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Milí naši čitatelia,
ten čas ale letí! Zdá sa mi to ako včera, čo som čítala prvé číslo „nášho“ časopisu
a, hľa, prichádzame už so štvrtým číslom!
Toto číslo vychádza v mesiaci, počas ktorého
si zvlášť uvedomujeme vzájomnú blízkosť
a sme k sebe viac pozorní. Veď sa blížia Vianoce! Čas radosti, pokoja a rodinnej pohody.
Keď som si prečítala články v decembrovom čísle, nemohla som sa
ubrániť myšlienke, že v každom článku je niečo krásne, pozitívne. Skúsme
sa spolu zamyslieť:
Pani riaditeľka Romana Kanovská zbožňuje svoju prácu, snaží sa,
aby výstupy z NUCEM-u boli prínosné pre učiteľov.
Autorka učebníc fyziky chce, aby sa žiakom z učebníc dobre učilo.
Krása prírodných vied spočíva aj v tom, že výsledný efekt praktickej skúšky
je efektný a často pre pozorovateľov aj prekvapivý. V laboratóriu Hókus-Pókus či v kúzelnej fyzike sa deti o tom presvedčia na vlastné oči, zblížia sa
s chémiou, fyzikou.
Planéte pomôžeme, ak budeme recyklovať, a ešte lepšie je popritom
vyhrať aj cenu. Žiakom zo Základnej školy v Ľubietovej sa to podarilo.
Janka, budúca pani učiteľka, sa už teší na svoju prácu v škole. Zatiaľ nemusí myslieť na peniaze, avšak aj tie sú dôležité, a rozpočet na školstvo je
aktuálnou témou práve v tomto čísle.
Na potulkách s Karolom Jesenákom sa ocitneme pri Prešove a dozvieme sa ďalšie zaujímavosti z chémie.
V šintavskej škole sa stále niečo zaujímavé deje, spolu s nimi zažívame
veľa pekného.
Chystáte sa už na sviatočné dni? Tešíte sa na prázdniny?
Tento rok budú opäť dlhé. Veríme, že si oddýchnete a načerpáte dostatok síl pred polročným hodnotením.
Dovoľte nám zavinšovať Vám:
Mrazivé Vianoce, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce,
prajeme zo srdca prekrásne Vianoce!
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Rozhovor s osobnosťou

S riaditeľkou Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania
PhDr. Romanou Kanovskou
Pani riaditeľka, predstavte nám v stručnosti prácu Vašej
inštitúcie.
Sme evalvačné pracovisko, ktoré má národný rozsah, nie národný ako etnický, ale celoštátny rozsah. Zabezpečujeme evalváciu na úrovni základných škôl výstupnými meraniami deviatakov
– testovaním deviatakov a na úrovni stredných škôl, ktoré končia
maturitnou skúškou zabezpečujeme externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.
Naša agenda sa týka národných evalvačných stratégií. Zabezpečujeme externú evalváciu, externé národné merania, ktoré
sa snažia byť maximálne objektívne, poskytujúce spätnú väzbu nášmu vzdelávaciemu systému.
Druhá veľká doména, ktorej sa venujeme, sú medzinárodné merania, medzinárodné testovania
podľa projektov, do ktorých sa SR zapája najmä v spolupráci s krajinami OECD. Sú to veľké projekty,
ako štúdia PISA, TALIS, ďalej zabezpečujeme testovanie na prvom stupni – štúdie PIRLS, TIMS atď.
Sformovali sme sa ako pracovisko, ktoré má zabezpečovať hodnotenie kvality výsledkov vzdelávania
či už na národnej úrovni, alebo porovnaním s medzinárodným kontextom – systémom krajín, ktoré
sa takisto snažia robiť reformné zmeny v školstve a vo vzdelávaní.
Teraz sa veľa hovorí o testovaniach. V novembri ste pilotne testovali 200 škôl v Testovaní 5.
Pani riaditeľka, skúste nám povedať objektívne dôvody, prečo je potrebné ponechať Testovanie 9
a zaviesť Testovanie 5. Ako by ste presvedčili učiteľov, ktorí sú odporcami testovania a rebríčkov?
Často diskutujeme práve na úrovni riaditeľov základných škôl, na fórach, ako je Združenie samosprávnych škôl Slovenska, kde im predstavujeme koncepciu, ale aj výsledky meraní. Hlavný dôvod,
prečo je vhodné tieto merania udržať a ešte stále skvalitňovať, je nielen to, že takéto merania sú uskutočňované v každej krajine (v rámci Európy sa už zapojila aj Česká republika), teda medzinárodný
kontext, ale predovšetkým ide o potrebu spätnej väzby pre štát, ako žiaci zvládajú vzdelávacie štandardy definované Štátnym vzdelávacím programom. Každý jeden žiak, ktorý opúšťa základnú školu,
by mal ovládať určitý kvalitatívny, ale aj kvantitatívny rozsah vedomostí, mal by disponovať určitými
kľúčovými zručnosťami, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou toho, aby mohol pokračovať v štúdiu na
strednej škole. Pri zohľadnení rôznorodosti školských vzdelávacích programov a voľnosti škôl, ktoré
si môžu programy profilovať a zameriavať, je potrebnou spätnou väzbou pre štát, aby vedel, či naozaj
žiaci tieto štandardy zvládajú, či týmito kľúčovými kompetenciami disponujú. Považujem to za dôležité pri výstupe žiakov zo základných škôl.
Čo ak sa testovaním preukáže, že niektorí žiaci tieto štandardy nezvládajú?
Ak určité školy, regióny, alebo typy nejakých hendikepov žiakov neumožňujú dosahovanie štandardov, vtedy by mal štát na základe týchto výsledkov robiť účinné intervencie, aby problematické
miesta istým spôsobom stimuloval a zabezpečil ich progres.
Na aké typy úloh sa v testoch zameriavate a prečo?
Pod vplyvom reformných zmien v roku 2008 sme si povedali, že v globálnom svete nestačia len
namemorované poznatky žiakov. Hravo a kedykoľvek si žiak môže "vygoogliť" , na mobile informácie,
ktorými zaexceluje, pričom učiteľ takéto informácie nemá, lebo si ich žiak nájde oveľa rýchlejšie.
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Rozhovor s osobnosťou
Je dôležité rozvíjať kľúčové kompetencie – čítanie s porozumením, v matematike zasa logické
schopnosti, aplikačnú úroveň a potom vyššie kompetencie, interpretácie niektorých textov, ktoré sú
podmienkou orientácie sa v rôznych informačných zdrojoch. Do testov pre deviatakov sme preto
zaradili úlohy na čítanie s porozumením a v matematike úlohy, ktoré vedú k preukázaniu toho, či naozaj žiak aj v praktickom kontexte, v situáciách, s ktorými sa môže stretnúť v obchode, bankovníctve,
inzerátoch, či vie matematiku použiť logicky, či vie logicky myslieť.
Niekedy zaznievajú sťažnosti zo strany slovenčinárov a matematikárov, prečo sa netestujú aj
ostatné predmety, keďže takto sú oni viac zaťažovaní...
Uvedomujeme si, že tento problém by mali riešiť všetky predmety – spoločenskovedné, prírodovedné, aj výchovné. Škola ako celok by si mala stanoviť priority, ktorým smerom sa bude uberať. Smerovanie
školy patrí ku kľúčovým kompetenciám, avšak chce to čas a osvetu. Pri poslednom testovaní z rozhovorov s riaditeľmi škôl zaznelo porozumenie a súzvuk. Riaditelia robia osvetu v svojich školách, my sme,
samozrejme, museli zľaviť z niektorých očakávaní a nášho tempa. Toto považujeme za dôležitý prvok pri
testovaní deviatakov. Pri testovaní piatakov sa snažíme presvedčiť o nevyhnutnosti kompetencií, podobne ako to definujú aj ostatné krajiny. Na úroveň piatakov chceme dostať čítanie, počítanie, vekovo primerane, zábavnou formou, nie naučené definície, ako boli pôvodne zaužívané klasické stereotypy učiteľov,
ale dôležitá bude orientácia v texte, práca s grafmi, tabuľkami, teda iné formy...
Ako je to s maturitami?
Čo sa týka maturitnej skúšky, sme na tom podobne, zároveň ešte prebieha externé testovanie z cudzieho jazyka. Nastavili sme štandardy v súlade s európskym rámcom, približujeme sa viac Európskej
únii v testovaní cudzích jazykov.
Čo pociťujete ako problém pri testovaniach a maturitách?
Hlavý typ problémov pri testovaniach aj maturitách sa týka snahy škôl za každú cenu – poviem
to teraz veľmi opatrne – tváriť sa, že všetky procesy u nich prebehli úplne transparentne, objektívne
a bezproblémovo, avšak v realite robiť v pozadí kroky, ktorými sa snažia zlepšovať svoje výsledky a pomáhať žiakom. Ich konanie súvisí so zverejňovaním výsledkov, školy chcú vyzerať čo najlepšie pred
zriaďovateľmi. Ak by sme my výsledky nezverejňovali, aj tak si ich môže zriaďovateľ alebo ktokoľvek
iný podľa zákona o informáciách vyžiadať a my nemôžeme zabrániť verejnosti, aby sa ich dozvedela.
Je to ťažký, v západnom svete nepochopiteľný prvok, ktorý tu máme, avšak, na druhej strane dobre
nám rozumejú postkomunistické krajiny, ktoré sa tiež sa boria s podobnými problémami. Toto je
principiálne najväčší problém – etika, zrelosť, status učiteľa a vôbec autority pred žiakmi, ak niečo také
umožnia, dramaticky padajú v očiach žiakov. Pracujeme na tom, aby sme rozšírili počet testov v triede, rôzne varianty, nové prvky, ktoré do toho chceme vnášať, napríklad elektronické testovanie. Kroky
na ozdravenie tohto prostredia hľadáme aj v súčinnosti so Štátnou školskou inšpekciou. Pripravujeme zmeny v školskom zákone, chceme stransparentnenie. V prípade manipulácie s výsledkami budú
musieť byť aj dopady – na administrátorov, riaditeľa školy, čo v súčasnosti školský zákon neumožňuje.
Robíte aj medzinárodné merania. Predstavte nám ich.
3. decembra zverejňujeme oficiálne na úrovni všetkých krajín OECD, a teda aj Slovenska, výsledky PISA. Je to štvrtý cyklus, ktorý sme absolvovali (2003, 2006, 2009, 2012), merania boli na jar 2012 a zverejňujú
sa vždy až o rok. Hlavnou doménou bola matematická gramotnosť. Prvé kolo matematickej gramotnosti
sme absolvovali v roku 2003, vďaka možnosti porovnávať to budú zaujímavé výstupy. V roku 2014 chceme
školám ponúkať množstvo analýz, uvoľnených úloh zameraných práve na matematickú gramotnosť.
V posledných meraniach PISA sme boli medzi krajinami, ktoré robili okrem testovaní klasickou
papierovou formou aj elektronické testovanie. Od roku 2015 by už mali byť všetky krajiny OECD
zapojené do elektronického testovania. Ukázali sa zaujímavé zistenia – niektoré úlohy žiaci zvládali
lepšie elektronicky, ako papierovo.
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Ďalšou štúdiou je TALIS, ktorá je zameraná na porovnávanie spokojnosti učiteľov v jednotlivých
krajinách. V budúcnosti sa plánuje prepájať štúdiu TALIS, zameranú na učiteľov, a štúdiu PISA, zameranú na žiakov. Bude zaujímavé zistiť, aké sú podmienky a reálny život učiteľa v krajinách, ktoré sú
v testovaní úspešné, a porovnať s tými menej úspešnými krajinami.
Štúdie PIRLS a TIMS, ktoré uskutočňujeme, sú zamerané na desaťročných žiakov. Posledné meranie sme robili v roku 2011, výsledky sme zverejnili v roku 2012 a teraz nás čaká ďalšie meranie v roku
2015. Aj prostredníctvom týchto štúdií sa pokúšame zapojiť do trendov, ktoré sú v medzinárodných
smerovaniach, a to sú prvky elektronického testovania. Existujú predpoklady, že od roku 2015 nielen PISA, ale aj žiaci na prvom stupni budú testovaní elektronicky, lebo tento spôsob je efektívnejší
a prináša veľkú úsporu z hľadiska administratívy, eliminuje aj ďalšie súvisiace komplikácie. Testovanie
je v štádiu overovania, žiaci nemajú problémy. Dôležité je však technické vybavenie škôl počítačmi,
rýchlosť pripojenia a ďalšie technické podmienky, ktoré bude potrebné doriešiť.
Predstavte nám národné projekty, ktoré realizujete.
Tento rok ukončujeme prvý projekt Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných
školách v kontexte obsahovej reformy vzdelávania. Celý bol zameraný na to, aby sme dokázali spolu s tímami učiteľov vytvárať úlohy zamerané na inovatívne prvky hodnotenia vedomostí. Takýmto
spôsobom sme inovovali testy pre deviatakov aj pre maturantov. Prvýkrát sme nastavovali aj testy pre
piatakov, ktoré teraz ideme zužitkovať pri ich testovaní. Uskutočnili sme pilotné testovania a pripravili
sme testy zo slovenčiny, matematiky a maďarčiny. Novinkou sú pripravené testy z angličtiny pre deviatakov, pre úroveň, ktorá podľa európskeho referenčného rámca mala byť zvládnutá – to je úroveň
A2. Ukázalo sa, že ich úspešnosť je podpriemerná, horšia, ako sme očakávali, pohybuje sa okolo 40 %.
Uvedomme si, že títo žiaci musia o štyri roky maturovať – gymnazisti na úrovni B2 a študenti odborných škôl na úrovni B1. Poukázali sme na problémové miesta, zistili sme, že nízka úroveň vedomostí
žiakov nie je len pocit, ale je to realita. Jeden cudzí jazyk je dominantný a vieme, ktorý to je. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa ukazuje, že je potrebné venovať pozornosť učiteľovi a jeho skvalitňovaniu. V projekte boli aj výskumy zamerané na hodnotenie kvality škôl. Ponúkli sme viaceré dotazníky,
autoevalvačné nástroje, na základe ktorých sme sa dozvedeli, ako sú žiaci motivovaní k učeniu, aká je
klíma v škole, v triede.
Najdôležitejšie skúsenosti nadobudnuté v projekte sme preniesli do nového národného projektu,
ktorý sme začali implementovať v marci tohto roka, a to je Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím
elektronického testovania. V projekte sú viaceré línie, ktoré chceme dosiahnuť. Jedna z nich je zaviesť
nové moderné formy prostredníctvom elektronického testovania – ako v sebe nesie názov projektu –
chceme podporiť školy, pomôcť školám, umožniť im elektronické testovania. Neskôr, po vyhodnotení
projektu, by sme chceli zaviesť maturitu v elektronickej podobe. Ak by sme dokázali nastaviť on-line
maturitu v niekoľkých testovacích centrách, vyhneme sa najväčšiemu problému, ktorým je objektivita
okolností testovania. V testovacích centrách by všetci mali rovnaké a férové podmienky, zabezpečil by
to profesionálny dozor. Druhá línia v projekte je vytvorenie dostatočného počtu úloh – akási banka
úloh, ktoré budú prístupné školám – školská databáza úloh, pokrývajúcich celé spektrum Štátneho
vzdelávacieho programu. Okrem toho to budú úlohy na kľúčové kompetencie, ktoré rozvíjame, a to je
čitateľská, matematická, prírodovedná, štatistická, finančná gramotnosť – čiže bude tam okrem úloh
z jednotlivých predmetov aj súbor testov, ktoré budú rozvíjať uvedené typy gramotnosti. Zrkadlovým
obrazom tejto školskej banky úloh bude – nazvime to NUCEM-banka úloh, obsahujúca utajené úlohy
pre prípad, že budeme testovať alebo overovať niektorý z predmetov aj nad rámec slovenčiny, matematiky, cudzích jazykov, napríklad prírodovedné či spoločenskovedné predmety. Testovacie okná
by mali byť v januári – tieto testy si školy môžu vyhodnotiť ako polročné, zarátať ich do polročného
hodnotenia, ak to uznajú za vhodné. Prípravu na monitor a maturitu ponúkneme vo februári, ďalšie
testovacie okno, koncoročné testy, bude od mája do polovice júna.
Na stránke http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21 sú uvedené konkrétne termíny školení a testovania.
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Od ŠPÚ ste sa oddelili ako samostatný právny subjekt v roku 2008, čo bolo súčasťou zmien
vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku. Dnes sa opäť hovorí
o zlučovaní týchto priamoriadených inštitúcií. Je podľa Vás možné zlúčiť NUCEM s ŠPÚ, MPC
alebo UIPŠ?
Snaha zlučovať vznikla preto, lebo niektoré činnosti boli akoby zdvojené, čo je pre štát neefektívne.
Naša agenda je odlišná od tej, ktorú majú iné inštitúcie, nemáme napríklad žiadne prieniky s ŠPÚ, ktorý tvorí kurikulum, zameriavame sa na národné a medzinárodné hodnotenie, ktoré nenájdete v iných
inštitúciách. Našu činnosť nemožno vsunúť do činnosti inej inštitúcie, pretože má svoje špecifiká.
Testy nielenže vytvárame, nie je to len duševná činnosť, my ich tu aj tlačíme, vyrábame, distribuujeme.
Okolo toho množstvo logistických činností, ktoré zabezpečujeme, treba robiť v bezpečnom a utajenom režime. Celý proces aj okolnosti sú natoľko jedinečné a špecifické, preto si nemyslím, že by bolo
možné ušetriť priradením k inej inštitúcii, u nás sú činnosti nastavené čo najefektívnejšie.
Hovorí sa o plytvaní peniazmi v priamoriadených organizáciách, a preto sa spýtam priamo: Prečo
sídlite v rôznych budovách? Bolo potrebné zriadiť pracovisko na Röntgenovej ulici? Viem, že do jednej
budovy by ste sa nezmestili, nedala sa však napríklad prenajať škola, ktorá je vedľa, prípadne iná škola?
Pri hľadaní priestorov som komunikovala s okolitými školami a zistila som, že nikde nebol dostatočný rozsah kancelárií. Základná škola, sídliaca vedľa nás, nemá priestory, potrebovali sme dostatočné množstvo vzájomne prepojených kancelárií. Dôležitá je aj infraštruktúra, čiže internetové zabezpečenie, žiadna škola tieto kritériá nespĺňala – buď nebol dostatok priestorov, alebo ich majú zazmluvnené, alebo tam plánujú nejaké ďalšie činnosti. Prípadné úpravy by si vyžadovali naše ďalšie investície,
preto sme sa rozhodli na klasické kancelárie.
Ako spolupracujete s MŠVVaŠ SR a ostatnými priamoriadenými organizáciami?
So Sekciou Regionálneho školstva MŠVVaŠ SR spolupracujeme veľmi efektívne, napríklad čo sa
týka maturitnej skúšky, pod touto sekciou funguje Ústredná maturitná komisia, ktorá dohliada na
maturity. Poskytujeme si spätnú väzbu, podporu, a zároveň nám spolupráca poskytuje priestor na
vlastný výskum. Máme aj dobrú spoluprácu s ŠPÚ – veľa zamestnancov je zaangažovaných v našom
projekte – robia oponentov, recenzentov testov. Viem si však predstaviť oveľa efektívnejšiu spoluprácu
s MPC – napríklad na základe štúdie TALIS máme dostatok informácií, skúseností s učiteľmi, ktoré
by mohli využiť pri výbere vzdelávaní pre učiteľov. Tiež by som privítala spoluprácu s Výskumným
ústavom detskej psychológie a patopsychológie vzhľadom na nárast počet žiakov s poruchami učenia.
Pri testovaniach alebo maturitách predstavujú zložitý problém, ktorý by sa dal efektívnejšie riešiť spoluprácou s nimi, resp. centrami pedagogicko-psychologického poradenstva.
Pani riaditeľka, mohli by ste sa s nami podeliť o to, čo Vás teší na Vašej práci?
Zbožňujem svoju prácu, veľmi ma teší moja práca. Teší ma celá od začiatku, od momentu, keď
sme do veľmi zložitých podmienok zavádzali maturitnú skúšku, vtedy sme ešte boli súčasť ŠPÚ. Teší
ma, že maturitná skúška aj testovanie deviatakov sa stalo štandardnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Teší ma hlavne to, že práca, ktorú robíme, dlhodobo, komplikovane, má pozitívnu odozvu a už
prináša ovocie. K nášmu poslednému projektu sa hlási 650 škôl, učitelia chcú s nami spolupracovať,
od úzkej expertnej skupiny sa otvárame celému Slovensku. Učitelia nás vnímajú ako odbornú autoritu
a ja verím, že si toto renomé udržíme a budeme ho aj naďalej skvalitňovať.
Pani riaditeľka, želám Vám veľa tvorivých síl a potešenia z Vašej práce.
Helena Vicenová
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Niekoľko informácií k štátnemu
rozpočtu pre regionálne školstvo
na rok 2014
Na úvod by som chcela zdôrazniť, že rozpočet pre školstvo ešte nikdy v minulosti nebol taký
neprehľadný a komplikovaný ako práve v tomto
období. Dôvodom je okrem iného aj zavedenie
Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa), v rámci ktorého sa osem krajských
Zasadanie Rady OZPŠaV na Slovensku 21. 11. 2013. školských úradov zaradilo do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Aj vďaka tejto reforme verejnej
správy v dnešnej dobe riadi a financuje školy a školské zariadenia 5 ministerstiev: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR), Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo zdravotníctva
SR. Vyznať sa v tejto spleti riadenia a financovania si vyžaduje skutočne zorientovaného človeka. Pozitívne hodnotím nesúhlas zamestnancov Ministerstva školstva s touto reformou, hlavne vyslovenie
pochybností o skutočnej efektívnosti tohto kroku z ich strany.
Prípravu rozpočtu pre školstvo na rok 2014 ovplyvnilo niekoľko faktorov:
• delimitácia finančných prostriedkov vo výške 980 mil. € zo schváleného rozpočtu pre rok 2013 do
kapitoly Ministerstva financií SR,
• zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva od 1. 1. 2013
o 5 %,
• Správa o systémových zmenách v školstve (ďalej správa), ktorá (podotýkam) ešte stále nebola predložená do vlády – verím, že sa ministrovi školstva podarí presadiť jeho víziu a správa bude prerokovaná vládou SR ešte do konca tohto roka,
• Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. v zmysle neskorších predpisov (ďalej KZVS) na rok 2014.
Tieto faktory sa zároveň stali východiskom pre prípravu rozpočtu pre školstvo na rok 2014.
V zmysle KZVS na rok 2014 sa od 1. 1. 2014 zvýšia platy zamestnancov regionálneho školstva:
• pedagogickí a odborní zamestnanci – zvýšenie platových taríf o 5 %,
• ostatní zamestnanci – zvýšenie platových taríf o pevnú sumu 16 €.
Niekoľko konkrétnych údajov z rozpočtu na rok 2014:
Prenesené kompetencie:
Súčet navýšených finančných prostriedkov na rok 2014 cez kapitolu MŠVVaŠ a Ministerstva financií SR spolu je 34 mil. €, z toho je na zvýšenie platov zamestnancov vyčlenených 29 mil. € – to zatiaľ
nepokrýva potrebu zvýšenia platov zamestnancov na rok 2014. Na dopady kolektívneho vyjednávania
je však v kapitole Všeobecná správa na Ministerstve financií SR vyčlenených ďalších 22 mil. €, čo by
malo pokryť náklady na dohodnuté zvýšenie platov zamestnancov – potrebujeme cca 51 mil. €.
Originálne kompetencie:
Na rok 2014 Ministerstvo financií schválilo zvýšenie príspevku z dane z príjmov fyzických osôb
(tzv. podielové dane) pre obce a mestá z pôvodných 65,3 % na 67 % – to znamená navýšenie o cca
31 mil. €. Toto navýšenie podielových daní zrejme nepokryje potrebu navýšenia platov zamestnancov,
ktorá je zhruba vo výške 15 mil. €, pretože na originálne kompetencie v oblasti školstva sa rozpočtuje
40 % z podielových daní (z 31 mil. je to zhruba 12,4 mil. €). Samosprávy plačú, že nebudú mať prostriedky na vykrytie nárastu platov zamestnancov – z môjho pohľadu je však tento plač prehnaný –
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nechýba im deklarovaných 20 mil. €, len niečo okolo 2,5 mil. To by mala väčšina samospráv vykryť zo
40 % celkových podielových daní.
Podľa mojich prepočtov je zvýšenie finančných prostriedkov pre regionálne školstvo na budúci
rok okolo 70 mil. €. Stačí to? Podľa môjho názoru NIE!
Podľa prvej verzie správy bolo potrebné pre finančné vykrytie úloh stanovených v správe pre regionálne školstvo každoročné navýšenie finančných prostriedkov vo výške 160 mil. €. V upravenej verzii
už bolo postačujúcich aj 110 mil. €. Ani táto verzia správy však ešte nie je schválená ani vládou, ani
parlamentom, už je tu zvýšenie finančných prostriedkov do regionálneho školstva na rok 2014 o cca
(vo všetkých kapitolách) 70 mil. €. Bude to postačujúce na splnenie záväzkov z kolektívneho vyjednávania? Bude to postačujúce na naštartovanie zmien v našom školstve v zmysle správy?
Tu, žiaľbohu, očakávam aj útoky zo strany zamestnancov v zmysle „odbory nič nerobia“, bratríčkujú sa s Ficom, pokiaľ bude predsedom Ondek, nič sa nezmení... Musím sa však zastať nášho predsedu: málokto zo zamestnancov vie o tom, koľko rokovaní a v akej napätej atmosfére prebehlo pri vyjednávaní o KZVS, hlavne navýšenia platov zamestnancov školstva v roku 2014 (4 kolá kolektívneho
vyjednávania). Výsledkom boli (okrem dosiahnutých navýšení platov pre školstvo) útoky zo strany
ostatných nevýrobných odborových zväzov v rámci KOZ SR. V rámci KOZ SR si náš odborový zväz
vyslúžil nálepku nesolidárnosti – čo v žiadnom prípade nie je pravda. Keďže som členkou Snemu KOZ
SR, musím potvrdiť, že napriek našej výzve sa ostatné nevýrobné odborové zväzy odmietli zapojiť do
protestných aktivít na zlepšenie odmeňovania zamestnancov, a preto sme si museli „vyrokovať“ po
vlastnej linke aspoň zvýšenie platov našich zamestnancov – aj za cenu útokov zo strany iných odborových zväzov a nevďaku našich zamestnancov.
Niekoľko štatistických údajov: Porovnanie III. Q 2013 s III. Q 2012:
Zamestnanosť:
Prenesené kompetencie: pokles všetkých zamestnancov o 1 029,3 (na 98,76 %), z toho pedagogickí
zamestnanci 723.
Originálne kompetencie: nárast o 753,2 (1,72 %), z toho pedagogickí zamestnanci 650 (2,46 %) –
súvisí s nárastom počtu detí v MŠ.
Priemerná mzda:
Prenesené kompetencie: spolu všetci zamestnanci – 780,5 €, z toho pedagogickí – 870,9 €, nárast
platov spolu o 7,1 %, pedagogickí zamestnanci o 7,2 %.
Originálne kompetencie: spolu všetci zamestnanci – 573 €, z toho pedagogickí – 674,9 €, nárast
platov spolu o 4,8 %, pedagogickí zamestnanci o 4,4 %.
Tu sa ukazuje, že samosprávy nevyplácajú všetkým nepedagogickým zamestnancom zvýšenie
platu o 5 %. Nižší percentuálny nárast platov pedagogických zamestnancov v originálnych kompetenciách je spôsobený tzv. dorovnávkou k funkčnému platu učiteliek materských škôl a vychovávateliek
školských klubov detí.
Poznámka: skutočný nárast platov za rok 2013 sa dá relevantne zhodnotiť až po ukončení roka
2013 (koncoročné odmeny, vyčerpanie ušetrených finančných prostriedkov...)
Vážení kolegovia, zhodnoťte sami, či je to úspech alebo nie... V každom prípade, našou snahou je
vyjednať pre zamestnancov školstva tie najlepšie podmienky, úspech však nezávisí len od vyjednávačov. Je veľmi dôležité, kto (aká masa ľudí) za vyjednávačmi stojí! Priala by som si, aby sa zamestnanci
školstva odosobnili od osobných invektív a nedôvery k OZ PŠaV – tieto problémy sa dajú riešiť aj
v budúcnosti – teraz sa potrebujeme ukázať ako jednotná masa zamestnancov školstva, ktorá vie, čo
chce, a ktorá je ochotná za svoje požiadavky zabojovať. Úspechy, ktoré sme dosiahli, (keď už nič iné,
tak aspoň zviditeľnenie školstva, mediálny záujem, a v neposlednom rade vypracovanie spomínanej
správy), sú možno prvou lastovičkou, ktorá napomôže k zmene postavenia nášho školstva aj jeho
vnímania širokou verejnosťou.
PaedDr. Darina Nagyová
predsedníčka Krajskej rady Združenia základného školstva OZ PŠaV na Slovensku Prešov
radazoozpsav@stonline.sk
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Viera Lapitková:
Koncepcia spracovania
učebníc fyziky
na základnej škole
Výskumy v oblasti pedagogiky, a hlavne psychológie, v posledných desaťročiach zdôrazňujú potrebu aktívneho zapájania
žiakov do vzdelávacieho procesu, opakovaného stretávania sa
s najdôležitejšími pojmami, potrebu udržať žiaka v kontakte
s ostatnými spolužiakmi počas učenia, a čo je najdôležitejšie,
dosiahnuť, aby žiaci vyvodili záver z vlastných skúseností. Tieto myšlienky sa snažili autori zapracovať do učebníc fyziky pre
6., 7., 8. a 9. ročníka, ktoré majú pracovno-náukový charakter.
Učebnice sa spracovaním do značnej miery odlišujú od učebníc z predchádzajúcej koncepcie.
Rozdiely sú tak v celkovej štruktúre, ako aj v spôsobe postupného zavádzania pojmov. Príkladom môže byť pojem tlaku. V 6. ročníku sa žiak oboznamuje v súvislosti s vlastnosťami kvapalín s prenosom
tlaku v kvapalinách – Pascalovým zákonom. V 7. ročníku sa buduje predstava o atmosférickom tlaku
a vzťah medzi pôsobením vonkajšieho tlaku na hladinu kvapaliny a jej teplotou varu. V 8. ročníku za
zavádza pojem tlakovej sily, vzťah pre výpočet tlaku, pojem hydrostatický tlak, vzťah pre jeho výpočet.
Žiaci by mali prakticky zistiť veľkosť atmosférického tlaku pomocou vodného stĺpca.

Fyzikálne pojmy si žiak osvojuje prostredníctvom riešenia úloh, realizáciou pokusov, len malá
časť obsahu vyučovania sa žiakovi vysvetľuje opisom.
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Základná stratégia v učebnici:
4.
Aplikácia poznatkov
do nových situácií

1.
Neznáme javy

3.
Objavovanie súvislostí,
vyvodzovanie pojmov

2.
Riešenie úloh, realizácia
pokusov, hľadanie vysvetlení

Zásadný rozdiel je aj v prístupe k vysvetľovaniu javov na základe časticovej stavby látok. Aj keď
sa predstava o časticiach buduje od 6. ročníka, s vysvetleniami založenými na štruktúre atómu sa žiak
stretáva až v učebnici fyziky pre 9. ročník, a to pri elektrických, magnetických vlastnostiach látok
a elektrickom prúde. Jeden z aspektov tohto prístupu je ohľad na vek žiaka. U väčšiny populácie je
dostatočne rozvinuté abstraktné myslenie až okolo 14. – 15. roku života.
Učebnice sa tradične delia na kapitoly a podkapitoly. Za každou kapitolou sú zaradené úlohy pod
názvom – Rieš úlohy. Systematicky sú zadávané úlohy typu – Zisti si informácie. Týmto sa rozvíja
kompetencia získavať a spracúvať informácie a upevňuje sa návyk citovať zdroje.
Medzi úlohami sú zaradené aj praktické činnosti, napr. zostrojenie hustomera, zariadení pre meteorologickú stanicu, napr. prístrojov na meranie rýchlosti vetra, zrážkomera, slnečného kolektora na
teplú vodu a pod.
Netradičným prvkom v učebniciach je tzv. Domáca príprava na vyučovanie. Ide o prípravu drobných pomôcok z predmetov dennej potreby na experimentovanie v škole.
Učivo v každom ročníku je v učebnici rozdelené do štyroch častí, pričom každá časť sa končí
systemizáciou učiva pod názvom – Čo sme sa naučili. Funkciu zhrnutia má aj úloha, v ktorej žiak pracuje s terminológiou. Priraďuje abstraktné pojmy ku konkrétnym, alebo dáva k sebe príbuzné výrazy
a vysvetľuje ich obsah.
Do učebníc sú systematicky zaraďované projekty, ktorých funkciou je tvorivá aplikácia poznatkov (napr. aj do technickej praxe), ako je projekt ponorky, zostrojenie zariadenia na meranie vlhkosti
vzduchu, zostrojenie silomera a pod. Tímy žiakov by mali pracovať dlhší čas na riešení zadaného
problému, vytvoriť projekt a prezentovať ho pred triedou. Prezentácia môže mať súťažnú formu.
Do učebníc sú systematicky zaraďované štyri testy pod názvom – Vyskúšaj sa. Súčasťou testov sú aj praktické úlohy, ktoré učiteľ môže využiť ako praktickú skúšku na overenie nadobudnutých zručností žiakov.
Pod názvom Viete, že... sú sporadicky zaraďované zaujímavosti, ktoré súvisia so spracovaným obsahom a často sú spojené so živou prírodou.
V učebniciach sú spracované aj rozširujúce texty, aby sa podchytili aj talentovaní žiaci. Príkladom
môže byť vysvetlenie prešmykovania kolies bicykla či automobilu pri prudkom štarte.
Úlohy a pokusy sú v učebniciach postavené na jednoduchých pomôckach, často na veciach dennej
potreby. Nemožno však robiť merania bez patričných meracích prístrojov. Ráta sa aj s počítačovým
vybavením, a preto sú v učebniciach odvolávky na verzie softvéru používaného v slovenských školách
alebo na verzie bezplatne dostupné na internete. Takéto odvolávky upozorňujú na špeciálne spracované programy už aj v učebnici Fyzika pre 6. ročník, napr. Stopa.cma (v programovom súbore C6lite).
Rovnako sú odvolávky aj v učebniciach pre 7., 8. a 9. ročník, pre ktoré sú pripravené programy na
adrese: http://www.fyzikus.fmph.uniba.sk .
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II. ELEKTRICKÝ PRÚD

2.12 Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom.
Magnetické pole cievky s prúdom
Doteraz sme sa zaoberali elektrickými a magnetickými javmi oddelene,
teda tak, ako sa tieto v histórii tradične skúmali a opisovali. Až Oerstedovým pokusom (1820) sa podarilo objaviť, že elektrické a magnetické javy
spolu súvisia. Hans Christian Oersted zistil, že elektrický prúd prechádzajúci vodičom vychyľuje magnetku kompasu. Vieme, že magnetka reaguje na
prítomnosť magnetického poľa a v zemskom magnetickom poli ju možno
využiť na orientáciu v teréne. Možno ňou určovať približne severo-južný
smer, teda svetové strany. Z tohto smeru ju však môže vychýliť iné magnetické pole, než je magnetické pole Zeme.
Historický Oerstedov objav si môžete zopakovať v nasledujúcom pokuse.

H. Ch. Oersted (1777 – 1851)

Pokus
Zopakujte historický Oerstedov objav, preskúmajte vodič s elektrickým prúdom. (Pracujte
v sku
skupine.)
Pomôcky:
drôtenka na riad, plochá batéria (4,5 V), 2 držiaky (Holcove svorky),
2 vodiče s krokosvorkami, magnetka (kompas), tyčový magnet,
dĺžkové meradlo
Postup:
a) Oddeľte z drôtenky na riad drôt dlhý približne 60 cm a pripojte
ho na držiaky (do svoriek). Nechajte drôt voľne visieť a podložte
pod drôt magnetku.
b) Natočte stojany s drôtom do severo-južného smeru, rovnobežne s magnetkou.
c) Uzavrite elektrický obvod a pozorujte magnetku.
d) Prerušte obvod a obráťte batériu tak, aby sa krokosvorky dotýkali opačných svoriek batérie ako v predchádzajúcom uzavretom obvode. Pozorujte po zapojení elektrického obvodu správanie magnetky.
e) Po prerušení obvodu odstráňte magnetku a dajte pod drôt
tyčový magnet tak, aby bol jedným pólom natočený smerom
k drôtu. Uzavrite elektrický obvod a pozorujte správanie drôtu.
f) Prerušte obvod a obráťte batériu tak, aby sa krokosvorky dotýkali opačných svoriek batérie tak ako v predchádzajúcom
uzavretom obvode. Po zapojení elektrického obvodu pozorujte
správanie drôtu.
Odpovedz:
1. Ako sa správala magnetka po zapojení elektrického obvodu?
2. Ako sa správala magnetka po prepólovaní batérie?
3. Ako sa správal drôt v blízkosti pólu magnetu po zapojení elektrického obvodu?
4. Ako sa správal drôt v blízkosti pólu magnetu po prepólovaní batérie?
5. Aké závery si vyvodil z predchádzajúcich pokusov?

Väčšina žiackych poznatkov, intelektových spôsobilostí a zručností sa odvíja od kompetencie učiteľa, ktorý riadi učebný proces. Učiteľ má usmerniť vyučovanie tak, aby
prebiehalo motivujúcim a efektívnym spôsobom. Kompetentným riadiacim školským orgánom treba dať jasne na
vedomie, že školská reforma sa nekončí napísaním nových
učebných textov pre žiakov a naložením nových, nie vždy
celkom zrozumiteľne definovaných povinností na plecia
učiteľov. Nový spôsob vyučovania tiež vyžaduje investovať
do vybavenia škôl a jasne vymedziť finančné ohodnotenie
učiteľov.
Je zrejmé, že samotné učebné texty, ale ani pomocné materiály, ktoré v súčasnosti vznikajú, nemôžu pokryť všetky
požiadavky všeobecnovzdelávacieho programu fyziky. Ťažisko vzdelávacieho pôsobenia predmetu fyzika bude vždy
v učiteľovej riadiacej činnosti a najmä v jeho motivačnom
pôsobení na žiakov.

Motivácia v zmysle všeobecnovzdelávacieho vplyvu fyzikálneho vyučovania vyžaduje od učiteľa
všeobecný rozhľad vo všetkých oblastiach, v ktorých sa dajú nájsť javy vyžadujúce fyzikálny opis – teda
prakticky vo všetkých oblastiach, ktoré môžu zaujímať jeho žiakov – od športu až po sci-fi príbehy.
Všeobecná rozhľadenosť učiteľa a jeho schopnosť nachádzať fyziku aj v javoch, o ktorých učebnice
fyziky obvykle mlčia, predstavuje druhú najdôležitejšiu súčasť jeho profesijných kompetencií – hneď
po jeho odbornej fyzikálnej príprave.
Poďakovanie: Článok vznikol za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v rámci projektu VEGA1/0509/13.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina 842 48 Bratislava
lapitkova@fmph.uniba.sk
[1] Lapitková, V., Koubek, V., Maťašovská, M., Morková, Ľ.: Fyzika pre 6. ročník základných škôl. 2. vyd. Bratislava : Expol Pedagogika, 2011a, 112 s. ISBN 978-80-8091-173-7.
[2] Lapitková, V., Koubek, V., Maťašovská, M., Morková, Ľ.: Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava : Didaktis, 2011b, 112 s. ISBN 978-80-89160-79-2.
[3] Lapitková, V., Koubek, V., Morková, Ľ.: Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo MS, 2012a, 196 s. ISBN 978-80-8115-045-6.
[4] Lapitková, V., Morková, Ľ.: Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd.
Bratislava : Expol Pedagogika, 2012b., 103 s. ISBN 978-80-8091-268-0.
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Detské laboratórium
Kids’ Lab
Hókus-Pókus
Napriek tomu, že chémia je fascinujúca veda, často je pre učiteľov náročné ju zaujímavo
sprostredkovať aj deťom v škole. Väčšinou sa
zvykne vyučovať formou tvrdých faktov, poučiek, definícií a deťom chýba možnosť si pod
tými všetkými odbornými pojmami predstaviť
niečo konkrétne.
Pretransformovať teóriu do bežného života a prepojiť ju s doterajšími vedomosťami žiaka je pri
výučbe prírodných vied to najdôležitejšie. V dnešnom svete moderných technológií, keď deti majú možnosť neobmedzeného prístupu k akýmkoľvek informáciám, je nesmierne dôležité vedieť deti
v škole zaujať. To platí aj pre chémiu – deti je potrebné prilákať a možno i hravým spôsobom priblížiť
svet chémie.
Práve aj z toho dôvodu sa chemická spoločnosť BASF dlhodobo venuje vzdelávaniu detí a mládeže
v oblasti prírodných vied a vytvorila edukačné projekty pre základné a stredné školy, ktoré by pomohli
zvýšiť záujem detí o tieto prospešné a atraktívne vedy. BASF založila svoje prvé detské laboratórium
Kids’ Lab v nemeckom meste Ludwigshafen v roku 1997 a predstavuje jeden z korporátnych projektov
v rámci udržateľného rozvoja. Projekty sú navrhnuté tak, aby študenta povzbudili k jeho samostatnej
práci, vytvorili prepojenie medzi chémiou a bežným životom a poskytli pomocnú ruku učiteľom.
Za ostatných 16 rokov sa projekt Kids’ Lab rozšíril takmer na všetky kontinenty. Momentálne je
k dispozícii vo viac ako 35 krajinách, medzi ktorými je aj Slovensko a to od októbra 2011. Každý rok
má možnosť navštíviť laboratórium viac ako 50 000 detí na celom svete. Od otvorenia prešlo bránami
slovenského laboratória Kids’ Lab Hókus-Pókus viac ako 3 600 detí z rôznych miest Slovenska.

Čo je to Kids’ Lab?
CSR projekt Kids’ Lab Hókus-Pókus je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti prírodných
vied s cieľom umožniť deťom vyskúšať si chémiu pomocou experimentov a hrou načerpať nové vedomosti. Cieľovou skupinou sú žiaci základnej školy vo veku 7 až 12 rokov (podmienka čítania).
Aby deti mohli zapojiť svoje zmysly do procesu učenia sa, laboratórium nevyzerá ako štandardné
laboratórium – je to hravé, veselé, farebné, kreatívne prostredie s atraktívnym príbehom Dr. Bubblera
a jeho dvoch pomocníkov, ktorí sa snažia vyriešiť rôzne problémy ľudstva a o pomoc žiadajú aj budúcich
malých výskumníkov. Deti majú radi Dr. Bubblera a veľmi radi riešia úlohy, ktoré im zadal. V mysliach
detí vytvára príbeh pozitívne asociácie s vedou. Prvky príbehu sa viažu na veci, s ktorými už deti majú
skúsenosti a vedia ich. Pre BASF je bezpečnosť prvoradá, a preto deti po vstupe do laboratória dostávajú
laboratórne zástery a okuliare, pričom sú informované o bezpečnostných pravidlách pri práci.
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„Voda miluje chémiu“
Rok 2011 bol vyhlásený za Medzinárodný rok chémie, ktorého hlavnou témou bola voda, nevyhnutná látka pre život. V rámci globálneho edukačného programu „Voda miluje chémiu“ uviedla
BASF tri základné pokusy zamerané práve na vodu – výskum vody, zadržiavanie vody a čistenie vody.
Od začiatku tohto roka sú v ponuke dva nové pokusy – rozpúšťanie látok a výrobu slizu. Pri pokuse Rozpúšťanie látok malí výskumníci odhalia, či je možné vo vode rozpustiť všetky pevné látky
a či sa aj správajú rovnako, keď podobne vyzerajú. Pri druhom pokuse Výroba slizu si deti samostatne
vyrobia obľúbenú detskú hračku, pričom sa zároveň naučia, že voda má rôzne vlastnosti.

Rozpúšťanie látok.

Výroba slizu.

Malí výskumníci s vlastným slizom.
Laboratórium umožňuje kreatívne experimentovanie. Prostredníctvom samostatných experimentov môžu deti hravo pozorovať rôzne vedecké javy z ich každodenného života a naučiť sa, že
chemické vynálezy sú nielen vzrušujúce, ale tiež prospešné pre verejnosť.
Kids’ Lab Hókus-Pókus sa nachádza v priestoroch SOŠ Chemickej, Vlčie Hrdlo 50 v Bratislave. Laboratórium má maximálnu kapacitu 30 miest. Sprostredkovanie pokusu, použitie materiálov, ako aj samotné
školenie detí je pre účastníkov modulového experimentovania bezplatné. Stačí sa len objednať e-mailom na
hokus-pokus@basf.com a prísť. Harmonogram laboratória je možné nájsť na stránke www.basf.sk.
Silvia Tajbliková
Public Relation Manager
BASF Slovensko s. r. o.
Tel.: +421 2 58 266 778
silvia.tajblikova@basf.com
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Kúzelná fyzika
„Kto z Vás už bol na vystúpení kúzelníka? Ten, kto bol, vie, že kúzelník svoje triky
nikdy neprezradí. Vitajte v programe Kúzelná
fyzika, v ktorom Vám s radosťou prezradím
tajomstvo každého kúzla, ktoré tu uvidíte.“
Týmito vetami začínam svoje vystúpenie, ktoré v decembri oslavuje prvý rok od
svojho oficiálneho predstavenia vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
Všetko začalo mojou bakalárskou prácou, ktorej cieľom bolo vytvoriť netradičné
učebné pomôcky z fyziky. V rámci diplomovej práce ma zavialo na oddelenie fyziky
magnetických javov Ústavu experimentálnej
fyziky, kde pod záštitou RNDr. Márie Zentkovej, CSc., prebiehal projekt SIPS – vedecký inkubátor pre žiakov a študentov.
V programe trvajúcom 45 až 60 minút sú predstavované niektoré fyzikálne deje. Prechádzam plynule cez magnetické pole k elektrickému poľu a potom k elektromagnetickým javom. Veľkú časť tvorí
optika, používam aj experimenty z hydrodynamiky a kinematiky. Neuvádzam vzorce, ale predstavujem len fyzikálnu podstatu deja.
Uvediem príklad. Hneď na začiatku programu sa žiakov opýtam, na akom princípe fungujú fontány a či už nejakú fontánu v živote videli. Samozrejme, väčšina odpovie, že áno. Voda strieka do
vzduchu a pod zemou musí byť skryté nejaké čerpadlo, ktoré túto vodu tlačí von. Potom sa opýtam,
či pred cca 2000 rokmi mohli fungovať fontány, keď ľudia nemali čerpadlá, pumpy ani iné podobné
zariadenia. Tu žiaci začnú uvažovať, či by to išlo, a ak ide o aktívnu skupinu, tak vznikajú rôzne (občas
vtipné) nápady. Potom im predvediem Heronovu fontánu a dokážem, že jednoduchý princíp spojených nádob vytvorí veľmi pôsobivý efekt. Fontána strieka do výšky asi 30 cm približne 15 minút.
V nádobách používam vodu zafarbenú potravinárskym farbivom, aby mali žiaci lepší prehľad o dianí
v nádobách. Fontánu nechám striekať a pokračujem v ďalších experimentoch.
Mojou zásadou je praktické využitie fyzikálnych javov v reálnom živote – fyzika okolo nás. Opýtam sa, či si vedia predstaviť, koľko asi váži jeden prázdny vagón osobného vlaku. Už tu sa dá zistiť, či
žiaci majú aspoň približnú predstavu o jednotkách hmotnosti (jeden prázdny vagón okolo 22 t – čo
je cca ako 220 až 230 takých ľudí ako som ja na jednej kope). Potom sa opýtam, koľko asi môže vážiť
jeden prázdny vlak s desiatimi vagónmi (asi 2300 ľudí) a navodím predstavu, aké ťažké musí byť pohnúť takýmto vlakom. Prebehne diskusia o trení a ja potom položím otázku, ako by sme mohli znížiť
trenie. V diskusii skoro určite zaznie, že kolesá musia byť čo najtenšie, aby sa znížila trecia plocha
a zmenšilo valivé trenie. Nakoniec žiakom ukážem, ako by to fungovalo, keby trecia plocha bola nulová, a vlak odlepím pomocou magnetického poľa od zeme úplne.
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Popri ukazovaní magnetického vláčika hovorím o tom, ako rýchlo dokážu jazdiť najrýchlejšie
vlaky s kolesami a aké rýchlosti dosahujú reálne magnetické vlaky, ktoré sa už bežne nachádzajú v Japonsku, Nemecku a inde vo svete. Ukážem im aj jednoduchý, doma na kolene vyrobiteľný model
vznášadla, ktorý je rovnako efektný ako model magnetického vláčika.
Žiaci, ktorí možno v živote nepočuli slovo gyroskop alebo slovné spojenie gyroskopický efekt,
sa pritom od detstva hrajú s rôznymi hračkami na princípe gyroskopického efektu (vĺčik, moderná
hračka peonza a pod.). Moderné stroje, roboty a lietadlá bežne používajú gyroskopy na vyvažovanie
rovnováhy. Mám zo starých pevných diskov vyrobený gyroskop, z ktorého deťom vyskakujú oči z jamiek a občas zažijem aj prekvapený pohľad učiteľov.
Pozeráme sa na televíziu, monitory počítačov, farebné displeje telefónov a niektorí ani netušíme, na akom jednoduchom princípe funguje zobrazovanie farieb v každom ich bode. Na vysvetlenie
tohto deja som vyrobil RGB-mixér, na ktorom sa dá namiešať akákoľvek farba, ktorú dokáže ľudské
oko rozoznať. Pritom ide o jednoduchý princíp aditívneho skladania farieb (skladanie troch zdrojov
farebného svetla). Táto časť je mimoriadne obľúbená medzi dievčatami, najmä vtedy, keď pomocou
červeného a modrého svetla „vymiešam“ ružovú farbu. V optike ukážem pomocou polopriepustného
zrkadla aj nekonečný svetelný tunel, ktorý opäť vznikne len na základe základných fyzikálnych vlastností materiálov. A hoci sa polarizácii svetla na ZŠ a SŠ, nevenujú, žiakov poteší a zároveň prekvapí
„kúzlo“ s polarizačnými filtrami, ktoré sa používajú v každej kalkulačke, LCD-monitore počítačov
a LCD-obrazovke televízorov.
Okrem týchto spomenutých magických experimentov si ukážeme plávajúci magnet a zázračné
medené trubky (vírivé prúdy), tornádo vo fľaši, inteligentnú plastelínu a jej nezvyčajné správanie.
V tematickom okruhu „elektrina“ vysvetľujem, prečo je nebezpečné dotýkať sa drôtov (aj drôtov spadnutých na zem). Žiakov zapájam do elektrického obvodu (s napätím 3 V), kde uzatvorením obvodu
rozsvietia červené LED-svetlo ako výstrahu. Potom pomocou plazmovej gule hovorím o tom, že ak
sme pomocou 3V rozsvietili LEDky, tak pri tisíckach voltov elektrina môže „rozsvietiť“ pokojne aj nás,
a preto musia byť v blízkosti elektrického vedenia opatrní.
Na záver ako bonus používam klasický experiment s Bernouliho princípom. Opýtam sa žiakov,
či dokážu udržať pingpongovú loptičku aspoň 5 sekúnd vo vzduchu bez toho, aby sme sa loptičky
dotýkali. Pri tomto experimente sa mi viackrát stalo, že žiaci odpoveď poznali. Preto tento experiment
dávam na koniec, aby som ich mohol motivačne pochváliť, akými znalcami fyziky sú, a ukážem tým,
čo odpoveď nepoznali, tento posledný experiment.
Po skončení celého pásma experimentov si žiaci môžu všetky „kúzla“ sami vyskúšať. Ako bonus
ku kúzelnej fyzike vždy po vystúpení prejdú žiaci do
miestnosti planetária, kde im interný zamestnanec
pustí program pod umelou nočnou oblohou, ktorý
trvá okolo 20 minút.
Prekvapené tváre detí pozerajúcich sa na skutočné fyzikálne kúzla sú na nezaplatenie. A ktovie, možno práve aj kúzelná fyzika bude mať za následok to,
že niektoré z detí začne mať záujem o túto nádhernú
prírodnú vedu.
Mgr. Michal Figura
Dilongova 17
080 01 Prešov
michal.figura@zsodborne.sk
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Výprava nádeje
2013
V tomto roku sa uskutočnil 2. ročník celoslovenskej benefičnej súťaže Výprava nádeje [1] na pomoc detskej onkológií pre základné školy, ktorú organizujú Nadácia Kvapka
nádeje a Zberné suroviny a. s., pod záštitou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva životného
prostredia SR a Združenia miest a obcí Slovenska.
Hoci naša škola – ZŠ s MŠ T. G. Masaryka v Ľubietovej
nepatrí medzi tie najväčšie v okolí, podarilo sa nám vyzbierať 7 ton papiera a obsadiť krásne druhé miesto v Banskobystrickom kraji. Postúpili sme tak do krajského kola, v ktorom
proti nám súťažili ešte tri ďalšie školy. Súťaž sa konala dňa
16. 9. 2013 v Aquacity Poprad. Mali sme ako jediný čisto dievčenské družstvo, ak nerátame chlapca ako náhradníka, ktorý
ale do súťaže nezasiahol. V Poprade sa nám podarilo vyhrať
vo vodných disciplínach a najlepšie sa nám darilo v štafete.
Postúpili sme ďalej do celoslovenského kola, ktoré sa konalo
v televíznom štúdiu v Košiciach. Z každého kraja sa zúčastnilo
jedno víťazné družstvo. Súťaž v Košiciach sa konala v dňoch
14. – 17. 10. 2013 a bola zameraná na vedomosti a šikovnosť
v rôznych disciplínach, napríklad v bicyklovaní, korčuľovaní,
v separovaní odpadu a rôznych iných.
Našej škole sa v súťaži podarilo obsadiť pekné tretie miesto, za ktoré si súťažiaci odniesli vecné
ceny a škola finančnú odmenu.

Mgr. Ondrej Chriašteľ
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka
97655 Ľubietová
sajban7@gmail.com

[1] Výprava nádeje. [online]. Dostupné na internete: http://www.vypravanadeje.sk/index.html (cit. 19. 11. 2013).
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Budúca pani učiteľka
Vo facebookovej skupine Združenie učiteľov chémie boli uvedené aj takéto názory na učiteľov: „Učiteľ bol štátny zamestnanec,
teraz je štátny štvanec...“ (učiteľ – dôchodca)
„Presne. Kedysi boli učiteľmi len tí najlepší, ľudia sa „bili“ o to,
aby mohli byť učiteľmi, byť učiteľom znamenalo byť niekým, mať
úctu a uznanie a, samozrejme, dôstojný dôchodok. Dnes? Na pedagogiku idú ľudia, čo ani nechcú učiť len preto, že ich inde nevzali,
je to mizerne platené a ešte sa musíte obávať aj o vlastné zdravie,
nehovoriac o dôchodkoch. Hrozný svet.“ (študentka gymnázia)
O svoje predstavy sa s nami podelila Bc. Janka Drhová, študentka učiteľstva biológie a chémie na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Janka, študuješ v štvrtom ročníku. Čo Ti napadne, keď si predstavíš, že sa začína úvodná porada v Tvojej prvej práci?
Nad tým som ešte nerozmýšľala. Riaditeľ školy oficiálne otvorí stretnutia s učiteľmi, bude úvodné
zvítanie sa, preberú sa ISCED-y. Keď budem nová, asi ma privítajú, aj ja sa predstavím, poviem, kde
som študovala. Oni tiež povedia, ktoré predmety učia. Už sa veľmi na učenie teším. Potom prídem do
kabinetu, budem sa pripravovať na ďalšie hodiny. Popremýšľam o tom, čo poviem mojim žiakom, čo
od nich budem očakávať. Teším sa, keď sa v ďalších dňoch postavím pred triedu, predstavím sa im
– ako u Vás na praxi. Žiakom poviem okruhy tém, ktoré budeme preberať, aké budú kritériá môjho
hodnotenia, aby vedeli o písomkách veľkých, aj o päťminútovkách, že sa budú musieť pripravovať
z hodiny na hodinu. Prezriem si ich tváre, že kto aký je, urobím si prvotný názor. Kto bude prvú hodinu vyrušovať, tak na toho si treba dať pozor.
Toto sú veľmi jasné predstavy. Ako sa Ti páči štúdium?
Bolo nám povedané, že teraz máme mať 24 hodín kontaktnej výučby za týždeň. Pre získanie kreditov si musíme veľa predmetov navoliť, takže je to viac hodín. Mali sme taký pocit, že sa na nás pozerajú tak, že po 24 hodinách v škole nám všetko končí. Doma sa musíme pripravovať, lebo inak by sa
to nedalo. Z okolia nás berú tak, že byť učiteľom, to nie je ťažké. Stačí si prezrieť učivo, deti to neberú
až tak dopodrobna. My však musíme vedieť oveľa viac, keď sa žiak niečo spýta, musíme mu vedieť
odpovedať, nemôžeme ho odbiť len tak. Profesia učiteľa nie je tak vnímaná, ako by sme si zaslúžili.
Úžasné je, že nás učia odborníci, ktorí sa nám venujú, na cvičeniach a prednáškach. Niekedy však
prežívame až príšerné veci. Teraz od tretieho ročníka píšeme množstvo protokolov, robíme veľa pokusov a každý pokus predstavuje minimálne päť strán, čo je kvantum papiera a času. Dá sa to zvládnuť,
ale je toho veľa. Prvé dva roky sme mali spoločné prednášky s vedcami, bolo to náročné. Škoda, že
sme mali tak málo pedagogiky a psychológie, ešte by som privítala viac praxe. Páči sa mi seminár z didaktiky, na ňom ideme s prof. Prokšom do hĺbky, aj technika a didaktika školských pokusov, máme
vynikajúcich vyučujúcich. Teším sa, že budem so žiakmi robiť pokusy, projekty. Dr. Igaz nám hovoril,
že síce spočiatku je to ťažké dať si do poriadku chemikálie, ale potom už to ide. Mali sme aj pokusy
s bežnými chemikáliami. Chcela by som mať „labáčik“...
Takže chceš mať „labáčik“ a vyšší plat k tomu...
Zatiaľ ma plat neodrádza, chcem robiť to, čo ma v živote napĺňa.
Ďakujem Ti za rozhovor, Janka, a želám Ti splnenie Tvojho sna.
Helena Vicenová
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom:
O ťažbe soli pri Prešove
Soľ, alebo kuchynská, resp. kamenná soľ, sú hovorové označenia pre minerál halit. Jeho názov je odvodený
od gréckeho slova označujúceho soľ – hals a zodpovedá
mu stechiometrický vzorec NaCl. V klasifikácii minerálov
patrí do skupiny halogenidov a z hľadiska jeho zastúpenia
v zemskej kôre, ako aj z hľadiska významu, je najdôležitejším minerálom tejto skupiny. V prírode sa zvyčajne nachádza v podobe kockovitých kryštálov alebo ho nájdeme
v kompaktnej, resp. vrstevnatej hornine, ktorá často obsahuje aj íly a minerál sadrovec (CaSO4 · 2H2O). Minerál
halit je bezfarebný alebo biely, avšak môže mať aj oranžové
sfarbenie vďaka malému obsahu hematitu (Fe2O3) alebo
modré, resp. fialové sfarbenie, ktoré je spôsobené rôznymi
poruchami v jeho kryštálovej mriežke.
Pri potulkách po Slovensku sa presunieme východným smerom z našich najvyšších hôr (spomínali sme ich v minulých článkoch v súvislosti s ťažbou kovov) do blízkeho okolia pohoria Slanských
vrchov. Toto vulkanické pohorie sa tiahne južným smerom od Prešova po naše hranice s Maďarskom
a má najvyšší vrchol v nadmorskej výške 1092 m. Budeme hovoriť o jedinej ťažbe soli na Slovensku,
ktorá existovala počas niekoľkých storočí práve tu. Miestom tejto ťažby bol Solivar, pôvodne samostatná obec na západnom úpätí Slanských vrchov, ktorá je dnes už okrajovou časťou Prešova. Názov obce
bol odvodený od metódy získavania soli zo soľných roztokov ťažených v tejto obci. Obec je známa
od 13. storočia a soľ bola jej hlavným exportným produktom. Spočiatku sa získavala jednoduchým
odparením vody zo slaných prameňov, avšak veľký dopyt po soli spôsobil, že v druhej polovici 16. storočia sa z poverenia cisára Rudolfa II. začala soľ popri tradičnej metóde získavať aj hlbinnou ťažbou.
Soľ sa ťažila v hĺbkach od 80 do 150 m pod povrchom a na vytiahnutie horniny sa používal výťah na
konský pohon (gápel). V roku 1752 boli bane zaplavené vodou, a preto ich nebolo možné využívať
dovtedajším spôsobom. Znova sa teda pristúpilo na starý spôsob získavania soli zo soľanky, avšak
rozsah ťažby a rozsah výroby soli boli výrazne vyššie. Prispelo k tomu vystavanie novej budovy v roku
1844. Mala osemhranný pôdorys a nachádzal sa v nej kolesový hriadeľ s konským pohonom, ktorým
sa vyťahovali vrecia z volskej kože so soľankou z hĺbky 120 m. Objem vriec bol približne 600 litrov
a v priebehu jednej hodiny bolo možné dostať na povrch asi 7 000 litrov soľanky. Tento spôsob ťažby
pretrval až do roku 1918, keď sa na vyťahovanie vriec začal používať elektrický pohon. Ďalším krokom pri spracovaní soľanky bolo odstránenie mechanických nečistôt v odkalovacej nádrži (nečistoty
sa v nej odstraňovali jednoduchým usadzovaním) a následné odparenie vody, ktoré sa robilo v dvoch
budovách označovaných ako varne. Boli postavené v roku 1800 a v roku 1806. Prvá z nich pracovala až
do roku 1970, druhá, z roku 1806, až do roku 1931. Soľanka, predhriata na 60 °C, sa v nich odparovala
v dvoch panvách s hĺbkou 60 cm a so spoločnou celkovou plochou 174 m2. V roku 1928 sa skončila
éra používania kožených vriec a začali sa využívať elektrické čerpadlá ovládané z povrchu. Soľ sa
v Solivare ťažila ešte donedávna; koncom roku 2009 ťažobná spoločnosť ťažbu a výrobu soli zastavila
a v súčasnosti perspektívy obnovy ťažby nie sú práve optimistické. Napriek tomu, že Solivar bol u nás
jediným miestom ťažby soli, najväčšie zásoby tejto suroviny sa na Slovensku nachádzajú v blízkosti
obce Zbudza pri Michalovciach.
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V súvislosti s ťažbou soli v Solivare si skúsme pripomenúť obrovský význam tejto suroviny. Najväčší jej význam spočíva v tom, že je nevyhnutnou zložkou potravy. V slovenskej ľudovej rozprávke
„Soľ nad zlato“ sa síce chýbajúca soľ v kráľovskej kuchyni považovala za „gastronomický“ nedostatok,
avšak v skutočnosti sa na absenciu chloridu sodného v strave umiera. V minulosti v niektorých častiach sveta dosahovala cena soli závratnú výšku, čo súviselo predovšetkým s vysokými transportnými
nákladmi na jej dovoz z oblastí jej hojného výskytu. Pretože v súčasnosti sú náklady na jej dovoz
nízke, zároveň soľ predstavuje narozšírenejšiu vo vode rozpustnú anorganickú látku v prírode, je jej
súčasná cena (na rozdiel od minulosti) nízka. Druhý najväčší význam kuchynskej soli spočíva v tom,
že predstavuje po ľade druhý najrozšírenejší konzervačný prostriedok v potravinárstve. Toto využitie
je založené na už veľmi dávno známom poznatku, že vysoká koncentrácia chloridu sodného zabraňuje
rastu všetkých živých foriem, vrátane patogénnych baktérií a plesní. (Mŕtve more, slané jazero medzi
Jordánskom a Izraelom, nemá preto svoj názov bezdôvodne.) Možnože niekoho prekvapí, prečo taká
látka, ktorá je nevyhnutná k životu, má zároveň na živé organizmy tak neblahý vplyv, že ich zároveň
zabíja. Súvisí to s osmózou, vďaka ktorej vysoká koncentrácia NaCl ich zbavuje vody, ktorá je súčasťou
ich tkanív.
Chemických aplikácií chloridu sodného je veľa. Vyrába sa z neho sodík a chlór a zároveň aj mnoho iných dôležitých látok, ako sú napríklad Na2CO3, Na2O2, Na2CO3 · 10H2O, NaHCO3, NaOH, NaCN,
NaH a NaF.
Väčšina z nás si dokáže lepšie zapamätať tie fakty, ktoré sú navzájom pospájané rôznymi súvislosťami. V prípade ťažby soli pri Prešove spočívajú asi najvýznamnejšie súvislosti s názvami, ako sú
Slanské vrchy, Solivar, Slanec, Slančík a Slanská Huta (všetko lokality v Slanských vrchoch a ich okolí).
Všetky sú odvodené od slova soľ. Na Slovensku však máme ešte jednu sériu „slaných“ názvov. Sú to
rieka Slaná (pretekajúca okresmi Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota), Slanská dolina a obce Nižná
Slaná a Vyšná Slaná. Vo všetkých týchto prípadoch je však táto súvislosť so soľou nepriama, pretože
údolím rieky Slaná viedla v minulosti cesta, ktorou sa z Poľska vozila soľ do južných častí Európy.

Frontálna časť jednej z budov v Solivare pochádzajúcej z roku 1815. V tejto budove boli zásobníky s vyťaženou soľankou, z ktorých soľanka samospádom vytekala na ohrievané kovové panvy (jedna z nich je
zobrazená na snímke).
Zrekonštruované historické technické budovy Solivaru na okraji Prešova sú od roku 1970 Národnou
kultúrnou pamiatkou. (Autor snímok: J. Chrappová)
doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Základná škola s materskou školou
kráľa Svätopluka
v Šintave
V ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave sa
v novembri konali mnohé akcie, ale ja som sa pozrela na tieto:
1. Lampiónový sprievod, ktorý zorganizovala
8. novembra zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu Mgr. Mária Hrabíková, bol prvým
takýmto sprievodom v histórii ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka v Šintave.
2. Netradičnou akciou bola hodina občianskej náuky 11. novembra 2013, zároveň sa hodina spojila
s oslavou menín pána riaditeľa. So zážitkami z nej sa podelili šiestaci Klaudia, Marek a Ivan.
3. Bodka za 1. etapou realizácie kontinuálneho vzdelávania neznamenala koniec, ale priniesla pre učiteľov možnosť pokračovať od januára znova získať kredity formou overenia profesijných kompetencií.

November

Lampiónový sprievod
8. novembra popoludní sa spoločne v materskej škole stretli rodičia, učitelia a deti. Vyzdobovali
tekvice a strávili spolu pekné chvíle. Zúčastnili sa na besede s dietologičkou Radkou Tabačekovou na
tému Zdravá výživa.

Keď sa zotmelo, vyšli s lampiónmi do ulíc, pozdravili obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby v Šintave, priniesli im dobrú náladu, zaspievali im piesne.
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Netradičná hodina občianskej náuky
Šiestaci hodnotia:
Pripravili sme pánovi riaditeľovi prekvapenie,
aj pán riaditeľ prekvapil nás, pozval nás do riaditeľne. Mali sme bohaté pohostenie a zahrali sme sa
hru. Každý mal na papier napísať vetu:
Svoje meno, som obľúbený, lebo... Papiere sme
poskladali, aby nebolo vidno napísané a povymieňali sme si ich. Písali sme aj jemu. Bolo na ňom
vidno, že sa potešil.
Každému z nás napísal aj pán riaditeľ:
Marek: Máš úsmev, si milý a ochotný.
Klaudia: Si milá, skromná.
Ivan: Nechýba Ti úsmev.
Keď sme dočítali papier, veľmi sme sa tešili.
Bodka za 1. etapou realizácie kontinuálneho vzdelávania
Na tomto milom priateľskom, ale aj pracovnom stretnutí členov skúšobných komisií, ktoré sa konalo
9. novembra 2013, garant kontinuálneho vzdelávania PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., povedal:
Učitelia boli od roku 2009 primätí k tomu, aby na sebe pracovali, vzdelávali sa, chodili na skúšky.
V Šintave poskytli učiteľom 5 programov, pričom každý mal hodnotu 15 kreditov. Finančne si
učitelia mohli prilepšiť o 6 až 12 %, podľa platovej triedy to predstavuje od 50 po 150 eur.

•
•
•
•
•

Boli to programy:
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne (2383 absolventov),
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese (638 absolventov),
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese (334 absolventov),
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách (255 absolventov),
Využívanie IKT v práci učiteľa (80 absolventov).

Kredity, ktorými si učitelia prilepšovali k platu, budú môcť po novom získavať
oveľa komplikovanejšie, nebude sa akreditovať forma skúšok (overenia profesijných
kompetencií), ale len forma prezenčného/
dištančného štúdia. Našťastie, novela zákona priniesla aj prechodné ustanovenie,
ktoré umožňuje už fungujúcim akreditovaným programom pokračovať do skončenia akreditácie, čo je pre učiteľov dobrá
správa.
Od januára 2014 si budú môcť prísť
do ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka učitelia znova
overiť profesijné kompetencie a získať kredity podľa starých platných pravidiel.
Program Učiť moderne, inovatívne a kreatívne je akreditovaný do 31. 12. 2015 a ostatné štyri
programy až do 31. 12. 2018 s možnosťou prihlásenia na http://sintavaedu.wordpress.com/.
Helena Vicenová
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Opýtali ste sa...
Čo kontroluje Štátna školská inšpekcia, čo je jej hlavnou úlohou?
Štátna školská inšpekcia ako orgán štátnej správy v školstve plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach. ŠŠI kontroluje dodržiavanie príslušnej legislatívy. Nemôže
sa od toho odkláňať! Musí kontrolovať riadenie, proces a podmienky na výchovno-vyučovací proces
a pri porušení ukladajú škole opatrenia.
Inšpektori sú tiež len osobami, a preto často konajú nad rámec toho, čo im ukladá legislatíva,
napríklad ako sa vyčiarkuje legislatíva, akým perom sa píše do klasifikačného záznamu a iné. Riaditelia škôl majú zaujať postoj, majú vyžadovať od inšpektora príslušné ustanovenie legislatívy, ktorá ich
oprávňuje niečo také škole vyčítať. Žiaľ, riaditelia často zlyhávajú, často nejdú do diskusie s inšpektormi, nechajú, nech sú školy terorizované rôznymi zbytočnosťami. Toto je veľká úloha pre riaditeľov, aby
boli skutočnými osobnosťami, a boli takými manažérmi, ktorí dokážu pred inšpekciou obhájiť svoje
kroky, svojich učiteľov.
Teda ŠŠI kontroluje:
• podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
pri výkone školskej inšpekcie kontroluje:
- súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania (§ 7 ods. 7 zákona),
- súlad školského výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania (§ 8 ods. 5 zákona),
- úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní (§ 24 ods. 10 zákona),
- monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania (§ 154 ods. 7 písm. b) zákona).
• podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii sa pri výkone školskej inšpekcie kontroluje:
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa
výchovy a vzdelávania,
- proces výchovy a vzdelávania a jeho výsledky,
- odbornosť vyučovania,
- priestorové a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ich účelné a efektívne využívanie,
- zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
- spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl a školských zariadení.
Cieľom informatívnej inšpekcie je zabezpečovať údaje, poznatky a informácie, ktoré slúžia na ďalšiu inšpekčnú činnosť, spracovávanie databázy základných údajov o školách a školských zariadeniach.
Cieľom komplexnej inšpekcie je získať celkový pohľad na kvalitu výchovy a vzdelávania, pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Cieľom
tematickej inšpekcie je zistiť aktuálny stav vo vybraných pedagogických oblastiach a poskytovať spätné
informácie o vývoji a efektivite koncepčnej a riadiacej práce v školstve. Cieľom následnej inšpekcie je
kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri predchádzajúcej inšpekcii.
Preto k dokumentácii odporúčam: Je na riaditeľovi školy, aby boli dobre nastavené pravidlá, aby
napríklad mal internú smernicu, ktorou boli vydané pravidlá o tom, ako sa má dokumentácia vypisovať. Keď je vydaná táto interná smernica, potom je možné kontrolovať a stanoviť jednotiaci princíp
na škole. Neodvolávajme sa na to, či sa má vyčiarkovať tak či onak, či sa má vypisovať veľkým, malým,
toto je všetko záležitosť školy, a záležitosť toho, či škola má alebo nemá vypracovanú internú smernicu
na vypisovanie triednej dokumentácie.
Na Vaše otázky odpovedá
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.
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Viete, že...
2. národná konferencia učiteľov chémie
• sa bude konať 3. 2. 2014 (polročné prázdniny) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Srdečne Vás na konferenciu pozývame.

Kontinuálne vzdelávanie
a overovanie profesijných kompetencií
V súlade s čl. I. bodom 4 zákona č. 312/2013 Z. z. sa po 1. 11. 2013
nebudú akreditovať programy kontinuálneho vzdelávania všetkým
potencionálnym poskytovateľom (§ 35 ods. 2) s možnosťou ukončovať tieto vzdelávacie programy s overením profesijných kompetencií
získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním.
U poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ktorým bol
akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pred 1. 11. 2013
za podmienok ukončovať vzdelávacie programy s možnosťou overenia profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej
alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním, zostávajú podmienky počas platnosti akreditácie nezmenené (§ 42 ods. 6).

Ukončenie diskusie
o Štátnom vzdelávacom programe
Podľa informácie doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD.,
riaditeľa ŠPÚ, prišlo do ŠPÚ 869 pripomienok, z toho 193 sa týkalo prírodovedných predmetov. Pripomienkami sa budú zaoberať predmetové komisie. Pripomienkovanie trvalo v čase od
4. 6. 2013 do 14. 11. 2013. Pôvodný termín bol zmenený pre veľký záujem, a tak bola možnosť pripomienkovania predĺžená.

Konferencia Škola s regionálnou výchovou
• konala sa 29. 11. 2013 v Dome Matice slovenskej v Banskej
Bystrici. Organizátorom konferencie bolo Združenie pedagógov škôl s regionálnou výchovou. Cieľom konferencie bolo:
• prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole,
• uskutočniť pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa
praktickými aspektmi problematiky regionálnej výchovy.

Doslov
Je tu znova čas, keď namiesto
starého roka prichádza rok nový,
a my budeme múdrejší a bohatší
o ďalšie skúsenosti.
V januárovom čísle prinášame
novinku – Marcel Olšiak z Katedry
slovenského jazyka FF UKF v Nitre
nám pootvorí Jazykové okienko (na
prírodovedné témy).
Škola, z ktorej Vám každý mesiac prinášame reportáže, ZŠ s MŠ
kráľa Svätopluka v Šintave, bola
založená 6. decembra pred 55-mi
rokmi. Veľmi sa teším, že spolu
s Dnešnou školou budeme aj my na
oslave tohto krásneho jubilea školy.
Budeme radi, ak o nás poviete
svojim priateľom a známym, aby
v novom roku narastal počet našich
čitateľov a prispievateľov.

Výber z budúceho čísla:

• v rozhovore odpovie na otázky
riaditeľka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
Gabriela Jakubová,

• aktuálnou témou budú legislatívne zmeny v školstve,

• odbornou témou budú drogy,
• príloha bude určená učiteľom
chémie.

Milí naši čitatelia, staňte sa spolutvorcami časopisu, napíšte nám.
Na adrese helena.vicenova@gmail.com privítame Vaše príspevky
do jednotlivých rubrík, reakcie na uverejnené články, ako aj námety
a témy, ktoré Vás zaujímajú a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac.
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Príloha 4/december 2013

Pracovné listy z biológie:
Zoológia stavovcov
Prvý pracovný list sa zameriava na význam chovateľských vtákov, ako sú kury, morky, kačice, husi
a iné, s ktorými sa môžu žiaci bežne stretnúť hlavne na vidieku. Mali by si osvojiť základné pojmy, ako
sú napr. pohlavná dvojtvarosť (dimorfizmus), názvy samcov, samíc a mláďat jednotlivých živočíchov.
V druhom pracovnom liste by si mali žiaci zopakovať a osvojiť vedomosti o chovateľsky významných cicavcoch. Dôležité je vedieť, aby si uvedomili, aký je význam týchto živočíchov pre ľudstvo,
názvy samcov, samíc a ich mláďat, alebo poznať rozdiel medzi párnokopytníkom a nepárnokopytníkom a uviesť príklady.
V treťom pracovnom liste si majú žiaci osvojiť a zároveň zopakovať tému, ktorá je dosť medzi nimi
obľúbená, a to sú blízki spoločníci človeka – ako napr. pes, mačka a iné stavovce chované v domácnosti
– ich význam, starostlivosť, stavba tela, plemená psov a mačiek.
Pracovné listy zo zoológie stavovcov sú spracované podľa aktuálnej učebnice Biológie pre 6. ročník základných škôl v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2. Učiteľ ich môže použiť
na krátke preverenie vedomostí v rámci písomnej previerky alebo ich môže zadať ako domácu úlohu.

PaedDr. Martin Ramaj
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka
976 55 Ľubietová
martinramaj@azet.sk
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Pracovný list č. 1: Chovateľsky významné vtáky
1. Doplň: Chovateľsky významné vtáky poskytujú ľuďom:
.........................................., .........................................., .......................................... a ..........................................
2. Vysvetli pojem pohlavná dvojtvarosť.
.................................................................................................................................................................................
3. Uveď názvy týchto dospelých vtákov, u niektorých aj s mláďatami a napíš ich pod obrázky:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

4. Napíš, čo má na nohách vodná hydina a aký to má význam.
..........................................................................................................................................................................
5. Vyber správne: Kura divá pochádza z územia dnešnej
a) Afriky b) Austrálie c) Indonézie d) Európy
6.

e) Indie

Doplň:
Nohy hrabavej hydiny sú prispôsobené na ..............................................
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Pomáhajme si vzájomne
Pracovný list č. 2: Chovateľsky významné cicavce
1. Doplň správne: Králik domáci sa rýchlo ............................... Mláďatá môže mať ................................
do roka. Mladé sú bez ................................ a ...............................
2. Napíš, ako sa nazýva samec kozy domácej: ............................................................
3. Uveď názvy mláďat:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

4. Vysvetli rozdiel medzi dojnicou a jalovicou.
Dojnica: ..............................................................
Jalovica: ..............................................................
5.

Doplň:
V Európe žije príbuzný tura domáceho ...........................................................

6. Vysvetli, čo znamená pojem hipoterapia: ...................................................................................................
7. Uveď príklad na párnokopytníka: ...........................................

26

Pomáhajme si vzájomne
Pracovný list č. 3: Blízki spoločníci človeka
1. Doplň správne: Pes vidí ............................ a mačka .................................. .
2. Uveď správne plemená psov a zapíš ich pod obrázky:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

3. Rozhodni, kde má mačka na obrázkoch vtiahnutý a kde vysunutý pazúr:

..................................................................

..................................................................

4. Vymenuj dva príklady na drobné cicavce chované v domácnosti.
..........................................................................................................................................................................
5. Doplň správne: Chovom rýb sa zaoberá ....................................................................................................
6. Napíš, ktoré domáce zvieratko chováš a ako sa oň staráš:
..........................................................................................................................................................................
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I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Magnetické pole je
v priestore okolo magnetu. Magnetické pole
znázorňujeme indukčnými čiarami.

Poloha magnetov v magnetickom poli Zeme

Vzájomné silové pôsobenie medzi pólmi
ólmi magnetu
II. ELEK

TRICKÝ

PRÚD
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Po rozdelení magnetu je každá časť samostatným magnetom

displej
prepína
č

zmagnetizovanie látky
Elektrické vlastnosti látok
Príčinou elektrického stavu telies je elektrický náboj. Telesá môžu získať elektrický náboj
boj trením vtedy, keď sa poruší rovnováha v počte protónov a elektrónov v atómoch. V okolí zelektrizovaného
zovaného telesa je elektrické pole. Elektrické pole je v celom priestore okolo zelektrizovaného telesaa (elektrického
náboja).
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Náboj elektrónu (protónu) považujeme za elementárny náboj.
Siločiary elektrického poľa – model elektrického poľa.
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