Odporúčanú dĺžku trvania spánku v detskom veku dodržiava však iba 16 % respondentov, pričom takmer štvrtina respondentov spí najviac 6 hodín. Nevyspaté deti sú potom často podráždené, ľahko zabúdajú alebo sú hyperaktívne. Nedostatočný spánok u nich spôsobuje nielen poruchy správania,
nálady, emócií, ale negatívne ovplyvňuje aj ich výkonnosť a školský prospech. Trávenie voľného času našich
respondentov má tiež pasívny charakter. Až takmer tri štvrtiny školákov trávia svoj voľný čas s priateľmi, venujú
sa najmä hudbe, četujú, hrajú rôzne počítačové hry. Taktiež preferujú „sedavé správanie“ ako napr. sledovanie
televízie, čítanie kníh a časopisov (14 %). Iba necelá štvrtina školákov sa vo voľnom čase venuje športovým aktivitám, turistike, práci v záhradke a pod.
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu odporúčame zaradiť témy o správnej životospráve do tematických výchovno-vzdelávacích plánov vo všetkých ročníkoch základného vzdelávania, umožniť dodržiavanie pitného a stravovacieho režimu počas vyučovacieho dňa vhodnou organizáciou prestávok a uskutočňovať
na školách dlhodobé projekty zamerané na podporu zdravia a správnej životosprávy.
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Výchovu k správnym stravovacím návykom realizovať interaktívnymi metódami, posilňovať sebadôveru
a sociálne kompetencie žiakov. Zabezpečiť podmienky pre efektívnu výučbu telesnej výchovy cielenú na motiváciu k pohybovej aktivite, ponúknuť žiakom možnosti zapojenia do pohybových aktivít. Motivovať rodičov
a žiakov k využívaniu nutrične vyváženého školského stravovania. Zabezpečiť propagáciu všetkého, čo škola
a školská jedáleň pre správnu výživu a výchovu k zdravým stravovacím návykom robia. Poskytnúť oporu deťom
pri zvládaní problémov spojených s poruchou príjmu potravy. Rozšíriť programy prevencie rizikových prejavov
správania o problematiku porúch príjmu potravy.
Poznatky z danej problematiky si školáci môžu overiť vypracovaním pracovných listov, ktoré im poslúžia na upevnenie vedomostí, resp. rozšírenie poznatkov o životospráve a životnom štýle. Môžeme ich využiť aj
v rámci chemicko-biologického krúžku.
Deti a mladí ľudia vyrastajúci v modernej spoločnosti čelia veľmi zložitým a náročným výzvam. V oblasti
výživy a dodržiavania zdravého životného štýlu ich nestačí iba naučiť základné zručnosti spojené s varením pokrmov. Dnešné deti a mladí ľudia sú konzumenti, a preto potrebujú mať vedomosti, pomocou ktorých sa môžu
aktívne zapojiť do spoločnosti a môžu urobiť informované a zdravé rozhodnutia vo svojom každodennom živote. Masívna reklama od komerčných spoločností má rozhodujúci vplyv na životný štýl dneška. Ročná spotreba
sladených nealkoholických nápojov, sladkostí, ale aj jedla „fast food“, teda jedla, ktoré predstavuje alternatívu k tradičnému rodinnému jedlu, dnes prudko rastie v mnohých európskych krajinách. Jedným z dôsledkov
týchto zmien v stravovacích návykoch detí a mládeže je obrovský nárast obezity a vznik mnohých civilizačných
ochorení. Preto je potrebné už na základných školách využívať na propagáciu zdravia komplexný prístup.
PaedDr. Martin Ramaj
Základná škola s materskou školou T. G. Masaryka
976 55 Ľubietová
MartinRamaj@azet.sk
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Pracovný list 1
Je zelenina, ktorú konzumujeme, skutočne zdravá? Obsah dusičnanov
v zelenine
Pomôcky: rôzne druhy zeleniny (z hypermarketu, tržnice, z vlastnej záhrady, ideálne aj biopotraviny), monitorovací kufrík (resp. ekotester).
Postup: Zeleninu nakrájame na drobné kúsky, dáme do skúmavky, zalejeme malým množstvom vody a necháme postáť cca 15 minút. Po uplynutí tejto doby vložíme do skúmavky indikátorový papierik na meranie obsahu dusičnanov a pozorujeme jeho sfarbenie (množstvo dusičnanov určíme na základe stanovenej stupnice).
Ak máme k dispozícii ekotester, stačí zaviesť sondu do zeleniny.

Zdroj: www.ekotester.cz
Úloha: Odmerajte množstvo dusičnanov v jednotlivých druhoch zeleniny, zapíšte do tabuľky a porovnajte
namerané hodnoty (napr. šalát z hypermarketu a zo záhradky)
Druh zeleniny

Množstvo dusičnanov – hypermarket

Množstvo dusičnanov – záhradka

šalát
kapusta
paprika
uhorka

Záver: Odpovedajte na otázky.
1. Ako vplýva nadmerné množstvo dusičnanov v pôde na rast rastlín?

2. V ktorých častiach zeleniny sa dusičnany hromadia najviac?

3. Dajú sa dusičnany zničiť tepelnou úpravou?

4. Týka sa „dusičnanový“ problém rovnako aj ovocia?
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Pracovný list 2
BMI- index
Body Mass Index/index telesnej hmotnosti vyjadruje proporcionalitu telesnej stavby z hľadiska telesnej
hmotnosti a výšky. V súčasnosti odborná verejnosť na Slovensku uznáva národné štandardy, ktoré sú vytvorené
na základe systematického sledovania vývoja antropometrických parametrov našej populácie. Najlepšie vystihujú stravovacie zvyklosti a miestny genotyp. Pri hodnotení hmotnosti detí je potrebné brať do úvahy, že rast
detí je spojený so zmenami množstva tukového tkaniva. K dispozícii je množstvo príslušných tabuliek, medzi
ktorými však nie je súlad. Hodnoty v tabuľkách uvádzajú, že pri konkrétnej výške existuje iba jediná presná
ideálna hmotnosť. V skutočnosti pri určitej výške existuje rozpätie hmotnosti, ktorá neovplyvňuje negatívne
zdravie človeka. U dospelých sa najčastejšie používa hodnotenie podľa Knighta – hodnota BMI nad 25 znamená nadmernú hmotnosť, BMI nad 30 predstavuje obezitu. Na deti sa však vzťahujú iné kritériá, pri ktorých je
potrebné zohľadniť pohlavie a vek. Preto boli vypracované percentilové grafy pre deti od narodenia do 18 rokov
diferentne pre obidve pohlavia. Za podvýživu sa považujú hodnoty BMI menej ako 5 percentil a napr. BMI nad
95 percentil sa hodnotí ako obezita.
Zdroj: http://www.ruvztn.sk/obezita08.doc – online, cit. 2015-09-06
Kategória

Percentil – rozsah

podvýživa

menej ako 5

ideálna hmotnosť

5 – 85

nadváha

86 – 95

obezita

viac ako 95

BMI u detí. Zdroj: http://chci-zhubnout.eu/bmi-kalkulacka-pro-deti-a-nactilete/#kalkulacka
Úloha 1:
Odmerajte si svoju výšku l (v metroch) a hmotnosť m (v kilogramoch) a vypočítajte svoj BMI podľa vzorca:
BMI =

m
l2

Úloha 2:
Vytvorte skupiny a spracujte získané informácie o BMI indexe jednotlivých žiakov do tabuľky (použite
čiarkovaciu metódu, spracujete informácie v rámci triedy v ročníku a na celej škole) a na základe spracovania
údajov zostrojte stĺpcový diagram.
Kategória

Percentil – rozsah

podvýživa

menej ako 5

ideálna hmotnosť

5 – 85

nadváha

86 – 95

obezita

viac ako 95

Počet žiakov

Úloha na záver:
Na základe získaných výsledkov zhodnoťte situáciu na celej škole a žiakom s nadváhou, resp. obezitou, odporučte, ako by sa mali v budúcnosti stravovať, ktorých jedál by sa mali vyvarovať, a naopak, čo by mali konzumovať častejšie.
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Objavili žiaci ZŠ Ľ. Štúra v Šali
tajomstvá chémie?
Nikdy nehovor, to nie je pravda,
keď to nepoznáš.
Treba bádať, aby sme poznali,
poznať, aby sme rozumeli,
rozumieť, aby sme mohli hodnotiť.
Paracelsus
Metodické dni pre učiteľov chémie v okrese Šaľa pod vedením učiteľky chémie zo Základnej školy na
Pionierskej ulici v Šali Ing. Anety Šebeňovej sú už dlhoročnou tradíciou. 2. decembra 2015 boli do nového chemického laboratória Spojenej školy Nivy 2 v Šali pozvaní nielen učitelia, ale mohli si so sebou priviesť aj 2 – 3
žiakov.
Ing. Aneta Šebeňová privítala prítomných, medzi ktorými boli: Ing. Erika Velázquezová, vedúca Spoločného
školského úradu v Šali, Ing. Anna Keseliová, riaditeľka Spojenej školy Nivy 2 v Šali a Mgr. Lýdia Muráriková,
riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ulici v Šali. Z Dusla, a. s., prijala pozvanie Mgr. Daniela Javorská, špecialistka pre vzdelávanie, zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave PaedDr. Helena Bujnová, PhD.,
a Združenie učiteľov chémie zastupovala RNDr. Helena Vicenová. Po príhovoroch a poďakovaniach sa učitelia
spolu so žiakmi presunuli do laboratória.
V prvej časti nazvanej Zábavná chémia predviedli pokusy žiaci chemického krúžku zo ZŠ Ľ. Štúra v Šali pod vedením
Ing. Šebeňovej, ktorá vedie krúžok už 10 rokov. Najatraktívnejšími
boli pokusy so suchým ľadom.
V druhej časti si mohli tieto pokusy vyskúšať aj návštevníci.
Záujem zo strany žiakov bol veľký a z laboratória sa im nechcelo
ani odísť. Úvodný pokus si môžete vyskúšať aj vy.
Tajné písmo
Pomôcky: štetce, 2 kadičky, filtračný papier, sklenené tyčinky, váhy, laboratórna lyžička, odmerná banka (250 ml),
rozprašovač.
Chemikálie: fenolftaleín (1% etanolový roztok), uhličitan sodný.
Pracovný postup:
1. Pripravíme si filtračný papier zodpovedajúcej veľkosti a štetcom naň napíšeme informáciu roztokom
indikátora.
2. Papier necháme voľne vyschnúť.
3. Nápisy vyvoláme pomocou širokého štetca namočeného v roztoku uhličitanu sodného (alebo pomocou
rozprašovača). Roztok uhličitanu sodného pripravíme rozpustením 25 g uhličitanu sodného v asi 100 ml
vody a doplnením v odmernej banke na objem 250 ml.
Pozorovanie: Po pretretí štetcom namočeným v roztoku uhličitanu sodného (resp. poprášení týmto roztokom)
sa na filtračnom papieri objaví napísaná informácia v cyklámenovej farbe.
Zanietenej učiteľke chémie Ing. Anete Šebeňovej patrí veľké poďakovanie za to, že pomáha žiakom a aj učiteľom objavovať tajomstvá a čaro chémie. Vďaka patrí aj vedúcej školského úradu a riaditeľkám uvedených škôl
za pomoc a podporu akcie, zástupcom Dusla, a. s., ktorým záleží na budúcnosti mladej generácie v regióne,
a v neposlednom rade aj pracovníkom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorí si uvedomujú dôležitosť
prepojenia teórie a praxe.
Helena Vicenová
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Vyučovanie slovenčiny v školách
s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
Ako ďalej?
Hľadanie optimálnych metód vo vyučovaní slovenčiny
ako druhého, resp. nematerinského jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín má pre žiakov navštevujúcich takéto školy nesmierny význam. Ovládať slovenčinu na primeranej komunikatívnej úrovni už v základnej škole totiž vytvára predpoklady nielen pre ďalšie úspešné štúdium jej absolventov na stredných a vysokých školách, ale aj
pre ich neskoršie úspešné uplatnenie na trhu práce.

Marcel Olšiak

Pracovníci Katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
v spolupráci s Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa rozhodli prispieť k zvýšeniu efektivity vyučovania slovenského jazyka ako druhého (nematerinského) jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných
menšín realizáciou projektu Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách
s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským). O významnosti tohto projektu svedčí aj fakt, že bol podporený nemalými finančnými prostriedkami v rámci operačného programu Vzdelávanie, financovaného zo štrukturálnych fondov
Európskej únie. Jeho hlavným cieľom bola príprava nových študijných materiálov a zavádzanie nových metód
do výučby študijných programov so zameraním na vzdelávanie budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry a budúcich učiteľov primárneho vzdelávania.
Projekt Nitriansky model... sa začal realizovať v januári 2014 a na jeho riešení sa podieľal autorský kolektív zložený z domácich i zahraničných odborníkov. Gestormi celého projektu boli vyučujúci uvedenej Katedry
slovenského jazyka PaedDr. Mária Alabánová, PhD., odborná garantka projektu, a PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,
projektový manažér. Dr. Alabánová mohla v projekte zúročiť svoje dlhoročné odborné a praktické poznatky
zo vzdelávania študentov maďarskej národnosti, ktoré premietla i do monografie Slovenský jazyk a slovenská
literatúra v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským (Nitra 2015). Publikácia poskytuje študentom,
učiteľom, ale aj širšej odbornej a laickej verejnosti doma i v zahraničí čo najkomplexnejší obraz z teórie a praxe
vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry ako druhého jazyka.

Katarína Dudová

Tomáš Bánik

Mária Alabánová

Martin Bodis

Na riešení aktivít 1.1, 1.2 a 1.3 sa podieľala Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. V rámci týchto
aktivít, ktoré koordinovala Mgr. Ildikó Vančová, PhD., sa doplnilo kurikulum výučby cudzieho (nematerinského) jazyka a zaviedol sa nový predmet funkcionálna jazykoveda a teória výučby cudzieho jazyka.
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V novembri 2015 sa uskutočnil cyklus záverečných aktivít projektu s cieľom propagácie jeho výsledkov
a výstupov doma i v zahraniční. V utorok 10. 11. 2015 sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre uskutočnila prezentácia výstupov aktivít 1.1, 1.2 a 1.3. Katedra slovenského jazyka zorganizovala nasledujúci deň
workshop na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, kde dr. Olšiak predstavil výstupy aktivít 2.1 a 2.2, zameraných na
vytváranie nových študijných materiálov modernými prístupmi s využitím nových didaktických prostriedkov
a ich následné overovanie (edukačný softvér, súbor cvičení na interaktívnu tabuľu, zvukový nosič s ukážkovými
nahrávkami).
V rámci projektu vydali pracovníci Katedry slovenského
jazyka a Katedry slovenskej literatúry FF UKF v Nitre dovedna 16 učebníc: Recepcia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením I. (Mária Alabánová), Recepcia
a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením II.
(Mária Alabánová), Recepcia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením III. (Mária Alabánová – Marcel
Olšiak – Dušan Teplan), Čítanie s porozumením pre I.
stupeň základných škôl (Mária Alabánová – Marcel Olšiak),
Slovensko-maďarský frazeologický slovník s cvičeniami z frazeológie (Mária Alabánová – Juraj Glovňa), Základy slovenského pravopisu (Tomáš Bánik), Lexikológia slovenského jazyka (Marta Bugárová), Prehľad slovenskej morfosyntaxe s cvičeniami (Katarína Dudová), Frazeológia (Juraj Glovňa), Konverzačná príručka zo slovenského jazyka
(Juraj Glovňa – Katarína Dudová), Tvorba a analýza textu (Renáta Hlavatá), Práca s textom v literárnej komunikácii (Marianna Hrašková), Slovenčina v pohybe (Ľubomír Kralčák), Základy fonetiky a ortoepie slovenského
jazyka (Marcel Olšiak), Morfológia slovenského jazyka (Juraj Vaňko – Darina Auxová), Syntax slovenského jazyka (Juraj Vaňko). Externým posudzovateľom publikácií bol PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ktorý vyzdvihol
prínos vydaných publikácií, zároveň však upozornil aj na možnosti širšieho využitia viacerých publikácií, ako je
len cieľová skupina projektu (budúci aj súčasní učitelia základných škôl s vyučovacím jazykom národnostných
menšín, najmä maďarského jazyka).

Následne vo štvrtok 12. 11. 2015 prezentovali riešitelia projekt na Katedre slovenského jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho v Komárne. Na prezentácii sa zúčastnili okrem študentov a pedagógov aj pracovníci
Štátneho pedagogického ústavu a Metodického centra.
Záverečnou bodkou týchto aktivít bola prezentácia projektu v Maďarsku, v rámci ktorej navštívili riešitelia v dňoch 18. 11. – 20. 11. 2015 Materskú školu, všeobecnú školu, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Katedry slovanskej filológie na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a na
Pedagogickej fakulte Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Békešská
Čaba).
Viaceré vydané publikácie už našli svoj pozitívny ohlas u odbornej verejnosti, zároveň záujem o jednotlivé
knižné tituly predznamenáva úspešnú implementáciu vedeckého bádania do školskej praxe.
Záujemcovia môžu nájsť ďalšie informácie o projekte, ako aj popis publikovaných výstupov na internetovej
stránke Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre: www.ksj.ff.ukf.sk/nitriansky-model.
Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
ppetras@ukf.sk
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Po roku na Vedeckej noci
v Klátovej Novej Vsi
Keď sme v roku 2011 prvýkrát zorganizovali Vedeckú noc,
o ktorej sa už na stránkach Dnešnej školy písalo, nikto netušil,
s akou odozvou sa stretneme u žiakov, rodičov a širokej verejnosti. Očakávania boli neisté a skromné, ale výsledok ohromný! Každý nasledujúci ročník bol pre nás veľkou výzvou a motiváciou byť stále lepší a lepší.
Okrem toho, že každý rok prinášame stále nový obsah v rámci všetkých prezentovaných predmetov – biológie, chémie a fyziky, chceme vždy pridať niečo špecifické. V 2. ročníku sa k organizovaniu podujatia pridali žiaci
1. stupňa z krúžku Vševedko, v 3. ročníku sme k spolupráci prizvali Hvezdáreň v Partizánskom, ktorá nám v telocvični postavila mobilné planetárium.
To sú slová organizátorky Vedeckej noci, ktorá sa stretla s obrovskou odozvou aj na 3. národnej konferencii
učiteľov chémie vo februári 2015, na ktorej ju Mgr. Silvia Bielichová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ v Klátovej Novej
Vsi, predstavila. 4. novembra 2015 o 18.00 hodine som sa uprostred diania ocitla aj ja.
Priestranné a krásne vyzdobené priestory školy sa zaplnili návštevníkmi, žiakmi súčasnými i bývalými,
rodičmi, obyvateľmi obce i okolia. S potešením som pozerala naživo na schodište s nastúpeným realizačným
tímom, tento obraz som si pamätala z fotografie zo stránky Dnešnej školy. Niektoré tváre sa síce vymenili, ale
žiarilo z nich rovnaké nadšenie a radosť. Milým prekvapením pre mňa bol potlesk, ktorý som zožala, keď som
bola predstavená ako autorka učebníc chémie – tak sa zdá, že chémia tu strašiakom nie je. Po privítaní a krátkej
inštruktáži sa už masa vedychtivých zvedavcov valila po schodoch.
Pri registrácii si vybrali kartičky s názvami aktivít, ktoré bolo možné absolvovať, a rozdelili sa po učebniach.
V učebni chémie sme skúmali zrážacie reakcie, pripravovali kyslík, písali tajným písmom, recyklovali a zisťovali povrchové napätie vody.
V učebni biológie nám ukázali a vysvetlili fungovanie umelej obličky, dozvedeli sme sa veľa o cievnych
zväzkoch, telesných parametroch, zaujali nás výtrusné rastliny, senný nálev a dýchanie rastlín.
V učebni fyziky kraľovali roboty, vznášadlá, Herónove vynálezy, vyskúšali sme si Archimedov zákon v praxi aj princíp Nenewtonovskej kvapaliny.

Návštevníkov očarila nielen krása prírodných vied, ale aj to, s akým odborným a milým prístupom sa stretli
u lektorov – žiakov zo školy v Klátovej Novej Vsi. Učitelia i rodičia majú byť prečo na nich hrdí! Ďakujem organizátorom za krásny zážitok a želám vydarené ďalšie ročníky.
Helena Vicenová
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Vedecký deň
v ZŠ s MŠ Skačany
Za vnuknutú myšlienku uskutočniť niečo nové a využiť pri tom prírodovedné predmety musíme v úvode poďakovať
Mgr. Silvii Bielichovej zo Základnej školy v Klátovej Novej Vsi.
Táto škola už niekoľko rokov pripravuje pre žiakov projekt pod
názvom „Vedecká noc“. Pochopiteľne sme ich nechceli „kopírovať“,
všetko sme prispôsobili našim podmienkam a možnostiam.
Pred tromi rokmi sme vyskúšali projekt iba pre žiakov II. stupňa, vlani sa už zapojili všetci žiaci a 23. novembra 2015 s nami absolvovali v rámci Vedeckého dňa rovesnícke vzdelávanie už aj deti z našej materskej školy.
Na náš projekt využívame odborné učebne fyziky, chémie a biológie. Samozrejme, potrebujeme prednášateľov. Tejto úlohy sa každoročne zhosťujú žiaci 9. ročníka, ktorí sa ochotne a so záujmom pripravujú na svoje
vystúpenie pred spolužiakmi. Program trvá celý vyučovací deň, postupne sa v učebniach striedajú všetci žiaci.
O čom bol Vedecký deň tento rok?
Začali sme prednáškami o vesmíre. Naše šikovné deviatačky Romanka Králiková a Kristínka Kosnovská absolvovali už druhým rokom letný tábor vo Hvezdárni v Malých Bieliciach. Žiakom odprezentovali svoje vlastné
fotografie zatmenia Mesiaca a porozprávali zaujímavosti o Plute a jeho výskume. A musíme ich pochváliť, boli
ozaj dobre pripravené. Reprezentovali totiž našu školu na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Partizánskom.
Potom nasledovala zábavná chémia. Najskôr sme predviedli a vysvetlili princíp „lávovej lampy“. V jednoduchom pokuse s olejom, farbou a šumivými tabletami žiaci videli unikajúce farebné bublinky. Výsledok reakcie si mohli porovnať so skutočnými lávovými lampami, ktoré vytvárali pestrú atmosféru učebne. Ďalej si deviataci pripravili „chameleóna“. Nie však živého, ale v podobe tekutiny. Správne namiešaným pomerom chemikálií dosiahli želaný efekt – farebná premena od tmavofialovej až po oranžovú. Odmenou za predvedené dielo
boli nadšené výkriky detí, ktoré s úžasom pozerali na toto kúzlo. Najväčší úspech zožala „slonia zubná pasta“.
Opäť po správne namiešanom pomere chemikálií sa z banky vyvalila farebná pena, ktorá pripomínala pastu na
zuby pre slona. Chemickú časť uzavrel pokus s ohňom a propán butánom. Do vytvoreného alobalového žľabu,
na konci ktorého horela sviečka, sme vyliali propán bután a z neho vyšľahli plamene.
Z fyziky boli pripravené jednoduché pokusy – potápač, Pascalov zákon, magnetické autíčko a farebné oko.
Chceli sme žiakom ukázať, že takéto „hračky“ si nenáročným spôsobom môžu vyrobiť aj doma, a tak sa zabaviť.
Pokračovali sme biológiou. Ukázali sme žiakom, že na prasknutie balónika nemusíme vždy použiť len
ostrý predmet. Dozvedeli sme sa, že pomarančová kôra obsahuje esenciálny olej limonén, ktorý oslabuje a rozpúšťa gumený balón. A v pokuse „utekajúce farby“ sme pomocou saponátu kvapnutého do mlieka s kvapkami
farbiva dali farby do pohybu.
Po prednáškach si mohli žiaci skoro všetko vyskúšať. Záujem o pokusy bol veľký. Prerušil ho len presun
do učebne biológie, kde bola pripravená výstava malých domácich a exotických zvierat. Priniesli ich žiaci školy,
aby sa pochválili tým, o čo sa doma starajú. Najviac exemplárov exotického vtáctva priniesol Tomáško Petrík.
Tento šikovný žiak vyhral vlani aj tento rok vedomostnú súťaž Mladých chovateľov v kategórií Exoty do 14 rokov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.
Záver patril filmu, nie však obyčajnému, ale 3D filmu o vesmíre. Nemohli pritom chýbať ani 3D okuliare.
Na Vedecký deň sme pozvali aj našich najmenších škôlkárov. Ich pozornosť je iba krátkodobá, a preto im
skrátenú verziu Vedeckého dňa predviedla Mgr. Hilda Petríková, učiteľka chémie. Aj oni sa stali mladými vedcami, tiež si vyskúšali tie „farebné zázraky“.
Máme za sebou už tretí Vedecký deň. Veríme, že sa žiaci
mnohým veciam naučili, objasnili sme im fyzikálne zákonitosti
a už teraz čakajú, čo zaujímavé im pripravíme o rok. Ďakujeme
pani riaditeľke Mgr. Darine Kurilovej za podporu a pomoc pri
organizovaní tohto podujatia.
Mgr. Hilda Petríková
ZŠ s MŠ Skačany 539
958 53 Skačany
zs.skacany@gmail.com
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Mladí vedci 2015
– Chémia okolo nás
Žitný ostrov je synonymom pre čistú a kvalitnú vodu,
a to nielen pre človeka z tohto okolia, ale aj z celej strednej Európy. Je pokladom, ktorý si ceníme, chránime a chceme prenechať v neznečistenej forme ďalším generáciám.
Napriek tomu, že sa ekológia a ochrana životného prostredia stali neoddeliteľnými súčasťami nášho každodenného
života, bytia a teda aj štúdia, vie na otázku „Čo je ekológia?“ odpovedať len máloktorý žiak.
Naša škola sa pod záštitou Nadácie Pontis a Nadácie Allianz zapojila do grantového programu Mladí vedci 2015 s programom Chémia
okolo nás. Cieľom tohto programu bolo zapojiť žiakov do ochrany našich povrchových vôd, priblížiť im problematiku ich znečistenia a v neposlednom rade zatraktívniť chémiu ako vyučovací predmet prostredníctvom chemických pokusov, analýz a aj práce v chemickom laboratóriu i mimo neho.
Žiaci zbierali v septembri a októbri vzorky povrchovej vody zo svojho okolia, a to napríklad v Jahodnej
z Malého Dunaja, zo zavlažovacích kanálov, rybníkov a štrkovísk v Malých Dvorníkoch – Sweet parku
a v Dunajskej Strede-Polcestí. Vzorky prinášali do školského laboratória na analýzu, ktorú vykonávali samostatne, alebo vo dvojiciach. Pomocou setu na analýzu vody zisťovali prítomnosť fosforečnanov, dusitanov
a dusičnanov, vápnika a horčíka, pH a alkalitu. Namerané hodnoty zaznamenávali, priebežne vyhodnocovali
a nakoniec porovnávali s odporúčanými hodnotami. Osvojili si takto nielen chemické zručnosti a prácu v laboratóriách, ale získali aj pozitívny postoj k chémii, ekológii a vlastnej práci.

Ako odmenu za svoju snahu a pracovitosť žiaci dostali možnosť vzorky analyzovať, spracovať a vyhodnotiť v naozajstnom špecializovanom laboratóriu s odborníkmi naslovovzatými v rámci celodennej akcie 26. 10.
2015. Navštívili sme čističku odpadových vôd v Hamuliakove, kde nám ukázali a podrobne vysvetlili jej fungovanie, princíp a význam.
Tento deň však nebol len o počúvaní a pozorovaní práce v čističke, ale aj
o praktickom využití nadobudnutých zručností, pretože po exkurzii sme sa presunuli do Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle. Neďaleko školy
tečie Malý Dunaj, z ktorého žiaci spolu s učiteľmi a študentmi strednej školy
odobrali vzorky vody, merali rýchlosť toku rieky, pH, vodivosť a teplotu vody.
So vzorkami a nameranými hodnotami sme sa vrátili späť do školy. Pomocou
učiteľov a študentov školy naši žiaci vzorky vody analyzovali, vyhodnotili a vyvodili záver, na ktorý čakali už od začiatku septembra, čím dali definitívnu bodku za svojou prácu.
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Ekológia a chémia nepatria len niektorým, ale nám všetkým. Preto sme pre siedmakov, ôsmakov a deviatakov pripravili aj Chemickú konferenciu. Navštívili nás odborníci, ktorí žiakom pripravili prednášky o chémii,
ekológii a ich vzájomnom prepojení:
Bartal, M.:
Rádioaktívny mrak nad Európou.
Otrávil som seba aj ostatných...
Horváthová, D.:
Banské odpady a ich vplyv na vody.
Szabó, E.:
Aplikácia éterických olejov na patogénne mikroorganizmy.
Liska, M. – Keszeghova R.: Vývoj enzymatickej metódy na stanovenie glyfozatu v životnom prostredí.
Krascsenits, Z.:
Pesticídy vo vodách.
Bitterová, G.:
Chémia v priemysle.

Pred každou prednáškou dostali žiaci zapojení do projektu možnosť prezentovať svoju prácu. Ukázali spolužiakom, odkiaľ a ako získavali vzorky, ich spracovanie a analýzu v našom laboratóriu, predstavili im závery
získané sumarizáciou výsledkov z nášho laboratória a laboratória strednej školy a aj nameraných a vypočítaných hodnôt. Ich zaujímavé prezentácie sa stretli s kladným ohlasom.
Žiaci zapojení do projektu si pochvaľovali hlavne prácu v laboratóriách, kde nešlo len o nudnú teóriu, ale chémiu „videli“ na
vlastné oči, mohli ju uskutočniť vlastnými rukami. Páčila sa im
aj terénna práca (zber vzoriek), kde sa mohli vžiť do roly vedátorov na misii a zažiť chémiu aj mimo vyučovania. Zaujímavé bolo
aj porovnávanie získaných údajov s odporúčanými hodnotami.
Ekológia – hlavne znečisťovanie vodných plôch – tu nadobudla
reálne rozmery a žiaci sa takto ocitli vo svete ochrany životného
prostredia.
Od projektu sme očakávali nielen vzbudenie záujmu žiakov
o chémiu ako vyučovací predmet, ale snažili sme sa, aby bol súčasťou ich ďalšieho života a vzdelávania. Očakávali sme vytvorenie pozitívneho postoja žiakov k ekológii nielen
po teoretickej stránke, ale aj aby ju začali prakticky uplatňovať vo svojom okolí. Oba ciele boli splnené nad naše
očakávania. Viacerí zo zapojených žiakov sa vyjadrili, že si sami seba vedia predstaviť na tejto ceste a teda ísť
študovať chémiu alebo ekológiu. Veríme, že im tento postoj vydrží a hlavne, že budeme ich mená znovu počuť
v súvislosti s chémiou a ekológiou. Držíme im palce.

PaedDr. Nora Sándorová
ZŠ Jilemnického 204/11
929 01 Dunajská Streda
norasandorova@gmail.com
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Mgr. Katarína Nagyová
ZŠ Jilemnického 204/11
929 01 Dunajská Streda
katarina.nagyovads1@gmail.com
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Geologická exkurzia a oslava
okrúhleho jubilea Základnej školy vo Svrčinovci
V našej Základnej škole každoročne organizujeme pre žiakov 8. ročníka exkurziu po geologických
zaujímavostiach Kysúc. Územie Kysúc tvorí flyšové pásmo, ktoré patrí k starším geologickým jednotkám Slovenska. Naším sprievodcom býva pracovník
Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
Exkurziu začíname v lokalite Milošová Megonky,
ktorá je k našej obci najbližšie. Ide o pieskovcový lom
s guľovitou odlučnosťou [1]. Môžeme tu vidieť gule
rôznych rozmerov, od niekoľkých centimetrov až do
troch metrov, alebo stopy po nich, tzv. kaplnky. Podobné útvary sa vo svete nachádzajú len na troch miestach,
a to v USA, Grónsku a Novom Zélande.
Autobusom sa potom presunieme smerom na Klokočov. Vydávame sa po lesnom chodníku a o chvíľu sa
pred nami objavuje rozsiahla skalná stena, v ktorej sa tiež nachádzajú podobné pieskovcové a zlepencové gule.
Stena má výšku okolo 25 m a dlhá je 200 m. Sprievodca nás upozorňuje na vzácnu rastlinu rebrovku rôznolistú,
ktorá rastie blízko chodníka a majú ju v znaku chránené krajinné oblasti.

Boľševník obrovský.

Kamenné gule-kaplnka.

Klokočovské skálie.

Zaujímavá geologická lokalita je v obci Korňa, v ktorej sa
nachádza ropný prameň. Ropa
tam vyviera na povrch, prebubláva v nej metán a zápach cítiť už
na niekoľko metrov. To však nie
je všetko! Popri spomínaných
geologických lokalitách nás kroky zavedú na zamokrenú lúku,
ktorá je v blízkosti Megoniek. Je
to miesto, na ktorom rastie chránená mäsožravá rastlina rosička
okrúhlolistá. Zastavujeme sa na
Kelčove. Tu vidíme inváznu rastlinu boľševník obrovský a dozKamenné gule.
Rebrovka rôznolistá.
Ropný plameň.
vedáme sa, že si ho ľudia priniesli z Kaukazu ako okrasnú rastlinu. Rýchlo sa rozmnožuje a pri kontakte s pokožkou spôsobuje poleptanie.
Dorastá do výšky až 5 m a priemer stonky je 6 až 10 cm.
Žiakom sa 4 – 5 hodinová exkurzia po okolí veľmi páči. Počas nej si robia poznámky, fotografujú a materiál
následne spracúvajú formou prezentácií. Na hodinách si ešte doplňujeme informácie a spoločne diskutujeme...
Žiakov teší, v akom malebnom prostredí žijeme.
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Centrom života v našej obci bola a je
škola. Toto sa potvrdilo na oslave jej krásneho jubilea. 28. august 2015 sa niesol v znamení 80. výročia posviacky školy. Tento vzácny
deň začal svätou omšou na pôde školy, ktorú slúžil náš vdp. Mgr. Radovan Čulák. Počas
svätej omše hrala Viera Sojčáková, DiS. art,
a spevom naše srdcia pohladila jej dcéra Jana
Begerová, DiS. art.
Pripomenuli sme si i mená tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Bol to deň vzácnych stretnutí bývalých i terajších pracovníkov školy, napríklad medzi nás prišiel aj bývalý
učitel Viktor Slobodník, ktorý nebol v škole 47 rokov. Zvítania, rozhovory, objatia, spomienky i slzy dojatia vyvolávali radosť zo vzájomných stretnutí. Slávnosť otvorila poverená riaditeľka školy Mgr. Jana Kobělušová a starostka Mgr. Renáta Majchráková. Hosťom sa prihovoril aj syn prvého riaditeľa školy Ing. Dušan Ďurčanský,
bývalý riaditeľ Ján Krcho, učitel-kolega RNDr. Milan Pecka a MUDr. Štefan Zelník.
Bolo krásne stretnúť svojich učiteľov, kolegov, žiakov a prežívať spoločne sviatočné chvíle. Veľkú pozornosť
vzbudilo premietanie autentického filmu natočeného pred 80 rokmi z prvej posviacky školy s jej prvým riaditeľom Augustínom Ďurčanským, ktorý zapožičala rodina zosnulého Antona Pajonka. K filmu boli i dokrútky
venované našim vzácnym učiteľom od Márie Ščuryovej. Počas pozerania filmu sa u mnohých striedal úsmev
so slzami dojatia.
Obdiv si zaslúžil i kultúrny program v podaní bývalých i súčasných žiakov školy. Básne k tejto krásnej príležitosti napísala naša bývala žiačka, spisovateľka Terka Mešťanová.
Vhod prišlo i malé občerstvenie s prípitkom a zaspomínaním na staré časy, keď sa ešte prechádzali chodbami školy.
Veľký úspech zožala aj výstava starých učebníc, pomôcok, fotografií a vecí, ktoré pripomínali niekdajší život v škole.

Strávili sme neopakovateľné chvíle s ľuďmi, ktorí pomáhali písať našu históriu školy. Mnohí zanechali svoje
zápisky v knihe spomienok, čo umocnilo ešte väčší zážitok. Odchádzali s ťažkým lúčením, ale i darčekom, ktorý
im bude tento deň ešte dlho pripomínať.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spolu s nami osláviť 80. výročie. Našej jubilantke prajeme všetko najlepšie.
Čo je u nás nové, vás pozývame pozrieť si na webovú stránku školy [2].
[1] http://www.enviromagazin.sk/enviro2_3/gule17.html
[2] http://www.zssvrcinovec.sk/

Mgr. Martina Kullová
a kolektív učiteľov školy
ZŠ Svrčinovec
023 12 Svrčinovec 853
lubterka@centrum.sk
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
O prírodných formách síranu vápenatého
a síranu bárnatého

Typická sadrovcová hornina ťažená
v Novoveskej Hute.

Týmto príspevkom ukončíme pomerne dlhú sériu článkov,
ktoré sme venovali našim nerudným surovinám. Budeme sa
v ňom zaoberať tromi minerálmi zo skupiny sulfátov, ktoré v geologickej klasifikácii minerálov patria do spoločnej skupiny spolu
s chrómanmi, volfrámanmi a molybdénanmi.

Prvým minerálom je anhydrit (CaSO4). Je to mäkký, zvyčajne biely, zriedkavejšie modrastý alebo červenkastý minerál, ktorý sa nachádza na mnohých miestach, ale najviac v Slovenskom rudohorí. Anhydrit sa využíva najmä v papierenskom priemysle a ako pôdne aditívum. Jeho význam je však v porovnaní s ďalším, viac rozšíreným sadrovcom (CaSO4 · 2H2O) omnoho menší. Sadrovec je zvyčajne priezračný alebo biely minerál, ktorý je niekedy sfarbený aj do modra alebo do červena. Veľmi jemnozrnná varieta sadrovca sa nazýva alabaster.
Často sa z nej robia rôzne ozdobné predmety. Už tisícročia je atraktívnym sochárskym kameňom, ale pretože je
mäkký, vyžaduje ohľaduplné zaobchádzanie. Veľmi zaujímavý je aj selenit, vláknitá varieta sadrovca s perleťovým leskom. Meno má odvodené od gréckeho selenon – mesiac. Selenit sa stal veľmi populárnym v roku 2000,
keď sa v Mexiku našla jaskyňa s najväčšími stĺpovitými blokmi selenitu takmer 15 metrov. U nás sa sadrovec
vyskytuje na mnohých miestach, avšak ťaží sa iba v Novoveskej Hute pri Spišskej Novej Vsi a v lome Šafárka pri
Markušovciach. Na oboch miestach sa ťaží hornina, ktorá v rôznych pomeroch obsahuje sadrovec aj anhydrit.

Sadrovec z hlbinnej bane v Novoveskej Hute môže vyze- Vláknitá varieta sadrovca s perleťovým leskom sa nazýrať aj takto.
va selenit.
Jeden zo spôsobov vzniku sadrovca v prírode je odparovanie vody z vodných roztokov síranu vápenatého.
Minerálne vody s obsahom tejto látky sú aj na Slovensku. Rozpustnosť CaSO4 pri teplote 20 oC je približne 3 g
v jednom litri vody. Je zaujímavé, že jeho rozpustnosť sa so zvyšovaním teploty znižuje. Sadrovec môže vznikať
aj z anhydritu, a preto sa oba minerály často vyskytujú spoločne v jednom ložisku. Posledným spôsobom jeho
vzniku je oxidácia sulfidov. Sulfidy sú veľmi častými rudnými minerálmi, a preto sadrovec nachádzame na starých haldách po ťažbe rúd.
Sadrovec je dôležitá nerudná surovina. Pridáva sa do portlandského cementu, do keramických zmesí a využíva ho aj chemický a sklársky priemysel. Najväčšie množstvá sa však zužitkujú pri výrobe sadry. Sadrou sa
zvyčajne označuje hemihydrát síranu vápenatého (CaSO4 · 0,5H2O). Jej výroba je založená na termickej dehydratácii sadrovca: 2 CaSO4 · 2H2O → 2 CaSO4 · 0,5H2O + 3 H2O.
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Uvedená reakcia prebieha približne pri teplotách od 95 oC do 130 oC. Pri vyšších teplotách však už dochádza k úplnej dehydratácii na bezvodý síran vápenatý. Existujú rôzne druhy sadry, ktoré môžu obsahovať aj
bezvodý síran vápenatý. Väčšina z nás použitie sadry pozná – vyrábajú sa z nej omietky, sadrokartónové stavebné dielce, používa sa pre fixáciu fraktúr v medicíne alebo pri odlievaní kovov s nízkou teplotou tavenia. Vo
všetkých prípadoch sa využíva spätná hydratácia hemihydrátu síranu vápenatého alebo jeho bezvodého analógu na dihydrát. Táto reakcia je základom tvrdnutia práškovej sadry po jej zmiešaní s vodou. Je to exotermická
reakcia, čo mnohí z nás vedia aj bez použitia chemických tabuliek, pretože tvrdnutie čerstvej sadrovej dlahy si
už odskúšali na vlastnej koži. Jej samovoľné zahrievanie si nie je možné nevšimnúť. Využitie sadrovca a sadry
je známe už od čias Rímskej ríše.
Treba však poznamenať, že dihydrát síranu vápenatého je dnes užitočným vedľajším produktom tepelných
elektrární. Spalné plyny týchto elektrární totiž obsahujú značné množstvá oxidu siričitého, ktorý sa musí z nich
odstrániť. Tento oxid sa absorbuje vo vode obsahujúcej mletý vápenec. Vznikajúci produkt sa niekedy označuje
ako energosadrovec, z chemického hľadiska je to však rovnaká látka.
Posledný z minerálov, o ktorom píšeme v tomto
príspevku, je barit (BaSO4). Je to zvyčajne biely kameň, ktorý na prvý pohľad ťažko odlíšime od iných.
Ak ho však chytíme do rúk, okamžite spozornieme.
Má totiž pozoruhodne vysokú hustotu (4,5 g/cm3).
Barit sa u nás vyskytuje v Spišsko-gemerskom rudohorí, najmä v okolí Rudnian a v menších množstvách
aj na iných miestach. Doteraz sa ťaží v obci Poráč neďaleko Rudnian.
Dva kilogramy vážiaci kus baritu z Poráča. Pre porovnanie, objemovo rovnaký kus sadrovca by vážil o polovicu menej.
V celosvetovom meradle je barit najvýznamnejšou surovinou pre výrobu bária. Veľká časť baritu sa
používa ako jedna zo zložiek výplachových banských
vrtných suspenzií. Sú to riedke zmesi rôznych látok,
ktoré zabraňujú zavaleniu stien vrtu a zároveň znižujú trenie medzi vrtnou hlavicou a horninou, taktiež
zabezpečujú transport uvoľnenej horniny na povrch.
Hlavný dôvod, prečo je barit zložkou týchto zmesí, je
jeho vysoká hustota, ktorá výrazne zvyšuje hydrostatický tlak pôsobiaci na steny vrtu. Barit sa pridáva aj
do farieb, papiera, gumy a plastov.

Haldy po banskej činnosti pri Poráči.

Bárium je prvok, ktorý sa vyznačuje silnou absorpciou röntgenového žiarenia. Preto sa barit pridáva do
omietok na stenách rádiologických pracovísk. Zároveň sa syntetický síran bárnatý používa pri röntgenových
vyšetreniach žalúdočno-črevného traktu. Vzhľadom na toxicitu bária je takéto vyšetrenie možné iba vďaka mimoriadne nízkej rozpustnosti BaSO4. Všetky rozpustné soli bária sú veľmi jedovaté.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Rubrika
Rôzne

Jazykové okienko
Mnohí sa mýlia v používaní slov tip a typ. Ide o slová, ktoré znejú rovnako, no význam je úplne odlišný.
Tip je slovo anglického pôvodu, ktoré môžeme použiť v spojení tip na víkend, pričom ide o výber konkrétneho objektu, ak máme na výber viacero možností. Podstatné meno tip má nielen význam dobrá rada,
odporúčanie, ale aj odhad, predpoklad výsledku.
Typ je slovo gréckeho pôvodu a označuje druh s charakteristickým súborom vlastností, napríklad typ
motorky, pôdny typ, zároveň sa často používa pri opise ľudí na základe všeobecných povahových alebo telesných vlastností, napríklad prísny typ človeka. Prídavné meno typický znamená vzťahujúci sa na typ, majúci
vlastnosti typu.
Na stránkach tohto časopisu narazíme na zaujímavý typ nerastu, pri písaní jeho názvu sa stretneme
s podobou baryt aj barit. Ak siahneme po kodifikačných príručkách slovenčiny, nájdeme tam tvar baryt,
v odbornej mineralogickej terminológii sa však používa podoba barit. V súčasnosti sa preto stretneme s nejednoznačnosťou pri písaní názvu nerastu baryt aj barit.
Tešíme sa na ďalšie tipy od vás!
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Združenie učiteľov chémie
a
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Oznamy

pozývajú na

4. národnú konferenciu učiteľov chémie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní,
hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
Termín: 1. február 2016 (polročné prázdniny).
Miesto: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra.
Garanti: prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD., RNDr. Helena Vicenová.
Moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Program konferencie a návratka sú zverejnené na stránke www.zuch.sk.

Zapojte sa do 1. ročníka súťaže

Objavujeme čaro chémie
Odborní garanti súťaže:
Združenie učiteľov chémie a Slovenská chemická spoločnosť
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas 4. národnej konferencie učiteľov chémie.
Informácie o súťaži sú zverejnené na stránke www.zuch.sk.
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