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Vážení čitatelia,
je mi cťou, že sa Vám môžem prihovoriť v poslednom čísle prvého ročníka
časopisu s výstižným názvom – Dnešná
škola...
Zdá sa mi, akoby to bolo včera, keď som čítal prvé číslo. Páčilo sa
mi, ale zvažoval som, či napriek zanieteniu redakčného tímu zvládnu
mesačnú periodicitu vydávania časopisu, či aktuálne témy budú skutočne aktuálne, či si nezobrali príliš veľké sústo... Dôveroval som im
a teším sa s nimi, že to vyšlo, a celej redakcii želám, nech sa jej darí aj
v II. ročníku.
Napriek tomu, že uznávam prednosti internetu, patrím k tým,
ktorí by radi cítili vôňu tlače pri listovaní v časopise. Držím palce, aby
sa v novom ročníku podarilo vydávať aj tlačenú verziu.
Pozorne som si prečítal všetky doterajšie čísla, hľadajúc súvislosti s názvom Dnešná škola – človek a príroda. Našiel som ich.
Prírodovedne zameraní učitelia si prídu na svoje – nájdu tu odborné
články, priamo na hodinách využiteľnú prílohu z fyziky, chémie, biológie, môžu sa inšpirovať prírodovedne a environmentálne zameranými aktivitami, potúlať sa po Slovensku... Ale Rozhovor s osobnosťou,
Aktuálna téma, Jazykové okienko či skúsenosti z exkurzií a projektov
môžu slúžiť ako zdroj informácií aj ostatným učiteľom.
Teším sa, že reportáž o škole, v ktorej som riaditeľom, a tak veľmi
mi prirástla k srdcu, dotvára obraz Dnešnej školy. Ďakujem za milé
pozdravy, podporu a ocenenia našej práce. Pochvala poteší každého
a nielen žiaka, to poznáme z praxe.
Milí pedagógovia, želám Vám empatických riaditeľov, ktorí Vás
pochvália, povzbudia, posunú dopredu. Riaditeľom zasa želám zamestnancov, pre ktorých je ich profesia poslaním.
Zaželajme si spoločne pokojnú a tvorivú prácu, veľa zdravia,
energie a síl. Nech do našich škôl žiaci chodia radi, veľkí i malí, nech
sa veľa naučia nielen odborného, ale aj veci dôležité pre život. Nech
sú naši žiaci hrdí na školu, ktorú navštevujú, a keď z nej odídu, nech
spomínajú s láskou na svojich učiteľov, a podobne aj my, učitelia, na
nich. Nech sú láskavosť a úcta nielen slovami v slovníku, ale prirodzenou súčasťou nášho života.
Želám Vám pekný záver školského roka a dovolenky plné tých
najkrajších zážitkov.
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So šéfredaktorkou Dnešnej školy
RNDr. Helenou Vicenovou
Pani šéfredaktorka, končí sa prvý rok vydávania časopisu Dnešná
škola – človek a príroda. Aká bola Vaša motivácia, prečo ste sa rozhodli
vydávať časopis?
Časopis sme sa rozhodli vydávať preto, aby sme učiteľom poskytli aktuálne informácie z diania v školstve, informácie o súťažiach, aktivitách
a projektoch, námety na vyučovacie hodiny, motiváciu žiakov a mimoškolskú činnosť, odborné témy, ale aj konkrétne pracovné listy použiteľné priamo na vyučovaní.
Napriek tomu, že je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky
základných škôl, snažili sme sa, aby si v ňom našli svoje aj prírodovedne
i neprírodovedne zameraní učitelia zo všetkých typov škôl, rodičia a verejnosť. Či sa nám to podarilo, nechám na posúdenie čitateľom.
Často som mávala pocit zrýchleného plynutia času, pretože hneď po dokončení jedného čísla bolo
treba pracovať na ďalšom... Počiatočné obavy však rýchlo pominuli, mali sme dostatok príspevkov, stíhali
sme korektúry, prichádzali kladné odozvy, a tak prvý rok vydávania časopisu hodnotím pozitívne.
Aké boli odozvy na časopis? Pozitívne či negatívne?
Dovolila by som si odcitovať časť jednej odozvy, ktorá ma veľmi potešila. Napísala špeciálna pedagogička Lucia: „Chválim váš časák, milé, pekne spracované vecičky, stačí vytiahnuť na hodine a robiť. Minule
bolo dobre spracovaných pár pokusov natoľko, aby som ich mohla použiť s mojimi deviatakmi. Asi ste
jediní, ktorí to takto sem grátis dáte na pomoc ľuďom, nie – predplaťte si, 25 € akciovo za konferenciu
a podobne.“
Chceli sme, aby bol časopis k dispozícii zadarmo a dostupný všetkým, a to sme splnili. Lenže má to
háčik...
Mnohí učitelia chápu absenciu tlačenej formy časopisu ako negatívum. Chceli by si ho chytiť do ruky,
odložiť a znovu sa k nemu vrátiť. Argument, že ho majú odložený na internete či v počítači, neobstojí.
Ako navrhujete tento nedostatok odstrániť?
Podali sme si žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu vydávania odborných časopisov, zameraných na odbornú pomoc zamestnancom materských, základných a stredných škôl a školských zariadení. Teraz čakáme na rozhodnutie komisie. Ak by sme neuspeli,
budeme hľadať sponzora.
Ktoré rubriky boli podľa vás najčítanejšie? Ako spolupracovali s Vami autori? Ako by ste zhodnotili tvorbu, zasielanie príspevkov?
Podľa reakcií čitateľov, odborné témy a prílohy využívali na hodinách, páčilo sa im Jazykové okienko
aj pokusy z chémie. Stály okruh čitateľov si našli Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom. Veľkou inšpiráciou boli aktivity, ktoré prezentovali učitelia, „očarila“ Šintava. Rozhovory s osobnosťami boli často
preberané a analyzované na sociálnych sieťach, keďže v nich bývali zverejňované dôležité informácie, podobne aj niektoré aktuálne témy. Zaujali odborné informácie od PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD.,
riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.
Dostávala som e-maily, v ktorých mi učitelia avizovali pripravované podujatia a pozývali ma na ne.
Žiaľ, z časových dôvodov som nemohla prísť a oni príspevok neposlali. Naši učitelia sú veľmi tvoriví,
pracujú s deťmi aj vo voľnom čase, avšak mnohých z nich písanie zaťažuje. Na druhej strane, všetko zlé
je na niečo dobré, veď práve oni inšpirovali neprírodovedca v našom tíme PhDr. Marcela Olšiaka, PhD.,
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z Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre, nášho trpezlivého korektora, aby sa dal, napriek svojej pracovnej zaťaženosti, na tvorbu Jazykového okienka.
Ktoré osobnosti Vám poskytli rozhovor?
V prvom čísle pozdravil učiteľov na začiatku školského roka a odpovedal na moje otázky minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. V ďalších číslach to boli: riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
Šintava Martin Bodis, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Viliam Kratochvíl, riaditeľka Národného
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská a zastupujúca riaditeľka Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania Gabriela Jakubová. Tieto štyri rozhovory sme nahrávali naživo. Boli veľmi príjemné a pre mňa nezabudnuteľné. Potom mi poslali písomné odpovede na otázky námestníčka generálnej
riaditeľky Metodicko-pedagogického centra Darina Výbohová, člen Kurikulárnej rady MŠVVaŠ SR, predseda Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu a člen pracovnej skupiny ŠVP pre ISCED 0 Branislav
Pupala a prezidentka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková. Všetkým im patrí moja
veľká vďaka.
Ako sa osvedčilo ročné prezentovanie ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, v čom bolo prínosom pre
čitateľov?
Počiatočné obavy z toho, či budem mať každý mesiac o čom písať, sa ukázali ako neopodstatnené. Stal
sa pravý opak – akcií bolo veľa a každý mesiac ma čakalo ťažké rozhodovanie, ktoré z nich nezverejníme.
Bohaté dianie v škole prekvapilo aj mnohých čitateľov, na sociálnej sieti ich nazvali nezmarmi, TOP-školou.
Niektorí boli zaskočení, ako je možné toto všetko stíhať a pritom plniť ŠkVP. V zhode s konštatovaním riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava však usúdili, že to možné je, lebo akcie školy boli aktuálne, v súlade s cieľmi a programom školy, pomocou zážitkového učenia sa sprístupňovalo alebo utvrdzovalo učivo,
aj sa implementovali prierezové témy. Nielen nové formy zážitkového učenia, ale aj ďalšia činnosť počas
školského roka boli zdrojom inšpirácie pre riaditeľov škôl aj učiteľov. Zaujali aj projekty, ktoré realizujú
v Šintave, programy kontinuálneho vzdelávania... Povedané slovami jedného čitateľa: „Šintava očarila“.
Aké zmeny plánujete v ďalšom ročníku vydávania časopisu? Aká bude periodicita, bude aj tlačená
podoba? Prezraďte nám Vaše plány.
V ďalšom ročníku plánujeme dvojmesačnú periodicitu vydávania časopisu. Tlačená verzia Dnešnej
školy, verím, že nezostane len snom. Čo sa týka obsahu, môžem prezradiť, že sa chystáme realizovať vaše
tipy a námety. Predstavíme napríklad niektorých členov nášho redakčného tímu. Obľúbené rubriky určite
zostanú. Boli by sme radi, keby Váš čas strávený s Dnešnou školou bol príjemný a zmysluplný.
Prezradíte, ktorú školu nám budete predstavovať? Alebo bude pokračovať v inšpirovaní Šintava?
Toto si nechajme ako septembrové prekvapenie.
Na záver si dovolím tradičnú otázku: Čo Vás ako šéfredaktorku trápi a čo teší?
Trápi ma nedostatok financií. Trápi ma, keď mi učiteľ povie, že sa mu časopis páči, ale pre nedostatok
času si ho nestíha prečítať.
Teším sa z každého nového príspevku, takže sa teším veľmi často. Teším sa, keď vyberám do článkov
fotografie. Teším sa zo spolupráce v našom redakčnom kolektíve a na tomto mieste všetkým zo srdca ďakujem. Teším sa, že mi neodmietla poskytnúť rozhovor alebo informácie žiadna z oslovených osobností.
Teším sa z množstva nových ľudí, ktorých som spoznala. Teším sa, že som mohla stráviť krásne chvíle v ZŠ
s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Teším sa, keď mi autori článkov napíšu o svojej radosti zo zverejnenia článku. Teším sa, že na rozdiel od niektorých, ktorí rozprávali, čo všetko urobia pre učiteľov a neurobili napriek
tomu, že to majú v náplni práce, za nás hovoria činy. Teším sa na nový ročník, nové témy, nové výzvy.
Najkrajší a neopísateľný pocit mávam po zverejnení nového čísla na našej stránke. Číslo si stiahnem,
preklikávam stránky a vybavujú sa mi pritom krásne spomienky. 
Za rozhovor ďakuje
Mária Filová
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Sloboda či nesloboda
v našom školstve?
Inovovaný Štátny vzdelávací program (ŠPV), ktorý mali možnosť učitelia pripomienkovať do októbra 2013, mal začať platiť od nasledujúceho školského roka. Neudialo sa tak, všetko sa o rok odložilo,
k jeho zavedeniu do praxe by malo dôjsť od septembra 2015.
Prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD., riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, publikoval v Sme blog „Riskantný krok ministerstva školstva“ [1], okolo ktorého sa rozprúdila diskusia.
Oslovila som PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, člena Kurikulárnej rady MŠVVaŠ SR, ktorý je odbornej verejnosti známy ako presadzovateľ spoločnej školy
[2], aby nám priblížil svoj pohľad.
V blogu sa píše:
„Ministerstvo školstva vážne premýšľa nad tým, že vypracuje vzorové učebné osnovy, s ktorými
bude možné pracovať na všetkých typoch škôl. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva sa
nedávno verejne vyjadril, že ministerstvo chce školám ponúknuť osnovy, ktoré by školy už nemuseli
ďalej upravovať.“
Pán riaditeľ, ako vnímaš zámer, ktorý prezentoval generálny riaditeľ sekcie regionálneho
školstva?
Potešil by som sa, keby poskytli vzory a bolo by dostatočne jasné, čo sa očakáva na všetkých typoch škôl. Teraz sa napríklad stáva, že na prijímacích pohovoroch na stredné školy sú otázky z učiva,
ktoré sa podľa nového ŠVP nepreberá. A ako je to možné? Znie to ideálne, mať dokument, ktorý si
školy nemusia, čo ale neznamená, že nemôžu upravovať...
Školstvo a vzdelávací systém sú – prinajmenšom na našom území – už vyše dve stovky rokov nerozlučne späté so štátom. Dnes to znamená, že „pravidlá hry“ v školstve určuje štát, a ja sa teším, ak
podá pomocnú ruku.
Prof. Mistrík sa v svojom blogu pýta:
„Uvedomuje si riskantnosť tohto kroku? Nemalo by namiesto centralizácie podporovať iniciatívu učiteľov?“
A ja sa pýtam: Prečo by vzory, ktoré učitelia môžu, ale nemusia použiť, resp. môžu si ich doplniť
a upraviť, bránili iniciatíve učiteľov? Je pre učiteľov najiniciatívnejšia činnosť vymýšľanie osnov?
V Dnešnej škole č. 3 si môžete prečítať slová riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ)
doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD., o vhodnosti zrušenia učebných osnov vzhľadom na ich značnú duplicitu so Školským vzdelávacím programom (ŠkVP), čím by sa učiteľom odbúralo veľa práce.
Osnovy však zatiaľ zostali, možno ďalšia novela školského zákona ich odstráni. Poskytnutie vzorov
prácu síce úplne neodbúra, ale uľahčí. ŠkVP si školy vypracúvajú podľa ŠVP. Učebné osnovy ešte viac
konkretizujú ŠkVP, ich duplicita je zrejmá, avšak jeden z týchto dokumentov považujem za nevyhnutný, a to nielen pre inšpekciu, ale aj pre riaditeľa školy.
Prekáža mi, že ešte stále nemáme k dispozícii inovovaný ŠVP! Tu boli sťažnosti od učiteľov, na
niektoré predmety viac, iné menej. Učitelia písali, pripomienkovali... Prečo nie je na stránke ŠPÚ
zverejnený aspoň inovovaný ŠVP so zapracovanými pripomienkami? Možno je to preto, že prebieha
ďalšie pripomienkovanie organizáciami. Škoda, že na stránke nie je k tomuto procesu žiadna informácia. Učiteľov to zaujíma, aj sa mnohí boja, že budú nemilo prekvapení. Takto by sa predišlo obavám
a neistote.
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Prof. Mistrík v príspevku uvádza:
„Hoci slovenská reforma nebola dotiahnutá, priniesla aj k nám konečne oficiálne danú možnosť, aby sa školy diferencovali. Učitelia sa hnevali, lebo neboli na tento systém pripravení, ministerstvo ich dostatočne nesaturovalo učebnicami, ale čiastočná voľnosť bola na svete. Postupne si mnohí
zvykajú a tešia sa z nadobudnutej slobody.“
Ako to vnímaš Ty a učitelia v Šintave? Tešia sa zo slobody?
Toto je sloboda? V čom je táto sloboda? V tvorení dokumentov? V presúvaní predmetov? My takúto slobodu nepotrebujeme. My chceme byť slobodní v tom, ako učiť.
Učitelia a riaditelia sa boja, aby sa neopakoval rok 2008. Rozdiel je len v tom, že už každý má
urobené dokumenty, a ak sa mu aj neosvedčili, povie si, načo inovovať, budú zmeny. Zjednodušilo
sa niečo? Aké nápravy sa urobili? Smutné sú argumenty zástancov súčasného stavu/chaosu – tešte sa
riaditelia, učitelia – zmeny prinesú ešte viac byrokracie, budete musieť prepisovať dokumenty... Len
strašia a strašia nielen na sociálnych sieťach...
Prof. Mistrík v blogu zdôvodňuje kroky ministerstva nasledovne:
„Možno to chcú urobiť v dobrej viere – doteraz sa mnohí učitelia nevysporiadali s tým, že si
môžu a musia upravovať celoštátne určený obsah vzdelávania pre seba. Je stále veľa slabšie motivovaných učiteľov, ktorým sa to nechce robiť, aj veľa takých, ktorí to proste nevedia. Z tohto hľadiska
je snaha ministerstva pochopiteľná.
Je to však veľmi riskantný krok. Jeho výsledkom bude, že aj tí viac motivovaní prestanú tvoriť
svoje vlastné osnovy – veď kto by robil prácu, ktorú urobiť netreba? Kto by po večeroch upravoval
celoštátne štandardy a napĺňal ich svojím obsahom, keď všetko dostane hotové?“
Priznávam sa, mňa táto večerná tvorba neoslovila napriek tomu, že som dostatočne motivovaná. Pociťuješ podobné obavy, ako opísal autor?
Ja ako riaditeľ a učiteľ tieto obavy nezdieľam. Viem, že sú aktívni učitelia, ale aj takí, ktorí nevenujú veľa času sebazdokonaľovaniu sa. Pýtam sa: Je upravovanie celoštátnych štandardov po večeroch
tvorivou činnosťou učiteľov? Možno do určitej miery áno, ale načo začínať od nuly, keď máme organizácie, ktorých je to hlavnou náplňou práce. Nech zverejnia niečo inšpiratívne! Ak to bude dobré,
tak to použijem. Získaný čas využijem na hľadanie nových metód, foriem, aby moje vyučovanie bolo
moderné, inovatívne a kreatívne, ale aj na relax.
Tvoriť nový obsah predmetov sa veru neučí na pedagogických fakultách. Práve mladí učitelia bez
praxe s tým môžu mať problém...
Čo myslí prof. Mistrík pod pojmom celoštátne štandardy? Predpokladám, že obsahový a výkonový štandard súčasného ŠVP. Verím, že sa dočkáme kvalitného ŠVP, čakáme už dlho. Páči sa mi idea, že
by sme ho nemuseli kopírovať do ŠkVP, ale len naň dať odkaz a do ŠkVP uviesť len zmeny, doplnenia,
súvisiace s osobitosťami školy. Teda to, o čom sa v blogu píše, že nám chcú vziať?
V ďalšej časti príspevku prof. Mistrík píše o jednotnom školstve na Slovensku:
„Podobný krok môže viesť k reálnemu odbúraniu dvojstupňovej tvorby vzdelávacieho obsahu
a k centrálnemu určovaniu tohto obsahu. Teda k jednotnému školstvu, lebo od jednotného obsahu je
už len krok k jednotným metódam, k jednotnému harmonogramu, k jednotnej organizácii...“
K týmto myšlienkam len dodám, že je to neopodstatnená obava. Celoštátne štandardy majú
v mnohých štátoch a nikto ich neobviňuje, že by boli jednotní. Pripomínam, že spoločná škola je
zameraná na materské a základné školy. Stredné školy by mali byť viac špecializované. Mať spoločný
základ v základnej škole je nevyhnutné!
„Ak by chcelo skutočne posilniť dvojstupňový model tvorby obsahu vzdelávania, rozbehlo by
ďalšie projekty na vzdelávanie učiteľov – odporúča prof. Mistrík. Jeden už prebehol, riadil ho Štátny
inštitút odborného vzdelávania a stovky učiteľov boli vyškolení. Ministerstvo má dosť európskych
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fondov na to, aby financovalo ďalšie projekty školenia učiteľov. (Stačí nemíňať ich na nezmyselné
nákupy, nedá mi nespomenúť Planétu vedomostí...)“
Aký je Tvoj názor na zameranie projektov na vzdelávanie učiteľov, v ktorých by sa učili tvorbu
učebných osnov? Niektorí učitelia boli na školeniach, iní boli odkázaní sami na seba. V tomto má
zrejme prof. Mistrík pravdu, mnohí učitelia učebné osnovy tvoriť nevedia, získali ich z internetu,
príp. od známych z iných škôl. Súhlasíš s jeho odporúčaním na využitie európskych fondov?
Načo školiť učiteľov na tvorbu niečoho, čo sa dá vyriešiť zjednodušením? Niet nad dobré vzory
a nik pritom nepodceňuje našich učiteľov! Nech organizácie ponúkajú také vzdelávania, ktoré by inšpirovali učiteľov, ukázali im nové metódy a formy práce...
„Namiesto tejto aktívnej cesty a namiesto podpory samostatnosti učiteľov si ministerstvo volí
podporu pasívnosti učiteľov. Nepodporí ich tvorivosť, ale ponúkne im všetko hotové. Niekoľko ľudí
pri Štátnom pedagogickom ústave a Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ktoré to majú na
starosti) vytvorí celoštátne osnovy a ministerskí úradníci ich schvália pre celé Slovensko. Tí ľudia pri
ústavoch sú často výbornými odborníkmi – ale nikdy nemôžu postihnúť potreby a možnosti všetkých
škôl. To môžu len školy samotné.“
Ako sa Ty pozeráš na proces tvorby kurikulárnych dokumentov?
Pri ŠPÚ pracujú predmetové komisie, v ktorých sú aj učitelia z praxe. Otázka je, do akej miery
sú akceptované ich názory. Komisie majú možnosť externej spolupráce a pripomienkovania učiteľmi
a mali by byť na takej úrovni, aby boli schopné vypracovať kvalitné dokumenty. Pri takomto spôsobe
tvorby by nemalo byť problémom vhodné rozdelenie učiva do ročníkov. Učiteľom nič nebráni zvoliť si
v rámci ročníka poradie tematických celkov aj počty hodín na ne, reagovať na hodinách na aktuálne
dianie, tvoriť si vlastné materiály, zvoliť si svoje metódy a formy... Všetko podľa vlastného uváženia,
v súlade s možnosťami a potrebami školy. V prípade požadovanej radikálnej zmeny môže škola požiadať o experiment. Žiaľ, že do podoby ŠVP nie je zapojená kurikulárna rada.
V závere blogu autor konštatuje:
„Asi je nápad vytvoriť jednotné osnovy len jedným z krokov v dlhodobej snahe ministerstva
všetko ovládať.
Ministerstvo tak ukazuje jediný model myslenia: Máme v školstve problém? Nenecháme ľudí
v školách, aby ho riešili, vyriešime ho centrálne. Pri nastavovaní podmienok pre školstvo je to logické myslenie. Ale pri určovaní obsahu vzdelávania už centralizácia dávno prestala fungovať.“
Obavy prof. Mistríka v závere blogu o snahe ministerstva ovládať školstvo jednotnými osnovami i obavy z centralizácie pokladám za neopodstatnené. Vážim si prof. Mistríka, ale nezdieľam jeho
pohľad.
Ďakujem za názory.
Helena Vicenová
[1]. Mistrík, E.: Riskantný krok ministerstva školstva. [online]. Dostupné na internete:
http://mistrik.blog.sme.sk/c/356676/riskantny-krok-ministerstva-skolstva.html (cit. 25. 5. 2014).
[2]. Bodis, M.: Spoločná škola. [online]. Dostupné na internete:
http://www.zssintava.edu.sk/index.php/informacie/spolocna-skola (cit. 25. 5. 2014).
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Karol Jesenák: Potrebujú učitelia chémie
vedieť niečo o geológii?
Na otázku položenú v názve tohto príspevku možno odpovedať jednoznačne: Učitelia chémie na
základných a stredných školách geológiu nepotrebujú. Odpoveď možno rozšíriť aj o tvrdenie, že geologické vedomosti nepotrebuje dokonca ani väčšina vysokoškolských učiteľov. Snáď správnejšia modifikácia tohto tvrdenia je tá, že väčšina učiteľov chémie sa bez geologických vedomostí pravdepodobne zaobíde. Napriek tomu, cieľom tohto príspevku je pokus o predostrenie niekoľkých významných
dôvodov, pre ktoré predsa len možno považovať využívanie geologických informácií pri vyučovaní
chemických tém za veľmi užitočné.
Na úvod by sme sa mohli pozastaviť nad všeobecným vzťahom medzi geológiou a chémiou. V minulosti bol vzťah medzi oboma vednými disciplínami veľmi úzky. Ťažba rudných surovín a ich následné
spracovanie s cieľom získania čistých kovov vyžadovalo úzku kooperáciu medzi špecialistami z oboch
oblastí. Prvými známymi čistými látkami boli drahé kovy, ortuť a neskôr aj rôzne minerály. Napriek
tomu, že ťažba a spracovanie nerastných surovín aj dnes vyžaduje spoluprácu geológov a chemikov,
situácia sa zmenila, pretože počet syntetických látok neuveriteľným spôsobom narástol. Syntetických
látok je približne desaťtisíckrát viac ako anorganických látok, ktoré sa vyskytujú v prírode. (Dnes je
známych približne 70 miliónov syntetických látok a približne 5 600 minerálov.) Znamená to, že väčšina chemikov sa v súčasnosti priamo alebo nepriamo zaoberá práve syntetickými látkami. Dôsledkom
toho je, že mnoho chemikov má dosť skreslený názor na prácu geológov. Ten sa obmedzuje na konštatovanie, že hlavný úžitok práce geológov spočíva predovšetkým vo vyhľadávaní nerastných surovín,
pričom, naopak, využívanie chémie pri riešení geologických úloh je najmä v rôznych analytických metódach zisťovania chemického zloženia minerálov a hornín. Ešte v nedávnej minulosti bola významná
oblasť kooperácie medzi chemikmi a mineralógmi riešenie štruktúr minerálov metódami röntgenovej
difrakčnej analýzy. (Ide o metódu, ktorej cieľom je zistenie priestorového rozmiestnenia jednotlivých
atómov v molekulách.) Vzhľadom na bezkonkurenčne vysoký počet syntetických látok a nízku frekvenciu objavovania nových minerálov je v súčasnosti tento typ spolupráce už takmer mizivý.
Na vzťah medzi chémiou a geológiou sa možno dívať z rôznych pohľadov. Jeden z nich je napríklad perspektíva získania zamestnania absolventov škôl. Ak z tohto pohľadu porovnávame časovú
periódu medzi koncom 2. svetovej vojny a koncom minulého tisícročia na jednej strane, s uplynulým
obdobím nového tisícročia na strane druhej, vidíme tu obrovskú kvalitatívnu zmenu. Kým prvé obdobie predstavovalo konjunktúru ťažby rúd na Slovensku, druhé obdobie znamenalo takmer jej úplný
zánik. (V súčasnosti sa na Slovensku ťaží už iba zlato.) Preto, kým v minulom období ťažobný a spracovateľský priemysel potreboval odborníkov z oboch oblastí, čo sa odrazilo aj v požiadavkách spoločnosti na kvalitné geologické vzdelanie absolventov škôl, v súčasnosti takáto potreba na Slovensku už
takmer neexistuje.
Výrazné zníženie spoločenskej objednávky práce geológov by sme mohli považovať za ďalší argument v prospech vylučovania geologických znalostí zo vzdelávania prírodovedných predmetov. Takýto
prístup však možno považovať za neprijateľný z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že napriek veľkej prevahe
syntetických anorganických produktov nad látkami prírodného pôvodu je ich hmotnostné zastúpenie
v životnom prostredí stále nepatrné a táto situácia sa nezmení ani v budúcnosti. Zároveň, primárnymi
východiskovými látkami pre výrobu všetkých umelých produktov sú nerastné suroviny, teda hlavný
predmet skúmania geológie. Akékoľvek úspechy bude dosahovať chemický výskum pri objavovaní
nových – a často i vo verejnosti populárnych látok – ich výroba nikdy nebude môcť konkurovať množstvu ťažených anorganických surovín. Vzájomné interakcie a premeny hornín a minerálov budú vždy
najvýznamnejšími chemickými a fyzikálno-chemickými dejmi na našej planéte. Taktiež, chemické
a fyzikálno-chemické deje hornín a minerálov so syntetickými látkami sú mimoriadne významné
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z environmentálneho hľadiska. To sú dôvody, prečo tieto deje nemôžu prírodovedné predmety, bez
vážnych dôsledkov na úrovni vzdelávania, ignorovať.
Z pedagogického hľadiska je ignorovanie geológie chemikmi veľmi nevýhodné. Chemici sa tým
pripravujú o veľmi užitočný, názorný a emocionálne silný prostriedok pri vysvetľovaní rôznych tém.
Akých? Predovšetkým z oblasti anorganickej chémie. Napríklad témy obrovskej variability foriem anorganických látok, ktorá je v bežných učebniciach chémie zastúpená minimálne. Taktiež témy vzťahu medzi obsahom prímesí v látkach a ich fyzikálnymi vlastnosťami, ktorá sa dá vysvetľovať práve porovnávaním niektorých vlastností čistých látok (napr. optických) s ich analógmi v prírode (minerálmi). Geológia
je užitočná aj pri vysvetľovaní rôznych chemických a fyzikálnych dejov, lebo tieto prebiehajú v prírode
v neporovnateľne väčšom rozsahu ako v chemických laboratóriách. Ich výsledok je neprehliadnuteľný
a, navyše, je k dispozícii zadarmo. Vo všeobecnosti úspech akejkoľvek vzdelávacej činnosti závisí od toho, do akej miery sa podarí učiteľom emocionálne angažovať študentov pre určitú tému. V tomto ohľade
môže byť geológia pre chemikov veľmi užitočná. Séria článkov, uverejňovaná v tomto časopise autorom
tohto príspevku, je práve pokusom o potvrdenie tohto názoru.

Uhličitan vápenatý je ako laboratórna chemikália dodávaná zvyčajne v podobe bieleho prášku, ktorý sa na
pohľad veľmi nelíši od tisícok iných látok. Prírodné formy uhličitanu vápenatého (na obrázkoch) sa však od
laboratórnej chemikálie môžu veľmi odlišovať. Ako chemici by sme mohli tieto odlišnosti pripísať rôznym nečistotám, v čom by sme mali iba čiastočnú pravdu, a ďalej sa by sme sa týmto problémom nemuseli zaoberať.
Na druhej strane, práve tieto odlišnosti poskytujú dobrú príležitosť na vysvetľovanie mnohých jednoznačne
chemických tém. Preto by bolo veľkou škodou ju nevyužiť. Posledný obrázok ukazuje vápenaté schránky malých živočíchov v morských sedimentoch.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Exkurzia v čistiarni odpadových
vôd v Tomášove
Súčasťou projektu „Voda“ na hodinách
chémie v šiestom a siedmom ročníku v našej
základnej škole býva absolvovanie exkurzie
do čistiarne odpadových vôd v Tomášove. Už
tradične nás ňou aj v tomto roku sprevádzal
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD., vedúci
Oddelenia organickej chémie Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Obec Tomášov leží v strede trojuholníka Bratislava, Šamorín, Senec – okresné mesto hornej časti
Žitného ostrova pri Malom Dunaji. Má vlastnú čistiareň odpadových vôd, ktorá je zmodernizovaná
a dimenzovaná tak, aby zvládla nápor odpadovej vody z novovybudovaných obytných zón v Tomášove.
Exkurzia sa začala pred bránou Základnej školy v Tomášove, aby žiaci pochopili princíp odtekania
odpadovej vody do odpadových rúr a následné napojenie na kanalizačnú sieť. Prof. Kaszonyi zdôraznil žiakom, aký materiál odchádza a rozkladá sa v kanalizačnom potrubí a, naopak, ktoré materiály
– medzi nimi aj materiály bežnej spotreby – spôsobujú havarijný stav kanalizácie. Celý proces odtoku
odpadovej vody, proces zachytávania hrubých nečistôt, rozomieľania nečistôt, prácu čerpadiel počas
trasy odpadovej vody po obci Tomášov, videli žiaci v odkrytých kanalizačných poklopoch a šachtách,
resp. čistiacich kusoch.

Takto sme sa dostali k čistiarni, kde sa žiaci stali poslucháčmi odbornej prednášky o biologickom
čistení odpadovej vody. Názorná ukážka vzorky odpadovej vody, v ktorej prebieha biologické čistenie
a zároveň proces usadzovania, pomohla žiakom pochopiť princíp prečistenia. Mali sme možnosť nahliadnuť do strojovne a vypočuť si priebeh technologického procesu čistenia.
Na záver sme sa išli presvedčiť, aká voda odteká do toku Malého Dunaja. Fauna a flóra pri ústí
potrubia, z ktorého vytekala prečistená odpadová voda, bola plná života.
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Odpadová voda počas procesu čistenia – vháňanie
vzduchu.

Cesta k Malému Dunaju. Sledujeme vyústenie prečistenej odpadovej vody do Malého Dunaja a život fauny
a flóry v okolí.

Ing. Michaela Luteránová
ZŠ Tomášov
Školská 7, 900 44 Tomášov
mluteranova@azet.sk
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Hvezdáreň v Sobotišti – spomienky
a perspektívy
Obec Sobotište, nachádzajúca sa v severovýchodnom
cípe Záhoria, má nielen bohatú históriu siahajúcu minimálne do 13. storočia, ale pochváliť sa môže i súčasnými
aktivitami. V areáli tunajšej základnej školy sa nachádza
jedna budova atypická nielen svojimi miniatúrnymi rozmermi, ale aj neobvyklou strechou. Ide o budovu hvezdárničky vybudovanú nadšencami pod vedením bývalého riaditeľa školy Mgr. Ladislava Košinára. Postavená bola v rámci Akcie Z a ako pôsobisko
astronomického krúžku začala fungovať na začiatku školského roka 1972/73.
Za vyše štyridsať rokov svojej existencie prešli cez jej bránu a zvedavým očkom nakukli do teleskopu mnohí priaznivci očarujúcej vedy – astronómie. Po založení Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti jej význam vzrástol, okrem práce s mladou generáciou žiakov a študentov
sa stala centrom poznávania vesmíru aj pre širšie skupiny pozorovateľov z regiónu Záhoria i mimo
neho. Začalo sa s astrofotografiou, najskôr klasickou na filmový materiál, neskôr digitálnou. Snímky
hviezdnej oblohy z našej vlastnej produkcie viackrát ilustrovali články v novinách, časopisoch, na internetových stránkach a objavovali sa aj v spravodajstve televíznych staníc.

Pohľad na budovu hvezdárne.

Večerné pozorovanie na nádvorí hvezdárne.

Členovia astronomického krúžku pri príprave
na vedomostnú súťaž.

Pozorovanie prenosným teleskopom Dobsonovho typu.
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Mesiac krátko pred prvou štvrťou je skutočne
fotogenický.

Polárna žiara nad hvezdárňou (20. 11. 2003).

Hmlovina v súhvezdí Orióna je najkrajším objektom Kométa Hyakutake – jedna z najkrajších komét 20.
zimnej oblohy.
storočia.
Ako vyjadrenie uznania za popularizáciu astronómie bola v roku 2001 pomenovaná jedna z planétok hlavného pásu (telesá obiehajúce medzi Marsom a Jupiterom) po obci Sobotište, čo bol zároveň
veľmi pekný darček od jej objaviteľa Mgr. Petra Kušniráka k 750. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci. Podobného ocenenia sa dostalo i zakladateľovi hvezdárne a planétka číslo 16869 nesie od roku
2009 meno Košinár.
V súčasnosti je vo výbave pozorovateľne viacero ďalekohľadov a optických prístrojov. Na sledovanie nočnej oblohy sa v najväčšej miere využíva dvojica teleskopov – šošovkový (refraktor) a zrkadlový
ďalekohľad (reflektor) Newtonovho typu s podobnými optickými parametrami (priemer objektívu
150 mm, ohnisková vzdialenosť 750 mm). Dobsonov teleskop (300/1200) je prenosný a väčšinou ním
pozorujeme na výjazdoch mimo areálu hvezdárne. Obohatením „optického parku“ bol aj špeciálny
ďalekohľad na štúdium javov v atmosfére Slnka. Ku všetkým prístrojom možno pripojiť digitálny fotoaparát, farebnú CCD kameru alebo vysokocitlivú čiernobielu televíznu kameru a výsledky pozorovaní
tak archivovať na ďalšie využitie a spracovanie.
Hoci naša hvezdáreň nie je profesionálnym astronomickým zariadením a celú činnosť vykonávame na dobrovoľníckej báze, máme i plány do budúcna. Vzhľadom na nízku kapacitu prednáškovej
miestnosti by sme chceli zrealizovať prístavbu, ktorá by umožnila tento problém vyriešiť a tiež zmodernizovať otáčanie kupoly. Samozrejme, prajeme si spokojných návštevníkov a veľa jasných nocí.
RNDr. Svetozár Štefeček
Gymnázium L. Novomeského
Dlhá 1037, 905 01 Senica
sveste@hvezdaren-sobotiste.sk
Fotografie: Svetozár Štefeček
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
Kde sa ťažilo a kde sa vyrábalo železo
na Slovensku II
Pripomeňme si, že v prvom článku venovanom tejto téme sme sa zaoberali najmä miestami ťažby, ktoré by sme
mohli považovať za celkom atraktívne, pretože sa nachádzali
v Nízkych Tatrách. K nim však treba pridať aj ťažbu hematitu
v Belianskych Tatrách pri obci Tatranská Javorina.
Teraz však opustíme naše najvyššie hory a vydáme sa do nižšie položených miest na východe Slovenska. Tam nájdeme miesta,
ktoré z hľadiska rozsahu ťažby železných rúd možno jednoznačne
Siderit sa v Rudňanoch často vyskytoval považovať za najvýznamnejšie. Prvou takouto lokalitou je obec
Rudňany v blízkosti Spišskej Novej Vsi. Obec sa nachádza v naspolu s baritom (biely minerál).
šom najrozsiahlejšom pohorí – Slovenskom rudohorí.

Menej slávnou pamiatkou na banskú činnosť v okolí Rudňan je
odkalovacia nádrž. Vyzerá síce dobre, ale absencia vegetácie na jej
Siderit sa v Rudňanoch často vyskytoval brehoch hovorí o prítomnosti mnohých toxických látok vo vode a jej
sedimentoch.
spolu s baritom (biely minerál).
Niekdajší názov tohto pohoria bol Slovenské Krušnohorie, avšak dnešný názov pohoria je výstižnejší, pretože jasne vyjadruje vysokú koncentráciu výskytu rudných žíl. Rudňany sú starou banskou
obcou, ktorej pôvodný názov bol Koterbach. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa v nej ťažili medené a strieborné rudy. V dvadsiatom storočí tu bola najvyššia intenzita ťažby polymetalických rúd
v Československu. Najväčšia časť však pripadala na železné rudy, ktorých hlavnou zložkou bol siderit.
Miestna sideritová žila mala dĺžku 7 kilometrov a maximálnu hrúbku približne štyridsať metrov, čo
predstavovalo dokonca celosvetový unikát pre tento typ železnej rudy. Veľký rozvoj ťažby sideritu
v Rudňanoch nastal až po dostavbe Košicko-bohumínskej železnice v roku 1874, ktorou sa vyriešil
dovtedajší problém transportu rudy do spracovateľských podnikov. Po dostavbe železnice sa ruda prevážala do Košíc a vyrobené železo sa spracovávalo vo Vítkovických železiarňach. Neskôr sa železo začalo vyrábať už iba v Košiciach. Okrem železa sa však z ťažených rúd získavala aj meď a ortuť. Ďalším
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produktom ťažby bol biely minerál barit (BaSO4). Do ukončenia ťažby v roku 1989 sa v Rudňanoch
vyťažilo približne 400 000 ton rudy, ktorej veľká časť sa však už spracovávala v miestnom podniku. Tak
ako to zvyčajne v minulosti bývalo zvykom, po rozsiahlej banskej činnosti zostalo mnoho nepríjemných pozostatkov, napríklad v podobe rozpadajúcich sa stavieb niekdajších podnikov alebo odkalovacích nádrží, do ktorých sa vypúšťal odpad z týchto podnikov.
K ďalším významným oblastiam ťažby železných rúd patril Železník a Nižná Slaná. Železník je
jeden z kopcov v Revúckej vrchovine, kde sa nachádzalo ložisko kvalitnej limonitovej rudy a zároveň
aj ložisko sideritu. Od 15. storočia sa tu ťažilo najskôr povrchovým spôsobom, hlbinné bane sa začali
budovať až v roku 1852. Začiatkom druhej polovice 19. storočia patrili miestne bane k najväčším železnorudným baniam v Uhorsku. Ruda ťažená v tejto oblasti zásobovala blízke obce veľkým počtom
pražiacich pecí a hámrov. Napríklad už v 16. storočí tu bolo 18 pecí a 6 hámrov. Dodnes sa zachovala vysoká pec v blízkych Červeňanoch. Z baní sa ruda začiatkom 19. storočia dopravovala najskôr
koľajovými vozíkmi do blízkeho Sirku, neskôr v roku 1884 bola postavená lanová dráha do Likiera
a v roku 1902 bola zavedená do prevádzky aj lanovka do Tisovca. História ťažby rúd v Železníku končí
v roku 1966.
Nižná Slaná je stará banícka obec ležiaca v údolí rieky Slaná. Táto obec stojí za povšimnutie najmä preto, že je poslednou lokalitou ťažby železnej
rudy na Slovensku. V obci sa nachádza technická
pamiatka vysoká pec Huta Etelka, ktorá bola súčasťou niekdajšieho veľkého priemyselného podniku.
Postavil ju Emanuel Andrássy v roku 1867. Huta
bola v prevádzke až do roku 1907. V údolí rieky
Slaná je ďalšia významná obec Vlachovo. V jej blízkosti bol v minulosti priemyselný komplex nazývaný Karlova huta, ktorého hlavnými časťami boli
vysoká pec, spracovávajúca železnú rudu z blízHuta Etelka bola súčasťou niekdajšieho veľkého kych baní, a zlievareň. Hutu postavil v roku 1843
priemyselného podniku v Nižnej Slanej. Postavil ju Karol Andrássy (podľa neho má aj názov); vysoká
Emanuel Andrássy v roku 1867 na mieste staršej tzv. pec bola postavená až v roku 1870 a pracovala do
slovenskej pece. Huta bola v prevádzke v rokoch 1867 roku 1907. Táto vysoká pec patrí k najvýznamnejším technickým pamiatkam na Slovensku, avšak jej
až 1907.
súčasný stav je už takmer beznádejný.
Železná ruda sa ťažila aj v baniach v Rožňave a v jej blízkosti. Za zmienku stojí obec Drnava,
ležiaca necelých 15 km východne od Rožňavy. Jej história je tiež od 15. storočia spojená s banskou
činnosťou a následným spracovaním rudy. Bolo tu niekoľko vysokých pecí a hámrov. Od začiatku 19.
storočia tu bol významný železiarsky podnik. V miestnej zlievarni boli napríklad vyrobené aj dielce
pre prvý most cez Dunaj na území dnešnej Budapešti (Széchényiho most). Tento most bol postavený
v rokoch 1839 až 1849 a spájal mestskú časť Budín a Pešť. Zlievarenské výrobky z tohto podniku boli
oceňované aj v rôznych častiach Európy, medzi iným aj na Svetovej priemyselnej výstave v Paríži v roku 1855. Podnik zastavil činnosť v roku 1915. Banská činnosť v okolí Drnavy bola ukončená začiatkom
sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Gemer bol počas niekoľkých storočí najvýznamnejšou železiarskou oblasťou Slovenska, a podobne ako aj niektoré iné banské oblasti, môže slúžiť ako príklad negatívnych aj pozitívnych dôsledkov
banskej činnosti. Negatívnych dôsledkov v podobe už spomínaných zdevastovaných a kontaminovaných území a pozitívnych v podobe mnohých krásnych objektov, ako sú napríklad kaštieľ v Betliari,
hrad Krásna Hôrka, mnohé budovy v Rožňave a, samozrejme, aj v podobe početných umeleckých diel
v týchto objektoch. Náš súčasný najväčší oceliarenský podnik U. S. Steel Košice nám taktiež nepriamo
pripomína slávnu minulosť ťažby a spracovania železa na Slovensku, pretože založenie jeho predchodcu, ktorým boli Východoslovenské železiarne, nadväzovalo na túto históriu.
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Opustime teraz najvýznamnejšiu „železiarsku“
oblasť Slovenska a zastavme sa na Orave v lokalite s názvom Františkova huta. Dnes sú to už len ruiny niekdajšieho oravského železiarskeho podniku,
ktorý bol postavený v roku 1836. Nachádza sa na katastrálnom území obce Nižná, približne 2 km od obce
Zuberec. Železiareň bola zásobovaná rudou z blízkeho
alebo vzdialenejšieho okolia, napríklad zo Zuberca,
Oravíc, Chyžného, Likavky, Juráňovej doliny, Habovky
a Malatinej. Miestne rudy boli však dosť nekvalitné, čo
bol jeden z dôvodov, prečo podnik zanikol už v roku
Ruiny niekdajšej Františkovej Hute na Orave. 1863. Keď už sme však na Orave, nemôžeme opomeZávod bol postavený v roku 1836 a výrobu skon- núť nášho najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu feročil v roku 1863. (Autor snímky: Ladislav Blaško) zliatin s názvom Oravské ferozliatinové závody (OFZ,
a. s., Istebné). Podnik začal vyrábať prvé ferozliatiny už
v roku 1952. V súčasnosti táto spoločnosť vyrába ferozliatiny na báze kremíka (ferosilícium) a mangánu (feromangán). Obsah kremíka v prvom type zliatin sa pohybuje v rozsahu 45 až 75 hmot. %.
Feromangán z tohto podniku obsahuje 76 hmot. % mangánu. Tretím najdôležitejším výrobkom tohto
podniku je silikomangán, zliatina železa, kremíka a mangánu. Obsahuje približne 66 % mangánu,
16 % kremíka, 16 % železa, 2 % uhlíka. Uvedené zliatiny sa vyrábajú v elektrických oblúkových peciach a ich hlavné využitie je pri výrobe ocelí. Zliatiny železa (podobne je to u iných kovov) majú vo
všeobecnosti veľmi rozdielne vlastnosti od samotného železa. Tak napríklad teplota tavenia spomenutých ferozliatin sa pohybuje v rozsahu 1100 až 1300 °C, čo je výrazne vyššia teplota, ako má čisté železo
(približne 538 °C). Vedľajším produktom výroby ferozliatín je jemnozrnný oxid kremičitý, vznikajúci
kondenzáciou pár SiO2 v elektrických peciach. Používa sa predovšetkým ako aditívum do cementu,
žiaruvzdorných a stavebných materiálov, papiera, pigmentov a do gumy.

Pohľad na náš významný podnik Oravské ferozliatinové zá- Zliatina ferosilícium – jeden z troch hlavných
vody, a. s. Istebné. (Snímka: archív OFZ, a. s. Istebné)
produktov podniku v Istebnom.
Doteraz sme spomenuli dva veľké podniky, ktoré ešte stále vyrábajú produkty, ktorých hlavnou
zložkou je chemický prvok železo. Ani jeden z týchto podnikov ich už však v súčasnosti nevyrába zo
slovenských rúd. Pridajme k týmto dvom podnikom podnik tretí. Sú ním železiarne v Podbrezovej.
Tie síce vždy boli orientované na spracovanie druhotných surovín (železného šrotu), avšak železiarne vznikli ako priamy dôsledok niekdajšej vysokej koncentrácie železiarskej výroby na Horehroní,
ktorá spracovávala aj miestnu rudu. Takzvaný Hrončiansky železiarsky komplex, združujúci podniky
v Hronci, Pohronskej Polhore, Tisovci, Ľubietovej, Ponickej Hute, Podbrezovej, Piesku, Osrblí a na
iných miestach, bol od konca 18. do polovice 19. storočia najvýznamnejším železiarskym združením
v Uhorsku. Železiarne v Podbrezovej patria dnes k veľmi malej skupine tých podnikov na Slovensku,
ktoré majú viac ako stopäťdesiatročnú históriu. To nemôžeme považovať za maličkosť.
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Podbrezovské železiarne boli založené
v roku 1840 a prvými výrobkami tohto podniku boli koľajnice, železné tyče a plechy. Čoskoro
sa však táto továreň prednostne preorientovala
na výrobu rúr. V roku 1883 tu bola uvedená
do prevádzky moderná technológia na výrobu
valcovaných a ťahaných zvarovaných rúr, čím
vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku závod získal
úplné prvenstvo. V roku 1949 sa Podbrezová
stala sídlom veľkého hutnícko-strojárenského
kombinátu s názvom Švermove železiarne,
ktorý združoval ďalšie železiarske podniky
v Tisovci, Hronci, Brezne, Závadke, Piesku,
Letecký pohľad na železiarsky podnik v Podbrezovej, Kostelci, Týništi nad Orlicí a v Brne. Železiarne
orientujúci sa na výrobu oceľových rúr. (Obrázok: archív Podbrezová sú prosperujúcim podnikom, vyŽeleziarne Podbrezová, a. s.)
vážajúcim svoje výrobky do mnohých krajín.
Pri našich potulkách sme sa zastavili na miestach, ktoré sú významné najmä z hľadiska najnovšej
histórie ťažby a spracovania železa na Slovensku. Tu však treba spomenúť, že táto história je omnoho
staršia. Prví na našom území vyrábali železo Kelti. Začiatok tejto výroby siaha približne do obdobia
400 rokov pred naším letopočtom, čo bolo omnoho neskôr, ako sa začalo železo vyrábať v Anatólii, na
území dnešného Turecka a Iraku (v polovici 3. tisícročia pred naším letopočtom). S výrobou pokračovali potom Slovania. V 10. až 13. storočí sa železo vyrábalo hlavne v okolí riek Slaná, Hnilec a Bodva.
V 14. až 17. storočí boli pece a hámre napríklad v Gelnici, Rožňave, Muráni, Špišskej Novej Vsi, Jasove
a Štítniku. Prvá vysoká pec bola postavená v Ľubietovej v roku 1692. V novej histórii 19. storočia by sme
mali ešte spomenúť mnohé Coburgove závody, napríklad v Dobšinej, Stratenej, Mlynkách a na Pohroní,
pretože práve nemecké knieža Ferdinand Georg August Coburg spolu s Andrássyovcami ovládal väčšinu
železiarskeho priemyslu na Slovensku. Možno sa spýtať, ako je možné, že knieža narodené v bavorskom
Coburgu u nás ťažilo a vyrábalo železo. Odpoveď je jednoduchá. Coburg si vzal dcéru vlastníka väčšiny
železiarskych podnikov na Horehroní. Ten sa volal František Jozef Koháry a po jeho úmrtí v roku 1826
tak prešiel všetok majetok na rodinu jeho dcéry a neskôr aj na jedného z ich synov Augustína Coburga
a v ďalšej generácii na vnuka Filipa Coburga. Coburgove podniky však neboli už iba na Horehroní, ale aj
na východe a západe dnešného Slovenska, napríklad v Stratenej, Dobšinej, Červeňanoch a Trnave.
Téma ťažby spracovania železa na Slovensku si nepochybne zaslúži našu pozornosť. Dôvody sú jasné:
Na území dnešného Slovenska totiž existovalo mnoho desiatok miest, v ktorých sa ťažila a spracovávala
železná ruda, pričom obrovský rozsah týchto činností výrazným spôsobom priamo ovplyvnil bohatstvo
mnohých miest na Slovensku. Zároveň však mal aj pozitívny vplyv na úroveň nášho technického vzdelania.
Na záver (v súvislosti s výrobou železa) ako chemici by sme si mohli vystačiť s konštatovaním, že
jej základom je redukcia oxidu železitého uhlíkom a oxidom uhoľnatým. Lenže hutníctvo železa má
niekoľkotisícročnú históriu a jeho vývoj – aj s ohľadom na veľkú variabilitu chemického zloženia železných rúd – je omnoho širšia téma ako dve celkom obyčajné oxidačno-redukčné reakcie.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Základná škola s materskou školou
kráľa Svätopluka
v Šintave
Začiatok mája sa v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
Šintava niesol v znamení osláv – boli to oslavy
69. výročia oslobodenia našej vlasti a oslavy Dňa
matiek.
Májová reportáž je poslednou z tohtoročnej série, a preto som poprosila o záverečné slová toho najpovolanejšieho – riaditeľa školy
PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD.

Máj

O oslavách 69. výročia oslobodenia napísal v blogu na stránke Šintava. EDU PaedDr. Ján Siklienka
[1]. Prinášame Vám jeho pohľad:
Oslavy 69. výročia oslobodenia v Šintave
Za účasti vzácnych hostí – ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaploviča, poslanca
Európskeho parlamentu B. Zalu, poslanca Národnej rady SR J. Valockého, prednostky Okresného
úradu Galanta J. Gálovej, veteránov zo Slovenskej republiky a tiež hostí zo zahraničia – predstaviteľov
veľvyslanectiev Ruskej federácie v SR, Bieloruskej republiky v SR a veteránov z Ruska sa 8. mája konali
v Šintave oslavy 69. výročia oslobodenia. Zúčastnili sa na nich mnohí hostia aj obyvatelia obce.
Medzi pozvanými som bol aj ja. Z nezabudnuteľných okamihov, na ktoré budem ešte dlho spomínať, chcem sa s Vami podeliť aspoň o jeden z nich – a to o zážitok z prekrásneho kultúrneho programu
vo vyzdobenej telocvični Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava.
Po slávnostných príhovoroch odzneli v podaní žiakov a detí školy básne a piesne v slovenčine aj
ruštine. Prítomní sa pri nich rozospievali a roztlieskali, tým postarším sa pri spomienkach aj vtlačili
slzy do očí... Bolo to úprimné a milé.
Po programe v škole nasledovalo slávnostné odhalenie zrekonštruovaného Pamätníka oslobodenia v obci Šintava a vojenský akt kladenia vencov.
Nezažil som hrôzy vojny, verím však, že nikdy nedopustíme, aby sa opakovali.
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Obec Šintava v spolupráci so školou pripravuje každoročne kultúrny program ku Dňu matiek.
Deti svojím vystúpením potešili všetky mamičky.

Obec Šintava má 1774 obyvateľov, škola nepatrí medzi veľké školy, ale svojimi aktivitami a svojou prácou určite patrí medzi tie megaškoly. Pán riaditeľ, v škole nie je nezvyčajné stretnúť významné osobnosti. Vaši žiaci vítajú chlebom a soľou veľvyslancov, ministrov, prednášajú básne, spievajú...
Teším sa zo všetkých akcií, ktoré organizujeme, mimoriadne z takých, na ktorých sa zúčastňujú významné osobnosti. Viem, že to nie
je v školách bežné, a som na vystúpenia našich
žiakov hrdý. Teším sa, že máme kladnú spätnú
väzbu a účastníci sa k nám radi vracajú. Teším sa
aj z akcií, na ktorých sme len domáci, aj z toho,
keď o nás krásne hovoria naši žiaci. Práve v tomto mesiaci si žiačky 5. triedy na občianskej náuke pripravili pre predškolákov prezentovanie ZŠ
a krásne o škole rozprávali – o mne, o učiteľoch.
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12. mája 2014 bola v škole ukončená tematická inšpekcia. Aké boli jej závery?
Pani inšpektorka zo Štátnej školskej inšpekcie – Školského inšpekčného centra v Trnave bola korektná, vyznala sa i odborne. Boli sme ocenení za našu prácu, pozitívne boli hodnotené mnohé veci.
V dokumente Učebné osnovy z telesnej výchovy, resp. telesnej a športovej výchovy nám boli vytknuté
dva nedostatky (musíme viac rozpracovať po ročníkoch výkonový štandard), ktoré ľahko opravíme.
Stále presadzujem, že Školský vzdelávací program s učebnými osnovami pre všetky predmety je
byrokratická záťaž škôl. Učebné osnovy (rámcový učebný obsah) má pripraviť pre školy Štátny pedagogický ústav v Bratislave!
Áno, tento postoj je verejnosti známy a mnohí učitelia s ním súhlasia. Uvidíme, ako sa bude
postupovať v budúcnosti. Priblíž nám ešte najvýznamnejšie júnové aktivity.
Deň školy, spojený s vyhodnotením 5. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, sa bude konať 6. 6. 2014 a prípravy naň práve vrcholia. Teším sa mnohým prácam o Svätoplukovi.
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Srdeêne Vás pozývame na

De÷ školy
spojený s vyhodnotením celoslovenskej súÿaže

Svätoplukovo kráóovstvo ožíva
5. roäník pod záštitou
štit ministra
i i t k
kultúry
ltú SR Mgr.
M Mareka
M k Maêariäa,
M ê iä d÷
d÷a 6
6. 6
6. 2014 v budove školy.
Program:
8.00 – 9.30 prednáška spojená s diskusiou o kráüovi Svätoplukovi,
10.00
slávnostné vyhodnotenie súČaže spojené s odovzdávaním cien víČazom,
po skonêení obêerstvenie.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
riaditeü školy

Prosíme o potvrdenie úêasti na tel. ê. 031 789 24 34 do 2. 6. 2014

Som potešený, že Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu Prispôsobenie sa zmene
klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z Grantov EHP, schválil našu žiadosť o projekt
s názvom „Revitalizuj a zachráň planétu“, predloženú v rámci výzvy ACC03.
Tak nás čaká realizácia projektu z nórskych fondov:
1. Budeme vzdelávať a zvýšime povedomie o manažmente dažďových vôd.
2. Budeme publikovať informácie pre širokú verejnosť.
3. Zrevitalizujeme časť areálu školy (výsadba stromov, zrevitalizujeme plochu).
V tomto mesiaci začneme prednáškou RNDr. Heleny Vicenovej.
4. 6. 2014 pripravujeme Deň otvorených dverí, počas ktorého budú deti MŠ a žiaci ZŠ interpretovať
básne a piesne v dvoch cudzích jazykoch – v anglickom i ruskom jazyku. Bude to zároveň rozlúčka s veľvyslancom Ruskej federácie v SR J. E. Pavlom Maratovičom Kuznecovom, ktorý končí svoju misiu na
Slovensku, a s jeho radcom Sergejom Krylovom.
Samozrejme, tak ako v ostatných školách, už myslíme na koniec školského roka. Vyhodnotíme
celoškolskú súťaž, ktorej výsledky žiaci už netrpezlivo očakávajú, najlepší budú ocenení. Rozdáme
vysvedčenia. Zrejme budú aj nejaké kárne opatrenia, ale môžem prezradiť už teraz, že pochvaly budú
vo veľkej miere prevažovať.
Na záver želám všetkým vydarený jún, žiakom krásne prázdniny a pedagógom príjemné dovolenky.
Ďakujem za rozhovor, pán riaditeľ, aj za možnosť zverejňovať reportáže z diania v škole, stráviť školský rok v príjemnej, akčnej a tvorivej atmosfére. Želám Tebe aj celému kolektívu, aby sa
vám stále darilo, veľa radosti zo žiakov a dosahovaných výsledkov.
Helena Vicenová
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Pre inšpiráciu a potešenie

Slonia zubná pasta
Pomôcky:
kuželová banka, kadička, odmerný valec, sklená tyčinka, lyžička na chemikálie, podnos alebo miska.
Chemikálie:
peroxid vodíka (w = 30 %), jodid draselný, voda,
saponát.
Pracovný postup:
1. Do kuželovej banky nalejeme 50 cm3 peroxidu vodíka (peroxid vodíka : voda = 2 : 1).
2. Pridáme asi 10 cm3 saponátu a banku premiešame krúživým pohybom.
3. Do zmesi naraz vylejeme 20 cm3 nasýteného roztoku jodidu draselného.
Pozorovanie:

Poznámky:
Kuželovú banku umiestnime na podnos alebo do misky.
Pri rozpúštaní jodidu draselného vo vode sa spotrebúva teplo (endotermická reakcia) – môžeme
dať roztok pripraviť žiakovi.
Namiesto roztoku môžeme použiť aj tuhú látku (2 – 3 lyžičky), ktorú si dopredu nachystáme do
kadičky.
Rýchlosť reakcie závisí od koncentráte použitého peroxidu vodíka.
Helena Vicenová
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Rôzne

Jazykové okienko

Doslov

Okienko, ktorým uzatvoríme prvý ročník časopisu Dnešná
škola, sa prvý raz bude venovať hovorenej podobe jazyka.

Vážení čitatelia,
o našich plánoch do budúcnosti
ste sa dozvedeli v rozhovore. Čo dodať v doslove?

Žiaci už počítajú dni do začiatku prázdnin. Po odovzdaní vysvedčení im zaželáme veselé prázdniny – dajte si pozor na to, aby
to neboli veselé prázniny.

Tešila by som sa, keby sa
Dnešná škola stala časopisom, na
ktorý si nájdete čas aj napriek svojej
pracovnej vyťaženosti.

V reči sa niekedy stretávame s nedbanlivou výslovnosťou záverových spoluhlások d, t medzi dvoma nezáverovými spoluhláskami. Záver spoluhlások d, t sa oslabuje, ba často spoluhlásky d, t
zanikajú, ide tu o spodobovanie spoluhlások podľa záveru.

Tešila by som sa, keby od septembra bola Dnešná škola aj v tlačenej verzii.

Pravidlá spisovnej výslovnosti nedovoľujú v týchto prípadoch zanedbávať výslovnosť
d, t, a preto tieto spoluhlásky
starostlivo vyslovujeme, napríklad v slovách prázdny,
šťastný, bezuzdný, kapustnica,
vlastnosť, miestnosť, zlostný.

Tešila by som sa, keby rástol počet našich čitateľov i autorov
príspevkov.
Želám Vám v mene celej redakcie pekný posledný mesiac v škole,
oddych a načerpanie novej energie
počas dovoleniek.

Foto: Peter Zagar

Do čítania v septembri!

Ďakujeme za Vašu priazeň
a veríme, že s nami zostanete aj v II.
ročníku.

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk
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Č
Číslo
íslo
1 5

ročník
Rozhovor s námestníčkou generálnej riaditeľky
Metodicko-pedagogického centra PaedDr. Darinou Výbohovou, PhD.

Rozhovor s námestníčkou generálnej riaditeľky
Metodicko-pedagogického centra PaedDr. Darinou Výbohovou, PhD.

Vedecká noc v ZŠ Klátova Nová Ves

Rozhovor s Mgr. Alenou Petákovou,
prezidentkou Združenia samosprávnych škôl Slovenska

Diskutujeme o slovenskom školstve

Rozhovor s prof. PhDr. Branislavom Pupalom, CSc.,
členom Kurikulárnej rady MŠVVaŠ SR, predsedom Vedeckej rady
ŠPÚ a vedúcim pracovnej skupiny ŠVP pre ISCED 0

Exkurzia v Dusle

2. národná konferencia učiteľov chémie

Chemická olympiáda slávi 50. výročie

Dva životy jedného listu

Aktivity z fyziky

Pracovný list z biológie

Krížovky z chémie

Pracovné listy z fyziky

Ročník I

Číslo
1 6

Február 2014

Ročník I

Číslo
1 7

Marec 2014

Ročník I

Číslo
1 8

Apríl 2014

Rozhovor so šéfredaktorkou Dnešnej školy
RNDr. Helenou Vicenovou

Ako je ohrozené vaše zdravie v plesnivej budove?

Ročník I

Exkurzia v čistiarni odpadových vôd v Tomášove
Slonia zubná pasta
Pracovný list z biológie

Číslo
1 9

Máj 2014

Ročník I

Číslo
1 10

Jún 2014

Milí naši čitatelia, staňte sa spolutvorcami časopisu, napíšte nám.
Na adrese helena.vicenova@gmail.com privítame Vaše príspevky
do jednotlivých rubrík, reakcie na uverejnené články, ako aj námety
a témy, ktoré Vás zaujímajú a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac.
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Január 2014

Pomáhajme si vzájomne

Príloha 10/Jún 2014

Pracovný list z biológie

Keďže sa blíži koniec školského roku, pomaličky začíname bilancovať a preverovať žiakmi nadobudnuté vedomosti získané počas tohto obdobia. Verím, že tento pracovný list bude vhodnou pomôckou pre pedagógov i samotných žiakov pri príprave na koncoročné opakovanie. Je určený pre
žiakov 8. ročníka základnej školy a 3. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. Je spracovaný podľa
ŠVP ISCED 2. Žiaci rozvíjajú a upevňujú osvojené poznatky z tematických celkov: Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme, Geologické procesy, História Zeme, Ekologické podmienky života.
Jednotlivé úlohy možno riešiť postupne na hodine biológie, zadať ich ako domácu úlohu, využiť ako
motiváciu alebo ako námet na tvorbu podobných úloh.

Mgr. Anna Melišíková
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka
029 64 Oravská Jasenica
melisan@centrum.sk
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Pomáhajme si vzájomne
Pracovný list
1. Doplň tajničku:
1. Vedný odbor, ktorý sa zaoberá krasovými procesmi.
2. Veda, ktorá sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme.
3. Veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím
a vzájomné vzťahy organizmov.
4. Veda, ktorá skúma minerály.
5. Sopka inak.
6. Veda, ktorá skúma skameneliny.
7. Veda, ktorá skúma horniny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tajnička: Na obrázku je historická budova soľného skladu .................................... pri Prešove.
2. Abeceda: Doplň názov minerálu alebo horniny, ktorá začína na príslušné písmeno a uveď vlastnosti (napr. farbu, lesk, skupenstvo), príp. význam, použitie, výskyt.
M

mastenec/minerál
mramor/hornina

najmäkší minerál, používa sa ako krajčírska krieda premenená hornina, vzniká
premenou vápenca, dekoračný kameň

A
D
K
R
S
T
V
U
Z

3. Nasledujúce výrazy správne rozmiestni do pripravenej tabuľky:
mramor – grafit – čadič – živec – piesok – fylit – granit - travertín
minerál

vyvretá hornina

usadená hornina

24

premenená hornina

Pomáhajme si vzájomne
4. Rovnakou farbou vyfarbi horninu, jej lokalitu a použitie
ryolit
zlepenec
dolomit
vápenec

Vrátna dolina
Slovenský kras
Súľovské skaly
Žiar nad Hronom

používa sa na omietky ako brizolit
veľmi kvalitný stavebný kameň
výroba cementu, obkladový kameň
kamenivo na stavbu a úpravu ciest

5. Čo som?
Som dobre rozpustný minerál ______________ Som ťažký minerál _______________________
Som kujný minerál _______________________ Som vzácny minerál ______________________
Som vodivý minerál ______________________ Som fialová odroda kremeňa _______________
6. Nájdi správne dvojice. (rozlíš ich napr. farebne)
sopka
rozrušovanie
vietor

ľadovec
kras
čadič

erózia
morény
škrapy

bazalt
vulkán
duny

7. Vyber správne tvrdenie:
Skameneliny, ktoré určujú vek hornín sú: a) dôležité b) vedúce c) hlavné
Himaláje vznikli vrásnením: a) kaledónskym b) varískym c) alpínskym
Karbón je obdobie: a) starších treťohôr b) druhohôr c) štvrtohôr d) mladších prvohôr
Vedúce skameneliny druhohôr sú: a) amonity b) numulity c) trilobity
Druhohory nazývame aj érou: a) vtákov b) obojživelníkov c) plazov
Medzi obdobie prvohôr nepatrí: a) perm b) trias c) devón d) silúr
Ložiská hnedého uhlia vznikali: a) v prvohorách b) v druhohorách c) v treťohorách
Ľadové a medziľadové doby sa striedali: a) v druhohorách b) v štvrtohorách c) v treťohorách
Prvé organizmy na Zemi boli: a) baktérie b) trilobity c) sinice d) prakoraly
8. Z nasledujúcich organizmov vyber také dvojice, aby ich vzájomný vzťah bol:
symbióza - ____________________________________________________________________
predácia - _____________________________________________________________________
konkurencia - __________________________________________________________________
parazitizmus - __________________________________________________________________
komenzalizmus - ________________________________________________________________
voška – huba – lienka – sup – mravec – lev – riasa - ruža
9. Napíš:
6 abiotických faktorov prostredia – __________________________________________________
7 biogénnych prvkov – ___________________________________________________________
4 organické látky – ______________________________________________________________
5 producentov – ________________________________________________________________
3 umelé ekosystémy – ____________________________________________________________
4 globálne environmentálne problémy – ______________________________________________
10. Z porozhadzovaných slabík vyskladaj výraz a vysvetli jeho význam.
zá – tro – eu – fi – cia: ____________________________________________________________
tá – a – cia – dap: _______________________________________________________________
le – cia – ran – to: _______________________________________________________________
no – kul – ra – tú – mo: ___________________________________________________________
ko – tém – sys – e: _______________________________________________________________
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Vypracovanie
1. Doplň tajničku.
1.
2.
3.
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Tajnička: Na obrázku je historická budova soľného skladu SOLIVAR pri Prešove.
2. Abeceda: Doplň názov minerálu alebo horniny, ktorá začína na príslušné písmeno a uveď vlastnosti (napr. farbu, lesk, skupenstvo), príp. význam, použitie, výskyt.
Existuje viac možností, napríklad:
M
A
D
K

mastenec/minerál
mramor/hornina
andezit/ hornina
diamant/minerál
kremeň/minerál

R
S
T
V
U
Z

rula/hornina
sfalerit/minerál
tuha/minerál
vápenec/hornina
uhlie/hornina
zlato/minerál

najmäkší minerál, používa sa ako krajčírska krieda premenená hornina, vzniká
premenou vápenca, dekoračný kameň
najrozšírenejšia hornina sopečných pohorí
najtvrdší minerál
veľmi rozšírený minerál – 10 % ZK, horninotvorný minerál, sklený lesk, má rozličné
odrody (ametyst, ruženín, krištáľ, záhneda)
premenená hornina, vzniká zo svoru pri vysokých teplotách a tlaku
zinková ruda, vyskytuje sa v okolí Banskej Štiavnice
grafit, má čiernu farbu, dobre vedie elektrický prúd aj teplo, šupinatý
organogénna usadená hornina zo zvyškov organizmov, obklady
hnedé, čierne, organogénna usadená hornina, z rastlinných tiel
drahý kov, kujné, z riečnych náplavov – ryžovaním, platidlo

3. Nasledujúce výrazy správne rozmiestni do pripravenej tabuľky:
mramor – grafit – čadič – živec – piesok – fylit – granit - travertín
minerál
grafit
živec

vyvretá hornina
čadič
granit

usadená hornina
piesok
travertín

premenená hornina
mramor
fylit

4. Rovnakou farbou vyfarbi horninu, jej lokalitu a použitie.
ryolit
zlepenec
dolomit
vápenec

Vrátna dolina
Slovenský kras
Súľovské skaly
Žiar nad Hronom

používa sa na omietky ako brizolit
veľmi kvalitný stavebný kameň
výroba cementu, obkladový kameň
kamenivo na stavbu a úpravu ciest

5. Čo som?
Som dobre rozpustný minerál – KAMENNÁ SOĽ. Som ťažký minerál – napr. GALENIT.
Som kujný minerál – napr. ZLATO.
Som vzácny minerál – napr. DRAHÝ OPÁL.
Som vodivý minerál – napr. GRAFIT.
Som fialová odroda kremeňa – AMETYST.
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6. Nájdi správne dvojice. (rozlíš ich napr. farebne)
sopka
rozrušovanie
vietor

ľadovec
kras
čadič

erózia
morény
škrapy

bazalt
vulkán
duny

7. Vyber správne tvrdenie:
Skameneliny, ktoré určujú vek hornín sú: b) vedúce
Himaláje vznikli vrásnením: c) alpínskym
Karbón je obdobie: d) mladších prvohôr
Vedúce skameneliny druhohôr sú: a) amonity
Druhohory nazývame aj érou: c) plazov
Medzi obdobie prvohôr nepatrí: b) trias
Ložiská hnedého uhlia vznikali: c) v treťohorách
Ľadové a medziľadové doby sa striedali: b) v štvrtohorách
Prvé organizmy na Zemi boli: a) baktérie
8. Z nasledujúcich organizmov vyber také dvojice, aby ich vzájomný vzťah bol:
symbióza – huba/ riasa
predácia – lienka/voška
konkurencia – napr. lev/lev, ruža/ruža
parazitizmus – voška/ruža
komenzalizmus – lev/sup
voška – huba – lienka – sup – mravec – lev – riasa - ruža
9. Napíš:
6 abiotických faktorov prostredia – energia, svetlo, teplota, vzduch, voda, pôda
7 biogénnych prvkov – napr. uhlík, dusík, kyslík, vodík, fosfor, železo, horčík
4 organické látky – tuky, cukry, bielkoviny, nukleové kyseliny
5 producentov – napr. dub, buk, púpava, ruža, prvosienka
3 umelé ekosystémy – napr. záhrada, park, pole
4 globálne environmentálne problémy – napr. stenčovanie ozónovej vrstvy, skleníkový efekt,
globálne otepľovanie, kyslé dažde
10. Z porozhadzovaných slabík vyskladaj výraz a vysvetli jeho význam.
zá – tro – eu – fi – cia: eutrofizácia – nadmerné obohacovanie vody živinami
tá – a – cia – dap: adaptácia – prispôsobivosť organizmu prostrediu – umožňuje prežiť
le – cia – ran – to: tolerancia – znášanlivosť, schopnosť organizmu znášať určitý rozsah podmienok, v ktorých je schopný existovať
no – kul – ra – tú – mo: monokultúra – plochy v umelých spoločenstvách, na ktorých sa pestuje
jeden druh poľnohospodárskej plodiny alebo chová jeden druh hospodárskych zvierat
ko – tém – sys – e: ekosystém – základná stavebná a funkčná jednotka prírody
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Pomôcky: dostupné obrazové zdroje – atlasy, obrazy a fotografie chránených živočíchov, encyklopédia živočíchov, internet a pod.
Poznámka: Zistenia je vhodné zaznamenať formou tabuľky uvedenej na konci úlohy.
Postup:
● Prezri si obrázky na tejto strane. Sú na nich štyri stavovce. Zameraj sa na
ich vzhľad, sfarbenie a iné vonkajšie znaky.
● Vyhľadaj rovnaké živočíchy v dostupných zdrojoch – v atlase, encyklopédii, na internete alebo na nástennom obraze a pod. Porovnaj navzájom
obrázky živočíchov.
● Prečítaj si v rámčekoch (dolu) charakteristiky životného prostredia a spôsobu života. K živočíchom priraď správnu charakteristiku.
● Pomenuj živočíchy na obrázkoch. Vyber z tohto zoznamu rodové a druhové názvy:
syseľ pasienkový, žlna zelená, jašterica živorodá, rosnička zelená, ondatra pižmová, slávik červienka, ropucha zelená, vydra riečna, mlok bodkovaný, bobor vodný, slepúch lámavý, lastovička domová, salamandra
škvrnitá, skokan štíhly, rybárik riečny.
● Zaraď podľa pozorovania obrázkov a príslušnej charakteristiky stavovce
medzi obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce.
● Priraď k číslu charakteristiky a príslušnej skupine stavovcov v tabuľke číslo obrázka a názov živočícha podľa svojich zistení.
● Vyber z príslušnej charakteristiky informácie o životnom prostredí a spôsobe života, ktoré ťa najviac zaujali. Stručne ich zaznamenaj do tabuľky.
Záver:
1. Ktoré chránené stavovce sú na obrázkoch?
2. Aký majú v prírode význam podľa tvojich zistení?

1

Žije pri tečúcich a stojatých vodách.
Má tyrkysovomodrý chrbát a zobák,
oranžové bruško a nohy. Vyhrabáva nory
v kolmých brehoch, kde hniezdi. Živí sa
malými rybkami. Strmhlavo sa za nimi
vrhá z posedu alebo za trepotavého letu
nad hladinou. Počas letu sa ozýva hvízdavým zvukom.

2

3

4

Žije na brehoch stojatých a tečúcich
vôd. Má zavalité telo, plávacie blany,
sploštený lopatovitý chvost. Živí sa rastlinnou potravou. Kužeľovito ohrýza kmene. Buduje hrádze z konárov. Je aktívny
večer a v noci. Pre vzácnu kožušinu bol
takmer vyhubený.

Charakteristika životného
prostredia a spôsobu života
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Žije v nížinách pri vodných plochách.
Často sa pohybuje po stromoch. Má
veľkosť 3 – 5 cm. Je schopná meniť farbu
podľa prostredia, v ktorom sa pohybuje.
Živí sa hmyzom a drobnými bezstavovcami. Zimuje v hlbších dierach v zemi alebo
na dne stojatých vôd.
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Obr. 102 Chránené stavovce

5

Žije v lesoch okolo potôčikov. Je nočný živočích, cez deň sa ukrýva pod
pňami, v machu. Má nápadné výstražné
sfarbenie, s jedovými žľazami. Pomaly
sa pohybuje. Živí sa hmyzom, slimákmi,
chrobákmi, pavúkmi. Na jeseň kladie samica do vody larvy, ktoré prezimujú.

Rodový a druhový názov živočícha
Obojživelníky

Plazy

Vtáky

Cicavce
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kôry a zobákom rozbije. Zásoby potravy
v štrbinách kôry zakrýva machom.
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