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Na úvod
Vážení čitatelia,
je tu máj a koniec roka sa nezadržateľne
blíži. Posledné mesiace boli bohaté na udalosti. Ponúkame vám rozhovory s osobnosťami, ktoré nastúpili do nových pozícií v rezorte školstva. Veríme, že sa im bude dariť pozitívne ovplyvňovať jeho ďalšie smerovanie.
V odbornej téme nás Dušana Bieleszová vovedie do jedinečného prostredia, ktorým je, akože inak, škola. V ďalšom príspevku od
Ivety Ondrejkovičovej sa oboznámime s jedinečnými vlastnosťami
bežnej a zároveň výnimočnej kvapaliny – vody. Predstavíme aj zaujímavé aktivity o vode, ktoré realizovali v základných školách v Holíči
a Klátovej Novej Vsi.
V ďalšom článku vás pozývame na Kysuce do malebnej obce
Svrčinovec. V tamojšej základnej škole nazrieme do učebne chémie,
v ktorej sa usilovne pracuje, ale aj „chemicky“ oslavuje. Ak neviete,
čo je bazalt, na čo sa používa a kde sa ťaží, potúlajte sa s Karolom
Jesenákom po Slovensku a určite sa dozviete veľa zaujímavého.
Dovolenkové obdobie sa blíži a ak sa rozhodnete pozrieť si na
vlastné oči čadičové výtvory, určite neoľutujete. Možno budú vaše cesty
smerovať severnejšie, vtedy odporúčame, aby ste neobišli Svrčinovec.
Na to, aby ste spoznali čaro našej slovenčiny, nemusíte čakať na
prázdniny. Pozývame vás v máji do Nitry na konferenciu 3 bodky.
Veríme, že s príchodom horúcich dní budú pre vás príjemným
osviežením fotografie zamrznutých bubliniek, zvečnené objektívom
profesionálnej fotografky, ale aj mladých nadšených fotografiek pod
vedením Lucie Dovalovej. Ak na koncoročných hodinách chémie vyskúšate jej spojenie chémie a výtvarnej výchovy, prípadne odfotíte
svoje vlastné pokusy, radi ich zverejníme v septembrovom čísle.
Teší ma, že tento ročník vychádzal aj v tlačenej verzii. Teší ma,
že sme mohli prinášať nové informácie, a verím, že si zachováme vysokú úroveň aj do budúcnosti. Ďakujeme za vašu podporu.
V mene celej redakcie Dnešnej školy vám želám pokojné a úspešné posledné dva mesiace v škole a krásne dovolenkové obdobie.

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety
(email: helena.vicenova@gmail.com).
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Rozhovor s osobnosťou

S novovymenovanými dámami
vo funkciách
V marci vymenoval minister školstva vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler do vedúcich funkcií v školstve dve dámy: do funkcie štátnej tajomníčky PhDr. Romanu Kanovskú a do funkcie hlavnej školskej inšpektorky PaedDr. Vieru Kalmárovú.

Rozhovor so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR
PhDr. Romanou Kanovskou
Ako ste prijali menovanie do funkcie?
Najskôr by som chcela povedať, že keď mi pán minister ponúkol funkciu
štátnej tajomníčky, tak ma to doslova zaskočilo. Nikdy som sa o takúto funkciu
neusilovala, preto to bolo pre mňa veľmi prekvapujúce. Funkciu som však prijala
s veľkým rešpektom a s poďakovaním pánovi ministrovi za dôveru, ktorú mi dal.
Od toho momentu vo mne pretrváva pocit obrovskej zodpovednosti...
Čo považujete za podstatné vo vašej práci a čomu sa chcete venovať v tomto období?
Za veľmi dôležité pri vykonávaní štátnej funkcie považujem vykonávanie systémových a premyslených
rozhodnutí. Takým musí predchádzať dôsledné prediskutovanie problémových tém so všetkými dotknutými
stranami, dôkladné uváženie všetkých dopadov a aj zrozumiteľné odkomunikovanie takéhoto rozhodnutia verejnosti. S tým súvisí ten pocit zodpovednosti, ktorý som spomenula.
Čomu sa venujem v tomto období? V legislatívnom procese treba ešte dopracovať zmeny súvisiace s prijímacími skúškami na stredné školy od budúceho školského roka. Avizovali sme už, že väčší vplyv na prijímanie žiakov na stredné školy budú mať výsledky externého testovania deviatakov. V pracovnej skupine teraz
nastavujeme kritériá na to, aby tento mechanizmus bol spravodlivý a nediskriminačný. Zároveň sa v novom
programovacom období (2015 – 2020) prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje z Európskych
štrukturálnych fondov pripravujú na ministerstve výzvy na nové národné projekty. Považujem za mimoriadne
dôležité, aby sa finančné prostriedky z európskych fondov nasmerovali skutočne do škôl a na podporu učiteľov.
Vďaka týmto projektom budeme môcť podporiť inovatívne metódy učiteľov, umožniť viac praxe žiakom už počas vyučovania, ale aj zahraničné stáže učiteľov, podporu digitálneho vzdelávania žiakov, ako aj učiteľov a pod.
Vzhľadom na to, že mnohí žiaci na základných školách, predovšetkým žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, potrebujú dodatočnú podporu zo strany štátu, cielene pre nich a učiteľov, ktorí ich vzdelávajú, pripravujeme projekty zamerané na ich podporu, či už v podobe doučovania alebo rôznych mimoškolských aktivít.
Táto podpora by mala cielene vykrývať ich sociálne alebo ekonomické znevýhodnenie v rodinnom prostredí.
Na druhej strane, prostredníctvom národných projektov budeme účelne a efektívne podporovať aj šikovných
a nadaných žiakov, či už priamo, napr. prostredníctvom súťaží, olympiád a exkurzií, ale aj tak, že podporíme
a motivujeme učiteľov, ktorí sa im venujú a rozvíjajú ich talenty.
Ďalej ma čakajú pracovné stretnutia s riaditeľmi priamo riadených organizácií ministerstva, na ktorých
si s nimi chcem prejsť to, či a ako koncepčne riešia kľúčové otázky v rezorte školstva. Osobitne sa stretneme
aj s hlavnou školskou inšpektorkou. Obom nám záleží na tom, aby Štátna školská inšpekcia okrem kontroly
poskytovala školám a učiteľom aj metodickú podporu.
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Rozhovor s osobnosťou
Stretli ste sa vo vašej funkcii s niečím, čo vás prekvapilo?
Úprimne sa priznám, že za tých niekoľko dní, čo som vo funkcii, sa stretávam na ministerstve s veľkým
pracovným nasadením zamestnancov, ktorí pripravujú legislatívne návrhy a zákony. Sme vo veľmi hektickom
období prípravy nového školského roka, preto ma veľmi pozitívne prekvapilo, že tu konečne vidím profesionalitu a vysoké pracovné nasadenie.
Blíži sa koniec školského roka. Čo by ste chceli zaželať učiteľskej verejnosti?
V posledných mesiacoch školského roka sa na stredných školách konajú ústne maturitné skúšky. Učiteľom,
či už skúšajúcim alebo predsedom maturitných komisií, želám, aby sa im darilo spravodlivo hodnotiť vedomosti maturantov. A najmä, aby v odpovediach maturantov našli zúročenie vlastnej práce. Po tomto vždy náročnom
období na konci školského roka, keď je potrebné opravovať veľa písomiek a prác žiakov, si všetci učitelia určite
zaslúžia oddych počas letných prázdnin. Všetkým učiteľom želám, aby v letných mesiacoch načerpali veľa síl
a pozitívnej energie, s ktorou sa po prázdninách vrátia naspäť do škôl.

Rozhovor s hlavnou školskou inšpektorkou
PaedDr. Vierou Kalmárovou
Ako ste prijali vymenovanie do funkcie?
Samozrejme, že vymenovanie sa udialo s mojím vedomím, ale je potrebné
povedať, že toto osobné rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Opustila som pôvodné
konsolidované pracovisko v Trnave, kde nastavený systém práce prinášal relatívne dobré výsledky. „Hladké“ fungovanie bolo založené zrejme na tom, že sa mi
podarilo presvedčiť mojich kolegov o tom, že práca inšpektora, pokiaľ sa vykonáva s profesionálnym nadhľadom a osobným nasadením, môže byť užitočná pre
rôzne skupiny verejnosti.
Čo považujete za podstatné vo vašej práci a čomu sa chcete venovať v tomto období?
Chcem využiť potenciál školskej inšpekcie aj na to, aby viac prispievala k hodnoteniu výkonnosti súčasného vzdelávacieho systému v regionálnom školstve. Považujem to za mimoriadne dôležité najmä v období,
keď sa uvažuje o zásadnejších zmenách v celom systéme. Viackrát som povedala, že slovenské regionálne školstvo má rezervy v dosahovaní svojho základného cieľa, ktorým je, zjednodušene povedané, úspešný absolvent.
Školská inšpekcia by mala byť schopná identifikovať príčiny toho, prečo sa vo všeobecnosti na jednotlivých
úrovniach tento cieľ nedarí hromadným spôsobom dosiahnuť a minimálne týmto spôsobom (lebo aj identifikácia príčin problémov je pomoc) pomôcť riešiť súčasný stav.
Stretli ste sa vo vašej funkcii s niečím, čo vás prekvapilo?
Nie, neprekvapilo ma takmer vôbec nič, keďže nie som nováčik v tejto branži. Možno príjemne to, že systémové problémy v školstve začala riešiť úplne iná generácia, než ku ktorej patrím, a vôbec na to nejde zle, práve
naopak. Rozhodujúci však bude výsledok.
Blíži sa koniec školského roka. Čo by ste chceli zaželať učiteľskej verejnosti?
Viete, ja osobne sa tiež cítim viac byť učiteľkou ako úradníčkou, pretože pokiaľ človek stratí živý kontakt
s prostredím, v ktorom sa má prirodzene pohybovať, je to jeho profesionálna smrť. Takže všetkým učiteľom
želám, aby tento druh kontaktu so svojimi žiakmi a školami nezanedbávali. Je potrebné uvedomiť si, že všetky
úspešné vzdelávacie systémy podľa medzinárodných štúdií nie sú v podstate dielom nikoho iného ako učiteľov.
Ešte by bolo fajn, keby si to uvedomovali všetci.
Všetkých čitateľov Dnešnej školy zdraví Viera Kalmárová.
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Zároveň v tomto čase nastali zmeny na úrovni priamo riadených organizácií – v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania, Štátnom pedagogickom ústave a Metodicko-pedagogickom centre. Oslovili sme
vedenia prvých dvoch menovaných inštitúcií a veríme, že rozhovor s riaditeľkou Metodicko-pedagogického
centra si budete môcť prečítať v budúcom čísle.

Rozhovor s PaedDr. Ivanou Pichaničovou, PhD.,
zastupujúcou riaditeľkou Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania
Profil
Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobáciu matematika – chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Na Katedre prírodných vied, pedagogiky a psychológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave som absolvovala doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania predmetov špeciálno-vzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia – teória vyučovania chémie.
V rokoch 1995 – 2003 som učila všeobecnovzdelávacie predmety na Gymnáziu
Jura Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave. V rokoch 2003 – 2008 som pôsobila na Štátnom pedagogickom ústave ako vedecko-výskumná pracovníčka a vedúca
oddelenia s náplňou práce – riadenie oddelenia pre realizáciu meraní vo vyššom
sekundárnom vzdelávaní, riadenie projektu národnej maturity, tvorba testovacích
nástrojov z chémie a matematiky.
V novovzniknutom Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania som vo funkcii vedúcej odboru
národných meraní a vedecko-výskumnej pracovníčky koordinovala projekt národnej maturity a monitorovania
v oblasti vzdelávania na národnej úrovni. V rokoch 2010 – 2012 som tu pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky a projektová manažérka národného projektu spolufinancovaného zo zdrojov ESF, od roku 2012 až do vymenovania do
novej funkcie ako zástupkyňa riaditeľky a vedúca odboru ekonomiky a hospodárskej správy bolo mojou náplňou
práce zastupovanie štatutára, riadenie odboru ekonomiky a hospodárskej správy, komplexné zabezpečovanie chodu inštitúcie, zodpovednosť a koordinovanie procesov verejného obstarávania, koordinácia a gestorovanie odborných aktivít.
Odkedy a na aké obdobie ste boli vymenovaná?
Bola som vymenovaná ako zastupujúca riaditeľka na obdobie platnosti uvoľnenia Romany Kanovskej (bývalej riaditeľky NÚCEM) na výkon verejnej funkcie, ktorou je výkon funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ministrom školstva Jurajom Draxlerom s účinnosťou od 12. marca 2015.
V akom stave ste našli NÚCEM po prebratí?
Vzhľadom na to, že som od vzniku NÚCEM pôsobila ako vedúca oddelenia a neskôr ako zástupkyňa riaditeľky v plnom rozsahu poznám túto inštitúciu a môžem konštatovať, že všetka činnosť prebieha na vysokej
profesionálnej úrovni a ďalej pokračujeme v štandardných činnostiach a plnení úloh vyplývajúcich z plánu
hlavných úloh NÚCEM pre rok 2015.
Čo považujete za najdôležitejšie úlohy?
Medzi najdôležitejšie úlohy patria príprava a organizačné zabezpečenie certifikačných meraní, t. j. maturitná skúška (externá časť a písomná forma internej časti), testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9), testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5) a príprava a realizácia medzinárodných meraní, z ktorých najaktuálnejšia je teraz štúdia PISA vykonávaná elektronickou formou.
Zároveň realizujeme národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“, v rámci ktorého na 1 660 základných a stredných školách uskutočňujeme certifikačné a školské
testovania elektronickou formou v systéme e-Test.
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Rozhovor s Mgr. Petrou Fridrichovou, PhD.,
riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu
Profil
Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici som absolvovala odbor
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ako aj doktorandské štúdium, ktoré som ukončila obhájením dizertačnej práce na tému Kurikulum etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Najskôr ako
doktorandka, neskôr ako postdoktorandka som pôsobila na Katedre etickej a občianskej výchovy PF UMB. Od roku 2011 som vedecko-výskumnou pracovníčkou na Inštitúte vedy a výskumu na PF UMB. Výskumne sa špecializujem na teoretické a praktické otázky výučby v medzinárodnom kontexte a na problematiku vysokoškolského aj kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Pedagogickému výskumu som sa začala venovať v rámci stredoškolskej odbornej činnosti na gymnáziu, aj študentskej vedeckej činnosti na Katedre vlastivedy a prírodovedy PF UMB. V roku 2014
sme uzavreli projekt overujúci model výučby a kompetenčného profilu učiteľov etickej výchovy, podieľala som sa na
tvorbe modelu inovácie praktickej profesijnej prípravy budúcich učiteľov, vytvorení kompetenčného profilu cvičného učiteľa a požiadaviek na vytvorenie fakultných cvičných škôl. Aktuálne som spoluriešiteľkou projektu Implementácia kurikulárnej reformy na základných školách v SR (projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0713-12, zodpovedným riešiteľom je doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., realizuje sa na UMB
v Banskej Bystrici) a participujem na pilotnom overovaní nástrojov zisťovania pedagogických znalostí učiteľov (projekt
ITEL iniciovaný OECD).
Odkedy a na aké obdobie ste boli vymenovaná?
Od 1. apríla 2015 som poverená výkonom funkcie riaditeľky ŠPÚ na dobu do vymenovania riaditeľa na
základe výberového konania (najdlhšie však do 30. 9. 2015).
V akom stave ste našli ŠPÚ po prebratí?
Štátny pedagogický ústav je dôležitou a pre Slovensko významnou inštitúciou, ktorej hlavnú úlohu vnímam ako vytváranie konceptu riadenia kurikulárnej politiky. Tesne pred mojím vymenovaním boli schválené
inovované Štátne vzdelávacie programy pre materské a základné školy a pre gymnáziá. S týmto krokom súvisí aj
aktuálna príprava manuálov pre tvorbu školských vzdelávacích programov vychádzajúcich z inovovaných ŠVP,
ako aj metodík, ktoré považujem za mimoriadne dôležité pre učiteľa. Bolo pre mňa milým zistením, že sa na
ŠPÚ vďaka predchádzajúcemu vedeniu začali práce na metodickom portáli, ktorý by mal čoskoro uzrieť svetlo virtuálneho sveta. Pozitívne je, že som na ŠPÚ našla mnohých odborníkov, s ktorými úzko spolupracujem
a máme spoločné predstavy a vízie o ďalšom smerovaní slovenského školstva. Aktuálne sme predstavovali dva
projektové zámery, ktoré majú spoločný cieľ: zvyšovať kvalitu vzdelávania v SR. Komplexne môžem konštatovať, že aj napriek výraznej kritike slovenského školstva, ŠPÚ maximálne zodpovedne pristupuje k svojmu hlavnému poslaniu – a to ma ako učiteľku, ako vedecko-výskumnú pracovníčku, ale najmä ako človeka, ktorému
záleží na kvalite vzdelávania, veľmi teší a napĺňa optimizmom, že dokážeme napĺňať aj tie najodvážnejšie ciele.
Čo považujete za najdôležitejšie úlohy?
Čiastočne som odpovedala aj v predchádzajúcej otázke. Medzi moje hlavné priority patrí nastavenie riadenia kurikulárnej politiky na štátnej úrovni tak, aby sa postupne zvyšovala úroveň kvality všeobecného vzdelávania pre všetky skupiny detí a mladých ľudí. S tým samozrejme súvisí vytvorenie systému experimentálneho
overovania modelov riadenia kurikulárnej politiky priamo na školách, nastavovania úrovňového modelu kurikula. Zmeny, ktoré majú prichádzať, sa však nemôžu diať izolovane – meniť štátne programy s cieľom nastavenia udržateľnosti kvality vzdelávania sú prepojené na ďalšie inštitúcie: počínajúc vysokými školami pripravujúcich učiteľov, inštitúciami poskytujúcimi kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov, štátnou školskou inšpekciou,
NÚCEM-om a pod. Z môjho pohľadu je preto nevyhnutná spolupráca nás všetkých pri nastavovaní zmysluplnej štátnej vzdelávacej politiky. Avšak nositeľom všetkých zmien je prioritne učiteľ. To, či a do akej miery bude
zmena v školstve úspešná (nech má akýkoľvek vznešený zámer), je v prvom rade na učiteľoch, vychovávateľoch,
odborných zamestnancoch, ale aj na ostatných zamestnancoch v školách. Ich práca s deťmi a mladými ľuďmi je
momentom, ktorý víziu premieta do reality a zhmotňuje ju. Preto títo ľudia musia cítiť, že ich názor je pre ŠPÚ
dôležitý. Mojou snahou je „otvoriť sa“ učiteľom, ich odborným názorom. A ja osobne sa teším, že v prípade, ak
ŠPÚ príde s iniciatívou spolupracovať, nájdeme školy, vedenia škôl, učiteľov, vychovávateľov a odborných zamestnancov, ktorí budú overovateľmi a neskôr nositeľmi zmien vedúcimi ku kvalite vo všeobecnom vzdelávaní.
Za rozhovory ďakuje Helena Vicenová
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Jedinečné vlastnosti vody
Výskyt, význam a dostupnosť vody
Voda je najrozšírenejšou, najprístupnejšou a najdôležitejšou látkou na Zemi. Nachádza sa vo všetkých skupenstvách na povrchu, pod
povrchom alebo nad povrchom Zeme. Voda pokrýva asi 73 % zemského povrchu, pričom sa vyskytuje veľmi nerovnomerne a má rozdielnu
čistotu. Púštne oblasti nemajú stále povrchové vody a majú malé vodné zrážky. Najviac je slanej (morskej) vody (≈ 97,6 %), ktorá sa nachádza najmä v oceánoch a moriach, menej v slaných jazerách. Sladká
voda (≈ 2,4 %) sa nachádza na povrchu (v riekach, potokoch, jazerách,
umelých nádržiach), pod povrchom (podzemná voda, voda v pôde),
v atmosfére, v ľadovcoch a malá časť je v telách živých organizmov.
Najväčšie množstvo sladkej (obyčajnej) vody je viazané v ľadovcoch.
Sladká voda, ktorá je potenciálne využiteľná, predstavuje necelé 1 %
hydrosféry. V sladkej vode je v priemere asi stokrát menšia koncentrácia rozpustených minerálnych solí ako v slanej vode.
Slanosť morskej vody je spôsobená minerálnymi látkami (t. j. morskou soľou), ktoré sú v nej rozpustené.
Priemerná slanosť vody v oceánoch a moriach je asi 3,5 %, čiže v 1 litri je rozpustených okolo 35 g rôznych solí
(obsah NaCl je asi 85 %).
V slanej, ako aj sladkej vode sú rozpustené aj plynné látky, ako sú O2, N2 a CO2. Okrem toho sa vo vode
nachádzajú aj ďalšie látky. Ak sú tieto látky prítomné vo vysokej koncentrácii, môžu nepriaznivo ovplyvňovať
vodné organizmy aj ostatné zložky životného prostredia. Látky, ktoré významne znečisťujú vodné prostredie,
nazývame kontaminanty – napr. pesticídy, fenoly, polyaromatické uhľovodíky, ropné látky, tenzidy, detergenty,
ťažké kovy a radioaktívne látky.
Voda v prírode nie je v stacionárnom stave, ale neustále cirkuluje a premieňa sa. Tento uzavretý a nepretržitý proces sa nazýva kolobeh vody (hydrologický cyklus). Základným znakom kolobehu vody je výmena vody
medzi zemským povrchom a atmosférou pomocou odparovania a zrážok. V hydrologickom cykle sa rozlišuje
veľký a malý kolobeh vody. Veľký kolobeh vody prebieha na úrovni biosféry, pričom väčšia časť prebieha nad
oceánmi a moriami, a len okolo 10 % vody odparenej z ich hladín sa dostáva na kontinenty a odtiaľ späť do
morí a oceánov. Malý kolobeh vody prebieha len v rámci ekosystémov a biómov. Pri prechode jednotlivými fázami cyklu voda mení svoje skupenstvo od plynného, kvapalného až po tuhé. Ohriata voda sa najprv vyparuje
z vodných plôch a zo zemského povrchu, vrátane tiel rastlín a živočíchov. Vodná para a drobné kvapky vody
sa koncentrujú do oblakov unášaných vzdušnými prúdmi. Pri poklese teploty v atmosfére začne vodná para
kondenzovať a potom v podobe kvapiek (alebo snehu) začne padať na pevninu alebo do oceánov a morí. Na
zemskom povrchu sa časť vody vsakuje do pôdy a hornín, čím sa dopĺňajú zásoby podzemnej vody, ktorá sa
po čase dostáva na povrch v podobe prameňov a dopĺňa vodné toky. Voda sa tiež hromadí v tkanivách živých
organizmov. Ďalšia časť vody sa odparuje späť do ovzdušia alebo sa kumuluje na povrchu a potom odteká ako
povrchová voda do riek, morí a oceánov.
V celkovom klimatickom systéme hrá významnú úlohu termohalinná (t. j. tepelno-soľná) cirkulácia – zložitý systém prirodzeného pohybu mohutných povrchových a hlbokomorských prúdov v svetových oceánoch.
Prúdenie vody spôsobuje rozdielna hustota vody, ktorá závisí od teploty a koncentrácie soli (salinity). Čím bližšie k severnému pólu, tým viac sa voda ochladzuje. V najvyšších zemepisných šírkach oceán zamŕza. Z morskej
vody sa pri tvorbe ľadu „odoberá“ sladká voda (t. j. zamŕza len sladká voda). Soľ sa koncentruje v ostávajúcej
vode, ktorá je preto hustejšia. S rastúcim obsahom soli v morskej vode sa znižuje jej teplota tuhnutia na –2 °C.
Pôsobením nízkych teplôt a vysokého obsahu soli sa zvýši hustota vody natoľko, že postupne klesá na dno
a začína sa jej dlhá cesta do južného Atlantiku i Pacifiku. Grónske more a Nórske more sú miesta, kde vznikajú hĺbkové podmorské prúdy. Teplá povrchová voda prúdi (Golfský prúd) od juhu Floridy a Bahám k severu
Atlantiku, čo spôsobuje v severozápadnej Európe oveľa teplejšie podnebie.
Kvapalná voda podporuje existenciu rôznych foriem života v biosfére, zohráva veľmi dôležitú úlohu pri
výžive rastlín a živočíchov. Ľudia, zvieratá a rastliny tvorí prevažne voda. Mnohé vodné živočíchy obsahujú
viac ako 90 % vody a voda je aj ich životným prostredím. Rastliny absorbujú z pôdy živiny a vlhkosť, ktoré sú
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nevyhnutné pre ich prežitie. Nadbytok vody uvoľňujú vo forme vodnej pary do atmosféry, a tak pomáhajú udržiavať atmosféru v rovnováhe.
Voda je veľmi dôležitá pre existenciu a rozvoj ľudskej spoločnosti. Spotreba sladkej vody ustavične vzrastá
a jej svetové zásoby sa čoraz viac vyčerpávajú a znehodnocujú. Väčšina sladkých vôd je však ťažko dostupná
a zvyšok je rozdelený nerovnomerne. V budúcnosti môžu suchá, záplavy, nedostatok sladkej vody a jej zlá kvalita spôsobiť vo svete významnú nestabilitu a konflikty, keď sa krajiny budú snažiť zabezpečiť jej dostatok pre
rastúcu populáciu.
Voda a ľudský organizmus
Štyridsaťdva kilogramov (t. j. 42 l) z hmotnosti sedemdesiatkilového človeka tvorí voda. Telo stráca približne 2 až 3 l vody za deň. Voda sa vylučuje močom, stolicou, potením, dýchaním, slinami a slzami. Na zaistenie
správnej funkcie organizmu je nevyhnutné stratenú vodu pravidelne dopĺňať. Množstvo vylúčenej vody závisí
od teploty okolia, od vykonávanej činnosti a od veku. Dospelému človeku sa odporúča vypiť aspoň 2 l tekutín
denne. Ideálne je prijať toľko vody, koľko sa jej počas dňa vylúčilo. Voda má mimoriadne významný vplyv na
biologické funkcie ľudského tela. Zabezpečuje najmä výživu organizmu. Veľmi dôležitá je kvalita sladkej vody (pitnej vody), nesmie obsahovať škodlivé látky. Musí obsahovať stopové biogénne prvky v takom pomere
a množstve, aby sa zabezpečila ich optimálna využiteľnosť ľudským organizmom.
Destilovaná voda nemá vlastnosti pitnej vody. Počas destilácie sú z nej odstránené všetky rozpustené minerálne látky. Pitie destilovanej vody a príprava pokrmov v takejto vode sú spojené so značnými zdravotnými rizikami. V organizme dochádza k strate všetkých významných prvkov, najväčší úbytok je katiónov Ca2+ a Mg2+,
významný je tiež úbytok stopových prvkov, ako sú Cu, Mn a Co. Dôsledkom nedostatku týchto iónov je zvýšené riziko toxického účinku ťažkých kovov, ktoré sú súčasťou potravy. Môže nastať poškodenie črevnej výstelky.
Dokázaný je negatívny účinok na metabolizmus vodného a minerálneho hospodárenia. Nesprávne rozdeľovanie vody v organizme a pokles hladiny elektrolytov môže viesť k funkčnej poruche dôležitých orgánov. Podobné
účinky má aj demineralizovaná voda.
Štruktúra a fyzikálne vlastnosti vody
Chemicky čistá voda je bezfarebná číra kvapalina, bez zápachu a chuti, vo väčších vrstvách blankytne modrá. Vďaka svojej štruktúre sa vyznačuje mnohými výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami.
V molekule vody sú atómy vodíka s atómom kyslíka viazané jednoduchou polárnou kovalentnou väzbou.
Štyri elektrónové páry okolo stredového atómu kyslíka sú orientované do vrcholov tetraédra, z ktorých 2 sú
obsadené atómami vodíka a 2 vrcholy zaujímajú dva neväzbové elektrónové páry. V dôsledku zvýšeného odpudzovania neväzbových elektrónových párov má väzbový uhol H–O–H hodnotu 104,5, čiže je menší ako tetraedrický uhol 109,5. V plynnom skupenstve má molekula vody zalomenú štruktúru. Voda je veľmi polárna
látka, a preto je polárnym rozpúšťadlom, ktoré dobre rozpúšťa polárne a iónové zlúčeniny.
Dva voľné elektrónové páry na atóme O a značná elektronegativita kyslíka podmieňujú existenciu silných
vodíkových väzieb medzi jednotlivými molekulami (obr. 1). Energia vodíkovej väzby je asi 10-krát menšia ako
energia kovalentnej väzby. Napriek tomu vodíkové väzby majú mimoriadne veľký vplyv na mnohé fyzikálne
a chemické vlastnosti vody. Vzhľadom na malú molárnu hmotnosť má nezvyčajne vysokú teplotu topenia a teplotu varu. Je pozoruhodné, že je kvapalná pri bežnej teplote a atmosférickom tlaku.

vodíkové väzby

Obr. 1 Vodíkové väzby medzi molekulami vody.
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S existenciou vodíkových väzieb súvisí obrovské množstvo energie potrebné na premenu kvapalnej vody
na paru – má veľké skupenské teplo vyparovania. Pri prechode vody z kvapalného do plynného skupenstva sa
musia molekuly vody od seba oddeliť, t. j. musí sa rozštiepiť vodíková väzba. V plynnom skupenstve molekuly
H2O nie sú navzájom pospájané vodíkovými väzbami.
Kvapalná voda má veľkú hodnotu špecifickej tepelnej kapacity, čiže na ohriatie 1 kg vody o 1 °C je potrebné
dodať veľké množstvo tepla (Q = 4180 J). Voda má mernú tepelnú kapacitu asi trikrát väčšiu, ako má väčšina
bežných látok. Vysoká tepelná kapacita je príčinou veľkej tepelnej zotrvačnosti vody, t. j. že sa veľmi neochotne
ohrieva. Ohriata voda vydrží dlhú dobu uchovávať teplo. Vodné plochy, ako sú oceány, moria a jazerá, sa významne podieľajú na regulácii teploty na Zemi. Tieto vodné plochy akumulujú teplo, a tak môžu ovplyvňovať
mikroklímu okolitej krajiny, prípadne klímu celých prímorských oblastí. Veľká tepelná kapacita sa s výhodou
využíva pri transporte tepla (napr. ústredné kúrenie) a pri chladení zariadení vodou.
Voda má veľké povrchové napätie. Zo všetkých bežných kvapalín má vyššie povrchové napätie len ortuť.
Povrchové napätie vzniká na rozhraní kvapalina – plyn. Najčastejšie sa meria pri styku so vzduchom. Povrchové
napätie je sila pôsobiaca kolmo na dĺžkovú jednotku v povrchu kvapaliny, ktorá bráni zväčšovať jej povrch.
Príčinou veľkého povrchového napätia vody sú silné vodíkové väzby. Molekuly vody na hladine nie sú obklopené zo všetkých strán molekulami vody, a preto sily na ne pôsobiace nie sú vyvážené. Molekuly sú z povrchu
vťahované do vnútra kvapaliny, ktorá sa v dôsledku toho usiluje zaujať najmenší možný povrch pre daný objem,
t. j. guľovitý tvar kvapiek. Je príčinou kapilárnej elevácie a utvorenia menisku na povrchu vody. Meniskom sa
nazýva oblúkovité prehnutie kvapaliny (obr. 2), ktoré vzniká na rozhraní kvapaliny, steny nádoby a vzduchu.
Keď sa kapilára (úzka rúrka) ponorí do vody v širšej nádobe, voda v kapiláre vystúpi do určitej výšky h nad
voľnú hladinu vody v nádobe (obr. 3). Výška stĺpca h je tým vyššia, čím menší je priemer kapiláry. Zvýšenie
hladiny v kapiláre sa nazýva kapilárna elevácia. Podobne sa správajú všetky kvapaliny, ktoré zmáčajú steny kapiláry. Povrchové napätie je príčinou kapilárnych javov, ako je napr. vzlínanie vody v kapilárach hornín a pôdy,
udržiavanie drobných látok, zrniečok prachu a peľu na povrchu vody. Vďaka povrchovému napätiu rastliny môžu zásobovať svoje listy potrebnými živinami. Umožňuje výskyt a vývoj niektorých druhov organizmov (napr.
hmyzu) na hladine či v jej blízkosti. Uvedený jav spôsobuje v neizolovaných objektoch vlhnutie a postupné stúpanie vody v stenách.
Voda má relatívne vysokú viskozitu spôsobenú rozsiahlym previazaním molekúl vody vodíkovými mostíkmi. Viskozita kvapaliny je mierou jej schopnosti tiecť. Vyjadruje vnútorné trenie kvapaliny pri jej pohybe,
čiže odpor, ktorý kladie kvapalina vlastnému pohybu. Kvapaliny s menšou viskozitou (napr. voda, acetón) tečú
ľahšie ako kvapaliny s väčšou viskozitou (napr. koncentrovaná kyselina sírová, olej, med). Niekedy sa zamieňa
viskozita s hustotou. Napr. oleje majú menšiu hustotu než voda a viskozitu väčšiu, ako má voda, preto oleje plávajú na povrchu vody, ale pomalšie tečú. Viskozita ovplyvňuje výskyt organizmov vo vodných vrstvách; v teplejšej vode sa viac vyskytujú pohyblivejšie formy planktónnych organizmov než vo vode chladnej. V teplej vode
sa organizmy pohybujú s menším výdajom energie, ale klesajú rýchlejšie než v studenej vode. Viskozita spolu
s hustotou podstatne ovplyvňuje hydraulické správanie sa vody.

h

Obr. 2 Meniskus v rúrke s vodou.

Obr. 3 Kapilárna elevácia vody.

Hustota je ďalšou výnimočnou vlastnosťou vody. Hustota vody sa od teploty 0 °C do 3,98 °C mierne zväčšuje,
až dosiahne svoje maximum. Je to anomália, lebo hustota väčšiny látok sa so zvyšovaním teploty znižuje. So zvyšovaním teploty nad 3,98 °C sa začne hustota vody zmenšovať. Tento jav súvisí s meniacou sa štruktúrou kvapalnej vody, najmä s trhaním vodíkových väzieb pri zvyšovaní teploty. Pri teplote 0 °C sa voda mení na ľad, ktorý má
menšiu hustotu ako voda (pri 0 °C má voda hustotu 0,9998 g cm–3 a ľad má hustotu 0,9170 g cm–3). Pri zvyšovaní
teploty ľadu sa prítomné vodíkové väzby postupne rozrušujú. Napriek tomu štruktúra ľadu ostáva ešte dostatočne prázdna, lebo hustota topiaceho sa ľadu je stále menšia než hustota vody pri tejto teplote. Počas topenia ľadu
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dochádza k štiepeniu vodíkových väzieb. Prázdna štruktúra je čiastočne zachovaná aj v kvapalnej fáze pri 0 °C. Pri
ďalšom zahrievaní kvapaliny štiepenie vodíkových väzieb pokračuje, čo umožňuje vznik stále tesnejšieho usporiadania molekúl, teda vzrast hustoty. Tento efekt pôsobí opačne ako vplyv termického pohybu molekúl, ktorý vedie
k zväčšovaniu objemu kvapaliny. Vplyv týchto dvoch faktorov sa vyrovnáva pri 3,98 °C, keď voda dosahuje maximálnu hustotu. S rastúcou teplotou sa zväčšuje voľnosť pohybu molekúl H2O. Nad 3,98 °C začína prevládať vplyv
rozťažnosti a hustota s rastúcou teplotou až k bodu varu postupne klesá, avšak i pri 50 °C zostáva ešte polovica vodíkových väzieb zachovaná a dokonca vo vriacej vode sa v menšej miere prejavuje ich prítomnosť.
Voda v tuhom skupenstve (ľad) sa vyskytuje vo viacerých polymorfných modifikáciách. Ochladením vody na teplotu 0 °C pri atmosférickom tlaku vzniká obyčajný ľad. Atómy kyslíka v ľade vytvárajú vrstvy, ktoré sa
skladajú zo šesťčlenných stoličkovito poprehýbaných kruhov. Každý atóm O tvorí dve chemické väzby s medziatómovou vzdialenosťou d(O–H) = 99 pm a dve dlhšie vodíkové väzby d(O…H) = 177 pm, pričom uhol
H–O–H je presne tetraedrický (obr. 4). Každý atóm O je tetraedricky obklopený 4 inými kyslíkovými atómami,
z ktorých tri patria do tej istej vrstvy a jeden do susednej hornej alebo spodnej vrstvy. Pri pohľade na kryštálovú štruktúru ľadu je vidno, že sú v nej veľké dutiny. „Prázdna“ štruktúra ľadu je príčinou jeho menšej hustoty,
ako má kvapalná voda pri 0 °C. Molekuly vody v kvapalnom skupenstve sú tesnejšie usporiadané ako v ľade.

Obr. 4 Model kryštálovej štruktúry ľadu.
Anomálne zmeny hustoty vody s teplotou majú mimoriadny význam pre život. Pri ochladzovaní vody do
teploty 3,98 °C hustota vody vzrastá, a preto studená voda klesá ku dnu. Znižovaním teploty pod 3,98 °C sa jej
hustota zmenšuje, čiže je ľahšia, a tak ostáva na povrchu, kde sa ďalším znižovaním teploty mení na ľad. Voda
pri tuhnutí zväčšuje svoj objem takmer o 9,1 % a vzniknutý ľad pláva na hladine vody. Ľad vytvorený na povrchu vodných plôch chráni nezamrznutú vodu pred premŕzaním do hĺbky, pričom voda s teplotou 3,98 °C
sa hromadí na dne. Voda v zime pri dne nezamŕza, čo je veľmi dôležité pre prežitie vodných organizmov.
Ďalším dôsledkom závislosti hustoty vody od teploty je teplotná stratifikácia a tzv. cirkulácia vody v nádržiach.
Cirkulácia vody prebieha v dôsledku rozdielu hustoty teplej a studenej vody. Zväčšovanie objemu vody pri tuhnutí má vplyv na zvetrávanie hornín, na kyprenie ornice a tiež je príčinou praskania zamrznutých vodovodných
rúrok, sklenených fliaš naplnených vodou, trhania betónu atď.
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Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
iveta.ondrejkovicova@stuba.sk
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Učiteľova ne/dokonalosť
a príčiny názorových nezhôd
Školské prostredie je jedinečné. Učiteľ má možnosť rokmi praxe vnímať, ako sa generácie detí menia a prispôsobujú podmienkam doby. Je len na ňom, či vstúpi do triedy ako človek, ktorý si odučí hodinu, alebo ako osobnosť,
ktorá v archíve spomienok na detské obdobie zanechá nezmazateľnú stopu ľudskosti, láskavosti, trpezlivosti, ale aj
rešpektu a múdrosti.
Profesijný život učiteľa prináša rôzne štádiá zrenia. Nie každé „učiteľské“ obdobie sa zvláda ľahko. Tlak na
výkon, vnútorná nepohoda, demotivácia a negatívna predošlá skúsenosť výrazne ovplyvňujú schopnosť učiteľa
vyrovnávať sa s problémovými situáciami. Naučená reakcia sa môže stať životnou schémou, ktorá nám nie vždy
ukáže tú najľahšiu cestu ako z konfliktu von. Nie vždy sme schopní nadhľadu a nie vždy máme silu ho prijať.
Z času na čas čelíme prekážkam, ktoré máme šancu prekonať len vtedy, ak si pripustíme našu nedokonalosť. Čo
nás vo vzťahoch trápi najviac?
Selektívny výber informácií
Účelové triedenie správ využívame vtedy, keď chceme mať po ruke argumenty, ktoré by potvrdili náš vlastný názor. Selektívne vyberáme tie informácie, ktoré sa nám hodia, prispôsobujeme ich našim potrebám a prehliadame protiargumenty, ktoré by do nášho pokojného uvažovania mohli priniesť vážnejšiu zmenu. V školskom prostredí sa to deje často aj pod časovým tlakom a v strese. Nie je priestor na dlhé diskusie, potrebné sú
rýchle rozhodnutia, ich podpora, súhlas a prijatie. Z dlhodobého hľadiska však práve moment vyslovenia akejkoľvek pochybnosti o správnosti nášho úsudku by mal byť signálom na otvorenie riadenej diskusie pred prijatím definitívneho rozhodnutia.
Argumentovanie autoritou
V pedagogickej praxi sa môžeme stretnúť aj so situáciou, keď je niekto skalopevne presvedčený, že má
pravdu, ale jeho prirodzená autorita, rešpekt a vplyv nie sú také silné, aby dokázal silou argumentov presvedčiť o svojej pravde aj iných. Používa vyjadrenia vplyvnejších osobností na potvrdenie vlastného rozhodnutia,
pričom niekedy vety môže vytrhávať z kontextu. Deje sa to aj v riadiacich pozíciách, keď sa riaditelia škôl, ktorým chýba prirodzená autorita, pri svojich rozhodnutiach opierajú napríklad o „vyjadrenia“ štátnych inštitúcií
– Štátnej školskej inšpekcie, ministra, zriaďovateľa a pod.
Súdržnosť a solidarita v pedagogickom tíme
Ak sa členovia pedagogického tímu poznajú dlhšie, vznikajú medzi nimi okrem profesionálnych vzťahov
aj vzťahy osobné, kamarátstva. Takéto prepojenia sprevádzajú spoločné zážitky, spomienky, poskytovanie dôverných a citlivých informácií, ktoré nám časom bránia pripustiť si názorové rozdiely nielen v osobnej, ale aj
v profesionálnej rovine. Vzájomná konštruktívna konfrontácia môže byť pochopená ako podraz na kolegu. Ak
dlhodobo podliehame tlaku falošnej solidarity v skupine, môžeme skĺznuť do pokryteckého povzbudzovania.
Hovoríme si, akí sme úžasní, skvelí. Nepripustíme si chybovosť našich rozhodnutí, ani ich zrážku s protiargumentmi. Máme obavy, že nebudeme dostatočne „v pohode“ na to, aby sme faktami dokázali obhájiť vlastný názor. Máme strach z konfliktov v tíme. Netúžime byť tými, ktorí poukážu na prípadné hrozby a riziká. Postupne
však podliehame falošnej súdržnosti, ktorá môže byť pre každý pedagogický tím zhubná. Realita nás môže prekvapiť natoľko, že sklamanie sa stáva prvým štádiom vyhorenia.
Jednomyseľnosť
So solidárnosťou v skupine veľmi úzko súvisí aj jednomyseľnosť. Vyslovenie záverov bez možnosti diskutovať o nich, vedie k strate odvahy vyjadriť sa. Jednotnosť skupiny vytvára tlak na okolie a smeruje k potláčaniu
protiargumentov. Ak sa odlišný názor stretne s nevôľou skupiny, rastú pochybnosti o správnosti úsudku, hoci
jeho vyslovenie by pomohlo tímu prehodnotiť riziká a mohlo by viesť k racionálnejším rozhodnutiam.
Skupinové myslenie (groupthink)
Skupinové myslenie je eliminovaním názorových rozdielov v záujme dosiahnutia zhody. Je to ubezpečovanie sa o neomylnosti. Jednota cieľa sa tu zamieňa za jednotu myslenia. Rozdielne názory individualít nie sú
prijímané ako výzva na zamyslenie, ale ako kritika, ktorú si do pokojných vôd vzájomne prejavovanej dôvery
nie je vhodné púšťať. Spätná väzba sa prijíma len veľmi ťažko. Učiteľské tímy, pre ktoré je vlastné skupinové
myslenie, ignorujú alternatívne názory, pretože sa uspokojili s vopred prijatými riešeniami. Takéto myslenie je
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pre každý tím nebezpečné, pretože nedovolí súťaž ideí a myšlienok v takej miere, ktorá by umožnila následnú
výhru tej najlepšej.
Stereotypizácia iných
Ak podliehame stereotypizácii nejakého človeka, máme tendenciu v konfliktných situáciách skĺznuť do
útoku na jeho osobu. Cieľom je znížiť silu jeho argumentov, dehonestovať váhu jeho slova. Neorientujeme sa na
obsah myšlienky, ale na diskreditáciu osoby, ktorá názor vyslovila. Zaužívané myšlienkové stereotypy blokujú
prístup k novým informáciám a neumožňujú nám vidieť problém z nadhľadu.
Spomienkový optimizmus
Učiteľ sa v priebehu svojej praxe stretáva s množstvom žiakov, ktorých má šancu ovplyvniť. Každá nová generácia mu poskytuje jedinečný pohľad na nové trendy, štýly, vplyv doby. To prináša aj nutnosť prispôsobenia
pravidiel novému poznaniu. Zároveň práve učiteľ býva zraniteľný spomienkami, najmä vtedy, keď mu je ťažko
prijať nový uhoľ pohľadu vzhľadom k zažitým postojom. Vtedy zvykne v spomienkach „loviť“ schémy, ktoré
v jeho praxi boli úspešné a kde sa už čas postaral o vyčistenie negatívnych zážitkov. Opiera sa o minulú skúsenosť, ktorá zanechala v konkrétnej situácii a v konkrétnej dobe pozitívnejší pocit. Podobné uvažovanie je však
bariérou pre chápanie postojov dnešnej generácie a v prípade ich „zlyhávania“ bráni nastaveniu pomocnej ruky
zodpovedajúcej ich potrebám. Spomienkový optimizmus znižuje hodnotu súčasnej reality.
Citové vydieranie
Citové vydieranie je stupňom manipulácie. V školskom prostredí sa stretávame aj s týmto negatívnym javom. Napríklad kolegyňa/kolega ako zdôvodnenie nesplnenia nejakej úlohy neúmerne apeluje na súcit svojho
nadriadeného. Ako ochranný štít profesionálneho zlyhania volí ospravedlnenia, ktoré na profesionálnu pôdu
školy nepatria. Citovo vydiera rodinnými problémami, dlhodobými kamarátskymi vzťahmi, zdravotnými problémami. Zneužíva citlivejších kolegov na presúvanie zodpovednosti a aktivity na ich plecia. Vyvoláva v nich pocit viny, neúcty a povinnosti „pomáhať“.
Projekcia
Projekciu využívame vtedy, keď máme tendencie posudzovať iných podľa seba. Ak sa nám niekto podobá,
sme náchylní hodnotiť jeho správanie pozitívnejšie. Je to obranný mechanizmus, keď dochádza k prenosu vlastných pocitov na inú osobu. Môže ísť aj o zvaľovanie vlastnej viny na iných.
Racionalizácia chybných rozhodnutí
Používame ju na zdôvodnenie svojich pseudoargumentov. Je prirodzené, že súlad vo vzťahoch je nám príjemnejší. Radšej preferujeme harmóniu ako nesúlad, spory a konflikty. Chybné rozhodnutia máme tendenciu
racionalizovať vtedy, keď máme problém upustiť od svojho presvedčenia. Ale práve malým pochybnostiam
v našich úvahách by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Pochybnosti prichádzajú vtedy, keď sa naše poznanie
dostáva do sporu s poznaním, ktoré je odlišné od toho nášho. A hoci máme predpoklad spoznať všetky alternatívne riešenia, podvedome sa sústredíme iba na tie, ktoré najviac vyhovujú našim potrebám, čím si racionalizujeme naše pôvodné stanovisko. Bezvýhradne dôverujeme vlastnému presvedčeniu, aby sme dokázali ľahšie
prekonať prípadné sklamania.
Záver
Chyby v posudzovaní iných názorov v pedagogickom tíme môžu mať za následok odliv kvalitných pedagógov zo školstva, znižovanie pracovnej aktivity a demotiváciu učiteľov. Rastie ich nechuť podieľať sa výraznejšou mierou na reprezentácii školy. Čím viac si pripustíme možnosť názorových rozdielov, tým skôr budeme
schopní premýšľať o riešeniach. V procese vytvárania tímu môže byť priestor na vyjadrenie vlastného názoru
prostriedkom na odbúranie komunikačných bariér. Nepripusťme zamotanie sa do spleti skupinovej mentality.
Nedovoľme bezmyšlienkovité hromadenie informácií mimo pôdy školy. Naše najzložitejšie rozhodnutia obsahujú v sebe neurčitosť. Niekedy nám len chýba odvaha čeliť im. Odkladáme argumenty na neskoršie obdobie
a v kútiku duše si prajeme, aby sa naše rozhodnutia nestali predmetom kritiky. Buďme inovatívni. Zmeňme
prístup. Nedovoľme v tíme sebauspokojenie. Vítajme názorové rozdiely.
Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka
redakcia odb. časopisu Manažment školy v praxi
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
bieleszova@gmail.com, bieleszova@wolterskluwer.sk
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Chémia a výtvarná výchova
My, učitelia chémie, často tvrdíme, že chémia sa nachádza všade
vôkol nás, je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a nič by bez nej nebolo a neexistovalo. Napriek tomu nám mnohí neveria a najmä žiaci sa
neustále pýtajú, načo im chémia bude, načo sa ju učia... A tak neustále
vymýšľame, presviedčame, experimentujeme, skúšame a spájame i nemožné, len aby sme našli zmysel našich tvrdení o všadeprítomnosti chémie a presvedčili nezbedníkov-žiakov.
Moja učiteľská kombinácia je nezvyčajná – chémia a výtvarná výchova. Možno práve preto sa snažím urobiť chémiu aj súčasťou výtvarnej výchovy, alebo naopak, dopĺňať a spájať tieto dva zdanlivo diametrálne odlišné predmety. Občas sa podarí aj spolupráca s inými predmetmi. Na nasledujúcich stránkach nášho časopisu prinášam niekoľko
experimentov, postupov, návodov, ako pripraviť na chémii veci, látky,
materiály užitočné a zaujímavé i pre výtvarnú tvorbu žiakov.

Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ, Badín
dovalova.lucka@gmail.com
foto963.webnode.sk
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Prstové farby
Pomôcky:
váhy, lyžička na chemikálie, drevená palička, sklená tyčinka, kahan, trojnožka, odmerný valec, kadičky
(400 ml, 250 ml, 100 ml a 50 ml), nádobky na uchovanie farieb.
Chemikálie:
voda, kukuričný škrob, potravinárska farba, aróma.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Pracovný postup:
Pripravíme si potrebné množstvá vody:
– 35 ml do kadičky veľkosti 50 ml,
– 55 ml do kadičky veľkosti 100 ml,
– 220 ml do kadičky veľkosti 250 ml.
Vodu v najväčšej kadičke postavíme nad kahan a zohrievame do varu.
Navážime 40 g škrobu.
Vo veľkej kadičke (400 ml) zmiešame škrob a 35 ml
vody, miešame, až kým sa nevytvorí hladká pasta bez
hrčiek.
Opatrne pridáme 220 ml vriacej vody a rýchlo miešame, aby sa nespravili hrčky. Miešame, až kým hmota
nezačne byť priesvitná.
Pridáme 55 ml studenej vody, zamiešame a necháme
vychladnúť.
Do vychladnutej hmoty vmiešame potravinársku farbu
a arómu (4 – 5 kvapiek).
Farebnú hmotu vlejeme do pripravených nádob.

Poznámky:
Prstové farby uchované v uzavretých nádobkách a v chlade vydržia niekoľko dní. Pred použitím je potrebné ich premiešať. Sú voňavé a na dotyk príjemné.
Využitie na výtvarnej výchove:
Prstové farby poslúžia ako nový tvorivý materiál pre deti
v materskej škole ale aj na hodinách výtvarnej výchovy.
Deti rady zaboria prsty do voňavého farebného gélu a potom
takto hapticky, nie pomocou štetca, vytvárajú obrázok na papieri. Maľovať sa dá čokoľvek – prstami aj celými dlaňami natretými
farbou. Obrázok si môžu deti vopred pripraviť – predkresliť tušom alebo čiernou fixkou telo motýľa, ktorému namaľujú krídla
otlačením celej dlane aj s prstami, rozfúkať tuš do podoby kríka,
ktorému otlačením prstov domaľujú zelené či pestrofarebné listy
a kvietky alebo sa dá obrázok dokresliť po zaschnutí prstových
farieb – zvýrazniť tušom či čiernou fixkou stonku kvetu, kmeň
stromu, telo chrobáčika...
Prstové farby sú vlhké, papier sa pri schnutí stočí a skrčí, preto je dobré už suchý papier zaťažiť knihami na nejaký čas, aby sa
vyrovnal.
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Voňavá eko-plastelína
Pomôcky:
kadička (250 ml), lyžička na chemikálie, drevená palička, váhy, hodinové sklíčko, pipeta, kahan, trojnožka, sieťka,
zápalky, plastové vrecúška na uchovanie plastelíny.
Chemikálie:
kuchynská soľ, voda, destilovaná voda, jedlý olej, hladká múka, potravinárska farba, esenciálny olej, vínny kameň.
Pracovný postup:
1. Do kadičky (250 ml) navážime 50 g kuchynskej soli
a 50 g hladkej múky.
2. Pridáme 2 ml kuchynského oleja, 1g vínneho kameňa
a 80 ml vody.
3. Zmes prifarbíme potravinárskou farbou, navoniame pár kvapkami esenciálneho oleja a všetko dobre
premiešame.
4. Kadičku so zmesou mierne zahrievame a neustále
miešame (drevenou paličkou), až kým sa neodliepa
od stien kadičky.
5. Plastelínu vyberieme z kadičky a ešte dobre premiesime v rukách.

Poznámky:
Plastelínu je možné uchovať niekoľko týždňov v plastových vrecúškach v chlade.
Plastelína na vzduchu schne.
Vínny kameň je potrebné pripraviť skôr, pretože jeho
kryštalizácia trvá niekoľko dní. Z roztoku sa musí odfiltrovať a vysušiť.
Využitie na výtvarnej výchove:
Asi netreba opisovať, ako sa dá použiť plastelína. Nájdete
množstvo receptov na jej prípravu.
Naša je výnimočná tým, že do nej pridávame vôňu.
Tiež vínny kameň si pripravujeme sami (postup bol publikovaný v Dnešnej škole, II. ročník, č. 2, str. 16).
Takúto plastelínu pripravujeme a dodávame už druhý rok do
našej materskej školy a deti sa s ňou veľmi rady hrajú – rozvonia
im celú triedu.
Keď vytvarované drobnosti necháte na vzduchu, plastelína
stvrdne a na povrchu sa objavia kryštáliky soli.
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Zinková sopka
Pomôcky:
hodinové sklíčko, váhy, lyžička na chemikálie,
trecia miska s tĺčikom (3 ks), malá kadička, pipeta,
maketa sopky vhodne upravená pre priebeh prudkej
exotermickej reakcie.
Chemikálie:
dusičnan amónny, chlorid amónny, zinok
práškový, destilovaná voda.
Pracovný postup:
1. Na hodinovom sklíčku odvážime 4 g dusičnanu
amónneho. Presypeme do trecej misky a rozotrieme na jemný prášok bez hrudiek.
2. Odvážime 1 g chloridu amónneho, presypeme do
ďalšej trecej misky a tiež rozotrieme.
3. Odvážime 4 g práškového zinku, presypeme do
poslednej trecej misky a rozotrieme.
4. Všetky tri chemikálie – dusičnan amónny, chlorid amónny a zinok presypeme do jednej trecej
misky a zamiešame, aby vznikla farebne jednotná
zmes.
5. Treciu misku umiestnime do upraveného kužeľa
sopky.
6. Do malej kadičky pripravíme vodu.
7. Do zmesi v trecej miske v kuželi sopky kvapneme 2 – 3 kvapky vody (nie viac).
8. Odstúpime od sopky do bezpečnej vzdialenosti a pozorujeme
Pozorovanie:
Zmes sa v priebehu pár sekúnd zapáli. Pozorujeme plameň, lietajúce iskričky, hustý dym a popol.
Poznámky:
Experiment je nutné realizovať v dobre vetrateľných priestoroch, prípadne v digestore.
Na aktiváciu reakcie stačí pridať 2 – 3 kvapky vody. Viac vody by reakciu zastavilo.
Navážené množstvo zmesi vystačí na jednu sopku.
Kužeľ sopky musí byť vhodne upravený na tento typ chemickej reakcie a umiestený na nehorľavej podložke.
Príprava makety sopky:
Maketu sopky si pripravíme z papierových vajíčkových podložiek natrhaných na drobné kúsky a namočených v tekutom škrobe. Kužeľ postavíme prikladaním jemne vyžmýkaných kúskov papiera na seba. Pracujeme
na nepremokavej podložke, na ktorej budeme môcť maketu neskôr preniesť. Na vrch kužeľa postavíme treciu
misku obalenú v potravinárskej fólii a pokračujeme v prikladaní natrhaného naškrobeného papiera okolo nej až
po jej okraj. Misku nezakryjeme úplne, musí byť z makety snímateľná po jej vysušení. Keď sme s kužeľom, jeho
veľkosťou a tvarom spokojní, priložíme poslednú vrstvu, ktorú tvorí baliaci papier namočený v škrobe. Tento
maketu spevní a vyhladí. Kužeľ umiestnime k zdroju tepla, aby rýchlejšie vyschol. Schnutie trvá minimálne
týždeň. Zo suchého kužeľa sopky vyberieme treciu misku, natrieme ho akrylovými farbami a po ich zaschnutí
niektoré miesta, najmä v okolí krátera, pretrieme lepidlom a posypeme popolom a pieskom. Vnútro kužeľa vyplníme alobalom a vysypeme cca 0,5 cm vrstvou piesku. Po zaschnutí lepidla vložíme na vrch kužeľa do krátera
treciu misku – model sopky je pripravený na interaktívnu ukážku.
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Na návšteve vo Svrčinovci
Dedinka Svrčinovec leží na Kysuciach a je hraničnou obcou
s Českou republikou. Základná škola sa nachádza v centre. Výučba
chémie sa v našej škole za posledný rok veľmi zmenila. Ešte donedávna
sme mali v priestoroch „chemickej učebne“ klasické staré lavice a chemickou ju robil len vstup do chemického kabinetu a veľké umývadlo, pri
ktorom sa museli žiaci postupne striedať. Napriek tomu sme sa snažili
splniť predpísané laboratórne práce a výučbu dopĺňať demonštračnými
pokusmi.
Dnes je všetko ináč. Lavice nahradili nové laboratórne stoly, v ktorých sú zabudované umývadlá pre žiakov.
Namiesto klasických stoličiek pribudli otočné. V zadnej časti triedy je umiestnená interaktívna tabuľa s počítačom a pripojením na internet.
Takáto zmena si zaslúžila oslavu, a to nie hocijakú, ale „chemickú“. A tak sa začala príprava na našu neobyčajnú hodinu. Na internete a v literatúre sme vyhľadali efektné pokusy: Horiaca bankovka,
Tajné písmo, Chromatografia, Slonia zubná pasta, Nafukovanie balóna oxidom uhličitým či Hasenie plameňa oxidom uhličitým. Pokusy
realizovali žiaci deviateho ročníka a divákmi boli siedmaci. Táto akcia bola o to zaujímavejšia, že na ňu prijala pozvanie bývalá pani učiteľka Ľudka Kullová, ktorá v našej škole učila dlhé roky chémiu. Pani
učiteľka bola veľmi prekvapená, pretože pokusy robili práve jej dve
vnúčatá. Posledný pokus „Tajné písmo“ bol určený pre ňu. Bolo tam
ukryté blahoželanie k 70. narodeninám.
Hodiny chémie sa snažíme spestriť aktivitou „Veselá Periodická
tabuľka“, ktorá je u žiakov veľmi obľúbená. Žiaci majú okrem vyhľadávania informácií o vybranom chemickom prvku nakresliť postavičku,
ktorá ho vystihuje a niečo o ňom napovie. Našim žiakom sa v súčasnosti laboratórne práce oveľa lepšie realizujú. Pracujú vo dvojiciach,
majú svoje pracovné miesto a hneď poruke umývadlo. Veľmi radi si
obliekajú biele plášte.
Už tradične sa každý rok snažíme zúčastňovať na Chemickej
olympiáde. Okresnému kolu predchádza niekoľkomesačná príprava
v študijnom kole. Popri teoretickej príprave je veľmi potrebná praktická príprava v chemickom laboratóriu. V upravenej chemickej učebni
je to oveľa efektívnejšie.
Myslíme si, že takto budú naši žiaci lepšie pripravení na ďalšie
štúdium, kde sa pokračuje s chémiou. Získať dobré teoretické vedomosti a praktické zručnosti je veľmi dôležité.

Mgr. Martina Kullová
ZŠ Svrčinovec
Svrčinovec 336
lubterka@centrum.sk

17

Predstavujeme a informujeme

Aktivity PRE VODU
spojené s chémiou
ZŠ Bernolákova, Holíč
Už dlhší čas sa pohrávam s myšlienkou, aby som aj ja napísala
o aktivitách, ktoré spolu s mojimi kolegyňami organizujeme. Veru,
keď si ich tak premietam v pamäti, je ich neúrekom.
Na konci februára sme začali spolu so žiakmi vyšších ročníkov premýšľať, ako zorganizujeme tohtoročný
Svetový deň vody. Keďže v našom meste práve dokončili rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd (ČOV), povedali sme si, že jej návšteva bude správnou voľbou. Stačilo osloviť pani Máriu Remišovú, ktorá cez vzdelávací
program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., „Modrá škola
– voda pre budúcnosť“ môže sprostredkovať tieto exkurzie v našom regióne. Povolenie navštíviť takýto dôležitý objekt sme dostali a dokonca nám prialo aj počasie. Žiaci si s veľkým záujmom
vypočuli odborný výklad pani Kováčikovej, ktorá žiakom ochotne
vysvetlila každý detail o zariadení. Exkurziu sme zorganizovali pre
108 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka v priebehu troch dní. (Po
minulé roky sme navštívili aj objekty ČOV v Senici, v Bratislave –
Vrakuni a Petržalke.) Naším cieľom bolo prepojiť teoretické poznatky o technológii čistenia odpadových vôd s praxou. Myslím si,
že sa nám to podarilo.
Pravdaže, týmto sa naše aktivity „Týždňa pre vodu“ len začali. Vybrané skupiny, ktoré sa exkurzie zúčastnili, si pre žiakov 1. až 6. ročníka naplánovali vyučovaciu hodinu na tému VODA. Pre každý ročník si pripravili prezentácie o vlastnostiach vody, výskyte, použití, o jej dôležitosti pre existenciu a, pravdaže, aj o význame
a fungovaní ČOV. Žiakov z prvého stupňa zaujala vytvorená malá maketa tohto objektu. Druhú časť vyučovacej
hodiny tvorili pokusy. Prváci sa zaoberali vlastnosťami vody, druháci a tretiaci sa snažili znečistenú vodu vyčistiť dekantáciou a filtráciou, štvrtáci si k tomu vytvorili aj vodnú lupu, piataci a šiestaci museli vypracovať výskumnú prácu o vode. A na čo všetko museli prísť? Najskôr sa napili z pohárikov pitnej vody a zisťovali, akú má
voda chuť, farbu a vôňu, potom mali za úlohu teoreticky určiť, čo sa vo vode rozpúšťa, a následne si to aj prakticky overiť. Občas ich teoretické predpoklady nezodpovedali skutočnosti, tak veríme, že po týchto hodinách
o vode si to zapamätajú. Medzi týmito aktivitami si žiaci vyskúšali, ako vzniká lávová fontána, ako si môžeme
„zmeniť vodu na víno“ a ako nám môže výluh z červenej kapusty zázračne meniť farbu kvapalín. Na našich deviatakov sme tiež nezabudli, tí si pozreli film Voda je život.
Dni venované vode ubehli v škole veľmi rýchlo. Pre žiakov, ktorí sa
stali na chvíľu učiteľmi, to bola určite zaujímavá a zároveň cenná skúsenosť. Predviesť svoje poznatky pred 320 spolužiakmi a ich pedagógmi
nebola jednoduchá úloha. Zvládli ju však na výbornú.
Tento „Týždeň pre vodu“ bol už tretím, aké sme podobným spôsobom organizovali už po minulé školské roky. Aj keď je príprava a realizácia náročná a dá riadne zabrať, vždy zvíťazí dobrý pocit, že sa snaha
vyplatila. Voda si našu pozornosť zaslúži, preto sa budeme snažiť v našich aktivitách pokračovať.
Mgr. Katarína Štrbová
ZŠ, Bernolákova 5
908 51 Holíč
katstrbova@gmail.com
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Týždeň vody
v ZŠ Klátova Nová Ves
22. marec bol Svetový deň vody, o čom asi väčšina ľudí
vedela, veď túto informáciu celý deň ponúkali svojim poslucháčom či divákom médiá. Určite aj školy reagovali na tento
„sviatok“ rôznymi aktivitami. U nás sme ale vodu skloňovali
celý týždeň – od 16. do 20. marca – v „Týždni vody“.
Pre žiakov sme pripravili „vodný bar“. Každú veľkú prestávku mali
možnosť dopĺňať tekutiny vodou na rôzne spôsoby – ochutenou mätou
či medovkou, citrónom, pomarančom, jablkom so škoricou, prebiehala degustácia minerálnych vôd. Deti si postupne zvykali na nesladené
vody, čo bolo naším zámerom. Náš „vodný bar“ sa zapáčil a už teraz
plánujeme zriadiť bylinkovú záhradku v areáli školy, aby sme mali stály
prísun čerstvých ingrediencií.
Ktorá farba by lepšie symbolizovala vodu, ak nie modrá? A tak
sme zrealizovali „modrý štvrtok“. Všetci sa s nadšením pustili do
vyhlásenej súťaže o najmodrejšiu triedu! Samozrejme, že sme nemaľovali triedy namodro, stačilo sa obliecť do tónov modrej. Výzvu
prijali nielen žiaci – v modrom sa v ten deň objavil aj pán školník
a pani upratovačky, dokonca aj pani riaditeľka siahla po modrom
šatníku. Všetci sme sa cítili ako jedna veľká modrá rodina...
Ďalšou aktivitou, ktorá siahala ďaleko za brány školy, bola rozhlasová relácia o vode, ktorá sa prostredníctvom miestnych rozhlasov niesla éterom 3 obcí – v Klátovej Novej Vsi, Ješkovej Vsi a vo
Veľkom Klíži. Okrem osvety, ktorú sme chceli vode venovať, si tri
žiačky mohli vyskúšať aj úlohu rozhlasových moderátoriek, čo bola
pre ne určite tiež zaujímavá skúsenosť.
Týždeň sme zakončili Envirohrami, tentokrát s podtitulom
„Voda naša každodenná“. V piatok sa žiaci 1. aj 2. stupňa rozdelili do
skupín a postupne prechádzali stanovišťami, na ktorých zbierali body.
Systém hry sme vymysleli už minulý rok, takže teraz všetko klapalo ako hodinky. Žiaci 5. – 9. ročníka
absolvovali stanovištia (niektoré dokonca so záhadnými názvami) – Ekomatika, Slovenčina v kvapke, Balada
o vodných stavoch, Hydro kešky, Relax so školníkom, Vodný ekosystém, Aqualand, Voda v športe, Water Office,
Wasser spiele. Všade sa hovorilo o vode (a nielen po slovensky), zadávali sa úlohy s ňou súvisiace, riešili sa rébusy na tému voda, robili sa pokusy, počítali sa príklady na spotrebu vody, športovalo sa s fľašou vody v ruke,
na školskom dvore sa hľadali ukryté „kešky“. „Malí“, ako hovoríme žiakom 1. stupňa, mohli navštíviť stanovištia
s názvami Vodné spievankovo, Kvap! Čľup!, Lego, Kvapko a Kvapôčka, Vodné kvapky...
Všetci si to vychutnávali – žiaci aj učitelia. Išli sme do toho naplno, pripravení podať ten najlepší výkon.
A to sa aj podarilo. Pevne veríme, že Týždeň vody splnil svoj výchovný aj vzdelávací účel.
Mgr. Silvia Bielichová
ZŠ Klátova Nová Ves
958 44 Klátova Nová Ves
bielichova.s@azet.sk
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
Na čo sa používa bazalt
a kde sa u nás ťaží
Ako si čitatelia iste všimli, séria článkov „Potulky
po Slovensku“ sa snaží upozorniť na úzky vzťah medzi geológiou a chémiou. Na rozdiel od väčšiny doterajších článkov, v ktorých sa kládol dôraz na chemické aplikácie nerastných surovín, v tomto článku bude
chémie trocha menej.
Čadič z oblasti Cerovej vrchoviny.
Na začiatku si pripomeňme, že vulkanické horniny vznikajú v dôsledku sopečnej činnosti, pri ktorej sa na
zemský povrch, prípadne na dno morí a oceánov, dostáva z hlbín Zeme horúca magma. Vulkanické horniny
predstavujú veľmi pestrú skupinu látok. Na jednom konci tejto skupiny sú látky s vysokou hustotou, ktoré sa
niekedy podobajú na sklá a niektoré sa tak aj nazývajú (vulkanické sklá). Na druhom konci sú ľahké pórovité
látky, pričom niektoré z nich dokonca plávajú na vode. Pestré vlastnosti vulkanických hornín vyplývajú predovšetkým z veľkej variability chemického a mineralogického zloženia samotnej magmy, ale zároveň aj z rôznorodosti podmienok, pri ktorej sa magma dostala za zemský povrch. Ako je všeobecne známe, vyústenie magmy
na zemský povrch môže byť veľmi pokojným dejom, pri ktorom magma vyteká z útrob zeme malou rýchlosťou,
ale zároveň aj veľmi dramatické, napríklad pri explózii sopiek. Územie dnešného Slovenska bolo v minulosti
zasiahnuté mohutnou vulkanickou činnosťou, pričom posledná naša sopka bola činná približne pred 100 000
rokmi, to znamená z geologického hľadiska iba pred „malou chvíľočkou“.
Na Slovensku zostalo po vulkanickej činnosti dosť vulkanických hornín. Z hľadiska praktického využitia
je našou najvýznamnejšou horninou bazalt, známejší pod názvom čadič. Je to tmavá tvrdá hornina s vysokou
hustotou. Jej hlavnú zložku tvoria silikátové minerály pyroxény a živce (prednostne sodno-vápenaté živce), prípadne aj olivín. Čadič je tmavý najmä preto, že obsahuje v kontraste s vysokým zastúpením silikátových minerálov málo oxidu kremičitého. Vo všeobecnosti práve obsah tohto oxidu veľmi často rozhoduje o tom, či sú
horniny tmavé alebo svetlé.

Najvýznamnejším súčasným
produktom vyrábaným z čadiča
sú tepelno-izolačné obklady.

Najvýznamnejšie súčasné využitie čadiča predstavujú tepelno-izolačné
vrstvy. Sú známe pod názvami minerálna alebo kamenná vlna (angl. rockwool). Využívajú sa predovšetkým pre vonkajšie zatepľovanie civilných stavieb, ako sú napríklad paneláky na našich sídliskách. Vyrábajú sa tak, že sa
čadič zohreje na približne 1400 °C a vzniknutá tavenina sa vylieva na rýchlo
rotujúce disky, ktoré taveninu „vystreľujú“ do okolia, vytvárajúc tak tenké
vlákna, rýchlo tuhnúce na vzduchu. K nim sa pridávajú polymérne pojivá a následne sa lisujú do známych hrubých vrstiev. Organické pojivá však
vo výslednej hmote tvoria iba zanedbateľný hmotnostný podiel, takže tepelno-izolačné vrstvy majú mimoriadne vysokú tepelnú odolnosť, neporovnateľne vyššiu ako známe biele dosky z penového polystyrénu. Čadičové izolácie sa u nás vyrábajú v Novej Bani.

V minulosti sa vyrábali práve z čadiča, z našej najmladšej sopky Putikov vŕšok, ktorá sa nachádza v blízkosti Novej Bane nad obcou Tekovská Breznica. Z tohto čadiča sa v miestnom závode vyrábali tavením aj
rôzne dlaždice. Čadič sa však hodí aj na výrobu chemicky veľmi odolných nádob a potrubí. V súčasnosti sa
izolačné hmoty v Novej Bani vyrábajú z čadiča, ktorý sa dováža predovšetkým z oblasti Cerovej vrchoviny.
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Kým v súčasnosti sú najvýznamnejším čadičovým produktom tepelno-izolačné hmoty, v minulosti to boli
mestské dlažobné kocky. Hlavná príčina ich mimoriadnej popularity spočívala vo veľkej mechanickej odolnosti
čadiča. Obyčajné čadičové kocky sú paradoxne omnoho lepšou dlažbou ako modernejšie dlaždice z taveného
čadiča, ktorých najväčšia prednosť, ich nezničiteľnosť, je zároveň ich najväčšou nevýhodou. Sú totiž hladké ako
sklo a ľahko si možno na nich zlomiť nohu. Najväčšia ťažba čadiča, ako aj následná výroba dlažobných kociek
na dnešnom území Slovenska bola práve v Cerovej vrchovine. Toto pohorie je pozostatkom veľkej sopečnej činnosti spred 2,3 milióna rokov. Čadič sa tu ťažil v lome, ktorý doteraz nesie názov „Mačacia“. Tento obrovský lom
bol otvorený v roku 1880 a v čase najväčšej ťažby v ňom pracovalo približne 1500 robotníkov. Úzkorozchodnou
železnicou sa surový aj opracovaný čadič vozil na územie dnešného Maďarska. Najväčšia ťažba tu bola v 30. rokoch 20. storočia. Pracovalo sa tam až do polovice minulého storočia. Dnes sa v tomto lome už neťaží, avšak
stala sa z neho významná geologická lokalita Cerovej vrchoviny, kde možno vidieť, ako sa bazaltová láva vyliala
na niekdajšie pôvodné morské sedimenty.

Mnohé vulkanické horniny sa v minulosti používali,
a doteraz sa aj stále používajú ako výborný stavebný
materiál. Čadič však vzhľadom na vysokú hustotu a mimoriadnu tvrdosť určite dobrým stavebným materiálom
nie je. Ak však nablízku nie je nič iné k dispozícii, možno použiť aj túto horninu. Naším najznámejším stavebným objektom z čadiča je hrad Šomoška na hraniciach
s Maďarskom. Vzhľadom na obrannú funkciu hradu
však v tomto prípade nemožno čadič považovať za najhorší stavebný kameň.

Hrad Šomoška stojí na lávovom telese. Jeho vonkajšie strany tvoria kamenné vodopády čadiča s päťbokou
a šesťbokou odlučnosťou. Takýto typ odlučnosti sa vytvára pri pomalom chladnutí lávy pod zemským povrchom.

Obrázok ukazuje hradný vrch Hajnáčka vo východnej V minulosti sa z čadiča vyrábali najmä dlažobné kocky.
časti Cerovej vrchoviny, ktorý je taktiež tvorený obnaženým sopečným komínom z bazaltu.
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 Šintava
V marci a apríli sa v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
znova uskutočnilo veľa zaujímavých podujatí. Žiaci si pozreli vystúpenie sokoliara, zúčastnili sa na divadelnom predstavení, absolvovali lyžiarsky výcvik na Oraviciach, návštevou
filmového predstavenia si pripomenuli Deň vody. Asistentka
učiteľa Janka Navrátilová naučila žiakov základnej školy aj
deti z materskej školy zdobiť veľkonočné kraslice. 27. marca
sa deviataci spolupodieľali na organizovaní Dňa narcisov, zamestnanci školy a starosta obce sa zapojili do zaujímavej aktivity Celonárodné ležanie zo solidarity a krásnym vyvrcholením tohto dňa bola oslava Dňa učiteľov. 1. apríla škola žila Behom oslobodenia. 8. apríla sa konala trištvrťročná hodnotiaca pedagogická rada, ktorá je predzvesťou blížiaceho sa
konca školského roka.
27. marec bol v Šintave deň bohatý na aktivity. Už tradičnou bola zbierka v rámci Dňa narcisov, pri ktorej
sa v obci vyzbieralo 352 eur.
Novou, zaujímavou aktivitou bolo Celonárodné ležanie zo solidarity. Ležanie bez možnosti pohybu je veľakrát prejavom závažných chorôb a zároveň vo svojej bezmocnosti pripomína stav pacienta a jeho blízkych, ktorí
sú často bezradní a nevedia sa pohnúť z miesta. Tento rok sa na zvýšenie povedomia o zriedkavých chorobách
zapojili zamestnanci školy spolu so starostom obce a zároveň finančne prispeli na tento účel. Viac informácií
môžete nájsť na: http://www.sazch.sk/partneri/article/166120.
Stalo sa už peknou tradíciou, že pri príležitosti Dňa učiteľov sa koná oslava, na ktorej
organizovaní sa spolupodieľajú riaditeľ školy spolu so zriaďovateľom školy – starostom
obce. Tohtoročná slávnosť sa konala v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave.
Začala sa programom Základnej umeleckej školy Jána Fischera Kvetoňa v Seredi. Jednou
z vystupujúcich bola žiačka školy Natália Kovárová (na fotografii), ktorej krásne zaspievaná pieseň chytila všetkých prítomných za srdce. Riaditeľ školy vo svojom príhovore vyzdvihol prínos učiteľskej profesie, poďakoval súčasným i bývalým učiteľom školy. Učiteľom poďakoval aj starosta obce a na návrh riaditeľa školy osobitne niektorých
ocenil. Plaketu J. A. Komenského získala Mgr. Mária Vojtechová za celoživotnú prácu
v školstve. Ďakovný list si prevzali Mgr. Lívia Šuláková z MŠ a Mgr. Silvia Kriváčková
zo ZŠ za vzornú prípravu detí vo výchovno-vyučovacom procese, láskavý, milý a trpezlivý prístup k deťom, za všetky akcie a vystúpenia pre školu a obec so zapojením detí.
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V tomto školskom roku sa v škole ako jedinej v okrese Galanta realizuje nórsky projekt podporený Úradom
vlády SR. V rámci projektu sa vybudovala dlažba v okolí školy, bude sa revitalizovať zeleň v okolí školy a realizujú sa mnohé aktivity v triedach súvisiace s vodou. Ďakovné listy za prácu a aktivity v Nórskom projekte
počas školského roka 2014/2015, ktorými reprezentujú a zviditeľňujú školu i obec a významným spôsobom sa
zúčastňujú na rozvoji školy z hľadiska výchovy a vzdelávania získali: Mgr. Mária Hrabíková, PaedDr. Paulína
Krivosudská a Mgr. Milada Rajterová. Na záver sa všetkým prihovorila aj Mgr. Júlia Gálová, prednostka
Okresného úradu v Galante. Všetkým pedagogickým zamestnancom – súčasným i na dôchodku – venoval riaditeľ školy červenú ružu a starosta obce ružový karafiát, ku kvetom pridali stisk ruky a milé slová. Po slávnosti
nasledoval obed spojený s posedením.
Prvého apríla si obec Šintava pripomenula 70. výročie oslobodenia obce z rúk fašistov. Každoročne si žiaci
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka tento deň spájajú s Behom oslobodenia. Tento rok si najskôr pripomenuli historické udalosti oslobodenia prostredníctvom školského rozhlasu. Počasie bolo veľmi vrtkavé a po pôvodnom vyhlásení, že beh sa pre nepriaznivé počasie neuskutoční, ostala väčšina žiakov sklamaná. Nakoniec sa počasie
v priebehu dňa ako-tak umúdrilo, a keďže žiaci si veľmi chceli zabehať, rozhodlo sa vedenie školy spolu so starostom obce, že beh predsa len bude. Bežalo sa okolo parku pred školou. Víťazi v najstaršej kategórii položili aj
za prítomnosti starostu pamätný veniec na budovu obecného úradu. Starosta venoval víťazom, ale aj všetkým
zúčastneným, sladkú odmenu a vyjadril poďakovanie za tradičné pripomenutie tohto dňa. Víťazom srdečne
blahoželáme.

V poslednom čísle 2. ročníka Dnešnej školy uzatvárame aj seriál o Šintave, a preto som dala priestor na vyjadrenie sa a záverečnú bodku riaditeľovi školy PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD.
Pán riaditeľ, reportáže zo školy sme začali zverejňovať v prvom ročníku a vyhoveli sme požiadavkám
čitateľov, takže sme zostali spolu aj v tomto ročníku. Väčšina čitateľov vám fandí – prezerajú si aj fotky
z podujatí na webovej stránke školy. Mnohí sa inšpirovali a podobné podujatia už v školách zrealizovali.
Som rád, že v tomto roku vychádzal časopis aj v tlačenej verzii. Oceňujem prácu RNDr. Heleny Vicenovej.
Tešia ma kladné ohlasy na aktivity našej školy. Išlo práve o to, aby sme posunuli naše skúsenosti iným, aby sme
inšpirovali, motivovali. A ja viem, že aj iní by mali čím inšpirovať. Teší ma, že vás oslovila naša spolupráca základnej a materskej školy, či je to návšteva predškolákov u riaditeľa školy, spoločné akcie – programy žiakov ZŠ
pre predškolákov, ale aj prírodovedný projekt Malí výskumníci, ktorý realizujeme v spolupráci so Združením
učiteľov chémie. Takže ďakujeme za podporu, povzbudenia. Ste u nás vítaní, keď prídete na návštevu alebo nás
budete sledovať na našej stránke www.zssintava.edu.sk.
Aký je tvoj odkaz čitateľom Dnešnej školy?
Prajem vám, aby ste v tomto časopise vždy našli zaujímavé čítanie. Zamestnancom školstva prajem úspešné
zavŕšenie školského roka, príjemný oddych počas letných prázdnin, keď budeme čerpať dovolenky. Všetko dobré!
Pán riaditeľ, ďakujem za pekné chvíle strávené v Šintave. Želám všetkým zamestnancom školy úspešné
zavŕšenie školského roka, načerpanie nových síl a aj v budúcnosti veľa krásnych aktivít.
Helena Vicenová
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Neobyčajný „Dotyk zimy“ – výstava
fotografií zamrznutých bubliniek
Bublinky z bublifuku miluje hádam každý. Je úplne jedno, či ste dieťa, či dospelák. Jednoducho si bublinky vyfúkneme a potom obdivujeme, s akou ľahkosťou poletujú vzduchom, naháňame ich a usmievame sa nad ich roztopašnosťou i jemnosťou. Ale skúsili ste fúkať bublinky v zime, v poriadnom mraze? Toto už nie je také jednoduché,
výsledok je však o to úžasnejší. Keď sa bublinka podarí, jemne sadne na snehovú prikrývku a nepraskne. Na tenkých stenách priesvitnej bubliny sa začnú vytvárať prekrásne biele kvety priamo pred vašimi očami, až kým celá
celučičká nezmrzne. Stane sa z nej biela, ľadovými kvetmi pomaľovaná perla. Fotoaparátom je ale možné zachytiť
len časť tohto zázraku. Skutočne jedinečný zážitok nastáva pri samotnom pozorovaní zamŕzania stien bubliniek...
So zážitkom mladých fotografiek zo ZŠ s MŠ v Badíne – Kristíny Dovalovej (4. roč.), Viktórie Lašutovej
(8. roč.), Diany Mlynárčikovej (8. roč.), Laury Petrovičovej (8. roč.) a Rebeky Riečanovej (8. roč.) pod mojím
vedením, sprostredkovaným fotografiami, sa nám podarilo podeliť nielen virtuálne na stránke http://foto963.
webnode.sk/, ale aj tie najvydarenejšie vystaviť v priestoroch našej školy počas mesiaca marec.

Kristína Dovalová

Viktória Lašutová

Diana Mlynárčiková

Laura Petrovičová

Rebeka Riečanová

Lucia Dovalová

V apríli výstava pokračovala v priestoroch radnice v Banskej Bystrici, a to v spolupráci s RNDr. Danielou Rapavou.

Daniela Rapavá: Frost bubble.

Daniela Rapavá: Globe.
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Naše „bublinkovanie“ sme si nevymysleli len tak. Inšpiráciou nám boli už existujúce fotografie zamrznutých bubliniek, ktorých autorom je RNDr. Daniela Rapavá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote (http://danielaphoto.webnode.sk/nove-foto/). Prinášame s ňou krátky rozhovor.
Pani doktorka, fotíte malé zázraky prírody, živé i neživé. Váš vzťah
k prírode a jej krásam je veľmi silný. Nemýlime sa, však?
Áno, príroda ma fascinuje. Dokonalá krása a až matematická harmónia
v detailoch, jej krehkosť, i zázračnosť celej Zeme. Takže každý by asi uhádol, že
som študovala prírodné vedy, konkrétne jadrovú fyziku. Po štúdiu som sa dostala z rodného Komárna do Rimavskej Soboty a tu sme sa spolu s manželom
vo hvezdárni venovali popularizácii astronómie a prírodných vied. Vybudovali
sme tu, svojpomocne množením drevín, astropark ako relaxačno-vzdelávacie
centrum v prírode a začali aj s ekologickou výchovou o globálnych problémoch
Zeme už v 80-tych rokoch. To fotenie malých zázrakov vlastne začalo v našom astroparku, najskôr živej prírody a postupne čoraz viac i tej neživej, spojenej s krásou fyziky. Zaujalo ma svetlo, jeho rozklad na spektrum, interferencie, kvapky ako malé šošovky či difrakcie na pavučine. Experimentovala som
s polarizáciou a v mojom polarizačnom „akvárku“ objavovala krásu celofánu
či farebného ľadu. Zobrazovala som veci, ktoré sú bežne okolo nás, no málokto
si ich všimne.
Z fotografií boli postupne výstavy, ktoré boli putovné. Tie fyzikálne pod názvom Tajomstvo svetla a vody
boli súčasťou workshopov v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach na akciách Tvorivý učiteľ fyziky.
Inšpiráciou pre nás boli vaše fotografie. Ale kde ste našli inšpiráciu pre fotografovanie bubliniek?
Prečo to nadšenie najmä pre bubliny?
To ma veľmi teší, že som niekoho nadchla, deti na také veci nezabúdajú. Je to naozaj zázračné pozorovať
bublinky v akomkoľvek experimente a ony nadchýnajú nielen deti, ale i vedcov, fyzikov. Sú to veľmi dynamické systémy, zmena interferencií prináša aj umelecký zážitok, a ja som kedysi fotila farebné bublinové obrazy.
Zaujímavé je zobrazenie v bubline, lebo sa tvoria obrazy na prednej i zadnej stene, takéto fotografie prekvapujú
aj dospelých. Čo sa týka zmrazených, nejaké som videla na internete asi pred 3 rokmi, fotené niekde v Kanade
pri veľmi nízkych teplotách. Myšlienka ma nadchla, ale vtedy som len vyskúšala, lebo som si myslela, že to vyžaduje veľmi tuhé mrazy, aké u nás nikdy nie sú. Bola to vtedy len inšpirácia bez návodu, a tak som skúšala roztoky a podmienky. Ja dávam do hustého roztoku saponátu cukor. Vlani tie najlepšie vznikli pri teplote – 5 °C
a tento rok dokonca aj tesne pod nulou.
Pracujete v hvezdárni. Hvezdáreň – to pre nás laikov značí pozorovanie hviezd či nebeských telies.
Hviezdy a bublinky majú aspoň na pohľad niečo spoločné. Ako to vidíte svojimi očami?
Naša hvezdáreň má široký záber aj na popularizáciu fyziky, snažíme sa sprostredkovať autentické zážitky, nad ktorými sa dá žasnúť, lebo príroda je zázračná. Astronómia a pohľad na hviezdy sú veľmi motivujúce,
dávajú priestor fantázii. Obloha je zároveň to, čo všetkých ľudí na Zemi spája, a zároveň pohľad z vesmíru na
Zem dáva ľuďom inú dimenziu života. Viac si uvedomujú jej nádhernú jedinečnosť a svoju zodpovednosť za
ňu. Práve jedna z bublín, ktoré som mala na medzinárodnom popularizačnom serveri EPOD (Earth Science
Picture of the Day), pripomínala už na prvý pohľad zemeguľu a aj sa volala Frosted Globe. Aj niektoré polbubliny pripomínajú nebeskú klenbu s hviezdami, lebo tie drobné vločky, ktoré v nich krúžia, sú ako malé hviezdičky. Inak, to spoločné je akurát v pocite žasnutia...
Človek, fotograf, ktorý sa venuje takejto tvorbe, musí mať v sebe nesmierne nadšenie pre vec. Fúkanie
bubliniek pri teplotách aspoň pod – 4 °C a nižšie, mrznutie prstov pri opakovanom stláčaní spúšte... Aj vy
ste určite taká. Ako túto skutočnosť vnímajú vaši blízki?
Moji blízki si zvykli, že keď ma niečo unesie do iného sveta, nevnímam ani čas, ani priestor, no pre moju
vášeň pochopenie majú. Žasnú aj nad mojou trpezlivosťou, ale ono to je niečo úplne iné, vtedy som akoby v inej
dimenzii, nie je mi zima a necítim žiadnu bolesť.
Umelci neradi hodnotia svoje „deti“. Ale predsa len, je nejaká fotografia bublinky vo vašej tvorbe, ktorú máte najradšej? Možno spätá s úsmevným príbehom?
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Neviem, či sa môžem pokladať za umelca, aj keď sa snažím vo fotografiách o metafory. Na niektoré fotografie však nezabúdate. V Prahe som vyfotila veľkú bublinu, ktorá sa pri lete sformovala do aerodynamického
tvaru ako lietajúca ryba, inokedy na ulici chlapca, ktorý išiel objať či chytiť bublinu, ktorá vyzerala ako horná
časť dievčaťa. Z bublín mám najradšej práve tú, o ktorej som písala, čo mala vo svete neuveriteľne veľa ohlasov.
Vlani som posielala celú postupnosť sekvencie zamŕzania jednému geológovi z Brazílie, ktorý študoval tektoniku Zeme a analógia ho tiež zaujala. Úsmevné pre iných isto mohlo byť to, ako sa mi asi dvakrát podarilo vyliať
roztok a musela som utekať robiť druhý, kým ako tak mrzlo...
S vašimi bublinkami máte aj medzinárodné úspechy. Môžete nám, prosím, o nich povedať viac?
Bublinu Frosted Globe si našli na spomínanom serveri EPOD z National Geographic France a požiadali ma
o dovolenie publikovať ju. Ako darčekovú pohľadnicu ju vydalo Satelitné centrum Európskej únie v Madride aj
Univerzita v Toronte.
Ešte predtým táto bublina vyhrala v lete minulého roka v medzinárodnej súťaži Art and Science na univerzite v Iasi v Rumunsku druhé miesto a na prvom bola iná, taktiež fyzikálna. Z tohtoročnej várky bublín budú
uverejnené v americkom časopise pre fyzikov The Physics Teacher, kde ju majú opublikovať v aprílovom čísle.
Z tých fyzikálnych a zamŕzajúcich zaujal v zahraničí aj ľad na okne s námrazou s interferenciami v súťaži Fotofest MFF UK v Prahe, kde táto fotografia získala najvyššie ocenenie v kategórii Rozšírené smysly
a obraz přírodních jevů. Podobný námet bol vybraný aj do užšieho finále (z vyše 800 zaslaných fotografií)
v medzinárodnej súťaži, organizovanej SPIE (International society for optics and photonics) pri príležitosti
Medzinárodného roka svetla 2015, ktorý vyhlásila OSN.
Vaša tvorba je sama o sebe pozvánkou práve k tvorivosti. Robíte prednášky pre učiteľov na tému tvorivý učiteľ fyziky. V školách zápasíme s nedostatkom tvorivosti u detí. Aj učitelia sú buď vyhorení, alebo
pre malé finančné ohodnotenie necítia potrebu tvoriť, resp. táto potreba je silno utláčaná zo strany menej
tvorivých kolegov. Má tento zápas o tvorivý prístup k životu zmysel?
Myslím si, že vy viete, aký má zmysel, keď sa rovnako tvorivo venujete deťom. Tým robíte radosť hlavne
sebe, je to práve spôsob úniku z nežičlivého sveta, keď ho objavujete novým spôsobom. Tú radosť viete nielen
rozdať, ale aj ďalších motivovať. Keď vidím radosť v očiach detí, ktorým sa niečo podarí, keď ich vidím tešiť sa
a žasnúť, tak viem, že som tu nebola zbytočne. Niekto si vás zapamätá, rozdávate tým pozitívnu energiu a tá sa
vám vráti. Ide len o to, aby aj iní cítili svoju spoluúčasť na tom, čo robíte. Každý môže žasnúť a objavovať a každý svojím spôsobom. Napríklad zamŕzania bubliniek pripomínajú sneženie v sklenených guliach, čo si tí starší
možno pamätajú, mali ich vo vitríne. Je to ako návrat do detstva. Kým objavujeme, sme stále tak trocha deťmi.
A v kreativite je sloboda, aspoň tá vnútorná, čo je veľmi dôležité nielen pre kvalitu života.
Ďakujem vám za rozhovor, milá pani Rapavá. Želám vám, aby ste sa naďalej tešili z vašej úžasnej a neobyčajnej práce, boli motiváciou a inšpiráciou pre mnohých a naďalej žali úspechy a uznania u nás i na
medzinárodnej úrovni.
Ďakujem, pani Lucia, úspechy síce potešia, ale
nezameriavam sa na ich získavanie, je to len akoby pridaná hodnota nejakej mojej aktivity, zúčastním sa niečoho, lebo chcem byť pri tom, lebo ma
to osloví, lebo cítim spriaznenosť duší, rovnako
ako v tomto vašom prípade. Preto i ja vám i všetkým učiteľom želám veľa nadšenia a radosti v práci s deťmi, pri objavovaní malých i väčších zázrakov okolo nás, a keď budete mať cestu okolo našej
hvezdárne, zastavte sa.

Daniela Rapavá: Sneží.

Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ, Badín
dovalova.lucka@gmail.com
foto963.webnode.sk
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Noc a deň chémie
V piatok po Veľkej noci sa konal na našej škole
„Chemnight“ – už ako 3. ročník akcie, počas ktorej žiaci
zostávajú v škole na noc. Starší žiaci (septimáni), navštevujúci predmet cvičenia z chémie, si v priebehu vyučovacích hodín pripravia prezentácie, súťaže a kvízy, nacvičia a
vyberú zaujímavé pokusy, ktoré prezentujú počas chemickej noci. Touto cestou sa snažia svojim mladším spolužiakom zatraktívniť predmet chémia zábavnou, ale zároveň
poučnou a experimentálnou formou.
Tento ročník sme sa zaoberali héliom, kyslíkom, suchým ľadom, tekutým dusíkom, magnetickou kvapalinou, fluorescenciou a bioluminiscenciou. Vyrábali sme
si sloniu pastu, domácu zmrzlinu, lávové lampy, hasiace prístroje, svietiace náramky, robili chromatografiu
karotenoidov z listov ihličnatých a listnatých stromov,
kryštalizovali modrú skalicu. Začiatok bol o 18. hodine a program bol ukončený ohňostrojom a bengálskymi
ohňami o polnoci. Cez hodinovú prestávku mohli žiaci
ešte pozorovať nočnú oblohu cez teleskop na školskom
dvore. Každý účastník dostal zábavnú periodickú tabuľku prvkov a preukaz chemika.

Chemnight sa stáva tradíciou rovnako ako Chemday (organizátormi sú kvintáni). Spätná väzba je každý
rok pozitívna. Spolu so žiakmi sa vždy snažíme priniesť niečo nové, ale aj zopakovať tradičné (ako napríklad
výroba domácej zmrzliny pomocou tekutého dusíka).
Snažíme sa zlepšovať každý rok, a zároveň propagovať a popularizovať nielen chémiu ako takú, ale všetky
prírodovedné predmety, veď predsa chémia sa bez fyziky, biológie či matematiky nedá zvládnuť.

Mgr. Martina Habľáková
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7, 831 02 Bratislava
hablakovam@gmail.com
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Rubrika
Rôzne

Jazykové okienko
Jar je v plnom prúde, vôkol nás všetko kvitne a rastie. Niektorým záhradkárom a farmárom sa však nedarí podľa ich predstáv, tak možno pociťujú tendenciu využiť v praxi rozkazovací spôsob od slovesa rásť.
Otázkou však je, akú podobu má sloveso rásť v tvare rozkazovacieho spôsobu. V tomto tvare sa totiž sloveso
rásť bežne nepoužíva, no utvoriť sa dá.
Pri tvorení rozkazovacieho spôsobu od slovies zakončených v základe
na spoluhláskovú skupinu -sť sú prípustné dva spôsoby tvorenia, a to bezpríponové tvorenie a tvorenie s príponou -i, napríklad pustiť – pustia – pusť
aj pusti, takže potom aj rásť – rastú - rasť či rasti. Niekto má možno opačný
problém a svojej izbovej rastline môže teda rozkázať:
Nerasť už toľko!
Nerasti už toľko!
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Oznam

sobota 23. 5. 2015 o 9.00 hod.
v ŠD Nitra FF UKF v Nitre
Jednodňová neformálna konferencia v Nitre, určená pre učiteľov slovenčiny, prekladateľov, žurnalistov,
editorov, blogerov, copywriterov, ale aj laikov, jednoducho pre všetkých, ktorí sa chcú slovenčine venovať,
neustále sa v nej vzdelávať a spoznávať ľudí s podobnými záujmami.
Aj tento rok 3bodky prinesú prednášky odborníkov z rôznych slovenčinárskych oblastí.

•
•
•
•
•
•

Program
Tomáš Ulej: Ľudo Slovenský: pomedzi riadky toho, čo hovoríme
Veronika Pizano: Dvojzmysly v reklame
Erich Mistrík: Jazyk sa s nami hrá
Ľubomír Kralčák: Prečo nás ani dnes neprestáva fascinovať Konštantínova hlaholika?
Emília Peréz: Slovenský dabing a titulky – téma, ktorá (ne)teší každého
Oliver Jakubík: Ako komunikovať efektívne

Popoludní bude vyhradený čas na workshopy vedené jednotlivými rečníkmi, kde sa už účastníci rozdelia na 6 menších skupín. Budú trvať 90 minút, mali by byť zamerané vyslovene prakticky a čo najviac nadväzovať na dopoludňajšie prednášky. Program celého dňa sa uzavrie na afterparty, kde sa už opäť stretnú všetci
rečníci aj účastníci, budú sa zdieľať dojmy z celého dňa, nadväzovať nové kontakty a vyhrávať rôzne ceny.
Na zlepšenie nálady bude hrať výborná hudobná skupina Požoň Sentimentál.
Registrácia a bližšie informácie: http://3bodky.milujemeslovencinu.sk/registracia/
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