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5. národná konferencia učiteľov chémie
3. februára 2017, počas polročných prázdnin, sa uči
telia chémie z celého Slovenska stretli v meste pod Ur
pínom na tradičnom podujatí organizovanom Zdru
žením učiteľov chémie – na Fakulte prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici sa uskutočnila 5. národná
konferencia učiteľov chémie. Podobne ako v predchá
dzajúcich rokoch vychádzala téma konferencie Prezen
tácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo
vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých ty
poch škôl z hlavných cieľov Združenia učiteľov chémie,
ktorými sú najmä pomoc učiteľom a sprostredkovanie
najnovších informácií v chémii i dianí školstve.
Jubilejnú 5. národnú konferenciu učiteľov chémie otvorila dekanka Fakulty prírodných vied UMB
v Banskej Bystrici doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Účastníkom
konferencie sa prihovoril aj podpredseda   Slovenskej  chemickej
spoločnosti prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. Moderátor konferencie PhDr. PaedDr. Martin Bodis,
PhD., privítal prítomných učiteľov
i vzácnych hostí.
Po otvorení konferencie nasledovalo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“,
ktorej vyhlasovateľom bolo Združenie učiteľov chémie. Do 2. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro
chémie bolo zaradených spolu 75 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá.
V I. kategórii porota udelila jedno prvé miesto, tri druhé miesta, tri tretie miesta.

1. miesto:
Filip Miškovič – Farebný sneh,
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa (vyučujúca Ing. Aneta Šebeňová).

2. miesto:
Adrián Babós, Adrián Jankech – Amoniaková fontána zo Salajky,
ZŠ Jána Hollého, Ul. Hollého 48, Šaľa (vyučujúca Mgr. Martina
Sklenárová),
Kristína Dovalová – Extrakcia prírodných farbív,
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín (vyučujúca Ing. Lucia Dovalová),
Ing. Aneta Šebeňová
Patrícia Klobučníková – Horúci ľad,
ZŠ Ladce, Vážska 339, 018 63 Ladce (vyučujúca Ing. Lenka Dideková).

3. miesto:
Jeroným Kučera – Lávová lampa,
ZŠ, Budovateľská 1992/9, Snina (vyučujúca RNDr. Bibiána Matienková),
Filip Dvorščák, Oliver Drobčo – Slonia pasta,
Evanjelické lýceum Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš (vyučujúca Ing. Elena Jelenová),
Mária Homzová – Horenie cukru,
Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina (vyučujúca Ing. Milana Buhajová).
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V II. kategórii porota udelila dve prvé miesta, dve druhé miesta, dve tretie miesta.

1. miesto:
Tomáš Kociha – Chemická plastelína,
ZŠ Rozmarínová 1, Komárno (vyučujúci Mgr. Marek Tóth),
Ján Čišecký – Porovnanie množstva oxidu uhličitého,
ZŠ Svrčinovec, Svrčinovec 336 (vyučujúca Mgr. Martina Kullová).

2. miesto:
Nina Tessediková, Adriana Pereczová – Od červenej po zelenú
s kamarátmi,
Mgr. Marek Tóth
ZŠ s MŠ Vlčany, Školská 1547, Vlčany,
(vyučujúca Mgr. Mária Feješová),
Tatiana Kormaníková – Ako vzniká jaskyňa,
ZŠ s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad-Spišská Sobota (vyučujúca Mgr. Alžbeta Slavkovská).

3. miesto
Mária Žideková – Ako zapálime kahan bez zápaliek,
ZŠ Lipová 2, Rajec (vyučujúca Mgr. Anna Pekarová),
Filip Brutovský – Slonia zubná pasta,
Gymnázium Alejová 1, Košice (vyučujúca RNDr. Denisa Hrehorová).
V III. kategórii porota udelila dve prvé miesta, tri druhé miesta, tri tretie miesta.

1. miesto:
Samuel Beňo, Viktória Rajnohová – Železitá fotografia,
ZŠ, Jedľové Kostoľany 75, Jedľové Kostoľany,
(vyučujúca Mgr. Gabriela Šurínová),
Ester Neumannová, Ivona Töröková – Tea time!
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice,
(vyučujúca Mgr. Miroslava Labovská).

2. miesto
Kamila Klčová, Zuzana Peková – Dúhová banka,
Zľava: Mgr. Miroslava Labovská,
ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava,
Mgr. Gabriela Šurínová.
(vyučujúca Mgr. Lucie Melicherová),
Marek Barák – Horiaci gél,
Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (vyučujúci Mgr. Tomáš Jajcaj).
Ava Tayla Benková, Igor Matlovič – Príprava kryštalického striebra,
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky (vyučujúca Mgr. Lenka Bergerová, PhD.).

3. miesto
Nina Fabová – Povrchové napätie,
ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín (vyučujúca PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.),
Silvia Valentovičová, Martina Laluhová – Faraónov dinosaurus,
Gymnázium Metodova 2, Bratislava (vyučujúca RNDr. Alena Košiarová),
Júlia Kekeláková – Zubrohlavská fontána,
ZŠ s MŠ, Školská 238, Zubrohlava (vyučujúca RNDr. Michaela Bugeľová).

Diplomy a ocenenia odovzdala prítomným učiteľom RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka správnej rady
ZUCH.
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Všeobecné referáty
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., UMB Banská Bystrica: Chemické vzdelávanie na Slovensku.
V prednáške prierezovo zhodnotila súčasný stav chemického vzdelávania, jeho smerovanie a faktory, ktoré ho
najviac determinujú.
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., ŠPÚ Bratislava: Aktuálne otázky inovácií štátnych vzdelávacích programov. Predstavil činnosť, najnovšie aktivity a smerovanie Štátneho pedagogického ústavu.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava: Klub riaditeľov spoločnej školy – pre
lepšie školstvo a spoluprácu na Slovensku. V príspevku predstavil iniciatívu Spoločná školu, ktorú založil
pred piatimi rokmi na podnety učiteľov a riaditeľov škôl a občianske združenie Klub riaditeľov spoločnej školy,
na ktoré sa iniciatíva pretransformovala.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Po bloku nasledovala diskusia, v ktorej sa diskutujúci zhodli na potrebe používať inovatívne metódy, podporili myšlienky spoločnej školy a vyjadrili nesúhlas s pripravovanou zmenou vo financovaní škôl.
Na valnom zhromaždení, ktoré nasledovalo po všeobecných referátoch, RNDr. Helena Vicenová oboznámila prítomných s Výročnou správou ZUCH za rok 2016 a Plánom činnosti ZUCH na rok 2017. Dokumenty boli schválené všetkými prítomnými členmi. Bola uskutočnená
voľba orgánov občianskeho združenia. Na nasledujúcich 5 rokov bude
správna rada pracovať v nezmenenej zostave: RNDr. Helena Vicenová, Ing. Mária Filová a RNDr. Jana Chrappová, PhD., do dozornej rady
boli zvolení PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., PaedDr. Pavol Bernáth
a Ing. Lucia Dovalová.
Konateľka  vydavateľstva  EXPOL
PEDAGOGIKA JUDr. Monika Oravská predstavila novú súťaž – Chémia
RNDr. Helena Vicenová
pod pokrievkou „Skús pokus“. Súťaž
je prvým spoločným projektom vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva RAABE
Slovensko a Združenia učiteľov chémie, ktorí koncom januára tohto roka
podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Propozície súťaže i video, v ktorom zrealizovali vzorový pokus žiaci zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
Šintava – Laura Petríková, Patrícia Nádaská a Lukáš Matušica, si môžete
pozrieť na
http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2017/sutaz.
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Poďakovanie aktívnym členom ZUCH:

Za úspešnú 5-ročnú činnosť ZUCH odovzdal PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., čestné uznanie od ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana predsedníčke správnej rady RNDr. Helene Vicenovej.
Ďakovné listy pri príležitosti 5. výročia ZUCH si prevzali:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava,
Ing. Mária Filová, Gymnázium Matky Alexie Bratislava,
RNDr. Jana Chrappová, PhD., UK Bratislava,
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., UK Bratislava,
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., SCHS,
Mikuláš Bartal, SOSCH Bratislava,
PhDr. Marcel Olšiak, PhD., UKF Nitra,
Ing. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ Badín,
Alžbeta Slavkovská, ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad,
Mgr. Silvia Bielichová, ZŠ Klátova Nová Ves,
Ing. Aneta Šebeňová, ZŠ Pionierska ulica v Šali,
Silvia Tajbliková, BASF, s. r. o.,
doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., KU Ružomberok,
prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD., in memoriam,
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., UMB Banská Bystrica,
doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., UK Bratislava,
doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD., UPJŠ Košice,
prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., TU Trnava,
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD., UKF Nitra,
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD., UKF Nitra,
Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka.

Odborné referáty
doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice: Od tradičných chemických učebných úloh k úlohám komplexným pre rozvoj a overovanie kompetencií.
prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU Trnava: Prečo dosahujeme zlé vysledky v meraniach PISA?
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava: Význam veľkosti častíc v chémii, prírodných a technických vedách.
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doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD.

prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD.

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Po odborných referátoch nasledovali tvorivé dielne, v rámci ktorých si účastníci mohli pozrieť výstavu
kryštálov Ing. Lucie Dovalovej, učiteľky ZŠ s MŠ Badín,
a navštívili laboratóriá fakulty, v ktorých si mohli poz
rieť zaujímavé ukážky kryštálov i vyskúšať pokusy, ktoré
pripravili študenti pod vedením doc. RNDr. Zuzany Melichovej, PhD.
Dokumenty z konferencie sú zverejnené na http://
www.zuch.sk/index.php/2013-08-22-21-16-56/5-narodna-konferencia.
Ďakujeme doc. RNDr. Jarmile Kmeťovej, PhD., dekanke Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a jej spolupracovníkom, PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD., moderátorovi konferencie, predsedovi dozornej rady ZUCH, Ing. Márii Filovej a RNDr. Jane Chrappovej, PhD., členkám správnej
rady, za všestrannú pomoc pri organizovaní konferencie.
Ďakujeme našim podporovateľom a sponzorom, ktorými boli: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu, Slovenská chemická spoločnosť, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., RAABE, s. r. o., EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Kvant, s. r. o.
Helena Vicenová

Spomienky na našu jubilejnú...
Na piatok 3. februára 2017 som sa veľmi tešila. Už piatykrát mali stretnúť učitelia chémie základných,
stredných aj vysokých škôl, budúci učitelia – študenti a všetci, ktorí Združeniu učiteľov chémie fandia. Tešila som sa, že nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ing. Andrej Kiska. Tešila som sa
na odovzdávanie ocenení účastníkom 2. ročníka
celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie. Tešila som sa, že konferenciu bude znova moderovať
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., úžasný človek,
moja opora. Tešila som sa na osobné odovzdávanie
ďakovných listov spolupracovníkom združenia.
Realita predčila moje očakávania. Z rúk moderátora som prevzala čestné uznanie za 5-ročnú činnosť ZUCH od ministra školstva, vedy,
výs
kumu a športu. Čestné uznanie je ocením
nás všetkých, ocenenie našej päťročnej činnosti.
Nesmierne ma potešilo, že si našu prácu vážia aj
na ministerstve.
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Tešila som sa z milých stretnutí na konferencii, potešili ma aj slová vďaky, hovorené i napísané. Dovolím si
niektoré z nich zverejniť.
Počas dvojhodinovej cesty vo vlaku s kolegyňou Máriou Feješovou sme boli plné napätia. Mali sme so sebou pre
kvapenie... Tešili sme sa, čo nového sa dozvieme v zaujímavých príspevkoch a ako dopadnú naši žiaci pri vyhodno
tení súťaže Objavujeme čaro chémie. Priebeh konferencie ma nesklamal. Bolo to inšpirujúce, poučné a priateľské
stretnutie kolegov učiteľov chémie zo základných, stredných a vysokých škôl.
Keď som vystúpila z vlaku v Šali, hneď som vedela, že musím reagovať na tento príjemne strávený deň. Môj
veľký obdiv a vďaka patrí tebe, Helenka. Akcia bola výborne zorganizovaná. ZUCH nemá chybu a to je tvoja veľká
zásluha. My chemici máme šťastie, že máme teba, Helenka. Si autorkou výborných a prehľadných učebníc a pra
covných zošitov z chémie, autorkou chemickej olympiády a chystáš pre nás časopis Dnešná škola. Preto ti, Helenka,
patrí veľké ďakujem, vidieť za tebou veľký kus práce, ochoty a záujmu o všetko a všetkých.
Ing. Aneta Šebeňová

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil na 5. národnej konferencii Združenia učite
ľov chémie päťročnú činnosť tejto organizácie slovami: „Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre
žiakov, čo vedie k rozvíjaniu didaktických zručností učiteľov, k vzniku kvalitných metodík a v konečnom dôsledku
k výchove vzdelaných žiakov a úspešných chemikov v praxi“. Čo k tomu dodať? Z môjho pohľadu to bola jedna
z najvýstižnejších myšlienok, ktoré na tomto jedinečnom podujatí zazneli.
Aj keď, viem že do môjho príspevku sa nedá „zhutniť“ všetko, čo ZUCH pod taktovkou predsedníčky znamená
pre učiteľov i žiakov našich škôl, predsa sa pokúsim niekoľkými myšlienkami vyjadriť svoje pocity.
Po skončení každej národnej konferencie ZUCH si nám všetkým, Helenka, poďakovala za spoluprácu, podporu,
pomoc... My sme sa rozišli plní dojmov, šťastní a pripravení podeliť sa so svojimi zážitkami vo svojich školách.
Počnúc najvyššími inštitúciami a končiac učiteľmi a žiakmi, všetci sme cítili v „kútiku duše“, že najväčšia vďaka
patrí práve tebe. Veď nebyť práve teba, nemala by chémia v našich školách takú ucelenú koncepciu, ako má dnes.
Nám nechýbajú veľmi kvalitné, názorné učebnice, vzorové plány, osnovy, olympiády s úlohami, na ktoré sa deti
tešia, pretože sú prijateľné ich schopnostiam, kontinuálne vzdelávania, semináre, konferencie, z ktorých sú učitelia
priam nadšení, a náš časopis Dnešná škola je „mostom“, ktorý spája naše skúsenosti „od východu po západ“. Naša
Helenka – nepoznáš slovo „neprídem“, keď ťa pozvú školy na svoje podujatia akéhokoľvek charakteru, kde sa ho
vorí o chémii. Popri tom si zanietenou učiteľkou, vedomou si toho, že bez kontaktu s praxou nemôže byť dokonalá
žiadna teória.
Opäť si kladiem otázku: Čo k tomu dodať?
„Naša kráľovná“ nám „včielkám“ pri každej príležitosti pripomína, že bez nás by to nešlo. Rozhodli sme sa preto
v závere jubilejnej konferencie vyjadriť ti úctu, vďaku a obdiv cukrovou tortou v tvare korunky.
Helenka, úprimne ďakujeme.
Mgr. Mária Feješová a vďační učitelia chémie

Patrí ti môj neskutočný obdiv, Helenka, za tvoju prácu, ktorú pre nás, učiteľov chémie, robíš. Naozaj ti patrí
koruna kráľovnej v tejto oblasti. Na každej konferencii dokážete spolu s moderátorom Martinom Bodisom vytvoriť
príjemnú konštruktívnu atmosféru s cieľom pohnúť sa vpred a darí sa vám to s naozajstnou noblesou. Učitelia
chémie sa na tieto stretnutia veľmi tešia. Vymieňajú si skúsenosti, plánujú nové aktivity, inšpirujú sa novými pod
netmi. Jednoducho, ako povedala Silvia Bielichová pri odchode z konferencie: „Baterky dobité, môžeme ísť ďalej!“
Prajem ti (my všetci v ZUCH prajeme), aby sa ti napĺňali predsavzatia, aby si z nás dokázala čerpať silu, aby ťa
posúvali vpred stretnutia s pozitívnymi ľuďmi. Ešte raz ďakujeme.
Mgr. Alžbeta Slavkovská

Zažila som krásne prekvapenie – dostala som tortu
v tvare koruny. Bol to pre mňa nezabudnuteľný okamih.
Bol to prenádherný dôkaz toho, že moja práca mala
zmysel.
Ďakujem vám všetkým. Pozývam vás do nášho tímu,
aj tých, ktorí ste doteraz váhali. Verím, že budeme spoločne úspešne kráčať ďalšiemu jubileu.
Helena Vicenová
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Zasadanie správnej rady Klubu riaditeľov
spoločnej školy v ZŠ s MŠ Trakovice
Ďalšie zasadanie správnej rady Klubu
riaditeľov spoločnej školy sa konalo 19. januá
ra 2017 v ZŠ s MŠ Trakovice. Zúčastnili sa ho:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zo ZŠ s MŠ
kráľa Svätopluka Šintava, PaedDr. Eva Kabrhe
lová zo ZŠ s MŠ Šoporňa, PaedDr. Radoslav
Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta, PhDr. Svet
lana Zacharová zo ZŠ Dechtice, PaedDr. De
nisa Králičová zo ZŠ Koperníkova Hlohovec,
Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá, Paed
Dr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého
Pobedim, Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ
Zubrohlava, PaedDr. Petra Vágová zo ZŠ pri
Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre a riaditeľ
hostiteľskej školy PaedDr. Róbert Harsányi.
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov
spoločnej školy bolo obohatené kultúrnym
programom. Na stretnutí sa zúčastnil aj starosta obce Trakovice Ing. Ľudovít Tolarovič.
Prítomní si pozreli aj zaujímavú prezentáciu o škole, ktorú pre nich pripravili žiaci školy. Dozvedeli sa, že obec Trakovice leží 8 km
západne od okresného mesta Hlohovec a žije
v nej približne 1500 obyvateľov. Základná škola s materskou školou je plnoorganizovanou
školou, ktorej spoločný školský obvod tvorí
územie obcí Trakovice, Malženice, Žlkovce
a Ratkovce. Budova základnej školy sa nachádza pri hlavnej ceste v blízkosti rímskokatolíckeho kostola a každoročne ju navštevuje približne 250 žiakov. Budova materskej školy sa nachádza v strede obce
pri futbalovom ihrisku a každoročne ju navštevuje približne 50 detí. Škola má dve oddelenia školského klubu
a žiakom zabezpečuje desiatu a obed v školskej jedálni.
Logom školy je sova zložená z názvu ZŠ Trakovice.
Sova symbolizuje múdrosť, pokoj a rozvahu. Aj naša
škola chce vychovávať žiakov múdrych, pokojných
a rozvážnych, a preto vytvára atmosféru dôvery, par
tnerstva a spolupráce medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Vyjadruje to aj svojím mottom, ktoré znie „Chceme, aby naša škola bola skutočnou dielňou ľudskosti“
– odznelo v prezentácii.
Členovia správnej rady si so záujmom prezreli
priestory základnej aj materskej školy.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., v mene všetkých pochválil výzdobu i areál školy, vyzdvihol pozitívnu atmosféru v škole, ocenil prácu riaditeľa školy
i celého pedagogického zboru a zaželal im veľa úspechov v ich ďalšej práci.
Helena Vicenová
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Černobyľ – 30 rokov od havárie
Nehoda v Černobyle poukázala na skutočnosti, že je dôležité systematické vyhodnotenie prevádzkových skú
seností, že je potrebné posilniť on-line technické a vedomostné schopnosti, vrátane lepšieho zaškolenia obsluhy
a významu rozhrania človek – strojné zariadenia.
The accident at Chernobyl demonstrated in particular, the importance of systematic evaluation of operating
experience; the need to strengthen the on-site technical and management capability, including improved operator
training; and the importance of the man-machine interface.
Černobyľská havária (6. apríla 1986, obr. 1) z hľadiska úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia
bola prvou najväčšou haváriou v histórii jadrovej energetiky. Jadrové elektrárne s reaktormi RBMK (Reaktor
Bolšoj Moščnosti Kanalnyj) boli vybudované a prevádzkované len na území bývalého Sovietskeho zväzu. Sú to
uránovo-grafitové reaktory s veľkým výkonom, chladené vodou. Jadrová elektráreň je umiestnená pozdĺž rieky
Pripjať, ktorá ústi do rieky Dneper.
Úroveň radiácie vo vzdialenosti 5 – 10 km od miesta nehody dosiahla 27. apríla hodnotu ~ 10 mSv×h-1 a 28.
apríla hodnotu ~ 5 mSv×h-1, ale nebola rovnomerne distribuovaná (Sv – sievert, jednotka dávkového ekviva
lentu). Aktivita štiepnych produktov uvoľnených z reaktora, mimo inertných plynov 26. apríla predstavovala
hodnoty (7,4×102 – 8×102) PBq (20 – 22 MCi) a 6. mája 4,4×102 PBq (12 MCi).
(Poznámka: Ukrajinskí odborníci používali tiež staršie jednotky, 1 Ci=3,7.1010Bq.)
Aby sa zabránilo koncentrácii roztavenej aktívnej zóny paliva (a tiež na obmedzenie štiepnej reak
cie), z vrtuľníkov začali zhadzovať na reaktor absorbéry neutrónov a tepla – materiály bóru, bária,
dolomitu, olova, piesku, ílu; roztavené palivo bolo
chladené pomocou kvapalného dusíka. V dôsledku
týchto opatrení sa uvoľňovanie rádionuklidov spomalilo na hodnotu cca 1,5 × 102 PBq/deň. Po 2. máji
uvoľňovanie začalo znova narastať a v priebehu
3. – 5. mája dosiahlo hodnoty (1,9 × 103 – 3,0 × 103)
PBq (5,0 – 8,0 MCi). 6. mája únik rádioaktívnych
produktov sa výrazné znížil na hodnotu 3,7  PBq
(0,1 MCi). Do 9. mája poklesol o jeden poriadok a na konci mesiaca bolo už výrazné zníženie
na hodnotu 0,74 GBq (20 Ci)/deň. 10 mája bola
vytvorená mapa zón rádioaktívnej kontaminácie.

Obr. 1 Maketa zničenej aktívnej zóny reaktora.

Únik rádioaktívnych látok nebol jednorazový a možno ho zhrnúť do 4 etáp:
1. počiatočný intenzívny únik v priebehu prvého dňa havárie,
2. päťdňové obdobie, v ktorom únik klesol na hodnotu asi jednej šestiny počiatočného úniku,
3. obdobie nasledujúcich 4 dní (6. – 9.) deň, únik stúpol na cca 70 % pôvodného uniku,
4. náhly a prudký pokles úniku deviaty deň po havárii, cca 1 % hodnoty pôvodného úniku.
Chemické formy materiálov v aerosólovej forme boli veľmi premenlivé. Veľkosti aerosólových častíc, ktoré
unikli po havárii, sa pohybovali v širokom rozsahu od hodnoty menšej než 1 µm až po desiatky µm.
Predpokladali sa dva mechanizmy únikov: výparný únik a mechanický únik.
Výparný únik – pri vysokých teplotách môžu rádionuklidy prechádzať z kondenzovanej fázy do plynnej
a vzápätí uniknú z paliva. Aerosóly, ktoré pri tomto úniku vznikajú, nemusia mať rovnaké zloženie ako pôvodné
palivo a sú zvyčajne obohatené úmerne tlaku pár jednotlivých zložiek.
Mechanický únik – pri rozprášení paliva môžu vznikať častice veľkosti aerosólov (cca 10 µm). Majú rovnaké
zloženie ako palivo, z ktorého unikajú. Mechanizmy môžu byť iniciované fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré ovplyvňujú aktívnu zónu v priebehu havárie. Horením jadrového paliva v priebehu havárie teplota v aktívnej
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zóne reaktora dosahovala hodnoty ~ 2 270 – 3 300 oC, ktorá prevyšovala teplotu tavenia paliva. Nezvyčajne
vysoká teplota spôsobila tavenie materiálov céru, zirkónu, uránu a plutónia a navyše vyparovanie ľahko taviteľných materiálov. V tabuľke 1 je uvedený obsah štiepnych produktov v aktívnej zóne a percentuálne množstvo
v úniku.
Počiatočný únik, spôsobený výbuchom, bol zložený zo všetkých typov štiepnych produktov, obohatený bol
o cézium, jód a vzácne plyny. Vytvorený mrak vystupoval najskôr do výšky 1 km a potom pokračoval v horizontálnom pohybe. Zložité meteorologické podmienky šírenia, umelo rozptyľované dažďové oblaky a meniace
sa podmienky únikov viedli ku zložitej štruktúre transportných procesov v ovzduší a usadzovaniu na zemskom
povrchu.
Tabuľka 1 Obsah štiepnych produktov v aktívnej zóne a percentuálne množstvo v úniku.

Nuklid
Kr
Xe
131
I
132
Te
134
Cs
137
Cs
95
Zr
106
Ru
140
Ba
144
Ce
89
Sr
90
Sr
239
Np
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Cm
85

133

T1/2 (d)
3930
5,27
8,05
3,25
750
1,1.104
65,5
368
12,8
284
53
1,02.104
2,35
8,15.104
8,9.106
2,4.106
4800
164

Aktivita (Bq) v palive
k 6.5.1986
3,3.1016
1,7.1018
1,3.1018
3,2.1017
1,9.1017
2,9.1017
4,4.1018
2,0.1018
2,9.1018
3,2.1018
2,0.1018
2,0.1018
1,4.1017
1,0.1015
8,5.1014
1,2.1015
1,7.1017
2,6.1016

Relatívny únik (%)
~ 100
~ 100
20
15
10
13
3,2
2,9
5,6
2,8
4,0
4,0
3
3
3
3
3
3

V bývalom ZSSR a mnohých ďalších štátoch sa uskutočnili rozsiahle merania dávkových príkonov fotónového žiarenia, objemovej aktivity rádionuklidov v ovzduší a plošnej aktivity na zemskom povrchu. Údaje
sa dopĺňali meteorologickými údajmi a postupne sa spresňovali. Počas postupu rádioaktívneho mraku bolo
obyvateľstvo v jeho blízkosti exponované žiarením z externého ožiarenia z mraku, z inhalácie rádionuklidov
a z externého ožiarenia z usadených rádioaktívnych látok.
Podľa rôznych autorov počet osôb, ktorí zažili dôsledky černobyľskej havárie je v rozmedzí od 130 do 250
tisíc, 116 tisíc osôb bolo presídlených, dávkami nad úroveň pozadia bolo ožiarených 24,2 tisíc osôb, 134 ľudí má
akútne choroby z ožiarenia, zatiaľ čo ďalších 31 osôb zomrelo. V prácach na likvidáciu následkov černobyľskej
katastrofy sa zúčastnilo asi 240 tisíc osôb, podľa druhých odhadov až 600 000 tisíc „likvidátorov“ Na území
25 000 km2 s rádioaktívnou kontamináciou na úrovni 5 Ci × km-2 bola populácia s viac ako 5 miliónmi osôb.
Reakcie na haváriu v blízkom okolí boli veľmi rýchle. 27. apríla sa začala evakuácia obyvateľov mesta Pripjať
(vzdialeného 4 km od Černobyľskej elektrárne). 44,5 tisíc obyvateľov bolo evakuovaných pomocou 1200 autobusov, 1 700 automobilov a 3 špeciálnych vlakov. Na obrázku 2 sú vidieť zmeny niektorých častí mesta Pripjať
po 25 rokoch od havárie.
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V priebehu prvých dní evakuovali obyvateľstvo z okruhu 10 km. 2. mája bolo vytvorené ochranné pásmo
v okruhu cca 100 km, pričom evakuačná zóna bola rozšírená na okruh 30 km. Do konca roku 1986 evakuovali
116 tisíc osôb zo 188 miest (vrátane mesta Pripjať). Z vytvoreného okruhu odviezli okolo 60 tisíc úžitkových
zvierat, vrátane domácej hydiny.
V meste Černobyľ by oficiálne nemal nikto žiť, lebo je tiež v zakázanej zóne. Neoficiálne tu žijú starí ľudia,
ktorí sa do svojich domov vrátili alebo sa vôbec nevysťahovali.

Obr. 2 Zmeny niektorých častí mesta Pripjať po 25 rokoch od havárie.

Základnými poľnohospodárskymi produktmi boli: mäso, mlieko, zemiaky, obilie, seno, kŕmne produkty,
cukrová repa, a preto bolo hlavné úsilie zamerané na maximálnu elimináciu vstupu rádionuklidov do rastlín.
Bol zákaz priamej konzumácie mlieka z oblastí kontaminácie viac ako 185 GBq/km2 od 137Cs . Mlieko bolo distribuované do závodov na výrobu masla, syrov a mliečnych výrobkov. Približne 120 tisíc kusov dobytka bolo
odsunutých z 30 km zóny – niekoľko týždňov sa pásli v silne kontaminovanej oblasti – prirodzená dekontaminácia sa neuskutočnila podľa očakávania, preto bolo stádo usmrtené. Približne 90 % mäsa z usmrteného stáda
bolo pridávané (v rámci povolených limitov) do mäsových výrobkov (klobásy, mäsové konzervy...). Zníženie
kontaminácie živočíchov a oblastí ich pastvín bolo jednou z nariadených úloh. Niektoré stáda dobytku boli
premiestnené do oblastí s nízkou úrovňou kontaminácie, resp. na čisté pastviny. V rokoch 1991 – 1992 pracovalo pri kontrole poľnohospodárskych produktov 12 tisíc osôb pracujúcich v 73 agrochemických kombinátoch
a 749 veterinárnych staniciach. Z merania aktivity transuránov (najmä plutónia) v ovzduší v 30 km pásme
bolo zrejmé, že za suchého počasia a pri silnom vetre by dávky jednotlivých osôb z inhalácie pri resuspenzii
z povrchu mohli prekročiť limity pre jednotlivca. Bolo rozhodnuté zabrániť resuspenzii prekrytím „horúcich
miest“. Vytvorila sa Černobyľská uzatvorená zóna s rozlohou 2 600 km2 s nasledovnými pravidlami − vlastná
správa na celom území, obmedzený prístup a súbor činností, obmedzený a kontrolovaný pohyb osôb, takmer
žiadna stála populácia, kontrolovať úroveň kontaminácie, udržiavanie ekosystémov, odstraňovanie následkov
havárie, podporovanie prirodzeného procesu rehabilitácie územia, postupné navrátenie potrebného množstva
a rozmanitosti voľne žijúcich živočíchov do prírody. Kolektívna dávka na obyvateľstvo európskej oblasti ZSSR
z externého ožiarenia za 50 rokov bola vypočítaná na hodnotu 3.105 manSv. Kolektívna dávka pre rovnakú
skupinu od 137Cs za 70 rokov bola odhadnutá na hodnotu 2.106 manSv.
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Zdravotné účinky (už pozorované alebo očakávané po havárii) možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín:
1. akútne účinky, patriace do skupiny nestochastických účinkov,
2. neskoré účinky, prevažne stochastické.
Akútne účinky sa prejavili tesne po havárii ako dôsledok likvidácie požiaru a nasledovného prvého monitorovania. Možno k nim priradiť tiež likvidačné práce v tesnej blízkosti havarovaného reaktora. Prvými obeťami
boli požiarnici, časť obslužného personálu a pracovníci vykonávajúci monitoring a prieskumné práce. Celkovo
zomrelo v prvých dňoch po havárii 31 osôb na následky veľmi ťažkých popálenín a zdravotných problémov.
Akútna nemoc z ožiarenia, ktorá postihla 203 pacientov, bola spôsobená prevažne vonkajším žiarením gama
a beta. Príspevok ožiarenia od neutrónov bol vylúčený, keďže sa nezistila prítomnosť rádionuklidu 24Na v organizme, t. j. rádionuklidu, ktorý je hlavným aktivačným produktom po celotelovom ožiarení človeka rýchlymi
neutrónmi. Počet úmrtí a prejavujúcich sa zdravotných ťažkostí u „ likvidátorov“, t. j. osôb výkonných na likvidačných prácach a stabilite reaktora (stavanie sarkofágu, odstraňovanie a likvidácia materiálov v tesnom okolí
reaktora), nie je známy (resp. dostupný).
Veľkým problémom bola kontaminácia detí a maloletých z postihnutej oblasti od 131I, ktorý sa podieľa
na možnom vzniku rakoviny štítnej žľazy.
Černobyľskú nehodu nemožno považovať v žiadnom prípade za štandard pre radiačnú ochranu a havarijné
plánovanie.
Napriek negatívnym účinkom havárie má každá udalosť v jadrovom zariadení, hlavne pre vedeckú oblasť,
„niečo pozitívne“. Získavajú sa cenné praktické vedomosti pre štúdie v oblasti rádiológie, rádiobiológie, radiačnej ochrany, bezpečnosti jadrových elektrární a jadrovoenergetických zariadení.
Ako jednoducho sa dajú predstaviť dôležité veličiny, je znázornené na obr. 3:
Množstvo dažďových kvapiek padajúcich z oblohy za jednotku času si môžeme
predstaviť ako základnú jednotku aktivity
– Becquerel. Celkové množstvo vody
v kvapkách dopadajúce na človeka nasledovne predstavuje jednotku dávky žiarenia
– gray. Vplyv padajúcich dažďových kvapiek, ktoré môžu spôsobiť zdravotnú ujmu,
predstavujú jednotku ekvivalentnej dávky
ionizujúceho žiarenia Sievert.
Malá poznámka nakoniec: Alkohol síce
vychytáva voľné radikály, ale nechráni pred
účinkami radiácie.
Obr. 3 Názorná predstava dôležitých veličín a pojmov.
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Ako môžu naši žiaci pomôcť životnému prostrediu?
Som vysokoškolský učiteľ z Bratislavy a v tomto meste žijem celý život. Slovensko však poznám celkom
dobre. V minulosti, keď som častejšie prechádzal cez horské dediny, ma mnohokrát prekvapilo, že ovzdušie
v úzkych horských dolinách je omnoho horšie ako v Bratislave. Dym valiaci sa z komínov rodinných domov
vytváral nad dedinou oblak, ktorý za „priaznivých“ podmienok bezvetria alebo zimnej inverzie zamoroval dedinu počas mnohých dní, týždňov a niekedy až celých mesiacov. Hovoril som si – ako dobre, že tu nežijem!
Dym mal často zápach, z ktorého sa dalo spoznať, že sa tu kúri nekvalitným uhlím s vysokým obsahom síry
a, samozrejme, aj iných ešte nezdravších zložiek. Tým najhorším zistením však bolo, že v mnohých domoch
sa začalo kúriť aj netradičnými vykurovacími látkami, ako napríklad gumou, polystyrénom a inými umelými
hmotami. Príčina tejto zmeny bola jasná. Palivo bolo k dispozícii zdarma.
Moje návštevy vidieckych oblastí Slovenska boli postupom času čoraz zriedkavejšie, a tak mi tento problém „zišiel z očí“.
Vedel som však, že za posledných 25 rokov
sa kvalita ovzdušia na Slovensku a v iných
častiach Európy veľmi zlepšila. Jasne o tom
hovoria verejne dostupné údaje o emisiách
oxidov síry, dusíka, olova, kadmia ortuti
a iných látok. Za toto obdobie prestavoval
tento pokles v priemere troj- až päťnásobné zníženie. To však bolo spôsobené najmä
modernizáciou priemyselných technológií,
vrátane modernizácie výroby energií a strojov dopravných prostriedkov. K výrazným
zmenám však došlo aj v spôsobe vykurovania rodinných domov.
K znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj fabrické exhaláty, avšak, paradox

ne, sú pod lepšou kontrolou, ako sú anonymní jednotlivci. Totiž na rozdiel

Teraz zdanlivo preskočím na inú tému. od nich nemôže továreň spaliť čokoľvek a potom z miesta činu ujsť. Dym
Začiatkom februára tohto roku, teda presne valiaci sa z komínov však mnohokrát vyzerá nebezpečnejší, akým v sku
deň pred 5. národnou konferenciou učite- točnosti naozaj je. Často totiž obsahuje vodnú paru, ktorá v studenom
ľov chémie v Banskej Bystrici, som zavolal vzduchu okamžite kondenzuje za tvorby bieleho oblaku.
Mgr. Slavomírovi Adamčíkovi, PhD., vedúcemu jedného z oddelení Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Chcel som ho poprosiť
o informáciu, ktorú som potreboval do pripravovanej knižnej publikácie. Túto informáciu mi ochotne poskytol
a zároveň sa ma spýtal, či by som mu ako chemik nevedel pomôcť s propagáciou informácie o škodlivosti pálenia odpadu obsahujúceho gumu, PET fľaše a polystyrén a k zmene postoja našej verejnosti a inštitúcií voči
tomuto neduhu. Mgr. Adamčík totiž býva v Šitároch, obci severovýchodne od Nitry, a napriek tomu, že táto
obec nie je uzavretou horskou obcou (leží na južných svahoch pohoria Tribeč), jej obyvatelia so zadymeným
ovzduším majú problém. Vtedy som si uvedomil, že tento problém pravdepodobne netrápi iba túto obec. Nemáme síce o ňom nejaké štatistické informácie, avšak ak vychádzame zo všeobecnej nedisciplinovanosti našich
spoluobčanov, ktorú môžeme ilustrovať napríklad na existencii tisícok nelegálnych skládok odpadu, žiadne
ilúzie si robiť nemusíme.
Zvláštna zhoda okolností, vďaka ktorej som mal možnosť stretnúť sa deň po tomto rozhovore s učiteľmi chémie práve na tejto konferencii, ma priviedla k myšlienke, že práve oni by mohli byť tými, ktorí by v tejto veci
mohli urobiť asi najväčší pokrok. Výhodou by bolo, že k tomu nepotrebujú žiadne peniaze a ani administratívu
súvisiacu s vypisovaním nejakých grantov. Domnievam sa, že jeden zo spôsobov, akým to urobiť, je zapojiť
do riešenia tohto problému našich žiakov. V čom by teda spočívalo riešenie? Ako prvé by bolo dobré využiť
nápad Slavomíra Adamčíka s informačným plagátom. Žiaci by sa mohli zapojiť do jeho návrhu a zároveň by sa
postarali aj o jeho distribúciu. Samozrejme, iba v takom prípade, ak tento problém v danom meste alebo obci
skutočne existuje. Poradiť, ako šíriť, ale aj ako nešíriť tieto plagáty, musia však učitelia. Tiež by mohli pomôcť
s „psychologickou akceptovateľnosťou“ plagátov. V prípade nejakého dobrého riešenia by k propagácii možno
mohla prispieť aj Slovenská agentúra životného prostredia, internetová stránka Enviroportál a, samozrejme, aj
stránka Dnešnej školy alebo Združenia učiteľov chémie.
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Na odbornú tému
Domnievam sa však, že našich žiakov by sme nemali degradovať iba na nejakých poslíkov. Práve naopak,
mali by byť pripravení aj v argumentačnej rovine, čo by mohlo byť aj veľkým odborným prínosom pre nich
samotných.
Dovolím si teraz uviesť pár faktov, ktoré by mali žiaci pri návrhu takého plagátu vedieť.
Páliť vyššie spomenutý odpad je zákonom zakázané. Problém však je v tom, že štát nemá prostriedky na kontrolu tohto zákazu. Preto naša iniciatíva apeluje na pomoc samotných občanov (žiakov). Skúsme si teda dať
otázku, čo je to za proces „pálenie organického odpadu“ v tých podmienkach, o ktorých sme práve hovorili.
Je to skupina mnohých dejov, ktorá zahŕňa jednak bežné uvoľňovanie (destiláciu) zložiek odpadu s nízkym
bodom varu, chemický rozklad jeho organických zložiek, horenie pôvodných látok, ako aj látok uvoľňovaných
destiláciou a rozkladom. Horením sa zvyčajne označujú exotermické oxidačné deje prebiehajúce pri vysokých
teplotách. V uvedených podmienkach však často prebieha aj nedokonalé spaľovanie, ktoré vedie k úplne iným
produktom. Všeobecne povedané, spaľovanie týchto odpadov vedie k vzniku mnohých látok, o ktorých s určitosťou môžeme povedať, že sú zdraviu veľmi škodlivé. Skúsme teda vymenovať aspoň tie najškodlivejšie. Patria
k nim mikroskopické čiastočky sadzí, ktorých sa naše pľúca dokážu zbaviť iba s veľkými ťažkosťami, oxid uhoľnatý, oxid siričitý, oxidy dusíka, fenol, formaldehyd, kondenzované aromatické uhľovodíky, benzpyrén, ftaláty,
styrén a dioxíny. To, čo sme vymenovali, nie sú teda iba jednotlivé látky, ale aj celé skupiny látok. Tieto látky sú
také nebezpečné, že ak by hasiči pri hasení požiarov nemali plynové masky, často by umreli krátko po takomto
zásahu. Mnohé z vymenovaných látok sú karcinogénne, čo znamená, že medzi časom, keď sa nám dostanú
do tela (čím si môžeme byť istí) a známkami tohto ochorenia, uplynie mnoho rokov. To znamená, že súvislosť
medzi pálením odpadu a touto strašnou chorobou si málokto uvedomí. Mali by sme si tiež uvedomiť, že ak sa
dym z týchto podivných „táborákov“ rozptýli do tej miery, že ho už nevidíme, neznamená to, že tieto jedovaté
látky z ovzdušia zmizli.

Čo si myslíte, kde som odfotil túto pahrebu?

Odpoveď: Pahreba bola na malom priestore vrcholu Choča.

Možno niekto namietne, že takýto odpad sa spaľuje aj v spaľovniach. Áno, to je pravda, avšak existuje tu
jeden podstatný rozdiel. V spaľovniach sú vytvorené také podmienky, ktoré vo väčšine prípadov zamedzujú
tvorbe týchto látok, prípadne zamedzujú ich úniku. Ako sa to robí? Vysoké teploty (850 – 1100 oC), dostatočný
prívod kyslíka zo vzduchu a prítomnosť katalyzátorov zabezpečujú dokonalé spaľovanie, pri ktorom sú hlavnými produktmi vodné pary a oxid uhličitý. Naopak, prídavok redukujúcich činidiel spôsobuje premenu oxidov
dusíka na neškodný dusík. Vo všetkých prípadoch ide o prirodzené zložky vzduchu. Prachové častice sa zo spalných plynov zasa odstraňujú elektrostatickými odlučovačmi (tie sú založené na využití vzniku elektrostatického
náboja na prachových časticiach počas spaľovania) a aj zachytávaním rôznymi vodnými roztokmi. Iba pre zaujímavosť možno dodať, že spaľovne odpadu sú veľmi komplikované technologické zariadenia, ktoré vyrábajú aj
tepelnú alebo elektrickú energiu a zároveň z popola a spalných plynov získavajú železo a neželezné kovy.
Čo dodať na záver? Žijeme v dobe, keď sme v súvislosti s chemickými látkami strašení takmer dennodenne. Niekedy to má svoj racionálny základ a niekedy sú to zasa úplné hlúposti. Vyznať sa v tom nie je pre väčšinu ľudí jednoduché. Častá inhalácia splodín horenia plastov a gumy (ale aj bežných fosílnych palív) však určite problémom
je. Učitelia a žiaci sú obrovskou komunitou, ktorá by sa možno rada pokúsila o nápravu v záujme nás všetkých.
Poďakovanie
Za cenné rady si dovoľujem poďakovať
Ing. Petrovi Kubiznovi, PhD.,
zo spoločnosti Synkola.

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk

15

Predstavujeme a informujeme

Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke
Ako raz povedal George Polya: ,,Najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť, je objaviť to.“ Práve preto v ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno preferujeme viaczmyslové zážitkové vyučovanie, bádateľské aktivity a aj vďaka najmodernejšiemu vybaveniu odborných učební v okrese podporujeme výučbu prírodných vied, a to nielen na bežných
vyučovacích hodinách, ale aj prostredníctvom rôznych celoškolských aktivít a projektov. Tentoraz sme sa
rozhodli prírodovedné predmety priblížiť žiakom školským projektom pod názvom Týždeň vedy a techniky
na Rozmarínke.
Ak by sme mali všetky aktivity vymenovať a opísať, mohli by sme vydať celý časopis, preto nám dovoľte aspoň takouto skrátenou formou predstaviť netradičný týždeň plný bádania a poznávania, ktorý zažili žiaci 0. – 5.
ročníka. Od 6. 2. do 10. 2. sa im totiž každý deň predstavila iná prírodná veda v tých najlepších a najpútavejších formách. Učitelia si spolu so staršími žiakmi pre nich pripravili rôzne vedecké aktivity. Tí usilovní mohli
na konci týždňa, keď pozbierali všetky pečiatky, získať titul Malý vedec.
Ako prvé sa im predstavili prírodné vedy biológia a geografia pod vedením vyučujúcich Mgr. Mareka Tótha a Matildy Grešovej. Žiaci spoznávali tajomstvá prírody, určovali
potravové reťazce, pozorovali mikroskopický život v kvapke
vody, spoznávali zvuky živočíchov, zistili, prečo kysne cesto,
čo sa deje s dažďovou vodou, vyskladali si puzzle krajov Slovenska, spoznávali mapové znaky či dokonca boli svedkami
výbuchu sopiek.
V utorok vládli informatika a technika na čele s učiteľmi
Mgr. Stanislavom Jiríčkom a RNDr. Deziderom Mérim. Žiaci
sa ocitli vo svete počítačov a programovania a cibrili si svoje
manuálne zručnosti. Vyskúšali si, aké je to byť programátorom, poskladali počítač, zapájali elektrické obvody, skladali
drevenú posteľ a brúsili drevené výrobky.
V stredu sa premenili na ozajstných výskumníkov, čakala ich totiž ďalšia prírodná veda, a to chémia s množstvom
zábavných pokusov, ktoré si pre nich pripravili vyučujúci Mgr. Silvia Szabóová a Mgr. Marek Tóth. Žiaci si mohli
vyskúšať, aké to je byť chemikom. Vyrobili si chemické
šampanské, chemickú dúhu, lávovú lampu, premieňali vodu
na víno a hrali sa so slizom. S otvorenými ústami sledovali,
ako im ich starší spolužiaci predvádzajú pokusy s ohňom.
Najväčší úspech však mal pokus horiace ruky. Na záver sa
mohli odfotiť v malom fotostánku ako ozajstní chemici.
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Predposledný deň čakali našich malých bádateľov matematika a fyzika pod vedením vyučujúcich Mgr. Evy
Szabóovej a Mgr. Ľubice Kováčovej. V tento deň si žiaci precvičili počítanie a fyzikálne zákonitosti hravou a veselou formou. Spravili si nákup a aj ho zaplatili, zahrali si piškvorky, riešili sudoku, merali si kapacitu svojich
pľúc, pozorovali, ako sa láme svetlo či vzniká elektrický prúd Van der Graffovým generátorom.

Vyvrcholením týždňa vedy a techniky
bol Vedecký jarmok, keď sa návštevníkom školy predstavili všetky vedy
naraz. Vítaný bol každý. Rozmarínčatá sa podelili o tajomstvá vedy s rodičmi, starými rodičmi a všetkými
priateľmi školy. Každý s nadšením
prechádzal od jedného stanovištia
k druhému s radosťou spoznania niečoho nového. Pozvanie prijali aj tí najmenší výskumníci, deti z materských
škôl, ktorí nám dokázali, že byť vedcom môže byť naozaj každý a na veku
nezáleží.

A aké sú pocity našich najmenších?

Zarka, 1. A: Páčil sa mi sliz, ohnivé tornádo, kvety, Aladinova lampa, mikroskopovanie, legovideo.
Karin, 2. A: Mne sa veľmi páčilo, že sme robili pH dúhu a ešte aj sliz. Potom sa mi páčilo, že v piatok k nám
prišli maminy, oteckovia, babičky a dedkovia.
Viktor, 3. A: Bolo to super. Najviac sa mi páčili horiace ruky, ale všetko bolo dobré. Dúfam, že aj na budúci rok
bude vedecký jarmok a ešte niečo, naši spolužiaci sú veľmi šikovní.
Miriam, 3. A: Mne sa najviac páčila geografia a biológia, ale aj chémia bola dobrá. Sliz bol super, aj sa mi doma
podaril červenej farby. Ruky som mala celé červené. Bolo to super.
Sophia, 4. A: Bolo to super, každý deň som sa niečo iné dozvedela. Páčilo sa mi, že to nerobili dospelí, ale deti.
Urobili tam rôzne stánky, urobil tam aj učiteľ také kúzlo – horiacu ruku, bolo to super. Vlastne, celý jarmok bol
super.
Julien, 4. A: Mne sa páčila najviac chémia preto, lebo tam sme si mohli vyskúšať pokusy. Ešte sa mi páčila aj
technika, takže sa mi všetko páčilo. Bol by som rád, keby sa takéto akcie konali častejšie. Dúfam, že keď budeme
piataci, aj my budeme robiť takéto pekné veci.
A ako sme urobili sliz? Stačí zafarbiť zemiakový škrob potravinárskym farbivom a pridať vodu podľa toho,
aký sliz sa vám najviac páči. To si dobre zapamätali naši mladí vedci!
Mgr. Marek Tóth
ZŠ Rozmarínová 1
94501 Komárno
marek.toth16@gmail.com
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Zážitkové vzdelávanie o VODE
Voda je základom života a pred
stavuje najprirodzenejšiu a súčasne
najzraniteľnejšiu zložku životného
prostredia. Je preto namieste venovať
jej ochrane a využívaniu špecifickú
pozornosť. Napokon, dobrá voda je
predpokladom kvalitného životného
prostredia a následne i zdravia obyva
teľstva.
V našich zemepisných šírkach máme
to šťastie, že máme k dispozícii dostatok vody a často ju berieme ako samozrejmosť – veď stačí len pootočiť
vodovodným kohútikom. Proces jej
získavania, spracovania a samotnej
distribúcie k obyvateľom v sebe však
zahŕňa množstvo úkonov, bez ktorých by bol prístup k vode omnoho zložitejší. Zamyslenie sa nad touto skutočnosťou je základným krokom na budovanie správneho postoja k vode, jej využívanie a starostlivosť o ňu.
Zmienené úvahy potvrdzuje aj miesto témy VODA v učebných osnovách predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Tematiku súvisiacu s vodou možno pritom nájsť naprieč všetkými ročníkmi a takmer vo všetkých predmetoch od prvouky a prírodovedy, kde sa deti už v ranom detstve
oboznamujú s významom vody pre človeka a kolobehom vody v prírode, po biológiu, fyziku a chémiu, kde
majú možnosť skúmať vlastnosti vody, premeny skupenstiev alebo príčiny a dôsledky znečistenia vôd ako aj ich
význam z environmentálneho hľadiska.
Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Modrá škola – voda pre budúcnosť sa už
takmer celé desaťročie usiluje medzi deťmi a mladými ľuďmi šíriť osvetu o vode. Prostredníctvom širokého
spektra vzdelávacích aktivít, vrátane odborných exkurzií, súťaží či poskytovania pitných fontán pre školy, tak
podnecuje záujem detí o problematiku vody a buduje pozitívny vzťah k vode samotnej.

Festival vody 2016

K najväčším a zároveň najobľúbenejším aktivitám v rámci Modrej školy už tradične patrí Festival vody, súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií o vode. Veľký záujem zo strany škôl
zúčastniť sa na tomto podujatí nám každoročne potvrdzuje, že téma vody, jej dôležitosť a nenahraditeľnosť v našom živote je aj medzi deťmi
a mládežou stále aktuálnejšia.
Veď napokon, v roku 2016 sa
na finále súťaže, ktoré sa konalo 6. decembra 2016 v priestoroch Vodárenského múzea
v Bratislave, zúčastnilo spolu
27 súťažných tímov, celkom
80 žiakov, pričom zastúpené
bolo celé Slovensko. Aj v tomto ročníku sme mali možnosť
prezrieť si množstvo inšpiratívnych a kreatívnych projektov zameraných na vodu z pohľadu jej vlastností, kolobehu
v prírode, ochrany vodných
zdrojov, histórie vodárenstva
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a mnohých ďalších. Tie napokon
podnietili bohatú diskusiu mladých talentov a odborníkov z praxe – členov hodnotiacej komisie,
zloženej z profesionálov z oblasti
vodárenstva, environmentálneho
vzdelávania a vedy. Tí sa utvrdili v tom, že medzi mladými ľuďmi
v súčasnosti vyrastá generácia, ktorej problematika vody a jej hodnota
nie je ľahostajná.
Celý deň sa napokon niesol
nielen v znamení odbornosti, ale
i dobrej nálady, ktorú deťom spestril bohatý sprievodný program.
V rámci neho mali účastníci možnosť navštíviť expozíciu Vodárenského múzea s odborným výkladom, hlasovať pri ochutnávke vody (kde mimochodom spomedzi 5 druhov
najviac chutila čistá voda z vodovodu ), vyskúšať si rôzne experimenty s vodou alebo sa zabaviť s Vodárikom
a Voduškou, maskotmi Modrej školy.

O vode hravo a poučne

V duchu hesla „lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť“ sme aj v roku 2017 v rámci vzdelávacieho programu
Modrá škola – voda pre budúcnosť pripravili pestrú paletu vzdelávacích aktivít, zameraných na problematiku
vody. V priestoroch Vodárenského múzea sú popri stálej expozícii od januára k dispozícii aj nové edukačné pomôcky, ako napríklad model metra kubického, model vodovodného systému, simulátor kolobehu vody, maketa
hladiny podzemnej vody a ďalšie. S ich využitím sa deti hravou a interaktívnou formou dozvedia, koľko vody
sa spotrebuje pri bežných činnostiach, akými sú sprchovanie, umývanie riadu, splachovanie WC a pod., vďaka
čomu nám po otočení kohútika doma tečie pitná voda alebo na akom princípe funguje kolobeh vody v prírode
či vodárenský kolobeh. Pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 s tohtoročnou témou „odpadové vody“ sa
budeme venovať zvlášť tomu, čo sa deje s vodou po jej použití, ako funguje čistiareň odpadových vôd alebo čo
nepatrí do kanalizácie.
Veríme, že aj takouto
zážitkovou formou si deti
a mládež problematiku vody
ešte viac obľúbia a lepšie
jej porozumejú. Ak chcete
obohatiť vaše vyučovanie,
navštívte s vašou triedou
Vodárenské múzeum a spestrite si vyučovaciu hodinu
prírodovedy, fyziky alebo
chémie s využitím našich
tematických pomôcok. Viac
informácií o aktuálnych, ale
i pripravovaných aktivitách
vzdelávacieho
programu
Modrá škola – voda pre budúcnosť nájdete na stránke:
www.modraskola.sk.
Mgr. Lucia Máliková, PhD.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
lucia.malikova@bvsas.sk
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom

Kde sa ťažila uránová ruda a kde sa ťažiť nebude

Na úvod by som chcel potešiť tých čitateľov, ktorí už strácajú trpezlivosť túlať sa po Slovensku s autorom týchto
riadkov, pretože témou o uráne sa séria článkov pomaly končí. Napriek tomu, že postupnosť tém doterajších člán
kov sa neriadila stupnicou začínajúcou od najmenej rizikových nerastných surovín k tým najrizikovejším, teraz sa
zastavíme pri uráne. Ten, ak by sme ho hodnotili iba ako čistú látku, určite je tým „najhorším“. Je jasné, že prvok
urán nepatrí k tým, s ktorými môžeme experimentovať v našich školských laboratóriách. V mnohých vyvoláva
alergické reakcie už iba pri zmienke o ňom. Je však potrebné povedať, že ľudia vždy boli vystavení pôsobeniu rádio
aktívnych látok, a tak to zostane navždy. Práve preto by sme mali o nich niečo vedieť.
Ak sa dnes hovorí o uráne na Slovensku, takmer vždy sa spomenú nedávno ukončené prieskumné práce
v blízkosti Košíc. Kým sa dostaneme k tejto najnovšej uránovej lokalite, spomeňme niečo, čo bude pre mnohých asi prekvapením. Na Slovensku sa ruda s obsahom uránu už v minulosti ťažila. Bolo to začiatkom druhej
polovice minulého storočia a v malých množstvách sa ťažilo najmä v Novoveskej Hute pri Spišskej Novej Vsi,
v Spišskom Štiavniku, vo Vikartovciach pri Poprade a na Muráni. Ťažba však nemala veľký rozsah a rudný
koncentrát sa vozil do českej časti vtedajšej ČSSR. Ťažba a spracovanie uránovej rudy tam mala pomerne dlhú
tradíciu. Bohužiaľ, najviac o nej vedeli asi väzni pracovných táborov, ktorí tu pracovali v rokoch 1948 – 1956.
Hlavná časť českého aj slovenského rudného koncentrátu napokon skončila v Sovietskom zväze. Ilúzie o jeho
mierovom využití asi nie sú na mieste. Ešte dávno pred II. svetovou vojnou sa však uránová ruda z českého
Jáchymova používala ako sklárske a keramické farbivo, pretože v skle vytvára pekné fluoreskujúce žlté alebo
zelené sfarbenie.

Priestor niekdajšieho povrchového lomu bývalých uránových baní pri Novoveskej Hute.

Ešte prednedávnom prebiehal približne 10 km severozápadne od centra Košíc, v lokalite, ktorá je známa pod názvom Kurišková alebo Jahodná, geologický
prieskum. Prieskumné práce boli ukončené v roku
2014. Ich výsledkom bola detailná charakterizácia
miestneho uránovo-molybdénového ložiska a zároveň
zistenie, že obsah uránu, ako aj zásoby rudy, sú dostatočné na to, aby ťažba bola na tomto mieste rentabilná.
Dokonca z hľadiska koncentrácie uránu ide o najlepšie
európske ložisko. Prieskum realizovala spoločnosť Lu
dovika Energy zo Spišskej Novej Vsi. Uvedená lokalita
patrí do košickej rekreačnej zóny, a preto sa nemožno
čudovať, že pre odpor obyvateľstva sa tu urán v blízkej
budúcnosti ťažiť nebude. Výsledky drahého geologic- Jednym z dôvodov odporu proti ťažbe v Jahodnej je jej inten
kého prieskumu sú z odborného hľadiska veľmi cenné. zívne využívanie na rekreačné účely.
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Pre inšpiráciu a potešenie
Zahrňujú napríklad výsledky analýzy hornín, obsah uránu a iných kovov v jednotlivých častiach ložiska, návrh
geologickej histórie vzniku ložiska, ako aj počítačový priestorový model ložiska. Hlavnými cenenými minerálmi rudy sú uraninit (UO2), coffinit (U(SiO4)1-x(OH)4x) a molybdenit (MoS2). Súčasťou projektu využitia ložiska
bol aj návrh technológie ťažby a spracovania rudy a odpadov.
Zaujímavé je, že súčasné metódy dovoľujú zistiť obsah uránu pod povrchom zeme aj bez použitia vrtov. Robí
sa to leteckým prieskumom pomocou takzvaného mnohokanálového scintilačného gama spektrometra, ktorý
sa umiestňuje na palubu helikoptéry. Obsah uránu sa zisťuje z intenzity gama žiarenia, ktoré je emitované pri
samovoľnom rozpade atómov uránu. Je potrebné robiť určité korekcie, pretože zdrojov tohto žiarenia je viac.
Uvedená metóda sa použila na prieskum ložiska Košice-Kurišková, použila sa aj pri prieskume iných ložísk.
Tu by bolo dobre spomenúť, že na Slovensku sa uránová ruda vyskytuje na približne 25 miestach, pričom je
vždy viazaná v horninách tzv. permského veku. Perm je posledným geologickým útvarom prvohôr a vek týchto
hornín sa podľa najnovších informácií pohybuje v neuveriteľne presne určenom intervale od 298,90 milióna až
po 252,17 milióna rokov. (Názov „perm“ pochádza z názvu lokality Perm v Rusku; v prvej polovici 19. storočia
ho navrhol britský geológ R. Murchison.)
O ďalšom osude ložiska pri Košiciach je už definitívne rozhodnuté, čo znamená, že sa nechá na pokoji.
Užitočné je vedieť, aké boli argumenty zástancov a odporcov ťažby. Prvá skupina argumentov sa týkala zabezpečenia potreby paliva pre jadrové elektrárne. Tie sa na celkovej radiácii z prírodných a umelých zdrojov
podieľajú iba mizivou čiastkou. Napríklad tepelné elektrárne sú v tomto ohľade na tom omnoho horšie, pretože
po spálení obrovských množstiev uhlia zostáva po nich veľa rádioaktívnych splodín. Tie sa koncentrujú v popolčeku, ktorý si vyžaduje ďalšiu „pozornosť“. Tu treba podotknúť, že hlavným zdrojom ionizujúceho žiarenia
je prírodný radón, ktorý približne štyridsaťnásobne prekračuje úroveň ionizujúceho žiarenia pochádzajúceho
z jadrových elektrární. Túto úroveň dokonca desaťnásobne prekračuje aj pitná voda a potraviny. Väčšina obyvateľov Slovenska nemá mnoho možností, ako zdroje radónu obmedziť. Snáď iba tak, že si pozrie mapu tzv.
radónového rizika SR na stránkach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Podľa nej sa potom prípadne môže presťahovať na vhodnejšie miesto. (Rozhodne by sa nemal presťahovať do opustených baní
a jaskýň, pretože tam je toto riziko najvyššie.) K ďalším argumentom zástancov spomenutej ťažby patrila tvorba
mnohých pracovných miest, finančný prínos v podobe daní a zisku štátu za úhradu ťažených surovín a iné. Samozrejme, toto všetko by platilo iba v prípade vylúčenia vážnej havárie pri ťažbe a spracovaní rudy. Argumenty
proti otvoreniu hlbinnej bane v tejto lokalite vyplývali zo všeobecného odporu a strachu z jadrovej energetiky,
taktiež z obáv z poškodzovania životného prostredia v bezprostrednej blízkosti Košíc.

Pohľad na kraj severozápadne od Košíc. Práve tu sa nachádza zmienené ložisko uránu. Lúka v popredí sa nachádza nad obcou
Vyšný Klátov. Preslávila sa tým, že tu v noci 28. februára 2010 dopadli pred polnocou úlomky pôvodne viac ako tonu vážiace
ho meteoritu. Našlo sa dokopy 64 úlomkov. Hmotnosť najväčšieho z nich bola 2,19 kg. Úlomok mal 12 cm.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Propozície súťaže
Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.
Záštitu nad súťažou prevzal: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., fyzik, bývalý predseda
Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV.
Odborný garant: RNDr. Helena Vicenová, Združenie učiteľov chémie.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

Úlohou súťažných tímov je vymyslieť a demonštrovať chemický pokus s bežnými potravinami
a chemikáliami. Zrealizované pokusy tímy zachytia na maximálne 4-minútové video a pošlú cez
elektronickú úschovňu do súťaže. Vyhrávajú originálne a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí
odborná porota a verejnosť na internete a sociálnych sieťach.

KTO SA MÔŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

►
►
►
►
►
►

Účasť v súťaži je bezplatná.
Žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.
Družstvá pozostávajúce minimálne z dvoch a maximálne z ôsmich osôb.
Žiaci majú rozdelené úlohy v tíme: hovorca, experimentátor, režisér záznamu atď.
Učiteľ má úlohu vedúceho tímu a mentora, samotný experiment fyzicky nevykonáva.
Súťaže sa môže zúčastniť aj viac tímov z jednej školy.

Foto Kristína Cheval
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PREČO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

PRÍNOS PRE ŽIAKA
► Žiaci sa naučia vnímať chémiu ako súčasť bežného života.
► Získajú nové vedomosti a skúsenosti.
► Naučia sa prezentovať svoje pokusy.
► Naučia sa tímovej spolupráci.
► Hodnotne využijú svoj čas a zažijú s chémiou veľa zábavy.
► Ocenení žiaci získajú diplom od vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a hodnotné ceny.
► Ocenení žiaci sa zúčastnia na záverečnom vyhodnotení, kde ich čakajú ďalšie prekvapenia.
PRÍNOS PRE ŠKOLU
► Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet tímov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej
ceny 4 € na nákup cvičebníc na predmet chémia z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.
► Ocenenie a prestíž – škola, ktorá do súťaže zapojí najviac žiakov, získa samostatné ocenenie.
► Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž bude promovaná na facebooku, www.expolpedagogika.sk a na
najväčšom portáli pre pedagógov – www.skolskyportal.sk.
► O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári.

KTO SA STANE VÝHERCOM?

Pripravili sme pre vás dve kategórie, v ktorých výhercovia na prvých troch miestach získajú vecné
ceny a zúčastnia sa záverečného slávnostného vyhodnotenia.
V kategórii ocenenie vydavateľstva vyberie troch výhercov odborná porota:
► Predseda poroty:
RNDr. Helena Vicenová, Združenie učiteľov chémie, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
► Čestný člen poroty: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
► Mgr. Alžbeta Slavkovská, ZŠ Vagonárska ul., Poprad-Spišská Sobota
► RNDr. Michaela Bugeľová, ZŠ s MŠ Zubrohlava
► Ing. Mária Filová, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského ul., Bratislava
► JUDr. Monika Oravská, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
V kategórii ocenenie verejnosti určí poradie výhercov počet lajkov od publika hlasujúceho za
pokusy na stránke www.expolpedagogika.sk.

Základná škola, ktorá zapojí do súťaže najviac tímov, získa špeciálnu cenu!
VÝHRY

Tri najlepšie družstvá, ktoré určí odborná porota spolu s verejnosťou, získajú vecné ceny.
Víťazné základné školy získajú zľavu na cvičebnice chémie z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.
Tri najlepšie družstvá, ktoré určí odborná porota spolu s verejnosťou, sa zúčastnia na záverečnom
evente, ktorého témou bude molekulárna gastronómia.
Viac informácií o súťaži získate na www.expolpedagogika.sk a www.skolskyportal.sk.

KEDY BUDETE SÚŤAŽIŤ?
Začiatok súťaže

3. február 2017

Ukončenie posielania príspevkov

15. apríl 2017

Uverejnenie súťažných príspevkov

20. apríl – 20. máj 2017

Vyhodnotenie súťaže

koniec mája 2017
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Rôzne

Jazykové okienko
Vo februári sa uskutočnila 5. národná konferencia
ZUCH v Banskej Bystrici.
V meste pod Urpínom sa nekonala prvý raz.
alebo
V meste pod Urpínom sa nekonala prvýkrát.
Násobná číslovka typu prvý raz má v prvej časti
radovú číslovku (prvý) a v druhej časti podstatné
meno (raz), vždy sa píše oddelene.
Nesklonná násobná číslovka typu prvýkrát, ktorá vyjadruje poradie, sa zasa píše spolu.
Aj príslovky tentokrát i tentoraz sa píšu spolu.
Tentoraz budem na záver osobnejší. Na konferencii ZUCH som sa zúčastnil prvý raz, verím, že nie
poslednýkrát, lebo to bol nezabudnuteľný deň s príjemnými ľuďmi. Helenka, ďakujem.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Oznamy
Dovoľujeme si vás poprosiť o venovanie 2 % z daní, čím podporíte
aktivity Združenia učiteľov chémie.
Potrebné údaje sú na webovej stránke www.zuch.sk. Ďakujeme.
Milé kolegyne a kolegovia chemici, srdečne Vás pozývame na tradičné stretnutie chemikov –
69. zjazd chemikov, ktoré sa bude konať 11. 9. – 15. 9. 2017.
Nad 69. zjazdom chemikov prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ing. Andrej Kiska.
Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Starý Smokovec.
Registrovať sa môžete na stránke zjazdu http://69zjazd.schems.sk/.
Za organizačný výrobor Mária Omastová, Viktor Milata.

3. 2. 2017 na 5. národnej konferencii učiteľov chémie odštartovala nová súťaž.
Ako na to?
Pozrite si motivačné video a propozície vo vnútri čísla:
http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2017/sutaz
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