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Rozhovor s osobnosťou

S ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc.
Peter Plavčan sa narodil 22. júna 1960. V roku 1983 úspešne ukončil
štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
V roku 1994 získal titul CSc. v odbore pedagogika na Univerzite
Komenského v Bratislave, v roku 1997 sa habilitoval na docenta v od
bore ekonomika a riadenie podnikov na Univerzite Mateja Bela v Ban
skej Bystrici. Titul profesora získal v odbore technológia vzdelávania
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005.
V rokoch 1984 – 1990 pracoval vo vtedajšom Ústave informácií
a prognóz školstva a od roku 1991 na Ministerstve školstve, vedy, výs
kumu a športu SR, kde prešiel postupne funkciami riaditeľa odboru
vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie vysokého
školstva, vedy a výskumu.
Dlhodobo sa aktívne taktiež podieľal na práci viacerých medziná
rodných výborov v rámci Rady Európy, OECD a Európskej komisie.

Pán minister, predstavili ste nám zoznam úloh MŠVVaŠ SR na rok 2016, ktorý obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných
menšín.
Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je podľa neho vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej
škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na verejnú diskusiu má byť návrh programu predložený 1. decembra 2016.
V akom štádiu je plnenie úloh z tohto zoznamu? Ktoré najbližšie úlohy plánujete realizovať?
Niektoré z úloh, ako zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve
a vysokoškolských učiteľov, podpora dostupnosti vzdelávania na 1. stupni základných škôl čo najbližšie
k bydlisku najmladších žiakov či zavedenie nového štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách, boli už splnené. Novela zákona o financovaní regionálneho školstva
je vo fáze rozpracovania, a keďže ide o zložitú problematiku, vyžaduje si ešte intenzívne rokovanie so zainteresovanými partnermi. Pôjde totiž o významné zmeny týkajúce sa financovania 1. stupňa ZŠ, kde sa
zvažuje zohľadňovať okrem počtu žiakov aj nevyhnutný počet tried. Súčasný zákon by sa mal zjednodušiť
a mali by sa z neho vypustiť nejednoznačné ustanovenia. Pred samotným zavádzaním zmien v oblasti financovania škôl bude dôležitá diskusia a konkrétne analýzy.
V agende vysokého školstva sa začalo s revíziou sústavy študijných odborov. Zmena prinesie väčšiu
flexibilitu v nadväznosti napríklad na tvorbu študijných programov, a tak jednoduchšie prispôsobenie
študijného programu najnovším poznatkom v danom odbore. Pripravená je tiež výzva na podporu internacionalizácie vysokých škôl, vrátane podpory uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku.
Školám tiež umožní získať dotáciu na financovanie rozvojových projektov.
Okrem toho sme už zverejnili tézy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide v podstate o definovanie cieľov, ktoré chceme dosiahnuť v školstve v horizonte 10 rokov. Zmenili sme aj postup
prípravy dokumentu. Keďže ide o zásadné zmeny, rozhodli sme sa najprv popísať ciele, t. j. čo chceme
dosiahnuť, potom nájsť názorovú zhodu a následne bude možné prijať záväzok plnenia programu, ktorý
bude presahovať jedno volebné obdobie. Preto chceme získať podnety odbornej i širšej verejnosti, ako tieto
ciele naplniť. Národný program by mal byť predložený na rokovanie vlády a následne do NR SR v prvom
štvrťroku budúceho roku.
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Skupina učiteľov a škôl pokračuje v stupňovitom štrajku. Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku vydal svoje stanovisko k navyšovaniu platov. Aký je váš postoj k tejto otázke?
V akom stave je vyjednávanie o zvyšovaní platov?
V tejto veci som splnil svoj sľub a pre rezort školstva sa mi podarilo zabezpečiť rozpočet vyšší o 206
miliónov eur. Splnený sľub sa týka aj zvýšenia platov učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom
školstve a vysokoškolských učiteľov nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR aj v roku 2017. Tie by
sa mohli zvýšiť o 6 % od septembra 2017. Ďalšie finančné prostriedky použijeme na realizáciu reformných
krokov, ale aj na iné aktivity, napríklad poukazy na školu v prírode či lyžiarske kurzy. Po tohtoročnom
10 % zvýšení platov sa tak učiteľom a odborným zamestnancom ponúka reálna možnosť zvýšenia platov aj
v roku 2017. Táto ponuka zostane v platnosti i v prípade, ak sa odborárom podarí získať financie aj v rámci
kolektívneho vyjednávania.
V minulosti bola proklamovaná silná podpora prírodovedných predmetov. Bude ministerstvo pokračovať v tomto trende? Ak áno, akú konkrétnu podporu môžeme očakávať?
V minulom školskom roku sa začali žiaci vzdelávať podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, v rámci ktorého bola zvýšená časová dotácia pre vyučovanie matematiky o 2
vyučovacie hodiny na prvom aj druhom stupni. V tomto školskom roku sme do škôl zaviedli inovovaný
štátny vzdelávací program pre gymnáziá. V štvorročnom a osemročnom štúdiu sa tak zvýšil počet hodín
matematiky a prírodovedných predmetov a umožnilo sa aj delenie tried na skupiny pri vyučovaní týchto
predmetov.
Dlhodobo neriešenou otázkou zostáva delenie tried na hodinách prírodovedných predmetov i vybavenosť škôl prírodovednými laboratóriami a dielňami, s výnimkou škôl zapojených v projektoch
Dielne 1 a Dielne 2. Dočkajú sa pomoci aj ďalšie školy?
Štátny vzdelávací program umožňuje deliť triedy vo vyučovaní prírodovedných a technických
predmetov pri takých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie praktických zručností žiakov a následne ich
precvičovanie. Pri delení tried na skupiny sa školy riadia vyhláškou o základnej škole, no konečné rozhodnutie je vždy v rukách riaditeľa školy, ktorý pri organizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu musí brať
do úvahy nielen priestorové a materiálne vybavenie, ale aj personálne obsadenie školy. V neposlednom
rade riaditeľ zohľadňuje aj výšku rozpočtu školy, pretože každé delenie si vyžaduje zvýšenú hodinovú
dotáciu a zákonite aj vyššie mzdové náklady. Materiálne vybavenie škôl je zase skôr otázkou ich modernizácie, pričom významnú úlohu môže, a vlastne aj musí, zohrať zriaďovateľ. Zriaďovateľovi zo zákona
vyplýva povinnosť zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na škole materiálno-technickým vybavením,
didaktickou technikou, a to nielen prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ale aj z vlastných zdrojov. Pri
získavaní ďalších financií odporúčam školám aj naďalej sledovať výzvy na čerpanie eurofondov, ktoré sú
zamerané práve na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Pán minister, máte toho veľa. Ako trávite voľný čas? Čo vás trápi a z čoho máte radosť vo svojom
úrade?
Som typ človeka, ktorý aj voľný čas trávi aktívne. Predovšetkým športujem, venujem sa behu i harmonickej joge. Taktiež veľmi rád čítam, aj keď v súčasnosti mi na knihy veľa času nezostáva.
Teší ma, že sa nám spolu s expertným tímom podarilo načrtnúť ciele, kam sa chceme dostať za desať
rokov v našom školstve. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť, aby deti aj učitelia chodili
radi do školy a mladí ľudia sa vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam uplatnili na trhu práce. A čo ma
trápi? Snáď to, že lídri niektorých iniciatív učiteľov nie sú ochotní počúvať a zaujať k snahám o kvalitatívne
zmeny v školstve konštruktívne stanovisko.
Ďakujem za rozhovor, pán minister, a želám vám veľa úspechov v ďalšej práci.


Helena Vicenová
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Slávnostný podpis Dohody o spolupráci
medzi školami

29. septembra 2016 sa v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava stretli riaditelia škôl a podpísali Dohodu o spo
lupráci medzi školami. Stretnutia sa na pozvanie riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., zúčast
nili riaditelia: Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrohlava, PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa,
PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ Dechtice, Mgr. Anna
Hercegová zo ZŠ Dolná Streda, PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice, PaedDr. Denisa Králičová zo
ZŠ Veľké Kostoľany, Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá, PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollé
ho Pobedim, Mgr. Pavel Michal zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane, PaedDr. Petra Vágová zo
ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre. Na slávnostnom akte podpisu sa zúčastnila aj vedúca odboru
školstva Okresného úradu v Trnave PaedDr. Marta Gubrická.
Škola kráľa Svätopluka je naša rodinná škola, povedala moderátorka
Lenka Javorová, žiačka 9. triedy. Zdôraznila, že motto školy v sebe
skrýva myšlienku troch prútov – Učitelia, žiaci a rodičia, spoločne
za vzdelaním. Učitelia, žiaci a rodičia, tri zviazané prúty, ktoré vo
vzájomnej spolupráci zdolávajú všetky prekážky, dosahujú ciele.
Svätoplukova myšlienka jednoty nie je len symbolom sily, ale aj vzájomnej spolupráce a pomoci.
Riaditeľ hostiteľskej školy Martin Bodis v príhovore zdôraznil, že takéto stretnutie riaditeľov nie je bežnou súčasťou života školy, vzájomné
stretávanie sa nie je bežné ani na Slovensku, často chýba spolupráca,
do popredia sa dostáva rivalita a súťaženie medzi školami. Vyjadril
potešenie, že dvanásti riaditelia ukážu príklad – príklad vzájomnej
spolupráce a podpory, vzájomného uznania, rešpektovania sa i inšpirácie. Vyslovil presvedčenie, že si navzájom budú oporou, budú mať
spoločné akcie, vzájomne sa prekvapia a spoločne budú prežívať rôzne
chvíle. Povzbudil prítomných, aby navzájom len nesúťažili, aby jeden
druhého rešpektovali, uznávali a vzájomne si pomáhali. Do občianskeho združenia, ktoré sa po podpísaní dohody chystajú založiť, budú
pozvaní všetci riaditelia škôl, ktorí budú chcieť vniesť do slovenského
školstva pozitívne zmeny. Zároveň vyzval k vzájomnej spolupráci aj
učiteľov.
5
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Jarmila Gáborová, riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime pozdravila prítomných v mene dvanástich riaditeľov.
Poďakovala riaditeľovi ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Martinovi Bodisovi za oslovenie k spolupráci, za založenie tejto skupiny spolupracujúcich škôl, prijatie v škole,
poďakovala učiteľom pôsobiacim v Šintave. Poďakovala všetkým riaditeľom za rozhodnutie podpísať dohodu, spolupracovať. Zdôraznila, že slovo spolupráca, ktoré sa
tu spomínalo viackrát, znamená spolu niečo tvoriť, budovať, mať spoločné myšlienky,
vzájomne si pomáhať. Zdôraznila, že v prejavoch odznelo veľa symboliky – tri prúty
držia pokope, dvanásť spolupracujúcich riaditeľov – dvanásť mesiačikov...
Keď riaditeľ, učiteľ i žiaci budú v budúcnosti spokojní a dvanásti tu prítomní
riaditelia k tomu prispejú aspoň malou štipkou, bude nám dobre v našom školstve,
v našich školičkách, skonštatovala na záver.
Vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trnave Marta Gubrická tiež pozdravila
účastníkov. Vyjadrila presvedčenie, že sa k nim budú pridávať ďalší riaditelia a ocenila
myšlienku vzájomnej pomoci a spolupráce.
Účastníci slávnosti si pozreli kultúrny program a prezentáciu o škole, ktorú pre
nich pripravili žiaci školy.
Po slávnostnom akte nasledovalo rokovanie riaditeľov o rôznych problémoch,
prehliadka priestorov základnej a materskej školy.
Popoludní si riaditelia uctili pamiatku obetí holokaustu návštevou novovybudovaného Múzea holokaustu v Seredi, kde bol v období 2. svetovej vojny zriadený pracovný tábor pre židov, odkiaľ
boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov.
Ľudia nesmú byť ľahostajní voči neprávostiam páchaným vo svete, prejavom neonacizmu, extrémizmu, antisemitizmu, odznelo
v rozhovoroch. Práve v histórii možno nájsť odpovede na mnohé
otázky, pritom zohrávajú významnú úlohu učitelia a školy, zdôraznil sprievodca múzeom a prítomní sa s ním stotožnili. V školách,
ktoré riadia, kladú a budú aj naďalej klásť zvýšený dôraz na to, aby
mladí ľudia pochopili historické súvislosti a poučili sa z histórie,
aby sa u nás v budúcnosti už nikdy neopakovali hrôzy z minulosti.
Helena Vicenová
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Na návšteve v ZŠ s MŠ Zubrohlava
Prvé zo spoločných stretnutí riaditeľov škôl sa konalo 20. októbra 2016
v ZŠ s MŠ Zubrohlava. Zúčastnili sa ho: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,
zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ
Šoporňa, PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svetla
na Zacharová zo ZŠ Dechtice, PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovi
ce, PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany, Mgr. Adriana Cíferská
zo ZŠ s MŠ Častá, PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim,
PaedDr. Petra Vágová zo ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre.
Po ich privítaní riaditeľkou školy Mgr. Renátou Pavčovou nasledovalo spoločné rokovanie, ktoré sa týkalo návrhov na zmenu vzdelávacieho
programu.
Program pokračoval v telocvični, kde sa predstavili najmenší z materskej školy a zaspievali
žiačky základnej školy pod vedením Mgr. Dariny Jagelkovej. Záver programu patril chemickým
pokusom, ktoré so žiačkami pripravila RNDr. Michaela Bugeľová. Celý program bol obohatený
o prezentáciu histórie školy, jej
projekty a aktivity v súčasnosti,
ktoré predstavila žiačka 9. ročníka Júlia Kekeláková.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., vo svojom príhovore neskrýval nadšenie. Poďakoval za pohostinnosť
i úžasnú atmosféru v škole. Vyjadril obdiv práci riaditeľky školy, vysoko ocenil šikovné deti v materskej škole
i žiakov základnej školy a chemické pokusy žiakov. Spolupracujúcim riaditeľom poďakoval za milé a plodné
stretnutie.
Riaditelia škôl si so záujmom prezreli areál školy. Popoludnie patrilo spoločnému obedu.

Helena Vicenová
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Problémový žiak v triede
Každá konfliktná situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných
osôb prinášať rôzne závery. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na situáciu v kontexte
dosahu ďalších osôb v jeho blízkosti, naše závery nemusia viesť k želanej zmene. Ak v triednom kolektíve opome
nieme dynamiku skupiny, jej vývoj, následná sanácia atmosféry, klímy v triede nemusí byť úspešná.
Vo všeobecnosti treba pristupovať ku každému problémovému správaniu žiaka či žiakov individuálne. Mali
by sme:
1. vedieť popísať problémové správanie, jeho prejavy,
2. nájsť príčiny rušivého správania,
3. zadefinovať si, ako by malo vyzerať správanie žiaka, triedy za ideálnych podmienok.
Príklad dôležitých otázok pri analýze problémovej situácie učiteľom:
Problémový žiak

Prejavy
správania

Príčina
správania

Cieľ, riešenie

Spolužiaci

Učiteľ

Rodič

Riaditeľ školy

Je vulgárny?
Vyrušuje?
Posmieva sa?
Je mĺkvy, príliš
tichý?

Sťažujú sa?
Napodobňujú ho?
Odmietajú ho?
Rezignovali?

Žiada o pomoc?
Hnevá sa, kričí?
Nezaujíma sa
o dianie?
Vzdáva to?

Žiada pomoc?
Vyhýba sa
stretnutiam?
Komunikuje?
Rezignoval?
Sťažuje sa?

Je oporou?
Skrýva problém?
Kontaktuje
odborníkov?

Skúša hranice?
Pociťuje hnev?
Má problémy
v rodine?
Má poruchu učenia?

Majú strach?
Chýbajú im
zručnosti?
Zabáva ich
spolužiak, pretože
inak sa nudia?

Je riešenie nad jeho
sily?
Chýba mu podpora,
usmernenie?
Očakáva iba pokyny
vedenia?

Nevie si poradiť
s výchovou?
Nemá na dieťa čas?
Rodina prechádza
zmenami?

Zaujíma sa o pocity
ľudí?
Má strach zo zlej
povesti?
Nevie o probléme
v triede?

Sebakontrola,
zvládanie hnevu,
lepšia komunikácia,
úcta, rešpekt,
empatia.

Stmeliť triedu,
naučiť ich riešiť
konflikty,
viac empatie.

Usmernenie,
konzultácia, pomoc,
vzdelávanie,
podpora.

Docieliť otvorenú
komunikáciu.
Získať podporu.

Pomoc odborníkov.
Podpora − učiteľa,
rodiča.

Zdroj: Bieleszová, D.: Podmienky vplyvu kvality vzťahov na žiaka.
In: Manažment školy v praxi č. 6/2014 (upravené)
Prejavy správania – žiaka, spolužiakov, učiteľa, rodiča, riaditeľa školy
Prejavy žiaka, ktorý na vyučovacej hodine vyrušuje, môžu byť rôzne. Škála nežiaduceho správania sa môže
pohybovať od neštandardného až po výrazne rušivé. Nepríjemne môže pôsobiť zvuk z opakovaného provokatívneho stláčania, resp. zapínania a vypínania pera. Učiteľa, ale aj žiakov môže rozladiť ignorancia zadaných
pokynov. Prekážať môže to, že žiak vydáva nepríjemné zvuky, je vulgárny, dokonca agresívny voči spolužiakom.
Je dôležité si klásť tiež otázky – aká je intenzita rušivých prejavov? Sú ojedinelé, žiak sa takto nezvykol správať,
niečo sa v jeho živote deje? Vyskytujú sa pravidelne? Stupňujú sa?
Ako na správanie problémového žiaka reagujú jeho spolužiaci? Dynamika triednej skupiny môže byť všade
iná. Ignorujú ho? Napodobňujú ho? Spolužiaci pociťujú strach? Majú obavy? Nechcú ho v triede? Majú pocit
ohrozenia?
Ako zvykne reagovať učiteľ, resp. učitelia v podobných situáciách? Reaguje pokojne? Upozorní žiaka na správanie, ktoré prekáža? Alebo sa tvári, že problém neexistuje? Učiteľ môže reagovať rôzne, môže zvýšiť hlas, byť
dôrazný, môže sa pustiť so žiakom do diskusie, môže prestať s výkladom učiva a čakať na stíšenie žiaka. Môže
žiaka poslať do riaditeľne, ale môže generalizovaním („ste najhoršia trieda“) zmariť akúkoľvek snahu o zlepšenie.
Aký je postoj rodiča „problémového“ žiaka? Snaží sa spolupracovať so školou? Riadi sa odporučaniami pedagógov školy a navštevuje so svojím dieťaťom odborníkov (psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných
pedagógov)? Nestotožňuje sa s názorom pedagógov na správanie svojho dieťaťa? Má tendenciu zasahovať
do kompetencií rodiča? Ako reagujú ostatní rodičia? Je riešenie problému pre nich naliehavé? Sú trpezliví?
8

Na odbornú tému
Ak sa konflikt dostane až k riaditeľovi školy, situáciu treba považovať za vážnu a ako takú by ju mal vnímať aj
žiak s „problémovým“ správaním. Riaditelia škôl môžu rovnako reagovať rôzne. Môžu byť pokojní, byť pre učiteľa oporou. Môžu byť tak vyťažení, že strácajú prehľad o kvalite vzťahov v triednych kolektívoch. Môžu vďaka
prirodzenej autorite vysielať signál, že rušivé správanie sa v škole netoleruje.
Hľadanie príčin správania a reakcií okolia
Príčinou „problémového“ správania sa žiaka môže byť skúšanie hraníc učiteľa. Žiak môže reagovať
neštandardne v dôsledku špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb. Môže mať poruchy učenia, pozornosti.
Môže prežívať v rodine problémové obdobie – rodičia sa rozvádzajú, častejšie sa hádajú, rodina sa rozpadá.
Príčinou napätia vo vzťahoch môže byť zvýšený tlak na výkon, prestimulovanie žiaka. Žiak v určitom veku
môže problémovým správaním dávať najavo, že má potrebu presadzovať jasnejšie vlastné názory a testuje si ich
prijatie v určitej skupine.
Čo je príčinou rozdielnych prejavov správania sa spolužiakov na konfliktné správanie žiaka? Ak sa sťažujú, je príčinou to, že vďaka nemu sa nevedia sústrediť a odráža sa im to na vedomostiach, známkach? Ak ho
spolužiaci napodobňujú, znamená to, že jeho správanie je pre nich jediným spestrením inak nudnej vyučovacej
hodiny? Ak sú dlhodobo ticho, majú strach? Boja sa ho?
Čo je príčinou rozdielnych reakcií učiteľa na správanie problémového žiaka? Ak učiteľ reaguje nevšímavosťou, je príčinou zlyhania chýbajúca zručnosť riešiť problémové správanie? Môže byť problémom nedostatočná pedagogická diagnostika? Ak učiteľ reaguje krikom, znamená to, že stratil trpezlivosť, alebo je problémová
situácia v triede dlhodobo nezvládnuteľná a spôsobuje mu frustráciu?
Ak riaditeľ školy reaguje nezáujmom, môže byť príčinou zvýšený stres? Je riaditeľ vyťažený administratívnymi povinnosťami natoľko, že nevníma zhoršujúcu sa kvalitu vzťahov v škole? Alebo má tendenciu zastierať
existujúce problémy, lebo má obavy zo zhoršujúcej sa povesti pred zápisom budúcich prvákov?
Definovanie cieľa a hľadanie riešenia
Ak vieme opísať pozorované prejavy správania sa problémového žiaka, reakcií spolužiakov na toto problémové správanie sa, ak vieme, ako pracuje s dynamikou skupiny učiteľ a v akej miere je nápomocný riešenou
situácie rodič, môžeme sa pýtať na ciele, ktoré chceme u jednotlivých skupín dosiahnuť a zadefinovať si cestu,
proces ako zmeny dosiahnuť.
Aký je ideálny stav, ktorý chceme vidieť u „problémového“ žiaka? Ak sú príčinou prejavy doposiaľ nediagnostikovaných porúch učenia, je potrebné nechať dieťa diagnostikovať odborníkmi a zabezpečiť mu ďalšiu pomoc? Ak sú príčinou problémového správania žiaka rodinné problémy (rozvod rodičov, hádky, smrť v rodine)
je treba kontaktovať rodičov a snažiť sa riešiť problém komunikáciu a dohodou na spolupráci pri prekonávaní
frustrácií dieťaťa tak, aby vyučovací proces bol čo najúspešnejší? Ak príčinou problémového správania sa je
nezáujem rodičov, zlyhávajúca výchova, absentujúca starostlivosť, chýbajúce základné životné potreby, je stav
taký vážny, že treba kontaktovať sociálnu kuratelu?
Problémové správanie sa žiaka jednoznačne ovplyvní aj správanie jeho spolužiakov. Zmena v správaní problémového žiaka sa odrazí, resp. bude mať vplyv aj na správanie jeho spolužiakov. Ak prejavom správania sa
spolužiakov bolo ticho a jeho príčinou bol strach, je nutné v triede pracovať s podporou asertívneho správania
žiakov. Ak prejavom správania sa spolužiakov bolo prispôsobenie sa problémovému spolužiakovi a príčinou
bola strata schopnosti rozlišovať správne od nesprávneho, je potrebné pracovať v triede s podporou kritického
myslenia a podporiť vytváranie triednych pravidiel. Ak prejavom správania sa časti spolužiakov bola podpora
problémového žiaka a inej časti hnev, je treba pracovať s dynamikou triednej skupiny tak, aby sa posilňovalo
zlaďovanie potrieb a podporovalo komunitné správanie, rešpekt, tolerancia a spolupráca.
Záver
Frustrovaný učiteľ potrebuje motivovať. Učiteľ, ktorému chýbajú kompetencie zvládať konflikty, sa potrebuje
v tomto smere vzdelávať. Učiteľ, ktorý vie pomenovať z pedagogického hľadiska problémové prejavy žiaka,
potrebuje podporu vedenia školy, napríklad v komunikácii s rodičom. Učiteľ, ktorý má kompetencie, vie, ako
pracovať s problémovým žiakom, potrebuje pochvalu, povzbudenie vedenia školy, potrebuje ocenenie, že si
jeho šikovnosť riaditeľ školy všimol. Potrebuje zároveň usmernenie, konzultáciu s odborníkom. Je dobré zbaviť
sa úlohy verejne hodnotiaceho a kontrolujúceho človeka a stať sa človekom všímajúcim. Učiteľ sa tak môže
naučiť čeliť prekvapeniam.
Mgr. Dušana Bieleszová
školská mediátorka
bieleszova@gmail.com
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Ako sme prežívali FESTIVAL VEDY u nás
v ZŠ s MŠ Badín alebo VEDA NÁS BAVÍ
Mladých chemikov-kremíkov zo Základnej školy v Badíne už určite dobre poznáte. Takmer pravidelne prinášame
do časopisu Dnešná škola naše experimenty, dokumentované fotografiami z nášho chemického krúžku Kremík,
píšeme o našich projektoch. Sme mladí bádatelia, ktorých veda neskutočne baví, a chceme to naučiť aj ostatných.

Európska noc výskumníkov
Mottom Noci výskumníkov je: „Researchers are among us“ (Výskumníci sú medzi nami). A keď sa nad tým
zamyslíme – áno, aj my sme výskumníci.
Možno to bolo trúfalé napísať do SOVVA (Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity) a prihlásiť vedecký stánok základnej školy. Urobila som to, prišla odpoveď a my sme sa tento rok stali súčasťou výročného desiateho ročníka Festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016.

Náš chemický krúžok Kremík mal počas piatku 30. septembra 2016 v Europe Shopping Center v Banskej
Bystrici skutočný vedecký stánok, v ktorom sme širokej verejnosti prezentovali projekt DOTKNUTÉ SVETLOM (písala som o ňom v Dnešnej škole, roč. III., č. 1, 2 a 5). Natália Kapustovová, Christine Hudoba a Terézia
Pelcová zo 7. triedy, Lucia Kapustová, Linda Valenčíková, Zuzana Kocmanová a Jakub Lešták z 8. triedy a naša
bývalá žiačka Viktória Lašutová predstavili návštevníkom prípravu, prácu i výsledky nášho projektu.
Záujemcovia mali možnosť pripraviť si pod dohľadom Natálky a Kristínky vlastný tenký film kryštálikov
z nasýteného roztoku skúmanej látky, a tak sa mnohí aj naučiť, čo to kryštalizácia je. Viktória s Terezkou vys
vetlili, ako sa tieto kryštáliky stanú dotykom svetla farebnými, spolu s návštevníkmi pozorovali vzorku cez
mikroskop upravený na polarizačný. Jeden z dvoch mikroskopov, ktoré sme mali k dispozícii v stánku, bol
napojený pomocou mikrokamery na počítač, a tak mohli tí, ktorí nepozerali práve do mikroskopu, vidieť farebný obrázok kryštálikov v polarizovanom svetle aj na obrazovke. Dievčatá mali pripravené na ukážku aj
rôzne vzorky kryštálikov, ktoré sme pozorovali ešte v škole – chemické látky, lieky a liečivá. Vysvetľovali, ako
ich fotografovali cez mikroskop i bez neho. Polarizáciu kryštálikov, farebné zmeny na ich plôškach prezentovali
aj pomocou interaktívneho rámu s väčšími, voľným okom viditeľnými kryštálikmi, ktoré boli vložené medzi
dve polarizačné fólie a natočené do denného svetla . Lucka a Linda zase previedli návštevníkov výtvarnou časťou projektu – fotografie, maľby fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle, maľované šaty s motívom kryštálikov a kryštálikové šperky – vystavené na stojanoch a vo vitrínach a časť ako prezentácia na LCD monitore.
Oboznámili ich aj s budúcnosťou našich kryštálikov, ktorú chystáme. Jakub a Zuzka porozprávali všetko o geódach, tých skutočných prírodných, ktoré vznikajú milióny rokov i našich vytvorených na chemickom krúžku,
„zázračných“ kryštálikoch i rôznych látkach, ktorých kryštalizáciu a kryštály sme skúmali.
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Náš vedecký stánok navštívilo viac ako 250 jednotlivcov. Mnohí so záujmom sledovali a počúvali – deti i dos
pelí, základkári, stredoškoláci a vysokoškoláci, inžinieri, výtvarníci, docenti i profesori. Niektorí u nás strávili
veľa času, pozerali si dookola vzorky, debatovali s našimi žiakmi, pýtali sa na podrobnosti. Stalo sa, že po chvíľke priviedli kolegu, kamaráta. Bol to pre nás náročný a dlhý deň (strávili sme tam viac ako 12 hodín), ale plný
nadšenia, povzbudení, záujmu. Bol to pre nás zážitok stať sa súčasťou takej veľkej celoeurópskej vedeckej akcie
a stáť bok po boku dospelákov, vysokoškolákov, inžinierov, doktorov, docentov, stať sa na jeden celý deň súčasťou našej, vašej vedeckej obce. Som na moje decká nesmierne hrdá! Som vďačná za túto možnosť, ďakujem
rodičom za ústretovosť a pochopenie a našej základnej škole za podporu.
:)

Vedecká šou Michaela Londesborougha
Ešte deň pred Európskou nocou výskumníkov sme sa my kremíci boli pozrieť na Vedeckú šou Michaela Londesborougha na Fakulte prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici. Šou bola sprievodným podujatím Noci výskumníkov.
Dr. Londesborough, pôvodom z Veľkej
Británie, žije už niekoľko rokov v Prahe.
Je významným vedcom a pracuje v Ústave anorganickej chémie Akadémie vied
ČR. Okrem vedeckej práce sa s vysokým
nasadením venuje popularizácii vedy širokej verejnosti i vyučuje mladých ľudí.
Má vynikajúci dar reči a neúnavnú chuť
vysvetľovať prírodné zákony. Vo svojich
prednáškach realizuje experimenty, vysvetľujúce zákony fyziky a chémie jednoduchým, zrozumiteľným spôsobom. Zažili sme to na vlastnej koži, keď naša Katka zišla dole na pódium a pán Londesborough jej na ruke zapálil bubliny naplnené traskavou zmesou vodíka a kyslíka, počuli na vlastné uši, aký zvuk má svetlo, keď púšťal
pomocou laserového lúča piesne Karla Gotta, a videli na vlastné oči, ako vyzerá hudba v plameňoch. O mnohom inom bola ešte šou o svetle a zvuku, pre nás zážitok i inšpirácia, akým spôsobom a s akým zanietením sa
dá vyučovať. A čo nás najbližšie čaká? „Pani učiteľka, že si spravíme také zvukové delo?“ Tak je to jasné, veď náš
Kubko už preskúmal, z čoho je zhotovené...
Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ, Tajovského 2
976 32 Badín
dovalova.lucka@gmail.com
mladychemik.webnode.sk

Noc výskumníkov v Základnej škole v Badíne
Minulý školský rok naša škola rozbehla príjemnú a inšpiratívnu spoluprácu so Základnou školou v Oravskom Veselom. Naši žiaci boli v apríli 2016 pozvaní stráviť Noc s Andersenom na oravskej škole. Teraz prišiel
rad na nás a pre spolužiakov z Oravy sme v priestoroch školy pripravili Noc výskumníkov − noc plnú prírodných vied, objavov a zábavy.
42 detí a 3 učiteľky k nám prišli vo štvrtok 29. 9. 2016 v popoludňajších hodinách, ubytovali sa v triedach
a potom to celé začalo. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ školy i pán starosta obce Badín, ktorí
privítali našich hostí. Po slávnostnom privítaní sa k slovu dostal maskot podujatia – dedko Vedko, ktorý spolu
s dvomi asistentkami symbolicky – výbuchom sopiek − odštartoval podujatie. Žiaci z Oravského Veselého si pre
naše deti pripravili krátku interaktívnu scénku zo života amerického vynálezcu Thomasa Alvu Edisona. Po nej
sa žiaci rozdelili do 9 skupín a počas štyroch hodín skúmali a objavovali svet vedy a techniky, riešili rébusy
a hádanky, tvorili rôzne pomôcky, aby ľahšie pochopili vedecké témy, ktoré boli na jednotlivých stanovištiach
prezentované.
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Učitelia z oboch škôl si pre deti pripravili 9 stanovíšť.
V školskom chemickom „labáčiku“, čiže v Kráľovstve
skúmaviek, kráľovstve Kremíkov, sa žiaci nenudili. Učili
sa o oxide uhličitom, jeho vlastnostiach, pevnom skupenstve − suchom ľade a sublimácii, pomocou jednoduchých
experimentov dokazovali jeho základné vlastnosti – ťažší
ako vzduch, nepodporuje horenie, pevný sublimuje, teda
prechádza z tuhého do plynného skupenstva, s amoniakom reaguje za vzniku kyseliny, čo dokázali zmenou farby indikátora v roztoku. Nebola to len teoretická nuda.
Zabávali sa s bublinami, ktoré sa vznášali vo veľkej sklenej nádobe naplnenej CO2, pokúsili sa pripraviť „veštiacu
guľu“, parostroj a bublinostroj, pohadzovali si loptičky naplnené oxidom uhličitým. Sledovali zvláštnu paru, ktorá
nikdy nestúpala k stropu, ale plazila sa z kadičiek a valcov
po stole až k zemi.
Na stanovišti s názvom Pestrofarebný svet sklíčok sa
vďaka veľkej makete kaleidoskopu, ktorú tvorila sústava troch zrkadiel, dozvedeli, ako funguje, ako sa v ňom
vytvárajú neopakovateľné obrazce kvetov pri pohľade proti svetlu. Precvičili si aj svoje praktické zručnosti
a spolu s pomocníkmi si vyrobili vlastný kaleidoskop – svet plný farebných sklíčok, korálok a kamienkov.
V počítačovej učebni sa oboznámili s tretím rozmerom a vyrobili si 3D okuliare, ktoré si hneď mali možnosť
vyskúšať. Vďaka modročerveným okuliarom sa deti dozvedeli, ako funguje 3D film v kinách. Obyčajný obrázok dostal priestorový rozmer, dokonca sa niektoré obrázky aj pohybovali. Žiaci si nasadili špeciálne okuliare
a zrazu bol svet okolo nich, nielen na obrázku.
S vetrom opreteky bol názov stanovišťa, kde si žiaci vyrobili model autíčka na „balónový pohon“. Balónik
nafúkali a autíčko sa rozbehlo po stole naozaj s vetrom opreteky. Zahrali sa s modelmi robotov a vyskúšali si
rôzne stavebnice.
Ak si myslíte, že len najnovšia počítačová hra môže zaujať deti, tak sa mýlite. Na jednom zo stanovíšť si žiaci
vyskúšali počítačovú hru, akú sa kedysi hrali ich rodičia, a verte, bola to pre ne zábava, ťažko sa im odtiaľ odchádzalo. Okrem toho sa dozvedeli, ako fungujú optické káble, vďaka ktorým je v súčasnosti internet taký rýchly.
Badín je známy aj svojím unikátnym miestom – Badínskym pralesom. Preto nechýbalo ani stanovište o tomto
našom prírodnom skvoste. Žiaci sa tu mali možnosť dozvedieť o faune a flóre tohto miesta, o jeho zvláštnostiach a interaktívnym spôsobom tak získali zaujímavé vedomosti z oblasti biológie a vyrobili si identifikačný
kruh drevín aj bezstavovcov. Ten si zároveň mali možnosť aj vyskúšať pri samotnej návšteve Badínskeho pralesa
na ďalší deň doobeda.
Aj pani učiteľky z Oravského Veselého si pre našich žiakov pripravili tri stanovištia. Na jednom si žiaci potrápili hlavičky, keď lúštili Einsteinove hádanky, na ďalšom sa dozvedeli, ako šetriť peniažky, rozvíjali si finančnú
gramotnosť. Naučili sa, aké dôležité je vedieť si vybrať zo širokej ponuky bankových produktov ten najvhodnejší. Na treťom stanovišti mali žiaci za úlohu navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou.
Žiaci použili fantáziu, talent v kreslení a v neposlednom rade svoje vedomosti z fyziky. Meradlá boli veselé
a žiaci sa naučili, aké dôležité je poznať jednotky dĺžky.
Na celý priebeh dozeral dedko Vedko, ktorý žiakom za splnené úlohy dával indície. Po skončení aktivít na stanovištiach žiaci dostali od dedka Vedka veľkú tajničku, ktorú mali pomocou indícií vylúštiť. Keď
že ich práca na stanovištiach bavila a veľa si zapamätali, s vylúštením tajničky nebol žiadny problém.
Heslo tajničky znelo: VEDA NÁS BAVÍ a žiaci to svojím nadšením počas večera dokázali. Za správne vylúštenú tajničku dostal každý žiak múdru papierovú hand-made sovičku, ktorá mala plné bruško cukríkov, pripravených na našom chemickom krúžku Kremík. V duchu spomenutého hesla sa žiaci pustili do ďalšieho objavovania spolu s Natálkou Kapustovou, žiačkou 7. triedy, a jej pomocníčkami, ktoré predviedli
chemickú šou s rôznymi pokusmi – večné svetlo, modro-ružová banka, džin z fľaše von, banka klamstva
a pravdy, farebné balóniky, zubná pasta nielen pre slona, miznúca dúha v kadičkách a horiace bubliny v rukách. Dievčatá boli fantastické a experimenty zvládli na jedničku. Odmenou im bol potlesk a nadšené tváričky mnohých detí. Krásnou bodkou za podujatím bola bublinková šou Kristínky Dovalovej, žiačky 6. triedy.
Žiaci z Oravského Veselého, ich učiteľky, ale aj naši žiaci a učitelia zažili večer, na ktorý, veríme, ešte dlho nezabudnú. Veď stále je čo objavovať a skúmať.
Mgr. Alžbeta Krúpová
ZŠ s MŠ, Tajovského 2
976 32 Badín
krupovaalzbeta@gmail.com
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Zážitkové vyučovanie prírodovedných
predmetov v Šintave
Očarenie suchým ľadom
Medzi vyučujúcimi prírodovedných
predmetov je veľa šikovných učiteľov,
ktorí aj napriek nie práve najvhodnejším
materiálnym podmienkam na vyučova
cích hodinách experimentujú, demon
štrujú a rozvíjajú praktické skúsenosti
a zručnosti žiakov. Teší ma, že jedným zo
zdrojov zaujímavých praktických aktivít
je i časopis Dnešná škola – človek a prí
roda. Teší ma, že mnohé školy súťažili
v 1. ročníku a plánujete sa aj teraz zapojiť
do súťaže Objavujeme čaro chémie, kto
rú organizuje Združenie učiteľov chémie.
Nakoniec, aj Chemická olympiáda – sú
ťaž, ktorú organizujú IUVENTA a MŠV
VaŠ SR, obsahuje i praktickú časť. Práve
prebiehajúci 53. ročník v kategórii D ob
sahuje aj pokusy s plynmi.
Vyskúšala som už mnohé pokusy a viem, že žiakov najviac zaujíma horenie a výbuchy. Chcela som, aby moje
prvé hodiny boli výnimočné, nezvolila som si však oheň. Rozhodla som sa pre mínusové teploty. Suchý ľad ma
prvýkrát očaril pred dvomi rokmi na metodickom dni v okrese Šaľa, ktorý každoročne organizuje pre učiteľov
chémie Ing. Aneta Šebeňová. Dlho som váhala. Nevýhodou je práve vlastnosť, ktorá robí suchý ľad takým atraktívnym – tuhý oxid uhličitý sublimuje, a preto ho nemožno uskladňovať viac ako 24 hodín. Možno ste si práve
položili takú istú otázku ako aj ja: Kde ho vziať? Pomohol mi Google. Nemusela som chodiť do Šale, úspešne som
ho kúpila v Bratislave. Na úvodných hodinách som žiakom v Šintave predstavila nielen seba, ale aj suchý ľad.
Nerobievam pokusy bez predchádzajúceho vyskúšania, no teraz som toto pravidlo porušila. Utesnenú termonádobu mi neodporučili deň predtým otvárať, a tak sa išlo hneď naostro.
Žiakov malé granulky tuhého oxidu uhličitého upútali na prvý pohľad. Už po ich vhodení do horúcej vody
sme sa spoločne tešili z vývoja bieleho dymu. Pomocníci mi dôkladne namáčali utierku v saponáte, celá trieda pozorne dohliadala,
aby som ňou dobre poutierala obvod nádoby.
Takmer sme nedýchali
pri tvorbe bubliny, smútili pri jej prasknutí...
Bubliny sa čoraz lepšie
darili. Aj verzia s pridaním saponátu priamo
do horúcej vody, z ktorej
sa po vhodení suchého
ľadu vyrútilo obrovské
množstvo bublín, sa veľmi páčila. Na záver pridaním potravinárskeho
farbiva do horúcej vody
snehovo bielu vystriedali
všetky farby dúhy.
13
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Kúzelná fyzika
Na utorok 20. septembra 2016 sa žiaci v ZŠ s MŠ krá
ľa Svätopluka mimoriadne tešili. V tento deň mal za
vítať do Šintavy až z Prešova fyzik a zároveň kúzelník
Mgr. Michal Figura so svojím programom Kúzelná fy
zika.
Najskôr si predstavenie pozreli žiaci prvého stupňa.
Radosti a potlesku bolo neúrekom. V predstavení pre
druhý stupeň sa nielen kúzlilo, ale vysvetľoval sa aj fyzi
kálny princíp. V telocvični sa striedalo ticho prerušované
potleskom i smiechom.
Na hodinách fyziky som sa žiakov spýtala, ktoré kúzla sa im najviac páčili. Vymenovali takmer všetky! Aj
po mesiaci, pri preberaní súvisiaceho učiva, sa presviedčam o vhodnosti využívania zážitkovej formy vyučovania.
Hneď na začiatku programu upútala
Herónova fontána. V nej žiaci na vlastné
oči uvideli, že voda nemusí vždy tiecť
len smerom k zemi, ale môže striekať
do vzduchu aj bez čerpadiel a púmp
len pomocou fyzikálnych dejov. Zostali
v nemom úžase, keď fontána začala striekať. S použitím 2,5-litrových fliaš striekala až 15 minút. Princíp fontány vymyslel
Herón z Alexandrie pred cca 2 000 rokmi
– i to si žiaci zapamätali od kúzelníka.
Blok „Meranie času v minulosti“
sme následne využili pri učive 7. ročníka. Žiakov oslovili prelievacie hodiny,
ktoré fungujú rovnako ako presýpacie,
avšak namiesto piesku sa prelieva voda.
Prezentované boli až 3 druhy prelievacích hodín. V jedných bola čistá voda,
v druhých voda so saponátom a v tretích med. Pomocou hodín kúzelník upriamil pozornosť žiakov hneď
na niekoľko pojmov – gravitácia (voda v hodinách bude vždy tiecť k zemi), povrchové napätie a viskozita. Medové prelievacie hodiny boli veľmi názorné a žiakom sa páčili najviac.
Medzi najpríťažlivejšie patrili
magnetické kúzla. Silné neodýmové magnety, magnetická levitácia,
magnetický vláčik i mixér či utopenie „neutopiteľnej“ pingpongovej
loptičky tornádom vo fľaši všetkých
zaujali, no zároveň na ich princípe
boli zrozumiteľne vysvetlené mnohé
fyzikálne javy.
Ako každý správny kúzelník, aj
Michal si zavolal k sebe pomocníkov. Žiaci asistovali pri kúzle
s trubkami, cez ktoré prepadávali
magnety. Experiment bol dôkazom,
že magnetizmus a elektrina spolu
veľmi úzko súvisia. Starším žiakom
názorne ukázal a vysvetlil, čo sú to
vírivé prúdy, ktoré demonštroval
i na „kyvadle – magnetickej brzde“.
14
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Najefektnejším kúzlom bol gyroskop.
Kolesom z bicykla na šnúrke predvádzal
kúzelník majstrovské kúsky za potlesku
žiakov i pedagógov.
V čarovnom zrkadle sa videlo naraz viacero ľudí, zatiaľ čo v bežnom zrkadle sa videli len tí, ktorí sa naň dívali kolmo. Žiaci
sa dozvedeli, že sústavou zrkadiel, ktoré sú
umiestnené na Mesiaci, vieme veľmi presne určiť vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom.
Pomocou zrkadiel nám kúzelník vytvoril
aj nekonečný svetelný tunel. Bol prekrásny! Žiaci jeho prostredníctvom pochopili
tri základné odozvy materiálov na svetlo
– pohltenie, odrazenie a prenesenie svetla
materiálom a RGB miešanie farieb.

Pomocou Bernoulliho princípu fyzika prekvapila
žiakov naposledy pri experimente s pingpongovou
loptičkou.
„Kto dokáže udržať pingpongovú loptičku vo vzduchu viac ako 5 sekúnd bez toho, aby sa jej dotýkal?“
Neviete? Tak navštívte vystúpenie fyzika-kúzelníka!

http://kuzelnafyzika.sk/
http://zssintava-2016-2017.rajce.idnes.cz/Kuzelna_fyzika%2C_20.9.2016/
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Objavovanie vlastností kvapalín
Zaujať žiakov od prvých hodín vyučo
vania predmetu je snahou všetkých uči
teľov. Hodiny fyziky vedia svojou nároč
nosťou často potrápiť a možno aj odradiť
žiakov. Obsahové zameranie fyziky v 6.
ročníku si od začiatku vyžaduje od uči
teľa, aby náročné fyzikálne javy a vzťa
hy sprístupnil žiakom prijateľnou for
mou. Žiaci vedia prejaviť veľké nadšenie
a ochotu, ak môžu sami skúmať, pozoro
vať a priložiť ruky k dielu. Experimenty,
ktoré ponúka učebnica, možno doplniť
mnohými ďalšími, ľahko uskutočniteľný
mi a nenáročnými na prípravu.
Aj my v Základnej škole v Jedľových Kostoľanoch sme sa rozhodli nezačať fyziku inak. Spoznávanie vlastností kvapalín nám prinieslo veľa spoločnej zábavy a radosti z objavovania. O existencii a využití hydraulických zariadení majú
šiestaci dosť informácií, ale ako to v skutočnosti funguje, objavili až na hodine
fyziky. Model hydraulického zariadenia, zostrojený pomocou malej a veľkej injekčnej striekačky a infúznej hadičky, bol pre deti neuveriteľnou skúsenosťou. Pri
stláčaní malej striekačky nemal problém nikto z nich, ale pri zatláčaní piestu veľkej striekačky sa potrápili všetci.
Vodováhu a spôsob jej použitia
poznali všetci šiestaci, ale vyrobiť
si svoju vlastnú, bola veľká zábava. Všetky vyrobené vodováhy a aj
originálna, zapožičaná od pána
školníka, ukázali rovnaký výsledok
– učiteľský stôl mal vodorovný povrch. Učebnicové pokusy sme doplnili o ďalšie, a tak sme spoznali napríklad kapilaritu (vzlínavosť)
kvapalín. Je to síce vlastnosť, ktorú nezahŕňa Štátny vzdelávací
program, ale jej objavovanie bolo atraktívne a žiaci si uvedomili,
že sa s ňou stretávajú v bežnom živote veľmi často.
Pokus 1: Pozorovanie kapilarity na filtračnom papieri
Pomôcky: filtračný papier, skúmavky, stojan na skúmavky, voda, potravinárske farbivá.
Pokus 2: Farbenie bielych chryzantém
Pomôcky: skúmavky, stojan na skúmavky, voda, potravinárske farbivá (odporúčam urobiť koncentrované roztoky), biele chryzantémy (vhodnejšie sú snežienky).
Pokus 3: Rýchlosť vzlínavosti rôznych kvapalín
Pomôcky: kadičky, pásiky filtračného papiera, stopky, voda, etanol, potravinárska farba.
Poznámka: Po súčasnom vložení pásikov filtračného papiera do vody a etanolu sme počas štyroch minút pozorovali, ako rýchlo vzlínajú kvapaliny. Po ukončení merania času sme porovnali výšku zmáčanej plochy filtračného papiera.
Pokus 4: Využitie kapilarity pri čistení vody
Pomôcky: kadička, voda, farebná rozdrvená krieda, sklená tyčinka, laboratórny stojan, biela servítka.
Poznámka: Zisťujeme, ako pomocou kapilarity oddelíme vodu od farebnej kriedy – možno využiť aj v chémii
pri oddeľovaní zložiek zmesí.
16
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Pokus 5: Výška vody v kapiláre
Pomôcky: kadička, voda, potravinárska farba, sklené rúrky rôznych priemerov.
Poznámka: Zisťujeme závislosť výšky stĺpca kvapaliny v kapiláre od jej priemeru.

Pokus 1

Pokus 2

Pokus 3

Pokus 3

Pokus 4

Pokus 4

Pokus 4

Prežiť so žiakmi objavovanie nových javov a zákonitostí je aj pre učiteľa zážitok a hnacia sila v pedagogickom pôsobení. Najlepšou odmenou pre učiteľa sú ich
vyjadrenia: „Fyzika je super!“
Mgr. Gabriela Šurínová
Základná škola
951 96 Jedľové Kostoľany 75
gadagama@gmail.com

Pokus 5
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Bilingválne projektové vyučovanie:
Soap making, Paper making
„Najlepšia cesta ako mať dobrý nápad je mať veľa nápadov.“
Linus Pauling
Jednou z možností ako v povolaní učiteľa pútavo prepojiť teóriu s praktickou skúsenosťou je realizácia projektového vyučovania. Pripraviť a uskutočniť ho na dvojjazyčnej úrovni posúva hranice štandardného záberu projektov najmä v zmysle prehĺbenia medzipredmetových
vzťahov chémie a anglického jazyka, a tiež dôrazu na komunikačné a manuálne zručnosti. Upevnenie znalostí základných počítačových operácií a práca s animáciami sú
samozrejmosťou.
Dovoľte mi podeliť sa o zážitok z tohto vyučovania, realizovaného v rovine vzájomne ľudskej i profesionálnej spolupráce.
Cieľovou skupinou bilingválneho projektového vyučovania boli žiaci deviateho ročníka.
Žiaci 9. A triedy pracovali v troch skupinách: Butterfly, Flower, Zebra. V prípravnej fáze absolvovali teoretickú prípravu (anglický jazyk, chémia), samostatnú domácu prípravu i praktickú realizáciu výroby, sprostredkovanú počítačovou animáciou. V realizačnej fáze žiaci zúročili nadobudnuté teoretické poznatky v praktickej
rovine, samotnej príprave mydla. Využili základné laboratórne techniky, zvládli meranie pH mydlových roztokov i manuálne zručnosti, ktoré si výroba mydla vyžaduje.
Vyrobené mydlá bolo potrebné pútavo zabaliť a označiť vizitkou.
Svoju zručnosť a kreativitu si žiaci overili pri vyrábaní papiera a vizitiek. V praktickej rovine využili pojmy
recyklácia, suspenzia, filtrácia, odparovanie. V rámci domácej prípravy pracovali s drevom. Zvládli výrobu filtračných sieťok, prípravu grafických návrhov papiera a finálnej podoby vizitiek. V rovine teoretickej možnosti
predaja svojho výrobku je možné do projektu zapojiť ďalší vyučovací predmet – matematiku, s cieľom podporiť
finančnú gramotnosť žiakov.
Príprava a realizácia tohto vyučovania pre mňa prináša ďalší rozmer. Umožňuje mi poznať žiaka po osobnej línii a zažiť ho v nie celkom tradičných situáciách. V manuálnej i komunikačnej oblasti každého žiaka spoznávam kúsok z ich sveta, postoj, názory, prípadne možnosti ich budúceho smerovania.
Za teoretickú i praktickú prípravu a realizáciu projektu, ochotu a profesionálny prístup ďakujem kolegyni
Mgr. Mariane Plašilovej.
„Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, akoby tie moje
nikdy nepočul. Všetko mi postupne odhalili slová, čo mu náhodou vykĺzli.“
Antoine de Saint-Exupéry: Malý Princ
RNDr. Marika Blaškovičová
ZŠ Andreja Radlinského
Školská 694, 908 01 Kúty
blaskovicova@gmail.com
Projekt na fotografiách:
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
O ortuti v Kremnických vrchoch
Ortuť je jedovatý kov, avšak nik mu nemôže uprieť
to, že je celkom pekný a zaujímavý. Ako jediný je aj
bez zvýšenia teploty kvapalný. Za jeho názvy, ako napríklad rýchle alebo živé striebro (nemecké quecksilber
alebo anglické quicksilver), však nie je zodpovedné iba
kvapalné skupenstvo, ale aj vysoké povrchové napätie,
ktoré robí tento kov po rozliatí na rovnom povrchu nepolapiteľným. Kvapalné skupenstvo spolu s jeho inými
fyzikálnymi vlastnosťami, napríklad vysokou hustotou
a dobrou elektrickou vodivosťou, bolo v minulosti zodpovedné za jeho široké využitie, napr. v teplomeroch.
Dnes sa s nimi už v bežnom živote nestretávame, preTento krásny exponát cinabaritu z Malachova patrí
tože od roku 2009 je ich predaj v EÚ zakázaný, avšak
nášmu významnému geológovi, doc. RNDr. Stanisla
starší z nás si na ne často spomenú, ak im pri chrípke
vovi Jeleňovi, CSc., z Fakulty prírodných vied Univer
s horúčkou ukáže elektronický medicínsky teplomer
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
teplotu napr. 34,5 oC. Ortuťové teplomery boli a stále sú
veľmi presné a nemá sa na nich čo pokaziť. Tepelná rozťažnosť, čo je zväčšenie jej jednotkového objemu pri zvýšení teploty o 1 oC, je stále rovnaká. Ortuť má bod topenia približne mínus 39 oC a bod varu plus 357 oC, a tak je
teplotný rozsah jej použitia v teplomeroch veľký. V laboratóriách sa používajú kontaktné teplomery v termostatoch, u ktorých si nastavíte požadovanú teplotu a ortuť zapne alebo vypne elektrický okruh zabezpečujúci ohrev
cirkulujúceho média. V minulosti existovali aj iné typy ortuťových spínačov. V ortuťových manometroch, čo sú obyčajné
sklenené trubice v tvare písmena U, sa v minulosti využívala
vysoká hustota toho kovu. Tá je 13,53 kg·dm−3, čo znamená,
že bolo možné ňou merať 13,53-krát vyššie rozdiely tlakov,
ako keby boli naplnené vodou, samozrejme, pri zachovaní
rozmerov trubice. Vodu a mnohé iné kvapaliny v manometroch vákuových zariadení však použiť nebolo možné, pretože
pri nízkych tlakoch by sa vyparili. Môžeme ohŕňať nos nad
týmito zastaranými vecičkami, avšak na ilustráciu mnohých
tém z fyziky a chémie poslúžia výborne.
Dnešné využitie ortuti je predovšetkým v batériách
a osvetľovacích telesách, využívanie v pigmentoch, dentálnych zliatinách, farmaceutických prípravkoch, ale aj inde sa Kontaktné ortuťové teplomery a spínače boli za
výrazne obmedzuje. Ortuť sa využíva aj ako netypická kva- ložené na spojení elektrického okruhu ortuťou
palná elektróda pri výrobe chlóru a hydroxidu sodného.
v dôsledku jej tepelnej rozťažnosti.
Ortuť sa u nás dnes už neťaží, ale v minulosti bolo územie dnešného Slovenska prvou ortuťovou veľmocou na svete. Ortuťová ruda, ktorej hlavnou zložkou je pekný červený minerál cinabarit (HgS), sa začala ťažiť
pri Malachove. Je to horská obec juhozápadne od Banskej Bystrice. Okolie Malachova je jedno z najstarších
a najvýznamnejších miest ťažby ortuti v Európe. Ortuť sa tu začala ťažiť už na konci stredoveku. Prvé písomné
zmienky o ťažbe však pochádzajú z roku 1390. Ťažba pokračovala až do konca 18. storočia. Ortuť sa z cinabaritu získavala veľmi jednoducho – obyčajným zahrievaním rudy v neveľkých hlinených nádobách. Cinabarit
sa rozkladá na ortuť a síru už pri teplote 260 oC, čo je veľmi nízka teplota. Stačí malý ohník, ktorý má však
vyššiu teplotu, takže rozklad prebiehal rýchlejšie a ortuť sa mohla zároveň aj odpariť. Pary potom kondenzo20
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vali na chladných stenách nádob a kvapalná ortuť stekala do ich spodnej časti. K dobovým opatreniam, ktoré
mali chrániť ľudí pred toxickými výparmi ortuti, bol príkaz zdržiavať sa na náveternej strane zahrievaných
nádob. Ak by sme sa vybrali do tejto časti Kremnických
vrchov teraz, nájdeme tu miesta so zvláštnymi názvami. Napríklad Cipkove jamy, Ortuťový vrch, Ortúty,
Veľká studňa a Nemecký vrch. Práve tam sa ťažil cinabarit. Od konca 14. storočia do konca 18. storočia sa
najväčšia ťažba sústreďovala v Cipkových jamách. Ešte
stále tu vidíme les s mnohými terénnymi poruchami
spôsobenými povrchovou a plytkou hlbinnou ťažbou.
Nie je ťažké predstaviť si v tomto lese desiatky malých
„táboráčikov“ s priotrávenými baníkmi, z ktorých zrejme mnohí prišli o zuby, vlasy a ani v hlave to nemuseli mať až tak v poriadku (jeden z mnohých účinkov
Hg na organizmus). Náveterná strana jedného ohníka
je záveternou iného, nehovoriac o tom, že vietor vždy
Jeden zo vstupov do plytkých baní v časti Cipkove jamy.
nemusí fúkať.
Načo vlastne potrebovali naši predkovia ortuť? Určite nie na žiarivky, ale na separáciu vyryžovaného zlata
alebo zlata z rozomletých zlatonosných rúd. Do nádoby s vodou obsahujúcou takéto rudy alebo piesky sa naliala ortuť a po krátkom miešaní sa na dne nádoby pohľadal vzniknutý amalgám. Z neho sa ortuť odstránila zah
riatím nad plameňom. Praktickú ukážku tejto strašnej metódy, pri ktorej zväčša celá ortuť nenávratne skončila
vo vzduchu a vo vode, možno aj dnes vidieť napríklad v dokumentárnych filmoch o garimpeiros, chudobných
brazílskych ťažiaroch zlata. Druhým najdôležitejším použitím ortuti bolo nanášanie reflexných strieborných
vrstiev zrkadiel pomocou amalgámu. Tie sa vyrábali v Banskej Bystrici a pamiatkou na ne je názov jej štvrte
Fončorda, odvodený od maďarského slova „foncsor“, značiaceho ortuť. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani
na obľubu tohto zvláštneho kovu pri tajomných alchymistických pokusoch.
Ortuť sa v druhej polovici 19. storočia vyrábala aj v Kluknave,
obci pri Krompachoch. V rokoch 1969 až 1989 sa ťažba cinabaritu pri Banskej Bystrici znova obnovila. Rudný koncentrát sa
získaval v Španej Doline a následne transportoval do výrobného
závodu v Rudňanoch, ktorý spracovával aj miestnu rudu.
Ortuť je dnes predovšetkým environmentálnym problémom.
Každý rok sa vo svete dostanú do vôd a do ovzdušia stovky ton
tohto kovu. Garinpeiros sú však iba jedným z mnohých jeho
„dodávateľov“. Ďalšími sú „ekologické“ osvetľovacie telesá pri
ich neodbornej likvidácii, spaľovne fosílnych palív a, samozrejme, aj banský priemysel, pretože ortuť je prímesou mnohých
rudných minerálov. Problém je aj s organickými zlúčeninami
ortuti, ktoré sú omnoho nebezpečnejšie ako ortuť v nezlúčenom
stave – prežiť prehltnutie niekoľkých gramov ortuti sa dá, ale
v podobe jej mnohých organických derivátov je to nemožné.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk

Pod priestorom niekdajších ortuťových baní
pri Malachove vyviera prameň. Názov Krva
vá studnička súvisí s farbou cinabaritu, ktorý
nájdeme aj v blízkom potoku v podobe malých
červených zrniek. Autor tohto článku by vodu
z tohto prameňa pre istotu nepil.
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Extrakcia prírodných farbív
z našej školskej jesennej záhrady
V rámci projektu Záhrada, ktorá učí, ktorého koordi
nátorom je Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica, vznikla i pri našej škole záhrada.
Akú farbu má list kríčka či nechtíka lekárskeho z daž
ďovej záhradky pred našou školou? V rastlinách sa na
chádzajú rôzne pigmenty (chlorofyly, karotenoidy, fykobi
líny), ktoré okrem špeciálnej funkcie (ako napr. chlorofyl
– potrebný k fotosyntéze), dávajú rastline aj jej sfarbenie
(prevažnú časť roka zelené). Pigmentov v jednom liste je
niekoľko, avšak navonok je list zelený. Pomocou chroma
tografie na TLC doštičke sa nám podarilo z listu oddeliť
okolo desať rôznych pigmentov – zelené, žlté, oranžové.
Skúmali sme päť rôznych rastlín a porovnávali pigmenty
obsiahnuté v zelených a zožltnutých listoch.
Zistili sme, že zožltnuté a suché listy majú farbiva menej a nie tak sýteho, ako listy zelené, niektorým zožltnutým listom zelené farbivo úplne chýbalo. Chlorofyly sa na zimu rozkladajú, chloroplasty odumierajú, učíme sa
na biológii. Pomocou chromatografie sme si to potvrdili. No a akú farbu má zelený či žltý list? Pre nás chemikov
je určite mnohofarebný! Stačí pozrieť naše chromatogramy.
Pomôcky: trecia miska, filtračný lievik, filtračný papier, stojan, filtračný kruh, menšia kadička (2 ks), sklená
tyčinka, odmerná banka, pipeta, laboratórna lyžička, kahan alebo platnička, nádoba na vodný kúpeľ, nožnice,
rukavice, digestor.
Chemikálie: uhličitan vápenatý, jemný piesok, acetón, listy rastlín, voda, vyvíjacia zmes/mobilná fáza – lekársky benzín, izopropanol, voda (100 : 10 : 0,25), TLC doštičky.
Pracovný postup:
1. 4 – 6 kúskov listov jedného druhu nastriháme na menšie časti
a rozotrieme v trecej miske s malým množstvom jemného piesku
(1 lyžička), uhličitanom vápenatým (1 lyžička) a 2 – 3 ml acetónu.
2. 
Zmes prefiltrujeme cez papierový filter namočený v acetóne
do 20 ml odmernej banky. Premývame acetónom, pokiaľ získame
20 ml filtrátu.
3. Filtrát odparíme do sucha na vodnom kúpeli.
4. Suchý odparok necháme vychladnúť. Potom pridáme niekoľko
kvapiek acetónu (cca 10 kvapiek), aby sa odparok rozpustil.
5. Na TLC doštičku ceruzkou nakreslíme jemne štartovaciu čiaru vo
výške 1 – 2 cm.
6. Pripravený extrakt nanášame na TLC doštičku pipetou na štartovaciu čiaru v podobe malých bodiek – jedna kvapka, v primeraných vzdialenostiach.
7. TLC doštičky vložíme do sklenej nádoby s vyvíjacou zmesou
a nádobu zakryjeme. Hladina vyvíjacej zmesi nesmie presahovať
štartovaciu čiaru na TLC doštičke pri jej vložení.
8. Po cca 15 minútach TLC platničku vyberieme z vyvíjacej zmesi
a pozorujeme.
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Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ, Tajovksého 2
976 32 Badín
www.mladychemik.webnode.sk
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Skeletovanie listov
Jesenná príroda ponúka okrem iných krás aj množ
stvo opadaného lístia. Ak ste tvorivá duša, určite vás
nadchne metóda skeletovania listov. Jednoducho pove
dané, ide o odstránenie dužinatej časti listu od listové
ho skeletu, teda žilnatiny.
Odbornejšie vysvetlenie – podľa hrúbky bunkovej
steny sú v listoch parenchymatické a sklerenchymatické pletivá. V parenchymatickom pletive sú bunky,
ktoré majú tenkú bunkovú stenu. V sklerenchymatickom pletive nájdeme zas bunky s hrubšou bunkovou
stenou (žilnatina v listoch – vodivé pletivá). Pri skeletovaní sa slabo zásaditým roztokom hydrogenuhličitanu sodného odstránia bunky s tenkou bunkovou
stenou a ostanú iba bunky, ktoré majú hrubšiu bunkovú stenu. Prepojením biológie, chémie a tvorivosti vytvoríme pekné jesenné dekorácie. Ak máte chuť
a trpezlivosť vyskúšať si skeletovanie, ponúkam vám
návod a želám príjemnú zábavu.
1. Nájdeme si opadnutý, ale ešte nevysušený list.
2. Nasypeme si do hrnca sódu bikarbónu a zalejeme
vodou v pomere 1 : 4.
3. Pridáme list a varíme.
4. Po hodine varenia list opatrne vyberieme a položíme na papierovú servítku.
5. Jemnou zubnou kefkou alebo štetcom opatrne odstránime rozložené časti listu.
6. Po odstránení rozložených častí listu vidíme skelet.
7. Ak máte chuť experimentovať ďalej, fantázii a tvorivosti sa medze nekladú. Ja som „vyskeletovaný“
list nalepila disperzným lepidlom na sklenenú nádobku.
Zdroj
http://www.hobbyportal.sk/majstrovanie/ostatne76/skeletovanie-listov-vytuningujte-si-jesen
Mgr. Alžbeta Slavkovská
ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4
058 01 Poprad-Spišská Sobota
alzsla245@gmail.com
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Rôzne

Jazykové okienko
Názvy ulíc
Často sa stretávame s nejednotnosťou pri písaní veľkých písmen v názvoch ulíc. Uvedieme si pár príkladov, ktoré nám možno
pomôžu zorientovať sa vo svete pravidiel slovenského pravopisu.
Najjednoduchšie je to v prípade, ak ide o názov so zhodným
prívlastkom, vtedy napíšeme napríklad Radlinského ulica, Párov
ská ulica, pričom v názvoch ulíc so zhodným prívlastkom sa uvádza prívlastok pred podstatným menom ulica.
Ak sa slovo ulica stáva súčasťou názvu, vtedy stojí na začiatku a spája sa s genitívom podstatného mena.
Ak je v názve meno osobnosti, uvádza sa aj rodné meno, resp. jeho skratka. Slovo ulica sa v takomto prípade píše s veľkým písmenom, rovnako s veľkým písmenom sa píšu aj vlastné mená v názve ulice, všeobecné
mená sa píšu s malým písmenom, napr. Ulica osloboditeľov, Ulica Antona Bernoláka, Ulica generála Štefáni
ka, Ulica Slovenského národného povstania.
Iná je situácia pri druhovom označení, stojacim pred vlastným pomenovaním, teda nie je súčasťou vlastného mena, píše sa s malým začiatočným písmenom, napr. sídlisko Chrenová (vlastným menom sídliska je
iba pomenovanie Chrenová), ale ak slovo sídlisko je súčasťou názvu, píše sa Sídlisko slobody alebo Sídlisko
Janka Kráľa.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Vážené kolegyne a kolegovia, zapojte sa do 2. ročníka súťaže

Objavujeme čaro chémie

Oznam

Odborní garanti:
Združenie učiteľov chémie a Slovenská chemická spoločnosť.
Cieľ súťaže:
Prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov
záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.
Termíny:
Vyhlásenie súťaže: 5. september 2016.
Školské kolo: 5. september 2016 – 2. december 2016.
Odoslanie postupujúcich prác prác zo školského kola: 5. december – 9. december 2016.
Uzávierka súťaže: 15. december 2016.
Vyhodnotenie prác celoslovenského kola: počas 5. národnej konferencie učiteľov chémie,
ktorá sa bude konať 3. februára 2017 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Kategórie:
Súťaž je určená žiakom 6. – 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií (ISCED 2).
I. kategória: 6. – 7. ročník základnej školy, príma a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom,
II. kategória: 8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom,
III. kategória: 9. ročník základnej školy, kvarta gymnázií s osemročným štúdiom.
Podrobné informácie a prihláška na súťaž, ktoré treba vyplniť a elektronicky poslať na adresu
organizátora je na www.zuch.sk.
Adresa na zaslanie prihlášky a prezentácie: helena.vicenova@gmail.com.
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