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Vážení a milí čitatelia Dnešnej školy,
je mi veľkou cťou, že sa Vám môžem prihovoriť ako učiteľ biológie a chémie na úvod
nášho prevažne prírodovedne orientovaného časopisu.
Nový školský rok 2013/2014 sa nám poriadne rozbehol a ani sme sa
nenazdali, s ním prichádza okrem iného aj ďalšie ročné obdobie, ktorým
je jeseň. Jesenné obdobie je najlepším časom na prechádzky prírodou,
ktorá v tomto období žiari pestrými farbami. Okolo nás sú neskutočne
krásne, rozličné sfarbenia na listoch listnatých stromov, ktoré postupne
začínajú opadávať. Vetvičky kríkov sú pospájané pavučinovými niťami
babieho leta. I jesenný vzduch má svoje neskutočné čaro, vôňa dozretých
plodov, rôznorodých húb – hlavičky skrývajúce sa pod oroseným machom, či ihličím. To všetko a oveľa viac nám poskytujú dary tohtoročného jesenného obdobia.
Príroda je naozaj krásna, obdivuhodná a úžasná, nielen v tomto
aktuálnom čase, ale stále, ak sa k nej pozitívnym spôsobom správame.
Zasluhuje si neustálu ochranu. Bez nej by bol život nepredstaviteľný, pustý, neexistoval by. Matka-príroda nám ponúka svoje dary, ale spätne od
nás vyžaduje, aby sme sa o ňu vďačne starali, pomáhali jej a mali ju radi.
Je to podobné, ako keď mama chráni svoje dieťa a rozdáva mu lásku od
narodenia, stará sa oň a, naopak, dieťa opätuje lásku svojej matke, až
kým ju nestratí. A preto je veľmi dôležité učiť deti našich škôl environmentálne, ekologicky, spájať príjemné s užitočným, chrániť a zveľaďovať
prostredie, v ktorom žijeme. Mnohé články v tomto čísle časopisu sú venované práve tejto téme.
Milí kolegovia, do pozornosti sa Vám dostáva ďalšie, a to tretie číslo
mesačníka Dnešná škola – človek a príroda. Je síce prírodovedne zameraný, ale to neznamená, že si ho nemôže prečítať každý z Vás. Určite v ňom
nájdu to „svoje“ okrem prírodovedcov aj učitelia humanitného zamerania, žiaci, rodičia, či široká verejnosť.
Budem veľmi rád, ak sa Vám príspevky jednotlivých rubrík budú
páčiť a vyplníte si svoj voľný čas príjemným čítaním.
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S riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu
doc. PaedDr. Viliamom Kratochvílom, PhD.

Pán riaditeľ, som veľmi rada, že ste prijali pozvanie
a poskytnete rozhovor do Dnešnej školy. V prvom, septembrovom čísle nám poskytol rozhovor pán minister školstva
a teraz sa teším, že sa dozvieme od Vás, čo nás čaká v blízkej
budúcnosti, čo pripravujete, ale aj aké sú Vaše dlhodobejšie
vízie v smerovaní nášho školstva.
Najskôr by som Vás poprosila, aby ste nám priblížili Vašu prácu od nástupu na čelo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Aké problémy Vás čakali, keď ste prebrali úrad po pani riaditeľke Kalašovej?
To je veľmi široká otázka (povzdych). Keď som sa dostal do tejto funkcie, musel som počítať s tým,
do čoho idem, aké problémy tu budeme riešiť. Predovšetkým bolo treba nastaviť inak atmosféru, aj
kolegiálnu, aj pracovnú, lebo nebola ideálna. Hlavne bolo treba zmeniť spôsob práce, vzhľadom na to,
že v posledných rokoch sa tu riešili veci za zatvorenými dverami.
Čo ste museli riešiť ako prvé?
Bolo treba riešiť a obnoviť spoluprácu na mnohostranných problémoch, ktoré vyplývajú z reformy a vôbec zo školského systému, to znamená, že sme boli postavení pred úlohu – poviem to ľudovo
– upratať vzdelávacie programy, precizovať, spresňovať to, čo sa robilo pod tlakom času. Išlo o obnovenie predmetových komisií, v širokej spolupráci sa zamýšľať nad tým, čo môžeme urobiť, aby sme
vzdelávacie programy skvalitnili a dostali istú kultúru. Bolo potrebné v komisiách, v spolupráci s univerzitnými odborníkmi, s domácimi a zahraničnými didaktikmi, hlavne však s učiteľmi z praxe, riešiť
problémy, pred ktoré sme boli postavení. To bola moja priorita.
Bolo aj niečo také, čo Vás v novej funkcii prekvapilo?
Čo ma prekvapilo? Ako riaditeľ ŠPÚ musím riešiť množstvo problémov, a keď to porovnávam
s univerzitou, je to iný svet. Dá sa povedať, že ešte stále som v adaptačnej fáze, musím sa učiť napríklad
manažérskym, riadiacim postupom... Nie je to jednoduché, vyžaduje si to istý čas, zvlášť, keď som
prišiel z tej „slonovinovej veže“, ktorou je univerzita.
Čo pociťujete ako hlavnú úlohu, ktorá stojí pred Vami v najbližšom období?
Primárnou úlohou je, aby sa náš ústav začal zaoberať aj problematikou výskumu. Myslím si, že to
je dané do vienka tohto ústavu prakticky od jeho vzniku. Tieto výskumné úlohy sú teraz niekde v pozadí a ústav je skôr vo vzťahu k ministerstvu servisom, často sa dostáva do úradníckej polohy.
V čom spočíva podstata tejto výskumnej činnosti?
Práve táto úloha je spojená so skúsenosťou, ktorú sme nadobudli a, samozrejme, so skúsenosťami,
ktoré som mal prakticky od začiatku reformy, lebo sa touto problematikou profesionálne zaoberám.
Ukazuje sa totiž, že tvorba vzdelávacích programov, ktoré by sme mohli označiť ako lineárne, alebo
plošné vzdelávacie programy, sa vyčerpala, a my potrebujeme hľadať cestu, aby sme mohli vytvoriť iný
typ vzdelávacieho programu. To je úloha, pred ktorou stojíme a ktorú by sme chceli realizovať práve
vo výskumnej časti. Považujem za dôležité, opäť v širokej spolupráci, pozrieť sa na to, ako by sa dal
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program vytvárať iným spôsobom. Súvisí to aj s ďalším problémom, ktorým je úpadok kvality nášho
školstva. Treba sa zamyslieť nad tým, čo je možné urobiť, aby sme tento úpadok kvality spomalili
alebo postupne zastavili. Toto považujem za kľúčové, práve preto súčasťou výskumnej úlohy by malo
byť, zistiť napríklad aj to, akým spôsobom môžeme merať kvalitu nášho školstva. Na to treba výskum.
Mojou prioritnou úlohou je postaviť projekt, ktorý by na tieto otázky postupne odpovedal.
V súčasnosti do popredia vystupuje kvalita školy. V akom časovom horizonte by ste chceli túto
náročnú úlohu, vyplývajúcu aj z potrieb praxe, realizovať?
Je to minimálne časový horizont troch až piatich rokov.
Vrátim sa k hlavnej priorite súčasného obdobia, a to k Štátnemu vzdelávaciemu programu.
V októbri skončilo jeho pripomienkovanie. Významnou odlišnosťou v porovnaní s minulým
programom je rozdelenie učiva do ročníkov, po ktorom volali učitelia z praxe. Našich čitateľov
veľmi zaujíma ďalší osud pripomienok, aj vzhľadom na negatívne skúsenosti z minulých období,
keď síce boli vyzývaní k vyjadreniam, ale žiadnej spätnej väzby sa nedočkali.
Každú pripomienku budeme pozorne vyhodnocovať, debatovať o nej najmä v predmetových
komisiách. Okrem toho, že sme nastúpili aj na cestu upratovania programu pre gymnázia, teraz sa
vrátime k pripomienkam pre základné školy. Našou prioritou bude podrobná analýza pripomienok
a zváženie ich zapracovania do dokumentov. Na druhej strane, treba povedať, že je veľa pripomienok,
pri ktorých sa zdá, že trochu strácame zmysel pre realitu.
Napríklad?
Posilnili sme matematiku a prírodovedné predmety. Prišlo nám niekoľko žiadostí, aby sa v každom ročníku od 5. po 9. ročník učilo 5 hodín. Pýtam sa, kde by som zobral tie hodiny? Vedel by som
ich zobrať, ale potom by sme sa museli rozlúčiť s pojmom disponibilné hodiny, keďže však musíme
mať disponibilné hodiny, je táto požiadavka nesplniteľná.
Spomenuli ste, že už pracujete na Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá. Aká je koncepcia tohto dokumentu?
Koncepčne vychádzame z tých istých postupov, ktoré sme aplikovali pri základnej škole. Znova
ide o zjednodušenie programov, kladenie dôrazu na výkony. Rozhodne budeme vychádzať zo zásady,
že menej je niekedy viac.
Predmetová komisia pri ŠPÚ, v ktorej aj ja pracujem, zatiaľ o Štátnom vzdelávacom programe
pre gymnáziá nerokovala. Aká bude úloha komisie?
Bola utvorená pracovná skupina, ktorú tvoria kolegyne z praxe, už raz zasadala. Predmetová komisia pri ŠPÚ, v ktorej sú aj učitelia zo základných škôl, bude posudzovať ich prácu, a takto bude
zabezpečená kontinuita.
Teraz načriem do iného súdka. Mnohí neveria priamo riadeným organizáciám, neveria úradníkom. Ako plánujete presvedčiť z pozície riaditeľa ŠPÚ, že táto inštitúcia má u nás zmysel, svoje
poslanie a úlohy? Čo cítite, ako potrebu zmeny na Vašom úrade, vo vzťahu k verejnosti? Čo cítite
vo vzťahu v ministerstvu, ste nám už povedali...
Prakticky odvtedy, ako som sem prišiel, považujem za dôležité, aby sme boli vo výraznejšom kontakte s praxou. O to sa snažím, ako riaditeľ tejto inštitúcie a univerzitný učiteľ som dokonca ponúkol
riaditeľom aj učiteľom praktické semináre k rôznym témam. Nechcem síce suplovať vzdelávanie učiteľov, ale bude treba učiteľskej verejnosti objasniť kľúčové problémy, teda konkretizovať učiteľom, čo sa
skrýva za reformou, čo je jej podstatou, keďže sa toto dodnes nepodarilo.
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Môžete podrobnejšie priblížiť našim čitateľom, čo sa za reformou skrýva?
Stalo sa, že programové vrcholové ciele boli naformulované veľmi abstraktne, všeobecne. Dokonca, ústredný cieľ – vychovať dobrého, múdreho, zdravého človeka – je cieľom, ktorý sa nedá dostatočne konkretizovať. Musíme hľadať relatívne novú cieľovú štruktúru, ktorá by sa dala konkretizovať
v osobnom plánovaní učiteľa. Samozrejme, že tu je ťažisko na metodicko-pedagogických centrách, ale
my sa budeme snažiť aj pomocou metodického portálu vysvetľovať to učiteľom, robiť s nimi praktické
aktivity. Ja ako riaditeľ chcem k tomu prispieť, chcem ukázať učiteľom, ako by sme mohli konkretizovať ciele od vrcholu až po prax dolu a odpovedať na otázku, čo je podstatou reformných snáh.
Akým spôsobom chcete túto myšlienku na portáli realizovať?
Chceme vytvoriť dostatočnú zásobu rôznorodých učebných materiálov, metodických modelov
a východísk na konkretizáciu vzdelávacieho programu. Veď my ani nevieme, ako vzdelávacie programy fungujú! Dokonca predpokladáme, že sa podľa nich vo väčšine škôl neučí, učitelia s nimi pracujú
minimálne. Na portáli môžu odborníci, ale aj učitelia z praxe zverejňovať, akými metódami, formami
práce, spôsobmi sa môžu konkretizovať všeobecne naformulované ciele, konkretizovať podľa nich
stále abstraktne naformulovaný vzdelávací program. Chceme ukázať tvorivejšie cesty ako pracovať
so základným rámcom, ktorý určuje štát, vymedzujúci kompetencie, obsah, ako to možno aplikovať reálnejšie a názornejšie do osobného plánovania učiteľa. Už sme spomenuli, že to skomplikoval
dokument, ktorý tam zostal ponechaný, a to učebné osnovy. Eliminácia učebných osnov by bola najvýznamnejšou pomocou pre učiteľov.
Súhlasím s Vami a verím, že sa konečne podarí zrušiť učebné osnovy. Mohli by ste nám ešte
objasniť, v čom spočívajú podľa Vás kompetencie, spôsobilosti učiteľa na konkrétnom modeli?
Obrovským problémom je problém plánovania, vymedzovania štruktúry cieľov. Na seminári sa
to dá ilustrovať cvičeniami, ktoré rozvíjajú aplikáciu Bloomovej taxonómie, kognitívneho odstupňovania cieľov, úloh a pod. Ďalšia kompetencia hovorí o tom, že učiteľ vytvára rôznorodé učebné figúry,
učebné situácie, ktoré vyplývajú z plánovania, z metód. Zdôraznil by som napríklad pojem didaktická
analýza tematického celku. Nejde o prípravu na jednu vyučovaciu hodinu, ale je to príprava na akúsi
„jednotu veľkého celku“, ktorá sa dá rôznym spôsobom analyzovať. Bolo by ideálne, keby sme toto
dostali do krvi učiteľov, nie to plagiovanie, otrocké formálne vytváranie učebných osnov. Je to vec
univerzít, treba pripravovať mladých, ale dá sa to robiť aj s učiteľmi z praxe.
Zoberme si tematický celok Významné chemické prvky a ich zlúčeniny. Mohli by ste mám
načrtnúť jeho didaktickú analýzu?
Významné chemické prvky a ich zlúčeniny je tematický celok, ide o jednotu veľkého celku. V prvej
fáze si položím otázky z vedeckého, odborného hľadiska: čo sú typické znaky týchto prvkov, čo je pre
ne podstatné, aké majú vlastnosti. Je to skôr pohľad učiteľa, ktorý nie je len praktik chémie, ale aj trošku
teoretik. Nedá sa to urobiť oddelene, pretože ak by sme netransformovali teoretický základ do školskej
chémie, tak potom by sa chémia stala len zbierkou nejakých kuchárskych receptov, a to nechceme.
V druhej fáze, po teoretickom vymedzení, si položím otázku: s akými cieľmi, prečo idem učiť prvky, čo je zmyslom toho, že ich učím, aká je moja stratégia a taktika... Napríklad, ak by som vychádzal
zo základného cieľa, ako môžem vzbudiť u žiakov záujem o významné chemické prvky a zlúčeniny.
Tretia časť je metodická analýza. Vyberám metódy, pomocou metód vytváram učebné figúry, dotýkajúce sa významných chemických prvkov.
Učiteľ by sa mal zamyslieť, aký je odborný odkaz pre transformáciu, aké sú jeho ciele. Skúste sa
spýtať učiteľov z praxe, ak by sme robili výskum, prečo učíte chémiu, fyziku, biológiu, čo je zmyslom
výučby, myslíte, že by nám veľa učiteľov odpovedalo? Je taký výraz, ktorý sa mi páči – trochu viac premyslenejšieho rozhodovania vo výučbe. Natvrdo to poviem, v tomto my sme amatéri. Samozrejme,
na druhej strane, platí, že hoci si všetko dobre premyslíte, nevyjde to. Práve naopak, niekedy, keď to
nemáte premyslené a využijete nejakú situáciu v improvizácii, tak sa to podarí oveľa lepšie. Uvedomu-
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jeme si limity, nechceme všetko naplánovať v škole, to sa nedá, je to nepísaný zákon. Treba však vedieť,
o čo mi ide vo výučbe, čo je moja stratégia a taktika na jednotlivé tematické celky, čo nás povedie
k tvorivejším výstupom.
Viem si predstaviť, že môj materiál by mal vidieť inšpektor, mali by sme o ňom diskutovať. Inšpektor príde na hodinu, urobí rozbor, ale ja ako učiteľ-profesionál by som mu mal povedať, o čo mi ide
vo výučbe, prečo to učím, na čo kladiem dôraz... Toto by mal byť vzťah medzi inšpekciou a učiteľom,
v takomto zmysle to budeme musieť nejakým spôsobom korigovať, keďže v súčasnosti má inšpekcia
„indikátory“ nastavené zle.
Neviem, v čom to je, že my dávame prednosť forme, formálnosti, byrokracii... Ja ako učiteľ v osemdesiatych rokoch som mal väčšiu slobodu ako učitelia teraz. Nemuseli sme vypracovávať elaboráty,
neviem, kde sa to berie, na toto sústreďovať kontrolu. Prečo sa kladie dôraz na to, že formálne, v poslednej kolónke tematického plánu uvediem mediálna výchova? Budeme sa snažiť to zmeniť.
Verím, že sa Vám to podarí. Veď spolu so zrušením učebných osnov učitelia očakávajú práve
implementáciu prierezových tém priamo do predmetov a nechcú zotrvávať na ich nezmyselnom
byrokratickom vyčleňovaní...
Áno, budeme sa snažiť o odbúranie byrokracie. Podľa mňa by stačil časovo-tematický plán, tak,
ako sa to volalo kedysi, veď v ňom je učivo rozvrhnuté podľa ŠVP. Treba odbúrať vypisovanie spôsobilostí či prierezových tém. Môžeme nechať prierezové témy, ale nikde nebude napísané, že ich má učiteľ
zapisovať do triednej knihy či do plánu, takže inšpektor to nebude kontrolovať.
Prierezovosť a medzipredmetovosť predsa vyplývajú z vnútorných obsahov predmetov. Minulosť
neučíme pre minulosť, chémiu neučíme pre chémiu. Na chémiu sa pozerám z potrieb prítomnosti,
v tom je prierezovosť. Keď učím priemyselnú revolúciu, napríklad plasty, plastová doba, tak sa spýtam
detí, kde všade sa stretávame s plastmi, ako sa vyrábajú... Potom sa pozrieme na to, kde je minulosť
plastov, kde sú korene plastovej doby... Porovnávam to, ako plast vyzeral v minulosti a teraz, kam sa
posunula technológia, ako to ovplyvnilo životné prostredie... Práve toto sú medzipredmetové vzťahy.
Takýmto spôsobom to chceme povedať inšpekcii, s ktorou určite budeme sedieť, aj učiteľom na
workshope. Za východiskovú spôsobilosť učiteľa považujeme od počiatku diagnostikovať predstavy,
naivné teórie žiakov o chémii... Treba odkrývať ich predstavy, prekoncepty, postupne ich rozvíjať.
V tomto duchu by sme sa chceli rozprávať na seminároch s učiteľmi. Mali by sme učiť rozsahu reálnej
výučby, vďaka tomu by sme mali byť lepší v PISE. Na niektorých školách zaviedli ďalšie hodiny, na ktorých pripravujú na monitor. Učiť len to, čo sa testuje, je spochybnením zmyslu školskej edukácie, to je
neudržateľné...
Jeden z fínskych reformátorov hovorí: My učíme a, mimochodom, vyhrávame PISU. Má motto knihy:
„Skutoční víťazi nesúťažia“. Ja s ním súhlasím.
Ďakujem Vám, pán riaditeľ, za rozhovor a peknú myšlienku na záver.
Myslím si, že nielen mojím želaním, ale aj želaním učiteľov je, aby sme od septembra 2014 dostali k dispozícii kvalitné štátne vzdelávacie programy. Držím Vám palce, aby ste úspešne naštartovali metodický portál, pomocou ktorého by bolo možné učiteľom tieto programy konkretizovať. Teší ma Váš sľub, že prídete medzi nás, chemikov, na 2. národnú konferenciu učiteľov chémie
3. februára 2014 do Košíc a učiteľom na workshope priblížite praktické veci.
Želám Vám, aby sa Vám darilo zastaviť znižovanie kvality nášho školstva a naštartovať jej zvyšovanie, aby pod Vaším vedením ŠPÚ získal popularitu medzi širokou a odbornou verejnosťou.
Helena Vicenová
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Aktuálne národné projekty
V rámci operačného programu Vzdelávanie v zmysle § 33 zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva boli Slovensku schválené národné projekty vo
výške 372 059 120,87 eur [1]. Úlohy riadiaceho orgánu a úlohu platobnej jednotky plní Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Operačný program Vzdelávanie je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Realizátormi národných projektov sú: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Metodicko-pedagogické centrum, Národné športové centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Štátna školská inšpekcia, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústav informácií a prognóz školstva a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
Predstavujeme Vám tri národné projekty:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (od roku 2013):

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania.
Národný projekt vychádza z potrieb modernej školy, ktorá má mať možnosť využívať vzdelávacie
nástroje na úrovni požiadaviek 21. storočia, nástroje “šité“ na mieru vzdelávacieho systému v SR.
Jeho podstatou je vytvorenie podmienok na postupné zavedenie elektronického testovania do
škôl prostredníctvom vzniku novej veľkej elektronickej databanky testových úloh, zavádzanie E-testovania do vyučovacieho procesu na školách, monitorovanie úrovne vedomostí a kľúčových kompetencií žiakov ako aj sledovanie trendov kvality škôl.
Veľký priestor na profesionálny rast projekt poskytuje učiteľom všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí aktívne reagujú na moderné vzdelávacie trendy. NÚCEM im zabezpečí bezplatné vzdelávanie na tvorbu testovacích nástrojov priamo v regióne a tí svoju tvorivosť pretavia do vytvorenia testových položiek pre novú databázu úloh (databáza úloh sprístupnená pre zapojené školy a ich učiteľov
+ tzv. uzamknutá NÚCEM databáza pre národné merania Testovanie 9 a Externú časť Maturitnej
skúšky). S autormi testových úloh už NÚCEM podpisuje pracovnú zmluvu na čiastočný pracovný
úväzok a tak si učitelia popri hlavnom pracovnom pomere vďaka svojej novej činnosti „privyrobia“.
Popri nepeňažnom benefite v podobe zvýšenia si vlastnej kvalifikácie o znalosť tvorby testovacích
nástrojov učitelia získajú pred ostatnými kolegami aj časovú výhodu – budú skôr poznať požiadavky
kladené na ich žiakov.
V tomto období už NÚCEM podpísal zmluvu o spolupráci s viac než 1600 školami a cca 260 autormi úloh. Od 22. do 24. novembra NÚCEM organizuje vzdelávanie na tvorbu testovacích nástrojov
pre učiteľov fyziky, chémie a biológie (ISCED 2 a ISCED 3). V prípade záujmu je možné sa o školení
informovať na etest.ucitelia@nucem.sk. Vo februári 2014 príde na rad rovnaké vzdelávanie pre učiteľov informatiky, dejepisu, občianskej náuky, geografie a ruského jazyka.
Nový projekt poskytne pre ZŠ a SŠ moderný nástroj hodnotenia žiaka a operatívneho preverenia zvládnutia učebnej látky, tematického celku či ročníka. Umožní školám rýchlejšiu spätnú väzbu,
objektívnu a bezpečnú formu testovania vedomostí žiakov, akú využívajú aj vyspelé štáty nielen vo
vyspelých krajinách EÚ ale aj na iných kontinentoch.
Vďaka častému E-testovaniu počas školského roka sa pre žiakov škôl zapojených do projektu stane
elektronická forma overovania znalostí a zručností bežnou rutinou a prestanú mať z nej obavy. E-testovanie žiakom tiež umožní byť lepšie technicky pripravení na medzinárodné testovanie PISA, ktoré
sa v roku 2015 v krajinách OECD uskutoční už len elektronicky.
Ing. Mária Grebeňová-Laczová, manažérka publicity
tel. č. 0915 851 655, mail: maria.grebenova@nucem.sk
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Štátny inštitút odborného vzdelávania (od roku 2013):

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
Do národného projektu bude zapojených až 500 základných škôl (49 pilotných a 451 nepilotných
ZŠ) zo 7 VÚC okrem Bratislavského kraja. Sústreďuje sa na prípravu žiaka na vykonávanie kvalifikovanej práce v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje praktické uplatnenie.
V projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby, ako pripraviť žiakov základných škôl na
rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Preto sa učitelia biológie, chémie, fyziky i techniky, pedagogickí zamestnanci venujúci sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ a učitelia pracujúci s talentovanou mládežou
zapoja do bezplatného kontinuálneho vzdelávania. Okrem využívania „nástroja“ budú pracovať aj s novovytvoreným katalógom pracovných pozícií, ktorý pomôže vysvetliť žiakom aké možnosti majú v jednotlivých povolaniach. Jeho obsahom majú byť inovatívne a aktivizujúce metódy vo vyučovaní týchto
predmetov. Účastníci získajú metodické materiály a námety pre vyučovanie moderným a aktivizujúcim
spôsobom (ukážky konkrétnych cvičení, pokusov, experimentálnych úloh), tematické výchovno-vzdelávacie plány pre rozšírené vyučovanie predmetov fyzika, technika, biológia a chémia. Pre každý predmet
sa bude realizovať samostatne a vyškolí sa na nich vyše 1000 učiteľov biológie, chémie, techniky a fyziky
a 500 výchovných či kariérnych poradcov.
Každá zapojená škola dostane k dispozícii v tlačenej verzii 10 ks katalógov pre školský rok 2013/14
a 10 ks v školskom roku 2014/15. „Katalóg pracovných pozícií očami detí“ bude obsahovať popis pracovných pozícií a kvalifikačných a odborných požiadaviek pre dané pozície a k dispozícii bude aj online.
Prihlasovanie do kontinuálnych vzdelávaní sa bude realizovať cez on-line prihlasovací formulár
prostredníctvom web stránky www.zsodborne.sk.
Mgr. Lenka Horáková, manažérka publicity
tel. č. 0902 155 868, lenka.horakova@zsodborne.sk
Metodicko-pedagogické centrum (od roku 2009):

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
Cieľom národného projektu je vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií. Aktuálne informácie o projekte sú na stránke www.mpc-edu.sk.
Význam realizácie národného projektu:
• Rozvoj ľudských zdrojov v školstve: modernizácia vzdelávacieho procesu v školách s podporou moderných digitálnych technológií.
• Zvyšovanie profesionality učiteľského povolania.
• Uspokojenie vzdelávacích potrieb zamestnancov rezortu školstva – ich výberu a dopytu po vzdelávacích podujatiach s možnosťou zvyšovania osobného kariérneho rastu aj prostredníctvom IKT.
• Technologická a materiálna podpora edukačného prostredia v školách – vytvorenie 260 učební IKT,
edukačného portálu, sprístupnenie nových učebných zdrojov aj v elektronickej forme.
• Vytváranie kvalitného edukačného prostredia s digitálnou podporou, s cieľom zvýšiť a skvalitniť
kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a tým podporiť vedomostnú úroveň žiakov
regionálneho školstva (v súlade so závermi PISA a iných hodnotení kvality vzdelávania v SR).
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD., manažérka publicity
tel. č. 0903 316 093, anna.surova.culikova@mpc-edu.sk
-r[1] Zoznam prijímateľov NFP – národné projekty. [online]. Dostupné na internete:
http://www.minedu.sk/data/att/5265.pdf (cit. 20. 10. 2013).
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Viera Lapitková: Koncepcia programu
a vyučovania fyziky na základnej škole
Východiská pre súčasné programy vyučovania prírodovedných predmetov
Vzdelávanie nemá večné a nemeniteľné ciele. Pri tvorbe súčasných programov vyučovania je
potrebné zohľadňovať požiadavky kladené na človeka. Perspektívni sú ľudia s vyšším všeobecným
vzdelaním ovládajúci cudzie jazyky a dobrými základmi z matematiky, prírodných vied, informatiky,
ktorí rozumejú technologickým procesom, ktorí vedia tvorivo, samostatne riešiť problémy, pracovať
v tímoch, orientovať sa v záplave informácii, sú ochotní permanentne sa vzdelávať a sú adaptabilní.
Predpokladá sa, že veda a jej aplikácie budú hrať stále väčšiu úlohu v živote človeka, preto bude
nútený robiť v bežnom živote stále väčší počet rozhodnutí založených na vedeckom prístupe a analýze
vedeckých informácií. Nové technológie vyvolávajú zmeny, ktoré sa týkajú všetkých ľudí, a preto bude
stále nevyhnutnejšie byť na ne pripravený, vedieť sa s nimi vyrovnať, adaptovať sa.
Na medzinárodných fórach v európskom kontexte sa zrodil projekt rozvoja tzv. prírodovednej
gramotnosti, program STL (Science and Technology Literacy), ktorý si v oblasti formovania osobnosti
žiaka stanovil nasledovné priority:
• intelektuálny rozvoj, t. j. upevnenie mentálneho a fyzického zdravia,
• spoločenský rozvoj, t. j. sformovanie etických hodnôt, sociálnych postojov, zmyslu pre zodpovednosť,
• rozvoj komunikatívnosti, t. j. skvalitnenie schopnosti verbálne a písomne komunikovať, zvládnutie
rôznych foriem komunikácie – symbolickej, grafickej, tabelárnej atď.
Ciele prírodovedného vzdelávania v programe STL sú rozčlenené a podrobnejšie rozpracované
vo viacerých oblastiach – intelektuálnej, postojovej, sociálnej a interdisciplinárnej.
Skúsenosti z tvorby pedagogických dokumentov a učebných textov podľa programu STL možno
zhrnúť do niekoľkých bodov. V nich sú zohľadnené rozdiely oproti doterajšiemu chápaniu procesu
vyučovania prírodovedných predmetov, ako aj rozdiely v prístupe k tvorbe obsahu vzdelávania.
Ide o nasledovné skúsenosti:
1. Podľa nového prístupu k vyučovaniu prírodných vied dôsledne si žiaci budujú, konštruujú svoje
vedomosti na predchádzajúcej skúsenosti, teda zohľadňuje sa konštruktivistická didaktická teória.
Sprostredkovanie obsahu vyučovania by malo vychádzať z diskusie o probléme a jeho riešení.
2. Tradičný prístup, pri ktorom sa vychádzalo z vysvetľovania neznámych vecí a až neskôr sa prešlo
k vysvetleniu známych javov okolo nás, je pre značnú časť žiakov, študentov nezaujímavý a ako
sa v pedagogickej praxi potvrdilo – aj neefektívny. Treba upustiť od koncepcie „vedecké poznatky
najskôr, aplikácie a dôsledky týchto faktov prídu až potom“.
3. Aktívna účasť študenta počas celého procesu riešenia problémov je nevyhnutná. Začína sa identifikovaním a sformovaním vlastného problému; plánovaním postupu práce, výskumu pri jeho
riešení, ďalej identifikáciou neznámych faktov a pojmov, čo podmieňuje doplnenie si vedomostí
štúdiom. Cyklus samostatného žiackeho riešenia problému by mal byť ukončený sformulovaním
záveru zvažujúceho všetky dôsledky v rôznych oblastiach života človeka a spoločnosti. Dôležitú
úlohu zohráva aj žiakova prezentácia vlastných učebných výsledkov pred spolužiakmi, ktorí v tomto procese, spolu s učiteľom, majú úlohu kritických oponentov [1].
Dôležitou etapou pri riešení problémov v programe STL je zber a analýza informácii. Žiaci pracujú s údajmi v rozličnej forme, ako sú tabuľky, grafy, výroky a pod., a tie primeranými spôsobmi
a algoritmami ďalej spracúvajú. Záverečnou fázou je usporiadanie informácii do vhodnej formy na
prezentáciu.
Práca žiakov prebieha obyčajne v skupinách, v ktorých sa učia kooperovať. Tento spôsob práce
simuluje reálny život, v ktorom si musí každý jednotlivec nájsť primeranú sociálnu pozíciu.
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Texty vypracované pre žiakov by sa mali spájať so širším kontextom, ako je len úzky vedný odbor,
napríklad aj do oblasti ekonomiky, etiky, do oblasti sociálnej a pod.
Jedným z dôležitých cieľov vyučovania je rozvoj schopností žiakov komunikovať v menších skupinách,
v ktorých sa problém rieši, alebo vo väčších skupinách, pred ktorými sa výsledok práce obhajuje. Do popredia vystupujú hlavne také formy komunikácie, ako je diskusia, oponovanie, argumentácia a pod.
Pri riešení problémov sa u žiakov vyššie hodnotí spôsob riešenia ako samotný dosiahnutý výsledok. Rozvíjanie schopností transformovať metódy práce do novej situácie má väčšiu hodnotu, ako
schopnosť vykonať experimentálne procedúry podľa textu v učebnici.
Autori koncepcie a učebníc fyziky na základnej škole sa s uvedenými odporúčaniami z programu
STL stotožnili a pokladajú ich za východisko k tvorbe tak pedagogických dokumentov, ako aj didaktických pomôcok, predovšetkým učebníc.
Aj keď sa v súčasnosti vzdelávacie ciele koncipujú širšie a všeobecnejšie, aby sa rozvíjala osobnosť
žiaka vcelku, z charakteru jednotlivých vyučovacích predmetov vyplýva, že príspevok k rozvoju osobnosti u každého z nich je špecifický, v niečom odlišný od ostatných predmetov.

Model osobnosti v procese vyučovania fyziky
Vyučovanie fyziky, ale aj ostatných prírodovedných predmetov, môžu formovať u žiaka empirické a teoretické metódy poznávania. Didakticky transformované metódy, ktoré používajú vedci vo svojej výskumnej
činnosti. Osvojenie si empirických postupov (pozorovanie, meranie, spracovanie výsledkov merania, experimentálna činnosť) a používanie teoretických postupov (tvorba pojmov, hypotéz, modelov a teórií). Uvedené postupy sú v didaktike fyziky rozpracované a ich aplikácia do pedagogických dokumentov a procesu
vyučovania umožní naučiť žiaka stratégiám poznávania a riešenia problémov [2 – 6].
Na obr. 1 je znázornený model osobnosti žiaka v procese vyučovania fyziky. Model zobrazuje
vývoj osobnosti v priebehu vzdelávania sa vo fyzike. Dieťa vstupuje do vyučovania fyziky, ale aj iných
prírodovedných predmetov, s určitými naivnými predstavami o javoch, s ktorými sa stretáva vo svojom okolí. Tieto miskoncepcie bývajú v mysli žiakov tak hlboko zakorenené, že bez osobitného prístupu vo vyučovaní sa u mnohých z nich nezmenia.

Empirická úroveň
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Obr. 1 Model osobnosti v procese vzdelávania vo fyzike.
10

POSTOJE

HODNOTY

ore
Te

ká
tic

eň
ov
úr

KOGN. ZL.

Predškolský vek

Školský vek

PRINCÍPY
FAKTY
ZÁKONY

POZNÁVACIE OPERÁCIE

ŽIVOTNÁ FILOZOFIA – CIELE

Na odbornú tému
Problematikou tvorby pojmov, používaných tak v bežnom živote, ako aj vo vede, sa psychológia
zaoberá vo svojich výskumoch už pomerne dlho. Pre didaktikov fyziky boli dôležité predovšetkým
zistenia Piageta a stanovenie hranice počiatkov rozvoja abstraktného myslenia, čo súvisí s tvorbou náukových pojmov. Fyzika si totiž vyžaduje pomerne rozvinuté abstraktné myslenie, aby mohla pristúpiť
k hlbšiemu vysvetľovaniu javov. Nemenej dôležité sú aj postpiagetovské výskumy, a to predovšetkým
modely stratégií pri tvorbe pojmov od Kolba [3], ktorý do značnej miery zohľadňoval poznatky o učení sa v bežnom živote.
Model spočíva na dvoch protikladných formách chápania, resp. dvoch procesoch získavania a uchovania poznatkov z okolitého sveta. Jeden sa opiera o konceptuálnu (teoretickú) interpretáciu a symbolickú
prezentáciu skúseností a nazývame ho pochopenie (comprehension), kým druhý sa opiera o hmatateľné, pociťované kvality a bezprostrednú skúsenosť a voláme ho ovládnutie (apprehension).
Druhé kontinuum, aktívny – reflexívny, predstavuje proces transformácie. Reprezentuje dve protikladné cesty transformácie. Jedna je nasmerovaná k figuratívnej prezentácii skúseností, uskutočňuje
sa prostredníctvom premýšľania, uvažovania, a autor ju nazval hĺbková (intension), druhá označuje
aktívnu manipuláciu s vonkajším svetom a Kolb ju nazval extenzívna (extension).

Akomodatívny
štýl
extenzívna
transformácia
Konvergentný
štýl

Divergentný
štýl
hĺbková
transformácia

pochopenie

AKTÍVNE
EXPERIMENTOVANIE

ovládnutie

KONKRÉTNE SKÚSENOSTI

REFLEXÍVNE
POZOROVANIE

Asimilatívny
štýl

ABSTRAKTNÁ KONCEPTUALIZÁCIA
Obr. 2 Štruktúra skúsenostného učenia sa podľa D. Kolba.
Poznanie podľa Kolba sa zakladá na kombinácii foriem získavania poznatkov a spôsobov ich transformácie, preto existujú štyri odlišné elementárne formy poznávania (štýly učenia) – divergentný, asimilatívny, konvergentný a akomodatívny štýl.
Podľa Kolba každý človek disponuje všetkými štýlmi učenia, ale na rôznej úrovni. V jednom zo svojich
výskumov testoval vzťah medzi štýlmi učenia a povolaním. Zistil, že fyzici majú dobre rozvinuté abstraktné
myslenie a uprednostňujú asimilačný a konvergentný štýl.
Na Slovensku sa v rokoch 1994 – 98 úspešne realizoval na vybranej vzorke škôl pedagogický experiment s medzinárodným programom FAST (Foundational Approaches in Science Teaching ). Práve tento
experiment priniesol pre komunitu didaktikov fyziky na Slovensku praktické a teoretické skúsenosti s vyučovaním programu, ktorý je založený na konštruktivistickej didaktickej teórii.
Podľa F. M. Pottengera, vzdelávací program, využívajúci konštruktivistickú psychológiu pri tvorbe obsahu ako didaktického základu, by mal vychádzať z nasledovných predpokladov:
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• vzdelávanie je proces individuálneho budovania vedomostí na základe skúseností a premýšľania;
• budovanie vedomostí sa uskutočňuje vtedy, keď sú predchádzajúce vedomosti preformulované, pretože sa spájajú s novými informáciami;
• zmyslové skúsenosti sa aktívne triedia, interpretujú a spájajú pomocou vrodených mechanizmov
a tiež prostredníctvom mechanizmov neskôr získaných;
• emócie, záujem a zvedavosť, to všetko hrá úlohu pri výbere toho, ktorá zmyslová skúsenosť sa stane
súčasťou novej skladby vedomostí;
• tvorba nových vedomostí môže vzísť z osobnej účasti na javoch v prírode, zo zážitkov zámerne organizovaných a sprostredkovaných inou osobou (vyučovaním) alebo z vnútorného spájania informácií už uložených v pamäti [4].
Vyučovacia stratégia používaná v programe FAST sa začína poukazovaním na anomálie správania sa
objektov pri pokusoch alebo záhadné situácie, aby sa vyvolal kognitívny konflikt medzi skúsenosťou, naivnou predstavou žiaka o danom jave a jeho skutočným fungovaním. Zdanlivé anomálie, odchýlky od našich
predpokladov, slúžia ako motivácia na následné skúmania, experimentovanie a premýšľanie, aby tieto aj
ďalšie javy bolo možné vysvetliť. Na nové vysvetlenie je však potrebná nová kvalita, vyššia úroveň vedomostí. Aplikácia a využitie poznatkov v nových situáciách prináša zasa nové rozpory a cyklus vyučovacej
stratégie sa opakuje.
Tieto stratégie boli inšpiráciou aj pri spracúvaní nových učebníc fyziky [7 – 10].
Modelová schéma, ktorá bola použitá pri zavádzaní poznatkov v učebniciach fyziky, sa opiera o nasledovný postup: Formulovanie problému – vyslovenie hypotézy – realizácia pokusu a meraní – spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov meraní. Tento postup možno nazvať explanačno-experimentálnym postupom na získavanie poznatkov.
Poďakovanie: Článok vznikol za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
projektu VEGA1/0509/13.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina 842 48 Bratislava
lapitkova@fmph.uniba.sk
[1] Kulčák, V., Baník, R.: STL – Prírodovedná a technická gramotnosť pre všetkých. Správa zo služobnej cesty, Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica, 1996.
[2] Kolb, D. and com.: Organizational Psychology: An Exeriential Approach. New Jersey : Prentice – Hall, 1975.
[3] Kolb, D.: Experietial Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New Jersey : Prentice-Hall,
1984.
[4] Pottenger M., F.: Vývoj projektu FAST. In.: Zborník z konferencie FAST – DISCO. Bratislava: MFF UK, vyd. R& D,
1997, s. 5 – 6.
[5] Koubek, V., Pišút, J.: Fyzikálne vzdelanie: V očakávaní koncepčnej zmeny. In. Obzory matematiky, fyziky a informatiky,
č. 50, JSMF, PROTON, Bratislava 1997, s. 18 – 29.
[6] Young, B., D.: Nové prístupy vo vyučovaní prírodných vied. Didaktika bádania proti didaktike prijímania. In.: Pedagogická revue, roč. XLVIII, č. 5 – 6, 1996, s. 209 – 219.
[7] Lapitková, V., Koubek, V., Maťašovská, M., Morková, Ľ.: Fyzika pre 6. ročník základných škôl. 2. vyd. Bratislava : Expol
Pedagogika, 2011a, 112 s. ISBN 978-80-8091-173-7.
[8] Lapitková, V., Koubek, V., Maťašovská, M., Morková, Ľ.: Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava : Didaktis, 2011b, 112 s. ISBN 978-80-89160-79-2.
[9] Lapitková, V., Koubek, V., Morková, Ľ.: Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo MS, 2012a, 196 s. ISBN 978-80-8115-045-6.
[10] Lapitková, V., Morková, Ľ.: Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd.
Bratislava : Expol Pedagogika, 2012b., 103 s. ISBN 978-80-8091-268-0.

12

Predstavujeme a informujeme

Príroda bez nás prežije,
my však bez nej nie
Pre pochopenie tohto jednoduchého faktu organizujeme so žiakmi Základnej školy T. G. Masaryka
v Ľubietovej každoročnú akúsi „očistu“ nášho okolitého prírodného bohatstva, pretože nám veľmi záleží,
v akom prostredí žijeme.

V rámci environmentálnej výchovy sa zameriavame hlavne
na čistenie prirodzených vodných zdrojov – pozdĺžnych žľabov,
ktorých sa v Ľubietovej nachádza veľké množstvo a slúžia na zachytávanie vyvierajúcej vody pre pasúci sa hovädzí dobytok, ovce
a kone. Venujeme sa tiež zberu odpadkov a sadeniu stromčekov
v bezprostrednom okolí školy. Tieto aktivity robievame aj mimo
Dní Zeme alebo vody.
V rámci týchto enviroaktivít sa zameriavame aj
na poznávanie regionálne významných a chránených
druhov rastlín a živočíchov. Environmentálna výchova je prepojená okrem iného s prírodovedným predmetom biológia v rámci medzipredmetových vzťahov.
Biológia je u nás posilnená v časovej dotácii v každom
ročníku, okrem deviateho, v rámci školského vzdelávacieho programu, ktorého názov je Komunikácia
v regióne, región v komunikácii.
Každoročne sa týmto aktivitám tešia naši žiaci, pretože ich to veľmi baví, sú radi, keď môžu niečo
osožné pre našu prírodu urobiť, využívajú nadobudnuté teoretické vedomosti v praktickom živote.
Učia sa napríklad ako správne používať potrebné
pomôcky, resp. náradie pri tejto práci, ako sú hrable,
motyka, kefka, metla či škrabka. Je zaujímavé každý
rok pozorovať, ako sa popasujú s danými aktivitami,
keďže ich realizujeme stále s inými triedami našej
školy.

PaedDr. Martin Ramaj
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka
976 55 Ľubietová
martinramaj@azet.sk
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Môj obľúbený vodnár potočný
Som žiačkou základnej školy vo Svite.
Počas voľných dní patrí k mojim záľubám
pohyb v prírode a fotografovanie, pričom
sa venujem predovšetkým pozorovaniu vtákov. Som členkou Slovenskej ornitologickej
spoločnosti (SOS). Na rieke Poprad vo Svite
počas celého roka pozorujem svojho obľúbeného vodnára potočného. Upútal ma svojou
výnimočnosťou, lebo ako jediný spevavec sa
vie potápať.
Poprad je rieka severného Slovenska a južného Poľska. Celkovo je dlhá 154 km, z toho v Poľsku 59 km. Tam sa vlieva do Dunajca, Dunajec do Visly a tá do Baltického mora, ako jediná z našich riek. Za jej pramenný tok sa považuje Hincov potok, ktorý vyviera z Veľkého Hincovho plesa
(1946 m n.m.). Pod Popradským plesom v Mengusovskej doline, poniže Symbolického cintorína, priberá zľava potok s názvom Krupá, s ktorým spoločne vytvára rieku Poprad. Rieka Poprad preteká celým mestom Svit. Úsek rieky Poprad, pretekajúci od hranice Tatranského národného parku a končiaci
pri meste Poprad (a teda i jeho súčasť vo Svite) patrí v súčasnosti do chráneného systému významných
biotopov Európskej únie označovaných ako NATURA 2000.
Vodnár potočný sa vyskytuje v blízkosti vody (odtiaľ má zrejme i svoje pomenovanie), najmä pri
čistých, rýchlo tečúcich horských potokoch v stredných a vyšších nadmorských výškach. V zime loví
na nezamŕzajúcich úsekoch čistých tokov, za ktorými musí často podnikať dlhé cesty. Niekedy sa objavuje na brehoch pomaly tečúcich vôd, rybníkov a jazier. Na Slovensku pravidelne hniezdi. V zime neodlieta. U nás sa zdržuje skôr vo vyšších polohách so studenou vodou, najmä blízko vodopádov a prameňov. Moje pozorovania tieto fakty potvrdili. V Tatrách vystupuje až do nadmorskej výšky 1 600 m.
Vodnár potočný je indikátorom čistoty vody. V znečistených vodách nežije, pretože je náročný
nielen na koncentráciu rozpustného vápnika, ale aj na jej ďalšie vlastnosti, predovšetkým pH, alkalitu, konduktivitu a v určitej miere aj na farbu vody. Vzhľadom na moje skromné odborné vedomosti
z chémie a môj vek sa k týmto vlastnostiam vody vyjadrovať nemôžem. Z rozhovorov so staršími obyvateľmi Svitu som sa však dozvedela, že v minulosti v rieke Poprad vo Svite tiekla značne sfarbená znečistená voda. Súviselo to s vypúšťaním krvi a iných látok z bitúnku v mäsopriemysle v západnej časti
Svitu, vypúšťaním „odpadov“ vznikajúcich pri výrobe v Chemosvite a látok z farbiarne v Tatrasvite.
V tom čase vo vodách rieky Poprad vo Svite nežili žiadne vodné organizmy, teda ani vodnár potočný.
Po odstavení výroby celofánu v Chemosvite a zavedení nových technológií do výroby koncom minulého storočia sa situácia výrazne zlepšila. Do rieky Poprad sa vrátil život.
Samotné hniezdo vodnára potočného vo Svite na rieke Poprad sa mi nepodarilo vidieť, ale podľa
jeho správania sa dá usúdiť, že sa nachádza vo východnej časti Svitu v blízkosti tzv. studničky, resp.
chovateľskej osady. V dnešnej dobe, žiaľ, mnohé horské potoky alebo divoké riečky sú vplyvom silného znečisťovania životného prostredia, kyslých dažďov, zásahmi do brehov a dna nevhodné aj pre
život ďalších živočíchov. Na čistých úsekoch potokov a riek možno vodnára pozorovať aj v okolí ľudských sídel. Dôkazom toho je i jeho výskyt v našom mestečku v súčasnej dobe.
Ornitológovia však zistili, že vo viacerých lokalitách, kde sa v minulosti tento jedinec vyskytoval,
sa jeho početnosť znižuje, prípadne tam už nežije vôbec. Dôkazom sú i údaje o jeho výskyte v rámci
sčítania vodného vtáctva v SR v príručke, ktorú vydáva SOS.
Na medzinárodnej konferencii o aplikovanej ornitológii vo Zvolene v septembri 2012 som sa
stretla s mnohými odborníkmi. Ornitológovia z Oravy, ktorí sa venujú vodnárom majú vyvesených

14

Predstavujeme a informujeme
celkom 140 polobúdok a ich obsadenosť je viac ako 50 %. Poslali mi pár fotografií ako motiváciu. Tvrdia, že nie je most, na ktorý sa nedá búdka zavesiť. Veľmi ma to zaujalo. Odporučili mi vyrobiť širšie
búdky s dnom 20 x 25 cm, výškou 20 cm a vyvesiť ich pred zimou, pretože neskôr v mrazoch a na ľade
to môže byť nepríjemné i nebezpečné.
Osem hniezdnych polobúdok som vyrobila vlani v jeseni a v októbri 2012 som ich zavesila pod
mosty na rieke Poprad vo Svite. Podľa odporúčaní ornitológov som sa o polobúdkach vo Svite medzi
žiakmi a inými obyvateľmi nezmieňovala, aby ich vandali nezničili a hlavne, aby budúci vtáčí návštevníci neboli rušení. Verím, že vodnárom potočným sa moje hniezdne polobúdky zapáčia, obsadia ich
a privedú na svet svoje potomstvo.
Každý z nás môže prispieť aspoň malým kúskom k zlepšeniu a skrášleniu prostredia, v ktorom
žije, lebo každá veľká vec sa rodí z mnohých maličkostí. Jednou z foriem pomoci ohrozenému životnému prostrediu je hlbšie poznanie prírody, ktoré sa má prelínať s environmentálnym myslením,
cítením a konaním ľudí.
„Planétu nám nedarovali otcovia, ale požičali naše deti.“

Vodnár potočný na rieke Poprad vo Svite.
Nela Gloríková
ZŠ Mierová 134, 9. A
059 21 Svit
glorikova.z@chemosvit.sk
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Žiaci v Spišskej Sobote
varili jogurt
20. septembra 2013 sa na pôde Základnej školy s materskou školou v Poprade-Spišskej Sobote konalo metodické podujatie pre učiteľov prírodovedných predmetov.
Na metodickom podujatí sa zúčastnili vyučujúci biológie a chémie zo všetkých základných škôl
z Popradu a zo Svitu. Organizátorom seminára boli ZŠ s MŠ Poprad-Spišská Sobota, Školský úrad
Poprad a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.
Okrem učiteľov chémie a biológie boli hosťami Metodického dňa aj prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,
PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., a PaedDr. Mária Orolínová, PhD., z Katedry didaktiky chémie Trnavskej univerzity v Trnave, ďalej autorka nových učebníc chémie RNDr. Helena Vicenová, ako aj zástupca
národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentami Mgr. Michal Figura.
Prítomných privítala riaditeľka školy PaedDr. Adriana Oravcová. Vyjadrila potešenie z toho, že
pozvanie neodmietla ani jedna škola a aj učitelia sa zúčastnili v hojnom počte. Konštatovala: „Stretnutí takéhoto charakteru je dnes málo a plodná výmena skúseností je veľkým prínosom pre učiteľov.“
Cieľom seminára bolo predstaviť novú modernú koncepciu na podporu prírodovedného vzdelávania. Uvedená koncepcia vychádza z odporúčaní Európskej komisie v oblasti inovácie prírodovedného vzdelávania od predškolského po vyšší sekundárny stupeň.
Nosným programom podujatia boli dve
otvorené hodiny, ktoré pred zrakmi kolegov
odučila Mgr. Alžbeta Slavkovská učiteľka biológie a chémie v ZŠ s MŠ Poprad-Spišská Sobota.
Bola to hodina biológie v 6. ročníku, konkrétne
praktická aktivita pozostávajúca z dvoch vyučovacích hodín. Tematický celok: Život s človekom
a v ľudských sídlach, téma: mikroorganizmy žijúce s človekom. Cieľom bolo zistiť jednu z podmienok, ktoré potrebujú jogurtové mikroorganizmy k rozmnožovaniu, a to správnu teplotu.
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Žiaci vyrábali jogurt a zisťovali teplotu, pri ktorej sa jogurtové mikroorganizmy najlepšie rozmnožujú.
Malí výskumníci pracovali v skupinách, vypĺňali „výskumnú tabuľku“, vyvodzovali vlastné závery.

Práve tieto metódy vyučovania sú obsahom výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania, kde žiaci pozorujú, formulujú hypotézy a predpoklady a tie ďalej overujú alebo testujú jednoduchým experimentom alebo pozorovaním.
V ďalšom bode programu bola
predstavená táto koncepcia prírodovedného vzdelávania profesorom
Ľubomírom Heldom a PaedDr. Katarínou Kotuľákovou z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity v teoretickej rovine.

V diskusii vystúpila RNDr. Helena Vicenová, ktorá predstavila prítomným aktivity Združenia učiteľov chémie, napríklad
z internetovej stránky www.zuch.sk si môžu učitelia stiahnuť Prevádzkový poriadok, schválený hlavným hygienikom SR, učebné
osnovy, či tematické výchovno-vzdelávacie plány.
Zároveň predstavila časopis Dnešná škola, v ktorom nájdu učitelia pracovné listy, odborné články,
ale aj mnohé ďalšie informácie.
Nakoniec Mgr. Michal Figura, zástupca národného projektu
pre Prešovský kraj informoval prítomných možnostiach pre školy, ktoré sa zapoja do projektu.
Na záver podujatie zhodnotila riaditeľka ZŠ s MŠ v Spišskej
Sobote PaedDr. Adriana Oravcová. „Naša kolegyňa predviedla,
ako môže hodina chémie alebo biológie vyzerať, ak sa vyučuje
inak. Žiaci nemali pocit, že sa učia nudné texty, ale zahrali sa na
malých výskumníkov.“
Mgr. Alžbeta Slavkovská
ZŠ s MŠ Vagonárska ul.
058 01 Poprad-Spišská Sobota
alzbeta_sl@centrum.sk
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom:
O hľadaní rúd vo Vysokých Tatrách
a o ťažbe železnej rudy v Tatranskej Javorine
V minulom článku sme hovorili o ťažbe zlata
na Kriváni, pričom sme spomenuli, že táto ťažba
stála miestnych ľudí veľa úsilia, avšak mnoho úžitku z nej nebolo. Hlavným dôvodom, prečo sme sa
o nej zmienili, bola určitá zvláštnosť tejto ťažobnej lokality a zároveň príležitosť pre pripomenutie
si letných prázdnin. V tomto článku by sme snáď
mohli v tomto duchu ešte pokračovať, a preto stále
zostaneme vo Vysokých Tatrách.
Pohľad na Zelené pleso z Veľkej Svišťovky.
Zelené pleso bolo niekoľko storočí miestom príbytkov prieskumníkov a amatérskych hľadačov pokladov.
Už sme spomínali, že Vysoké Tatry boli v minulosti miestom, na ktoré sa sústreďovala počas mnohých storočí pozornosť prospektorov a hľadačov pokladov. Vzhľadom na to, že toto pohorie bolo veľmi
dlho ťažko prístupnou lokalitou, takýto prieskum začal relatívne neskoro. Zlatá horúčka vo Vysokých
Tatrách kulminovala v 18. storočí. Najznámejšími prieskumníkmi vo Vysokých Tatrách boli až do začiatku 19. storočia členovia rodiny Fábryovcov z Kežmarku. Fábryovci podnikali v letných mesiacoch
výpravy do okolia Zeleného plesa, ktorých výsledok však bol zvyčajne iba nález medených rúd nízkej
kvality. Tie sa v žule (granite), ktorá je hlavnou horninou centrálnej časti Vysokých Tatier, dali spoznať
podľa zeleno-modrej farby, ktorá je najčastejšou farbou rôznych minerálov medi. Fábryovci hľadali
rudu aj vo veľmi exponovaných terénoch. Niekedy v druhej polovici 18. storočia prešli cez úsek, ktorý
sa v súčasnosti nazýva Nemecký rebrík. Je to šikmá rampa na zlomovej ploche, ktorá sa tiahne cez severné steny Kežmarskej kopy (2233 m. n. m.) a Malého Kežmarského štítu (2513 m. n. m.). Nemecký
rebrík ďalej nadväzuje na ďalšiu tektonickú poruchu, ktorá sa nazýva Medené lávky. Dnešná horolezecká cesta pokračuje do Medenej kotliny, ďalej do Medenej štrbiny a na Lomnický štít. Práve názvy
Medené lávky, Medená štrbina a Medená kotlina sú jednou zo spomienok na toto obdobie hľadania
rúd vo Vysokých Tatrách. Vo Vysokých Tatrách sa môžeme stretnúť s ďalšími „medenými“ názvami;
sú to Predné Meďodoly a Zadné Meďodoly (spolu s Meďodolským potokom), ktoré sa nachádzajú v Belianskych Tatrách. Tieto doliny sa v najvyššie položenom bode stretávajú v Kopskom sedle
(1750 m. n. m.). V 16. storočí sa tu podľa turistickej informačnej tabule ťažila medená ruda. Podľa nej
sa bane nachádzali v blízkosti cesty z Kopského sedla na Jahňací štít.
Okrem ťažby zlata na Kriváni bolo vo Vysokých Tatrách už len jedno miesto, ktoré bolo využívané
na priemyselnú ťažbu rúd. Nachádza sa v blízkosti obce Tatranská Javorina. Táto obec je dnes známa
predovšetkým ako východiskový a koncový bod turistického prechodu hrebeňa Vysokých Tatier a jej dominantou je rímsko-katolícky drevený kostolík z roku 1903. Málokto dnes vie, že vznik tejto obce (v roku
1759) je spojený práve s ťažbou železnej rudy. Vtedy tu majiteľ lendackého panstva František Horváth
z Plavča založil železiareň, ktorá spracovávala železnú rudu z neďalekej bane. Touto rudou bol hematit
(Fe2O3), ktorý sa v malom množstve nachádzal v miestnych vápencoch. Belianske Tatry sú totiž na rozdiel od centrálnej časti Vysokých Tatier budované vápencami, teda horninami sedimentárneho pôvodu.
18

Pre inšpiráciu a potešenie
Hematit je na povrchu hrdzavohnedý minerál, preto v bielych vápencoch ho bolo možné ľahko
nájsť. Baňa sa nachádzala na začiatku Svišťovej dolinky pod Javorinskou Širokou. Pozostatky bane
možno nájsť aj teraz. K železiarni v Tatranskej Javorine pribudla v roku 1837 aj valcovňa a drôtovňa.
V železiarňach bola vysoká pec. Odhad zásob miestnej železnej rudy prevyšoval skutočné zásoby,
a preto sa neskôr v tomto podniku spracovávalo aj surové železo dovážané zo vzdialených oblastí, ako
napríklad zo Smižian a Stratenej. Železiarne zanikli v roku 1873.

a)

b)

a) Minerál hematit (Fe2O3) tvoril hlavnú zložku železnej rudy v bani v blízkosti Tatranskej Javoriny.
b) Dôkazom existencie železiarne v Tatranskej Javorine sú aj takéto kamene, o ktoré môžete zakopnúť na
chodníkoch obce. Na obrázku je najmenej 140 rokov stará troska z vysokej pece.
Vo Vysokých Tatrách možno v malých množstvách nájsť rôzne rudy na mnohých miestach. Jedno
z nich je v hornej časti Malej Studenej doliny, v lokalite s názvom Murárikova rokľa. Tá sa nachádza
približne 700 metrov juhovýchodným smerom od Téryho chaty. Rudná žila obsahuje zlato, hematit,
magnetit (zmes oxidov, ktorému zodpovedá zloženie Fe2O4) a minerály medi, arzénu a iných kovov.
Podobné rudné žily možno nájsť napríklad vo Velickej doline, Priečnom sedle, v sedle Prielom, na
Poľskom hrebeni, v Mengusovskej doline, v Mlynickej doline, na Kôprovom štíte a inde.

c)

d)

c) Murárikova rokľa v Malej Studenej doline. Približne v strede rokle je malá rudná žila obsahujúca zlato
a minerály medi, arzénu a železa.
d) Kopské sedlo je hranicou medzi Vysokými a Belianskými Tatrami. Podľa turistickej informačnej tabule sa
tu ťažila medená ruda.
doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Základná škola s materskou školou
kráľa Svätopluka
v Šintave
Je október. Škola v Šintave sa zaodela do nového
šatu. Stromy, ktorými je obklopená, už hýria pestrými farbami jesene. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa vo
vnútri školy teraz deje. Opäť sa tu dialo niečo zaujímavé. Niektorí to už okomentovali aj na sociálnej
sieti: „Ste nezmari, TOP škola.“
Opýtala som sa žiakov: Lenky, Klaudie,
Dominiky, Marka (zo 6. triedy), Janky, Simonky, Majky, Denisa (z 8. triedy) a deviatačky
Paulínky, ktoré podujatia sa im v novom školskom roku najviac páčili. Oslovila som aj riaditeľa školy
PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD., aby sa vyjadril k aktivitám v škole.

Október

Milí žiaci, v časopise Dnešná škola uverejňujeme reportáže z vašej školy. Práve Vy, žiaci, ste tí
najdôležitejší. Pán riaditeľ a učitelia majú za cieľ nielen naučiť vás veľa učiva, ale aj odovzdať vám
čo najviac skúseností do života. Chcú, aby ste sa v škole dobre cítili a stali sa z vás úspešní mladí
ľudia, ktorí budú na svoju školu aj po jej skončení radi spomínať. Opíšte mi teraz niektoré podujatia, na ktorých ste boli a páčili sa vám.
Klaudia: Boli sme na výstave ovocia a zeleniny, bolo to tam nádherné. Je vidieť, že ľudia zo Šintavy
pestujú veľa ovocia a zeleniny. Najviac sa mi páčili obrázky nevydarenej zeleniny aj s jej „názvami“.
Veľmi sa mi páčil aj zber papiera. Aspoň trochu sme vyčistili našu
zem, ale aj preto že sme sa skoro všetci stretli a zbierali sme spolu celé
dva dni. Bola to veľká zábava.
Lenka: Mali sme besedu so psychologičkou. Rozprávali sme sa
o tom, čo máme a čo nemáme radi, keď nám druhí hovoria. Máme radi,
keď dostaneme pochvalu, nemáme radi, keď nás ohovárajú. Preto nemáme ohovárať druhých, ale ani veriť všetkému, čo nám povedia.
Paulínka: Najviac sa mi páčila súťaž Trieda hostí triedu. Bolo to
naozaj super, lebo každý tam mohol niečo priniesť, čo robil doma, ale
robili sme aj spolu v škole. Bola téma zdravé jedlo, minulý rok bolo jednoduché a lacné jedlo. Myslím si, že sa nám to podarilo. Som si istá, že
všetkým chutilo. Bola to taká rodinná akcia.
Marek: Mne sa veľmi páčila exkurzia na
chemickom krúžku, na ktorej sme boli v Bratislave. Videli sme veľa pokusov, aj také pokusy,
ktoré sa v škole robiť nemôžu, boli veľmi zaujímavé. Denis: Mne sa najviac páčil pokus zlatý dážď. Simonka: Sopka. Janka: Elixír života.
Paulínka: Bengálske ohne, blesky v skúmavke,
tajné písmo, všetky pokusy boli pekné.
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Pán riaditeľ, ako vyplynulo z odpovedí žiakov, mali ste veľmi veľa krásnych podujatí. Ako si Ty
spokojný s ich priebehom? Ktoré podujatie najviac oceňuješ?
Nedá sa vyzdvihnúť ani jedno z podujatí, každé z nich
bolo prínosné. Spomenul by som ešte napríklad besedu
na občianskej náuke so žiakmi 6. ročníka, na ktorej im
históriu obce Šintava prostredníctvom kroník predstavila
kronikárka obce Ľudmila Hercegová.
V rámci hodiny etickej výchovy sa žiaci sa zúčastnili
v múzeu v Seredi na vzdelávacom programe Poznaj históriu mesta a život svojich predkov, cyklus Šintavský hrad.
Na ďalšej hodine etickej výchovy sme privítali Jozefínu Hamarovú a jej psíka Falca, ktorí pôsobia pod K-7
Psovodi záchranári Slovenskej republiky caniscentrum
K-7 Žilina, pobočka Nitra.
Na Medzinárodný deň starších ľudí mávame tradičnú milú akciu – žiaci navštívia Dom sociálnych služieb,
z ich návštevy sa starí ľudia v domove tešia.

V týždni od 14. októbra do 16. októbra celá škola žila zdravým stravovaním.
Okrem spomínaného podujatia Trieda
hostí triedu, ktoré sa nám mimoriadne vydarilo, žiaci besedovali o zdravom stravovaní s pracovníčkami Úradu regionálneho
zdravotníctva v Galante. Som presvedčený
o tom, že sa všetci budeme snažiť jesť zdravé jedlá nielen v tomto týždni.
Posledné podujatie mesiaca októbra Noc v knižnici sme prežili veselo, náučne.
Takže podujatí bolo veľa, ďakujem pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ďakujem
žiakom a ich rodičom.
Mnohé z podujatí boli počas vyučovania, čo sa žiakom síce veľmi páči, stíhate však pri takomto množstve plniť tematické výchovno-vzdelávacie plány?
Prostredníctvom týchto podujatí sme zážitkovou formou plnili učebné osnovy daného predmetu.
Naším cieľom je učiť zážitkovo, plnili sme aj ciele nášho školského vzdelávacieho programu.
Na mnohých z nich za zúčastňovali aj rodičia našich žiakov – v duchu nášho motta – Učitelia,
žiaci a rodičia spoločne za vzdelaním.
Pripravili ste aj nejaké akcie pre učiteľov?
18. – 19. októbra 2013 sme sa zúčastnili na kontinuálnom vzdelávaní Zvládanie záťaží v školskom
prostredí – rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca vo Vršatci, ktoré organizovalo
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v Trnave. Vzdelávanie prebiehalo v prekrásnom prostredí a mali sme čas aj na relax, vzájomné rozhovory.
Na záver spomeniem ešte jednu milú akciu – z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja
si si prevzal ocenenia – Pamätný list predsedu TTSK za osobitý prínos vo výchove a vzdelávaní
a Pamätnú medailu Cyrila a Metoda za šírenie ich posolstva. Srdečne Ti k oceneniam blahoželám.
Ďakujem za rozhovor.
Helena Vicenová
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Viete, že...
Štátny vzdelávací program
• 31. októbra skončilo pripomienkovanie Štátneho vzdelávacieho programu
• viac sa dozviete na http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej

Šoltésove dni 2013
• odborná konferencia pre učiteľov fyziky sa uskutoční v dňoch 7. – 8. novembra 2013 na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
• konferencia sa už tradične uskutoční formou dielní doplnených prednáškami
• spolu s učiteľmi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (A. Pleceník, V. Lapitková, F. Kundracik, P. Demkanin, K. Velmovská, doktorandi) a hosťami (V. Piskač, Z. Bochníček, J. Beňuška,
K. Petrík, T. Franc) je pripravený pestrý odborný program
• súčasťou programu je aj prehliadka pracoviska nanotechnológií na fakulte

Predmetové olympiády a súťaže
• termínovník, aj zadania domácich kôl predmetových súťaží a olympiád sú už zverejnené na stránkach IUVENTY
• v porovnaní s minulým školským rokom nastala zmena v Chemickej olympiáde
• došlo k zlúčeniu kategórií Dz a Dg
• viac sa dozviete na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej

Vzdelávací program Modrá škola
• Modrá škola – voda pre budúcnosť je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska
• hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode
ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka
• program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia, ktoré vedú k vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, zmene hodnotovej orientácie a spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou spoločnosťou
• viac sa dozviete na http://www.modraskola.sk/

Zobuďte svoj talent
• Cieľom je prebudiť, motivovať a všestranne podporovať výnimočne nadané, ambiciózne deti a študentov zo základných a stredných škôl, ktorí svojimi študijnými predpokladmi, motiváciami a výsledkami patria medzi najlepších.
• viac sa dozviete na http://www.uptoyou.sk/index.html

Týždeň vedy a techniky na Slovensku
• v týždni od 11. do 17. 11. 2013 sa môžeme spolu so žiakmi zúčastniť na zaujímavých podujatiach
• viac sa dozviete na http://www.tyzdenvedy.sk/

Celoslovenský festival vedy a techniky
• v Bratislave od 14. 11. do 16. 11. 2013 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
• festivaly sa konajú aj v krajských mestách
• viac sa dozviete na http://www.festivalvedy.sk/
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Opýtali ste sa...

Doslov

Aké kroky by ste odporúčali podniknúť riaditeľovi školy, ale
aj učiteľom, aby sa nemuseli obávať inšpekcie?
V prvom rade je potrebné dodržiavať platnú legislatívu. Samozrejme, musí ju poznať hlavne riaditeľ. Odporúčal by som nebrať
inšpekciu ako strašiaka, treba si veriť. Musí si veriť každý riaditeľ,
musí si veriť každý učiteľ. Musia si veriť, že sú odborníci na správnom mieste. Potom budeme inšpekciu brať ako svojho partnera,
ktorý je nezávislý, a prišiel k nám na školu kontrolovať súlad s legislatívou. Netreba to brať tak, že každý inšpektor má pravdu. Riaditeľ
je na to, aby diskutoval s inšpekciou, hájil svojich učiteľov. Učiteľ je
na to, aby hájil svoje kroky. To je predsa odborná diskusia, ktorej
by sme sa nemali báť. Samozrejme, riaditeľ by mal vyžadovať od inšpektora, ak napríklad žiada, ako sa má vyčiarkovať, aby preukázal,
na základe čoho to, alebo ono vyžaduje. Ak to riaditeľ nebude od
inšpekcie vyžadovať, ak budeme len slepo počúvať inšpekciu, tak
si z nej budeme vytvárať všade strašiaka, písať o nej na sociálnych
sieťach... Treba však dodať, že na mnohých miestach inšpekcia poukázala na zlé veci, na nedodržiavanie zákona a to je zasa dobré.
Na záver inšpekcia vydá opatrenia (v prípade porušenia legislatívy
s návrhom a termínom odstránenia) alebo odporúčania (to sú veci,
ktoré si inšpektor zvonka myslí, že by prispeli k zlepšeniu).

Milí čitatelia, pociťujete to, čo
ja? Akoby to bolo včera, čo sa začala škola, a už máme za sebou aj
štvrťročné klasifikačné porady.
Vlani v decembri bol v Prešovskej hvezdárni a planetáriu zavedený program „Kúzelná fyzika“. Žiaci
druhého stupňa základných škôl
a stredných škôl majú odvtedy možnosť pozrieť si vystúpenie „kúzelníka“, ktorý svoje triky veľmi rád
prezrádza. Nejde totiž o mágiu, ale
o vystúpenie, v ktorom hlavnú rolu
hrajú prekvapivé fyzikálne javy. Teším sa, že Vám o tomto programe
viac napíšeme v decembrovom vydaní nášho časopisu.
Verím, že Vás zaujme aj predvianočne ladené rozprávanie Janky,
študentky 4. ročníka učiteľstva biológie – chémie na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
V čísle nájdete aj mnohé nové nápady a inšpirácie, o ktoré sa
v nami podelili naši prispievatelia.

Moja dcéra prináša domov z hodiny biológie bežne aj dve
známky. Jednotku a štvorku. Štvorku za to, že si nestihne vypracovať poznámky. Viacerí rodičia sme sa už boli sťažovať na vedení školy, avšak tento prístup vyučujúcej pokračuje. Je to pre deti
demotivujúce a stresujúce. Je takéto konanie učiteľky podľa Vás
správne? Je v kompetencii riaditeľa školy tento stav zmeniť?
Hodnotenie a klasifikácia každého žiaka sa musí uskutočniť v súlade s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR a v súlade s učebnými osnovami daného predmetu,
v ktorom sú špecifikované konkrétne kroky hodnotenia. Otázkou je,
ako je to stanovené v učebných osnovách daného predmetu biológia.
Je tam uvedený takýto spôsob hodnotenia poznámok? Koná učiteľka v súlade s učebnými osnovami? Ak koná v súlade s učebnými osnovami, v kompetencii riaditeľa školy je navrhnúť ich inováciu. Ak
učiteľka nekoná v súlade s učebnými osnovami, tak je zodpovednosť
na riaditeľovi, aby vyvodil patričné kroky na zosúladenie tohto stavu,
pretože učiteľka ide nad rámec učebných osnov. V konečnom dôsledku zákon hovorí jasne – za školu je zodpovedný riaditeľ školy.
Na Vaše otázky odpovedal
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.

Výber z budúceho čísla:

• v rozhovore odpovie na otázky
riaditeľka Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská,
• aktuálnou témou bude rozpočet
MŠVVaŠ SR na rok 2014,
• odbornou témou bude aplikácia
koncepcie fyziky v učebniciach
fyziky v základnej škole,
• príloha bude určená učiteľom
biológie.

Milí naši čitatelia, staňte sa spolutvorcami časopisu, napíšte nám.
Na adrese helena.vicenova@gmail.com privítame Vaše príspevky
do jednotlivých rubrík, reakcie na uverejnené články, ako aj námety
a témy, ktoré Vás zaujímajú a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac.
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Príloha 3/november 2013

Pracovné listy z fyziky: Optika
Optika je časťou fyziky, ktorá sa zaoberá vznikom, šírením a pohlcovaním svetla. V Štátnom vzdelávacom programe pre základnú školu je zaradená do obsahu pod názvom Svetlo. Tvorí prvú časť
učebnice pre 8. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázií s osemročným štúdiom.
Prvý pracovný list možno priradiť k častiam, ktoré sú v učebnici spracované pod označením
Zdroje svetla, Rozklad svetla, Skladanie farebných svetelných lúčov, Absorpcia svetla. Žiaci si precvičia pojmy svetlo, farba svetla, prepustené svetlo, pohltené svetlo, odrazené svetlo, jednoduché svetlo,
farebné spektrum a jeho zložky, základné farby spektra, farebný filter, optické prostredie priehľadné,
priesvitné a nepriehľadné... Riešením úloh by si mali overiť, že farba svetla, ktorú registruje ľudské
oko závisí nielen od zdroja svetla, ale aj od prostredia, ktorým sa šíri a prekážok, ktoré musí prekonať.
Ideálne je vypracovať úlohy po uskutočnení reálnych experimentov so svetlom.
Druhý a tretí pracovný list možno priradiť k častiam, ktoré sú v učebnici spracované pod označením Lom svetla, Šošovky, Prechod význačných lúčov šošovkami, Zobrazenie spojnou a rozptylnou
šošovkou, Optické vlastnosti oka. Žiaci si precvičia pojmy predmet, obraz a jeho vlastnosti, spojky
a rozptylky, optický stred šošovky, ohnisko šošovky, ohnisková vzdialenosť šošovky, optická mohutnosť šošovky, dioptria... Pri riešení úloh žiaci využívajú rysovacie pomôcky na zostrojenie svetelných
lúčov, ktoré sú základným nástrojom geometrickej optiky. Riešením úloh by si žiaci mali overiť, že
lom svetla na šošovke závisí od jej typu, jej optickej mohutnosti a tiež vzdialenosti zdroja (predmetu)
od optického stredu šošovky. Ideálne je vypracovať úlohy po uskutočnení reálnych experimentov so
šošovkami v procese aktívneho poznávania a bádania.
Nasledujúce materiály majú čiastočne charakter pracovného listu, ale aj kontrolného listu. Učiteľ
ich podľa zváženia môže použiť na objavovanie nových poznatkov, na precvičovanie zručností alebo
na kontrolu nadobudnutých vedomostí a zručností.

Mgr. Peter Kelecsényi
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, P.O.Box 26
830 00 Bratislava
peter.kelecsenyi@statdedu.sk
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Pracovný list č. 1: Farby
Na vyriešenie úloh použi farebné filtre dodávané do škôl ako učebné pomôcky alebo farebné obaly
z plastu (na zošity alebo iné výrobky).
1. Prepúšťaj biele svetlo cez jeden jednofarebný filter. Zapíš farbu, ktorú vidíš po prechode svetla filtrom.
zdroj svetla
biely

filter
červený
zelený
modrý

prepustená farba

2. Prepúšťaj biele svetlo cez dva jednofarebné filtre. Zapíš farbu, ktorú vidíš po prechode svetla filtrami.
zdroj svetla
biely

filter
červený a zelený
červený a modrý
modrý a zelený

prepustená farba

3. Prepúšťaj jednofarebné svetlo cez jeden jednofarebný filter. Zapíš farbu, ktorú vidíš po prechode
svetla filtrom.
zdroj svetla
červený

zdroj svetla
modrý

zdroj svetla
zelený

filter
červený
zelený
modrý

prepustená farba

filter
červený
zelený
modrý

prepustená farba

filter
červený
zelený
modrý

prepustená farba

4. Skladaj základné farby. Zapíš farbu, ktorá vznikne.
skladané farby
červená a zelená
modrá a zelená
červená a modrá
červená, modrá a zelená

vzniknutá farba
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Pracovný list č. 2: Spojka
1. Zakrúžkuj správnu možnosť zo zvýraznených častí.
Spojka
a) je šošovka/zrkadlo,
b) mení/nemení smer chodu prejdených lúčov,
c) zobrazuje na princípe odrazu/lomu svetla,
d) spája/rozptyľuje lúče, ktoré ňou prechádzajú.
2. Pomenuj jednotlivé časti spojky nakreslenej na obrázku.
O: ..................................................................
f
O

F

F: ...................................................................
o

F´

F´: ..................................................................
f: ....................................................................

3. Dokresli chod troch význačných lúčov po prechode spojnou šošovkou.
3
2
1
O

F

o

F´

4. Pomocou význačných lúčov zobraz predmet spojkou a charakterizuj vzniknutý obraz.
Vzniknutý obraz je:
a) skutočný/neskutočný,
b) priamy/nepriamy,
c) zväčšený/zmenšený,
o
O
F
F´
d) stranovo zhodný/prevrátený.

5. Urči optickú mohutnosť spojky z úlohy č. 2. Odmeraj potrebné údaje a urob výpočet.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6. Na obrázku sú nakreslené dve šošovky (A, B).
A
F

B
O

F´

F

O

F´
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Rozhodni podľa obrázka:
a) Výraznejšie láme lúče šošovka A/B.
b) Väčšiu ohniskovú vzdialenosť má
šošovka A/B.
c) Väčšiu optickú mohutnosť má
šošovka A/B.

Pomáhajme si vzájomne
Pracovný list č. 3: Rozptylka
1. Zakrúžkuj správnu možnosť zo zvýraznených častí.
Rozptylka
a) je šošovka/zrkadlo,
b) mení/nemení smer chodu prejdených lúčov,
c) zobrazuje na princípe odrazu/lomu svetla,
d) spája/rozptyľuje lúče, ktoré ňou prechádzajú.
2. Pomenuj jednotlivé časti rozptylky nakreslenej na obrázku.
O: ..................................................................
f
F´

F: ...................................................................
O

F´: .................................................................

o

F

f: ....................................................................
3. Dokresli chod troch význačných lúčov po prechode rozptylnou šošovkou.
1
3
f

2
O

F´

o

F

4. Pomocou význačných lúčov zobraz predmet rozptylkou a charakterizuj vzniknutý obraz.
Vzniknutý obraz je:
a) skutočný/neskutočný,
b) priamy/nepriamy,
c) zväčšený/zmenšený,
o
O
d) stranovo zhodný/prevrátený.
F´
F

5. Urči optickú mohutnosť rozptylky z úlohy č. 2. Odmeraj potrebné údaje a urob výpočet.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6. Na obrázku sú nakreslené dve šošovky (A, B).
A
F

B
O

F´

F

O

F´
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Rozhodni podľa obrázka:
a) Výraznejšie láme lúče šošovka A/B.
b) Väčšiu ohniskovú vzdialenosť má
šošovka A/B.
c) Väčšiu optickú mohutnosť má
šošovka A/B.
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I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

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

Poloha magnetov v magnetickom poli Zeme

Vzájomné silové pôsobenie medzi pólmi
ólmi magnetu
II. ELEK

TRICKÝ

PRÚD

43

Po rozdelení magnetu je každá časť samostatným magnetom

displej
prepína
č

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