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V novom školskom roku začíname
s chémiou inovatívne
Helena Vicenová,

Mária Ganajová

CHÉMIA

nej školy
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Od 1. septembra 2017 sa učebný predmet chémia
v 7. ročníku základnej školy a 2. ročníku gymnázia
s osem
ročným štúdiom začína vyučovať podľa Ino
vovaného štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP).
V článku sa oboznámime s charakteristikou učebného
predmetu chémia a jeho cieľmi vzhľadom na žiaka.
Predstavíme inovovanú učebnicu a cvičebnicu, ktoré
sú koncipované tak, aby umožnili vyučovanie chémie
v súlade so vzdelávacím štandardom iŠVP.

Charakteristika predmetu chémia
Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou činnosťou
objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho
nielen chemické poznatky ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti,
z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité
spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú,
zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery.
Ciele predmetu chémia
Žiaci
• sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,
• porozumejú chemickým javom a procesom,
• používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,
• rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť,
• plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,
• spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,
• získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych experimentov,
• osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,
• vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve
a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
• využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného prostredia.
25.7.17 12:14
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Všeobecné ciele predmetu sú konkretizované vo výkonovom štandarde. Výkony uvedené v štandardoch sa
rozvíjajú postupne, preto si učiteľ stanovuje pre jednotlivé výkonové štandardy viac konkrétnych cieľov. Uvedené ciele napĺňa postupne tak, aby žiaci disponovali štanLaboratórne pomôcky
dardným výkonom na konci príslušného školského roka.
Napĺňanie požiadaviek výkonového štandardu realizuje
učiteľ prostredníctvom obsahového štandardu. Obsahový
štandard špecifikuje, čím budú výkony dosahované. Vymedzuje základné pojmy, ktorým by mal žiak rozumieť,
a mal by byť schopný ich primerane vysvetliť a najmä
aktívne používať. Obsahový štandard vymedzuje tiež činnosti dôležité z hľadiska prírodných vied a prírodovedného vzdelávania. Skúsenosti z uvedených činností by mali
získať všetci žiaci na každej škole. Materiálno-technické
vybavenie školy a zabezpečenie vyučovania chémie musí
rešpektovať vzdelávacie ciele a štandardy z chémie.
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ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH

6.3 Exotermické a endotermické reakcie

Veľa chemických reakcií prebieha len pri neustálom dodávaní tepla. Pri vysokých teplotách sa uskutočňuje napríklad výroba železa – najvýznamnejšieho kovu. Železo sa vyrába tavením železnej
rudy s vápencom, koksom a ďalšími prísadami vo vysokej peci.

Už vieme, že horenie je chemická reakcia sprevádzaná
uvoľňovaním tepla a svetla. Horľavá látka začne horieť
len vtedy, ak sa zahreje na zápalnú teplotu – reaktantom na začiatku dodáme energiu vo forme tepla. Je však
priebeh všetkých reakcií, pri ktorých sa teplo uvoľní,
rovnaký?
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Pozorujeme a skúmame
Úloha: Skúmajte priebeh chemickej reakcie draslíka s vodou.
Pomôcky a chemikálie:
digestor (prípadne ochranný kryt), sklená nádoba, pinzeta, nôž,
draslík, voda

1. Do tretiny objemu sklenej nádoby nalejeme vodu. Pracujeme v digestore alebo postavíme
pred nádobu ochranný kryt z plexiskla.
2. Opatrne pomocou pinzety vhodíme do vody v nádobe malý kúsok draslíka (A) a pozorujeme.

záznam
o pozorovaní
a skúmaní

A

B

Železná ruda je spoločný názov pre minerály,
z ktorých sa vyrába železo hutníckymi metódami (magnetit, hematit, limonit, siderit).

námety
na získavanie
nových
informácií
a hľadanie
súvislostí

Pálené vápno – oxid vápenatý, je biela tuhá
látka. Používa sa v stavebníctve na prípravu
vápennej malty, bielenie a dezinfekciu stien.

C

Hľadáme súvislosti, informácie
Vápenec je minerál, ktorý tvorí veľkú časť
zemského povrchu. Je zložený prevažne z uhličitanu vápenatého. Môže obsahovať prímesi
a zlomky skamenelín.

Pozorovanie:
Po vhodení draslíka do vody prebiehala búrlivá reakcia. Draslík sa pohyboval po hladine, zapálil
sa a zhorel alovým plameňom (B, C).
Vysvetlenie:
Reaktanty – draslík a voda zreagovali už pri ich vzájomnom kontakte. Vznikol vodík, ktorý sa
pôsobením uvoľneného veľkého množstva tepla samovoľne zapálil a prudko horel.
Je veľa reakcií, ktoré prebiehajú len vtedy, ak reaktantom na začiatku dodáme energiu (vo forme
tepla). Poznáme ich z bežného života – horenie zemného plynu, uhlia alebo dreva. Potrebnú energiu na začiatku dodáme napr. horiacou zápalkou. Ďalej už tieto reakcie prebiehajú samovoľne za
uvoľňovania tepla.

76

Zistite významné lokality s výskytom
vápenca a odtlačkov skamenelín.

Významnou endotermickou reakciou chemického
priemyslu je výroba páleného vápna rozkladom
vápenca. Táto reakcia sa uskutočňuje v zariadení, ktoré sa nazýva vápenka.
Zahrievaním vápenca na vysokú teplotu vznikajú
dva produkty: pálené vápno a oxid uhličitý.
vápenec g pálené vápno + oxid uhličitý

Chemické reakcie, ktoré prebiehajú len pri neustálom dodávaní tepla, nazývame endotermické
reakcie.
ZAPAMÄTÁME SI

Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje, nazývame exotermické reakcie.

odkaz na úlohy
k danej téme

rozširujúce
informácie

Chceme vedieť viac

Postup práce:

Exotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo.
Endotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

dôležitý
poznatok

4

77

súhrn
dôležitých
poznatkov
témy

Základné učivo dopĺňajú
rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí,
ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov. Každá
kapitola obsahuje komplexný
systém otázok a úloh rôznych
kognitívnych úrovní a návodov na žiacke pozorovania
a skúmania. Súčasťou príloh
učebnice je vecný register
a ilustrácie laboratórnych pomôcok.
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Cvičebnica k učebnici chémie pre 7. ročník
základnej školy a 2. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom

Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre
7. – 9. ročník základnej školy a príslušné ročníky
gymnázia s osemročným štúdiom.
Je spracovaná tak, aby bola v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník
základnej školy a 2 ročník gymnázia s osemročným
štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiakov.
Cvičebnica poskytuje priestor na záznamy z pozorovania a skúmania, poznámky žiaka, riešenia úloh
z učebnice, obsahuje obrázky použité aj v učebnici –
podporuje prácu žiaka s učebnicou. Na konci každej
témy sa nachádajú získané základné poznatky.
Cvičebnica obsahuje vodiace grafické prvky na
zjednodušenie orientácie v cvičebnici aj učebnici.
Na vnútornej strane obálky cvičebnice sa nachádzajú ilustrácie laboratórnych pomôcok. Žiaci
k nim môžu postupne dopĺňať názvy a po vyplnení
všetkých názvov možno nastrihať kartičky a dvojice
žiakov ich môžu využiť na hru pexeso.

POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Opíš vlastnosti zistené pozorovaním látok.
Kuchynská soľ

Práškový cukor

Olej

1.3 Z kuchyne do laboratória

Laboratórny poriadok – pravidlá bezpečného správania sa v chemickom laboratóriu:
1. Na prácu v laboratóriu sa pripravujte podľa pokynov učiteľa.
2. Do laboratória vstupujte len so súhlasom učiteľa.
3. V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
4. Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky – plášť, okuliare a rukavice.
(Dlhé vlasy nesmiete mať voľne rozpustené, musíte ich mať zopnuté.)
5. Pracujte podľa pokynov učiteľa, svoje pracovné miesto bezdôvodne neopúšťajte a nevyrušujte pri práci spolužiakov.
6. Žiadne látky nikdy neochutnávajte a nevdychujte ich pary priamo z nádoby.
7. Otvor zohrievaných nádob neotáčajte nikdy na seba ani na spolužiakov.
8. Pracujte sústredene a opatrne. S horľavinami nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
9. Každé rozsypanie, rozliatie látok, prípadne úraz ihneď ohláste učiteľovi.
10. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávajte do určených nádob.
11. So zariadením laboratória zaobchádzajte šetrne a udržujte poriadok. Neplytvajte vodou,
plynom a elektrickou energiou.
12. Po skončení práce urobte na svojom pracovnom mieste poriadok, skontrolujte uzavretie
vody, plynu a vypnutie elektrického prúdu. Pred odchodom z laboratória si umyte ruky.
13. Z laboratória odchádzajte len so súhlasom učiteľa.

.............................................................................................................................................................

Vlastnosť

POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

s. 10 – 12

s. 8 – 9

1.2 Chémia v kuchyni

Ocot

Skupenstvo
Sfarbenie
Vzhľad
Chuť
Rozpustnosť
vo vode

6. Doplň telefónne čísla tiesňových liniek: integrovaný záchranný systém – ............................,
záchranná zdravotná služba – ......................., hasiči – ......................., polícia – ....................... .

3. Pozorovaním zisti vlastnosti kryštálového cukru. Porovnaj jeho vlastnosti s vlastnosťami
práškového cukru.
rovnaké vlastnosti –

7. Do krúžku doplň číslo laboratórnej pomôcky zo zoznamu:
1 – skúmavka, 2 – kadička, 3 – liehový kahan, 4 – lievik, 5 – kužeľová banka

.........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
rozdielne vlastnosti –

.......................................................................................................................

4. Šaláty pripravené zo zeleniny sú výživné a zdravé. Do nálevu na zeleninové šaláty je
vhodné pridať malé množstvo oleja. Zisti, ktorá vlastnosť sa pritom využíva.
.........................................................................................................................................................

8. K značkám uveď ich význam.

5. V súčasnosti sa mnohé výrobky nahrádzajú výrobkami z plastov. Doplň tabuľku.
Výrobok
z plastu

Náhrada
za látku

Vhodná vlastnosť plastu

Nevýhoda plastu

.........................

..............................
..............................

............................................. . Pracujeme v ňom s .......................................... . V chemickom

................................................ . ................................................ látok zisťujeme pozorovaním.

Cvičebnica – Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.........................

Chemické laboratórium je miestnosť, v ktorej sa nachádzajú ..............................................

Vlastnosti látok sú napríklad: ....................................................................................................

2

.........................................

DOPLŇ A ZAPAMÄTAJ SI

DOPLŇ A ZAPAMÄTAJ SI

Zdroje:

.........................................

laboratóriu musíme dodržiavať .............................................................................................. .

www.expolpedagogika.sk

www.expolpedagogika.sk
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Organické zlúčeniny nechemicky
V predchádzajúcom čísle sme preberali che
mické prvky a ich najčastejšie anorganic
ké zlúčeniny z hľadiska toxikologických
vlastností v kontexte všeobecne záväzných
právnych predpisov. Skúmali sme možnosti ich
využitia v procese praktickej výučby chémie
v základných a stredných školách. Organické
látky sa používajú pri žiackych pokusoch
oveľa menej ako bežné anorganické zlúčeniny,
aj ich podiel v zásobách školských laboratórií je
významne menší. Dôvody sú rôzne. Organic
ké látky sú často prchavé, nestále alebo málo
známe učiteľom. Z hľadiska toxikológie sú ich
vlastnosti oveľa rozmanitejšie a špecifickejšie
ako pri anorganických látkach. V tomto prís
pevku sa budem snažiť uviesť najčastejšie vyu
žívané organické zlúčeniny a ich riziká, ako aj
možnosti používania v súlade s predpismi.

Organické rozpúšťadlá a kyseliny
Väčšinou ide o kvapalné, prchavé aj horľavé zlúčeniny. Hneď na prvom mieste je potrebné dôrazne zakázať
prítomnosť benzénu. Benzén je toxická látka, potvrdený karcinogén, ktorý vyvolá najmä leukémiu. Upozorňujem na typický jav, pozorovateľný v školských skladoch: fľaše s benzénom nikdy nie sú plné, a to i napriek
tomu, že sa možno nepoužívali. Jeho výpary v uzavretej, vykurovanej miestnosti môžu byť nebezpečné, najmä
pri dlhodobej expozícii.
Acetón, dietyléter, hexán, etylalkohol, toluén, xylény, kyselina octová, propylalkohol, glycerol, acetaldehyd,
benzaldehyd, kyselina mravčia – mohol by som uvádzať ďalšie a ďalšie bežné látky z tejto skupiny, sú povolené
a často používané substancie v školských laboratóriách. Nemožno zabudnúť na fakt, že sú prchavé, a preto sa
dostávajú do respiračného systému človeka aj pri bežnej pracovnej činnosti. Vytvárajú v miestnosti horľavé, až
výbušné prostredie. Dráždia oči, sliznice aj pokožku a sú väčšinou omamujúce. Okrem používania bežných
osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s týmito látkami je nutné aj odsávacie zariadenie ako
technický prvok ochrany, čiže laboratórny digestor. Predpisy deklarujúce pracovné činnosti zakázané mladistvým osobám uvádzajú aj obmedzenia a zákazy pri práci s veľmi horľavými látkami, ako je napríklad dietyléter,
alebo so žieravinami, ako je ľadová kyselina octová. Z uvedených dôvodov je nutné myslieť na vhodné riedenie
a takisto na minimalizáciu množstiev, s ktorými pracujeme.
Problematický je ešte metylalkohol, zaradený do skupiny toxických látok. Ten je možné používať iba v nevyh
nutných prípadoch, napríklad v procese prípravy na budúce povolanie, a iba v priestoroch, ktoré sú schválené
orgánmi na ochranu verejného zdravia. Prácu môže riadiť alebo vykonávať iba osoba spôsobilá na tieto činnosti.
V lekárňach sa predáva lekárenský alebo lekársky benzín, avšak v obchodoch na farby benzín technický. Ktorý je vhodný na školské laboratórne práce? Benzín je zaujímavý pri reextrakcii jódu z vodnej fázy. Je to pekný
pokus, keď zo slabožltého vodného roztoku sa jód dostáva do hornej, benzínovej vrstvy a objaví sa krásne fialová farba. Benzín má narkotické účinky a je veľmi horľavý. Lekárenská verzia nie je zaradená do skupiny karcinogénov, avšak technická áno. Je to zapríčinené tým, že technický benzín obsahuje i také ropné frakcie, ktoré sú
rakovinotvorné. Riešením je používať iba benzín z lekární. Petroléter je zložením veľmi podobný technickému
benzínu, a preto je jeho používanie takisto zakázané.
Najmä v základných školách sa využíva technický lieh, ktorý sa v poslednej dobe objavuje pod rôznymi obchodnými názvami, ako je Etaben alebo Vzduchol a podobne. Je to stále ten istý preparát, avšak denaturujúca
zložka je rôzna. Používa sa väčšinou do liehových kahanov.
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Indikátory
Najčastejšie používanými organickými látkami sú indikátory. Niektoré známe zlúčeniny sú v súčasnej dobe
označené piktogramom karcinogenity, a preto sú v školách zakázané. Moje skúsenosti hovoria, že i keď ich
nahradenie je veľmi jednoduché – indikátorov je nespočetné množstvo – učitelia stále využívajú tie isté.
Azda už nie je potrebné spomínať problémy s fenolftaleínom. Neškodne pôsobiaca látka, ktorú ste si mohli
ešte prednedávnom kúpiť vo forme laxatívnych tabliet, napríklad v maďarských lekárňach, je rakovinotvorná
látka. Je to fakt, ktorý nikto z nás už nezmení, výsledky vyplývajú z najnovších vedeckých poznatkov a dlhoročných testov. Predpisy ponúkajú riešenie v určitom segmente, ktorým sú koncentračné úrovne. Fenolftaleín, ak
v prípravkoch ako hlavná zložka nedosiahne hmotnostný zlomok 1 %, nepovažuje sa za karcinogén, je použiteľný pri pokusoch. Indikátory sa používajú spravidla v koncentráciách < 0,1 %, čiže na prvý pohľad by mohla
byť vec uzavretá. Ako však pripraviť takýto roztok? Stále je potrebná tuhá, koncentrovaná látka, ktorá z dôvodu
karcinogenity nemôže byť prítomná v školských laboratóriách. Riešenie je jednoduché: buď kupovať hotové
roztoky s nižším hmotnostným zlomkom ako 1 % (niektorí dodávatelia chemikálií už ponúkajú), alebo skúmadlo pripraviť na pracovisku, ktoré disponuje s povolením na prácu s karcinogénnymi faktormi. Sú to väčšinou
skúšobné laboratóriá, výskumné ústavy alebo vysokoškolské pracoviská. Podobne je to aj s indikátorom kongo
červeň, s tým rozdielom, že hraničnú koncentráciu tu predstavuje údaj 0,1 %.
Trošku iný je prípad metyloranže. Tento acidobázický indikátor nepatrí do skupiny karcinogénov alebo
mutagénov, avšak je toxickým chemickým faktorom. Tento fakt ešte nevylučuje jeho používanie napríklad
v odborných školách s chemickým zameraním alebo v školách zdravotníckych, avšak tieto inštitúcie musia
zabezpečiť legislatívou predpísané podmienky na prácu, vrátane odborného personálu. Väčšinou sa používajú
0,1 % roztoky indikátorov. Ak pracujeme s 0,05 % roztokom, výsledok bude rovnako efektný alebo analyticky
totožný a nepracujeme s toxickým faktorom. Otázkou opäť zostáva spôsob prípravy tohto roztoku. Ak školské
pracovisko nie je schválené na prácu s toxickými látkami a prácu neriadi odborne spôsobilá osoba s platným
osvedčením, manipulácia, čiže v tomto prípade príprava roztoku, môže prebiehať iba v priestoroch vhodnej,
inej inštitúcie.
Najrozumnejším spôsobom eliminácie legislatívou nepodporovaných javov je výmena indikátorov. Čo tak
nahradiť fenolftaleín tymolftaleínom? Ten nemá žiadne nebezpečné vlastnosti a jeho farebné prechody sú takisto zaujímavé.

Bežné tuhé organické chemikálie
V skriniach chemických kabinetov sa ukrývajú zaujímavé organické chemikálie, ktoré možno nikdy neboli učiteľmi objavené. Objavme
ich! Bez akýchkoľvek problémov môžeme pracovať s kyselinou šťaveľovou a jej soľami (pravda, okrem solí s ťažkými, toxickými alebo
karcinogénnymi kovmi), s mravčanmi, citrónanmi, vínanmi alebo
s octanmi. Niektoré z uvedených zlúčenín sú dráždivé alebo aj žieravé. Samozrejme, pri perorálnom prijatí môžu vyvolať rôzne negatívne
vplyvy v organizme, najmä gastrointerálneho charakteru.
Okrem týchto skupín je potrebné vyzdvihnúť polycyklické aromatické uhľovodíky. Väčšinou sú silne karcinogénne, ale aj mutagénne
a toxické. V školským zásobách sa často stretávame s najjednoduchším variantom, čiže s naftalénom. Dráždi kožu a sliznice, môže vyvolať
zmeny v krvi. Perorálny prístup vyvolá bolesti brucha a zvracanie. Pri
inhalácií pár sa intoxikovaný sťažuje na bolesti hlavy, závraty, žalúdočnú nevoľnosť, podráždenie slizníc. Nádorové ochorenia, najmä močového mechúra pokusných zvierat, sa objavili iba sporadicky, a preto
naftalén zatiaľ nie je zaradený do skupiny karcinogénov. Je to výborná látka na demonštráciu sublimácie. S naftalénom je potrebné pracovať v laboratórnom digestore. Často sa objavujú v zásobách aj látky, ako gáfor, naftol, rezorcín a podobne.
Tieto látky nemajú väčšinou významné toxikologické vlastnosti, skôr dráždia pokožku a sliznice. Indikované je
intenzívne vetranie a minimalizácia používaných množstiev.
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Bezproblémovou skupinou sú rôzne cukry, glukóza, fruktóza, galaktóza, maltóza, laktóza a podobne, v školských laboratóriách je naozaj veľký výber. Málo používanou organickou látkou je chelatón 3, na ktorom je
založená celá chelatometria. Ak je k dispozícii chelátometrický indikátor eriochrómová čerň T alebo murexid,
je možné realizovať pestrofarebné titrácie, skúmania, pričom aj skúmaný analyt – horčík, vápnik – je z hľadiska
bezpečnosti chemikálií úplne neškodný.

Syntetizujeme
Azda najmarkantnejší problém prinášajú nové predpisy učiteľom, ktorí radi syntetizujú a ukazujú tak prípravu rôznych, zaujímavých organických zlúčenín. Do ich pracovných postupov zasahuje právo naozaj hĺbkovo.
Základom mnohých syntéz je napríklad anilín. Tento aromatický amín je zaradený do skupiny toxických
látok. Ďalej dráždi kožu a veľmi ľahko sa vyvíjajú rôzne formy dermatitíd. Letálna dávka pri perorálnom prijatí
je iba 15 až 30 g. V extrémnych prípadoch boli zaznamenané smrteľné intoxikácie už pri prijatí iba jedného
gramu. P-aminofenol a p-fenyléndiamín sú látky senzibilizujúce. Tieto fakty anilín ako základnú surovinu pri
syntézach v značnej miere obmedzujú.
Určite nemožno vynechať žieravú látku fenol, ktorá takisto patrí do skupiny toxických látok. Fenol pri kontakte s pokožkou vyvolá ťažké formy deštrukcií, a preto je viac ako nutné používanie ochranných pomôcok,
chrániace celý povrch tela. Práca je akceptovateľná iba v laboratórnom odsávacom zariadení. Je to protoplazmatický jed, ktorá vyvolá denaturáciu bielkovín. Dráždi dýchací aparát a napáda nervovú sústavu, kardiovaskulárny systém, pečeň a obličky. Letálna dávka pri perorálnom prijatí predstavuje množstvo iba 2 gramy. Ak nastanú
miernejšie intoxikácie, treba počítať s trvalými následkami. Fenol sa veľmi ťažko odstraňuje z povrchu pokožky.
Voda je neúčinná, molekuly fenolu sa dostávajú do hlbokých vrstiev tkanív. Najcitlivejšie sú oči. Z uvedených
dôvodov je zrejmé, že práca s fenolom v školských laboratóriách je značne obmedzená a redukuje sa na prípady
nevyhnutných operácií, súvisiacich s prípravou na budúce povolanie.

Ruky úplne preč
Niektoré organické látky predstavujú pre ľudský organizmus extrémne riziko, práve preto boli zakázané v celej
Európskej únii, a to na akékoľvek použitie, výrobu alebo činnosť.
Benzidín bol pomerne bežnou látkou v zdravotníckych školách, na gymnáziách i v rôznych odborných školách. Využíval sa najmä pri dôkaze krvi v biologických materiáloch. Ide o nebezpečný karcinogén, ktorý už pri
niekoľkých kritických expozíciách môže vyvolať rakovinové ochorenie močového mechúra. Táto látka je prísne
zakázaná.
Kým 1-naftylamín je iba látkou zdraviu škodlivou, 2-naftylamín je zlúčeninou zakázanou. Opäť ide o silno karcinogénnu látku, vyvolávajúcu najmä karcinómy močových ciest. Nebezpečenstvo spočíva aj v pomerne dlhej
dobe latencie.
Zo zlúčenín uránu je potrebné uviesť jednu organickú modifikáciu – octan. Bola to pomerne často sa vyskytujúca toxická látka, alfa žiarič. Jej prítomnosť by mohla vyvolať veľké vrásky na čele štatutára školy, keďže ide
o prípravok, patriaci pod kontrolu Úradu jadrového dozoru. Rádioaktívne látky nie je možné odovzdať ako
bežné nebezpečné chemické odpady na zneškodnenie.
V tomto článku som sa zameral na niektoré najčastejšie sa vyskytujúce organické látky v školských chemických
laboratóriách. Samozrejme, paleta je oveľa širšia, pričom sú medzi nimi mnohé zaujímavé látky, ktoré je možné
bežne používať pri žiackych pokusoch, laboratórnych prácach. Treba mať na pamäti, že pri organických zlúčeninách platí veľmi dôležitý fakt – mnohé z nich nie sú stabilné a majú určitú exspiračnú dobu. Po tejto lehote
sa môžu rozkladať, zmeniť a môžu vzniknúť nebezpečnejšie produkty. Preto odporúčam kontrolovať stabilitu
látok a v prípade nestabilných molekúl ich postupne odborne a ekologicky likvidovať. V každom prípade je
prospešné žiakov zaviesť do tajov organickej, trošku zložitejšej časti chémie, a to aj prostredníctvom aktívnych
cvičení s organickými chemikáliami.
Mikuláš Bartal
Európske lýceum, Jedľová 7
821 07 Bratislava
mikulas.bartal@gmail.com
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Klub riaditeľov spoločnej školy
bilancuje ročnú činnosť

KRSS

Predstavujeme KRSŠ
Predchodkyňou KRSŠ bola iniciatíva Spoločná škola, ktorej
zakladateľom je PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ ZŠ
s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Bola reakciou na podnety učiteľov
a riaditeľov škôl, protipólom voľnej školy. Hlavné myšlienky Spoločnej
školy boli vo februári 2012 zapracované do predvolebného programu
Dušana Čaploviča.
Tézy spoločnej školy boli aktualizované vo februári 2014, rozšírené
o materské školy na základe požiadaviek od učiteliek materských škôl.
Tento dokument, ktorý vzišiel z praxe, obsahuje 11 bodov – cieľov,
ktoré, podľa jej presadzovateľa a spolutvorcov, skvalitnia školstvo
a pomôžu učiteľom.
V úvode k tézam spoločnej školy sa uvádza: Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti, nepresúva úlohy
na učiteľov. Štát cez svoje priamoriadené organizácie plní pre školy servis. Spoločná neznamená, že nemôže
byť jedinečná. Určite jedinečná – neopakovať sa od iných. Poučiť sa. Spoločná v základoch. Nie jednotná –
uniformná, potláčajúca rozdiely medzi školami, potláčajúca individualitu žiakov.
S koncepciou spoločnej školy, s jej zásadami a jasne sformulovanými cieľmi sa po ich oboznámení stotožňovalo
neustále viac učiteľov i riaditeľov škôl. Ako reakcia na podnety zo škôl, vzhľadom na pretrvávajúcu neriešenú
situáciu v slovenskom školstve, sa po štyroch rokoch iniciatíva Spoločná škola transformovala na občianske
združenie Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ).

Činnosť KRSŠ
Prípravné stretnutie – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 22. 8. 2016
Prítomní riaditelia škôl:
• PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa,
• PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova ul., Galanta,
• PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ s MŠ Dechtice,
• Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda,
• PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice,
• PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany,
• Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá,
• Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrohlava,
• PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim,
• PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zo ZŠ s MŠ
kráľa Svätopluka Šintava.
Program:
• stretnutie v duchu priateľského rozhovoru,
• diskusia a hodnotenie, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo splniť z téz spoločnej školy,
• konštatovanie, že uvedením téz do praxe by sa značne uľahčila práca riaditeľom škôl aj učiteľom,
• pomoc od štátu je nedostatočná a je potrebné vziať iniciatívu do vlastných rúk, nielen si vzájomne
pomáhať, inšpirovať sa a obohacovať sa novými skúsenosťami, ale aj formálne zastrešiť svoju činnosť
prostredníctvom občianskeho združenia.
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Podpis dohody o spolupráci medzi školami – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 29. 9. 2016

• PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa,
• PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova ul., Galanta,
• PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ s MŠ Dechtice,
• Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda,
• PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice,
• PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany,
• Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá,
• PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim,
• Mgr. Pavel Michal zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane,
• Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrohlava,
• PaedDr. Petra Vágová zo ZŠ pri LVS v Nitre,
• PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.
Program:
• PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ hostiteľskej školy, aj ostatní prítomní konštatovali, že u nás
často chýba spolupráca, do popredia sa dostáva rivalita a súťaženie medzi školami,
• členovia novozaloženého občianskeho združenia chcú ukázať ostatným príklad vzájomnej spolupráce,
podpory, vzájomného uznania a rešpektovania sa,
• na slávnostnom akte podpisu sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trnave
PaedDr. Marta Gubrická,
• účastníci slávnosti si vypočuli prezentáciu o škole, ktorú pripravili žiaci školy, nasledovalo rokovanie
a prehliadka školy,
• popoludnie patrilo návšteve Múzea holokaustu v Seredi a poklone obetiam.

Návšteva spolupracujúcich škôl – ZŠ s MŠ Zubrohlava, 20. 10. 2016
Program:
• príprava podkladov na ustanovujúce valné zhromaždenie,
• prehliadka školy – riaditeľka školy Mgr. Renáta Pavčová.

Ustanovujúce valné zhromaždenie – ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim, 24. 11. 2016

Program:
• zvolenie orgánov OZ, ustanovenie výšky členského príspevku, daná možnosť prihlasovať sa záujemcom,
• prerokovanie a prijatie dokumentov – Pripomienky k cieľom programu Učiace sa Slovensko – zverejnené
v aktualitách, List KRSŠ riaditeľom škôl a učiteľom – rozposlané do škôl, zverejnené v aktualitách,
• prehliadka školy – riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová.
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Zasadanie správnej rady – ZŠ s MŠ Dechtice, 8. 12. 2016

Program:
• prerokovanie a prijatie dokumentov: stanovisko k testovaniu PISA – zverejnené v aktualitách, List ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi – poslaný na vedomie aj ZMOS a OZPŠaV SR,
zverejnený v aktualitách,
• prehliadka školy – riaditeľka školy PhDr. Svetlana Zacharová.

Zasadanie správnej rady – ZŠ s MŠ Trakovice, 19. 1. 2017

Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie, prerokovanie, rozdelenie úloh,
• plán činnosti na najbližšie obdobie – rokovania, oslovenie škôl do 250 žiakov listom,
•

prehliadka školy – riaditeľ školy Mgr. Róbert Harsányi.

Zasadanie správnej rady – LVS Nitra, 9. 2. 2017

Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie,
• problematika špeciálneho školstva na Slovensku – analýzu špeciálneho školstva a návrhy riešení
odprezentovali riaditeľka LVS v Nitre PaedDr. Petra Vágová a jej zástupca PaedDr. Ján Siklienka, správu
prediskutovali a postúpili na MŠVVaŠ SR, odbor špeciálnych škôl,
• prehliadka LVS – riaditeľka PaedDr. Petra Vágová.

Zasadanie správnej rady – ZŠ Koperníkova ul., Hlohovec, 2. 3. 2017
Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie,
• plán činnosti – príprava rokovaní, okruhy stretnutí,
• prehliadka školy – riaditeľka PaedDr. Denisa Králičová.

Zasadanie správnej rady – ZŠ Štefánikova ul., Galanta, 30. 3. 2017

Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie:
• 8. 3. 2017 rokovania: MPC – s generálnou riaditeľkou Mgr. K. Jandzíkovou, PhD., ŠPÚ – s riaditeľom
doc. PhDr. Ľ. Hajdukom, PhD., NÚCEM – s riaditeľkou PhDr. Romanou Kanovskou. Okrem
predstavenia činnosti boli prediskutované rôzne problémy v našom školstve a dohodnutá spolupráca
(externé lektorovanie, návrhy činnosti, členstvo v ÚPK a iné).
• 9. 3. 2017 sa predseda KRSŠ PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zúčastnil na pracovnom rokovaní
s podpredsedníčkou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mgr. Evou Smolíkovou.
Rokovanie sa viedlo v duchu vzájomného porozumenia, dohodli sa na ďalšej spolupráci.
• 20. 3. 2017 boli odposlané: Návrhy členov do predmetových komisií ŠPÚ, Pripomienky k činnosti MPC
– pozitíva, negatíva a očakávania, Návrh externých lektorov MPC.
• 22. 3. 2017 členovia KRSŠ rokovali s hlavnou školskou inšpektorkou PaedDr. Vierou Kalmárovou
a následne so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Mgr. Petrom Krajňákom. Diskutovali o rôznych
otázkach, predstavili činnosť KRSŠ (Pripomienky k cieľom reformy, Pripomienky k výsledkom PISA,
Návrhy k špeciálnopedagogickej problematike). Osobitnú pozornosť venovali reforme Učiace sa
Slovensko.
• Predseda KRSŠ informoval o zasadaní Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách (Senica
27. 3. 2017), poradného orgánu generálneho riaditeľa, ktorého je členom.
• Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko – prítomní sa vyjadrili k jednotlivým bodom
dokumentu Učiace sa Slovensko, zozbieranie pripomienok.
• Správna rada zobrala na vedomie vystúpenie ZŠ s MŠ Zubrohlava pod vedením Mgr. Renáty Pavčovej
z KRSŠ ku dňu 25. 3. 2017.
• Prehliadka školy – riaditeľ PaedDr. Radoslav Forro.

Členovia správnej rady KRSŠ si pripomenuli výročie oslobodenia v Šintave, 5. 5. 2017.
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Zasadanie správnej rady – ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane, 25. 4. 2017

Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie – rokovania predsedu KRSŠ so štátnym tajomníkom a v SAUS,
na ktorých sa riešili aktuálne otázky a problémy: RUP – smerovanie k posilneniu dejepisu. Diskusia,
návrh, aby to bol alternatívny plán, SAUS – predseda KRSŠ bol zvolený za podpredsedu SAUS.
• prehliadka školy – riaditeľ Mgr. Pavel Michal.

Zasadanie správnej rady – ZŠ s MŠ Častá, 25. 5. 2017

Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie: informácia o overovaní profesijných kompetencií: časť petície
s 1000 podpismi bola dňa 24. 5. 2017 odovzdaná v podateľni MŠVVaŠ SR,
• POP, Učiace sa Slovensko – návrh nerieši mnohé otázky, pripomienky KRSŠ,
• prehliadka školy – riaditeľka Mgr. Adriana Cíferská.

Zasadanie správnej rady – ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ J. Majku Dolná Streda, 15. 6. 2017
Program:
• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie, zhodnotenie vzájomných návštev,
• príprava konferencie,
• diskusia o otázkach učenia písania žiakov, o alternatívach zavedenia 3. hodiny dejepisu,
• prehliadka škôl – riaditeľky Mgr. Eva Kabrhelová a Mgr. Anna Hercegová.

1. konferencia KRSŠ – Spoločná škola – cesta spolupráce, UKF Nitra, 17. 6. 2017

Otvorenie 1. konferencie Klubu riaditeľov spoločnej školy:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, predseda správnej rady KRSŠ.
Príhovory: 	Kam kráča naše školstvo – spojené s moderovanou diskusiou –
Ing. Ľubomír Petrák, CSc, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
	Mgr. Eva Smolíková, podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
I. blok:
PhDr. Romana Kanovská, NÚCEM – Medzinárodné a národné testovania, využívanie etestu,
Mgr. Mária Pappová, MPC – Kontinuálne vzdelávanie – učíme sa vzdelávať celý život,
PaedDr. Eva Klikáčová, OZPŠaV SR – Informácie z OZPŠaV SR.
II. blok:
Mgr. Dušana Bieleszová: Školská mediácia,
Mgr. Miroslava Ormandyová, SCŠPP Sereď – Diagnotika, rediagnostika a vývinové poruchy učenia,
PaedDr. Petra Vágová, LVS Nitra – ADHD, poruchy správania, činnosť LVS.
III. blok: Valné zhromaždenie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda správnej rady KRSŠ.

Nové plány na školský rok 2017/2018

1. oblasť: 	stretávania a rokovania správnej rady (budú dohodnuté na prípravnom zasadnutí v Dechticiach
31. 8. – 1. 9. 2017),
2. oblasť: 	starostlivosť o učiteľov (školenia, pobyty, podľa predmetov) – bude pre všetky školy – členov KRSŠ
zabezpečovať správna rada (prvá ponuka dňa 28. 8. 2017 od 9.00 h školenie pre učiteľov v Šintave –
Sebahodnotenie – PaedDr. Mária Uhereková, PhD.),
3. oblasť: 	vzájomná spolupráca riaditeľov (potrebné špecifikovať spôsob),
4. iné:
návrhy poslať na email klubriaditelov@gmail.com.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
www.krss.sk
12

Predstavujeme a informujeme

V alchymistickej dielni pod hradom
Dňa 25. 5. 2017 nebol na ZŠ s MŠ v Častej
obyčajný štvrtok – v tento deň v škole zasa
dala správna rada Klubu riaditeľov spoloč
nej školy (KRSŠ). Členovia KRSŠ rokovali
o overovaní profesijných kompetencií v do
biehajúcich akreditovaných programoch,
pedagogicko-organizačných   pokynoch,
o prípravách na konferenciu KRSŠ a iných
otázkach. Rokovania sa zúčastnili predse
da správnej rady PhDr. PaedDr. Martin
Bodis,  PhD., (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
Šintava) a členovia – PaedDr. Jarmila
Gáborová (ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim),
Mgr. Pavel Michal (ZŠ s MŠ M. Hella
Štiavnické Bane), PaedDr. Denisa Králičo
vá (ZŠ Koperníkova ul., Hlohovec), PaedDr. Ján Siklienka (Liečebno-výchovné sanatórium Nitra), PhDr. Svetlana
Zacharová (ZŠ s MŠ Dechtice), PaedDr. Radoslav Forro (ZŠ Štefánikova ul., Galanta), PaedDr. Róbert Harsányi
(ZŠ s MŠ Trakovice) a hostia: starostka obce Častá Ing. Mária Garajová, starosta obce Píla RNDr. Ing. Mgr. Ra
dovan Mičunek, PhD., a riaditeľ Múzea Červený Kameň PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček.
Po krásnom privítaní návštev v kroji a občerstvení, ktoré pripravili žiaci našej školy na krúžku varenia, hostia
navštívili materskú školu a prehliadli si priestory školy. Počas prehliadky sa na chvíľu zastavili v našej „alchymistickej dielni pod hradom“, v ktorej bádame, riešime rôzne záhady a pripravujeme podľa tajných receptúr
rôzne elixíry. Piatačky Františka a Olívia ukázali prípravu elixíru lásky a antihmoty. Zrod svetla v podobe príp
ravy kyslíka a ,,chemické smoothie“ s meniacimi sa farbami predviedla Natália. Paťo „privolal“ faraónove hady
a predstavil samonafukovacie balóniky. Samko pripravil ,,čierne zlato“ a zahasil plameň zázračným dymom.
Okrem šikovných ôsmakov húževnato pracovala v našej alchymistickej dielni aj deviatačka Emka, ktorá po vyrobení slonej zubnej pasty prebudila náš doteraz spiaci ,,Častofský vulkán“ a roztancovala hrozienka. Aby sme
všetko lepšie videli, svietili sme si lávovými lampami rôznych farieb. Počas sledovania ukážok prác z našej
dielne sa hostia mohli občerstviť Shreckovým zeleným smoothie alebo elixírom zdravia, pripraveným našimi
alchymistami.
Sem-tam nám v učebni iskrilo, dymilo a, samozrejme, aj chemicky zapáchalo – tak ako to v správnej alchymistickej dielni má byť. Tajomnosť a prenesenie sa
v dobe do čias alchymistov umocnila naša výzdoba (lebky, sviečky, žaby, muchotrávky, pavúky) a hudba. Aby
sme nevybuchli, skúseným okom na nás dohliadal sám
geniálny Mendelejev, ktorého máme v enviroučebni, a aj
moja maličkosť.
Ďalej vzácni hostia pokračovali návštevou hradu Červený Kameň.
Verím, že sa všetkým hosťom v Častej páčilo a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.
A na záver ponúkame aj vám recept na Chemické smoothie:
Pomôcky a chemikálie: ponorný mixér, sitko, 3 kadičky, voda, červená kapusta, citrón (citrodeko), sóda bikarbóna.
Pracovný postup: Pokrájanú červenú kapustu s trochou vody rozmixujeme a prepasírujeme cez sitko. Čistú šťavu
z červenej kapusty zriedime s vodou. Do dvoch kadičiek nalejeme fialovú šťavu. Do 1. kadičky dáme 2 – 3 lyžičky
citrónovej šťavy, do 2. kadičky dáme 2 – 3 lyžičky sódy bikarbóny. Pripravené farebné roztoky zmiešame, a tak
pripravíme ,,acidobázické smoothie“.
Na zdravie, milí chemickí priatelia!

PaedDr. Slávka Franková
ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
slavka.evelyn.frankova@gmail.com
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Deň vody, Zeme, mlieka a životného
prostredia v ZŠ Sečovská Polianka
Spojiť učenie so zábavou a hrou je tou naj
účinnejšou formou vzdelávania detí. V dňoch
18. a 19. 5. 2017 sa v našej škole konal 3. roč
ník oslavy Dňa Zeme, vody, mlieka a životné
ho prostredia. Žiaci si hravou formou a zážit
kovým učením rozšírili, upevnili, ale aj overili
nadobudnuté vedomosti.
V kategórii Mlieko sa žiaci dozvedeli o hodnotách mlieka, naučili sa básničky
a pesničky o mlieku, mliečnych výrobkoch
či kravičke. Zasúťažili si v dojení mlieka (len
na makete, nie na ozajstnej krave) a precvičili si nadobudnuté vedomosti v krátkom kvíze.
V kategórii Poznaj svoju Zem žiaci skladali pexesá a puzzle vodných vtákov a rýb, pexeso o lesných stromoch, ich listoch a plodoch, taktiež pexeso o kultúrno-historických pamiatkach na Slovensku. Vyskladali obrazy lesného a vodného spoločenstva. Pre žiakov druhého stupňa bola kategória rozšírená o vytvorenie mapy
Slovenska s regionálne významnými kultúrno-historickými pamiatkami a veľkoplošným kalendárom vývoja
Zeme.
A kde sa stratila lúka? Tak tú našli žiaci v chemickej učebni. Žiarila farbami a hotovou vedou. Žiaci si vyrobili
farebné kvietky a červíkov, vyskúšali zázračnú silu Asterixovho nápoja či silu sopky, vytvorili dúhu, rôznofarebné lávové lampy a odhalili záhadu meniaceho sa čarovného nápoja.
Nesmela chýbať ani kategória Ochrana životného prostredia, kde deti súťažili v rybolove, riešili matematické
úlohy, v ktorých sa dozvedeli, koľko svojou každodennou činnosťou človek minie vody, vypočuli si napínavý
príbeh Veverice, ktorej domček ohrozovali rôzne živly. Žiaci 8. a 9. ročníka zrecyklovali staré pneumatiky, čím
nám školský areál oživili pestrým záhonom kvetín, ktorý chráni zelená Rosnička.
A v čom bolo ešte veľké plus tohto dvojdňového netradičného živého učenia? Vedomosti neodovzdávali
učitelia, ale išlo o učenie rovesníkmi. Laboratórne myši (chemický krúžok pre žiakov 8. ročníka), Kinderchemici (chemický krúžok pre žiakov 7. ročníka) a žiaci 9. ročníka sa naplno venovali zvedavým otázkam svojich
mladších kamarátov.

Mgr. Ivana Jakubeková
ZŠ Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
jakubekovaivana@gmail.com
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Experimentovanie po nemecky,
teda učiť sa cudzí jazyk môže byť aj zábavné
Štátny pedagogický ústav v spolu
práci s Goetheho inštitútom v Bratis
lave a Nadáciou Volkswagen Slovakia
informoval médiá o využívaní peda
gogického prístupu CLIL na hodinách
prírodovedných predmetov v základ
ných školách na Slovensku. Súčasťou
TK o inovatívnej forme vyučovania cu
dzieho jazyka bola aj praktická ukáž
ka CLIL hodiny, ktorú predviedli žiaci
Základnej školy I. Bukovčana z Devín
skej Novej Vsi. Projekt s tematicky uspo
riadanými pracovnými materiálmi je
prvým komplexným CLIL materiálom
v nemeckom jazyku v Európe.
„CLIL ako inovatívna forma vyučovania, ktorou si žiaci zlepšujú kritické myslenie a rozvíjajú prírodovednú
gramotnosť, by mala viesť k zlepšeniu výsledkov v medzinárodnom testovaní PISA na Slovensku. Výsledky experimentálneho overovania na prvom stupni základných škôl potvrdili zlepšenie jazykových zručností žiakov,
ktorých navyše prepojenie vedomostí a praxe veľmi zaujalo. Teraz je dôležité, aby naše vysoké školy a univerzity
pripravili budúcich CLIL učiteľov,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
Štátny pedagogický ústav overuje pedagogický prístup CLIL na Slovensku už ôsmy rok. Na prvom stupni
bolo experimentálne overovanie ukončené s veľmi dobrými výsledkami. Overovanie na druhom stupni prebieha ešte v 14 základných školách na Slovensku.
CLIL (Content Language Integrate Learning) je forma bilingválneho vyučovania, ktorá umožňuje učiť vecný
obsah z rôznych odborných oblastí pomocou cudzieho jazyka. Cudzí jazyk pritom nie je predmetom vyučovania, ale komunikačným prostriedkom, použitým ako médium.
„Žiaci opakujú, rozširujú a upevňujú to, čo majú už naučené, učia sa všeobecný predmet, ale aj cudzí jazyk v reálnych situáciách, a vidia jeho praktické využitie. Takýmto spôsobom sa pomalými krokmi pripravujú
na pracovný trh,“ podčiarkla Beata Menzlová z ŠPÚ, ktorá školila v rámci akreditovaných programov učiteľov
na Slovensku, v Poľsku aj Litve.
Súbor pracovných listov pre žiakov a metodických materiálov pre učiteľov je k dispozícii bezplatne aj na webových stránkach www.goethe.de/slowakei/experimentieren alebo
http://www.statpedu.sk/clanky/publikacna-cinnost-casopis/obsahovo-a-jazykovo-integrovane-vyucovanie-clil.
Projekt Experimentovanie po nemecky (s CLIL-om) finančne podporil Goetheho inštitút Bratislava v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Goetheho inštitút a Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje pre učiteľov aj v tomto roku vzdelávacie workshopy,
v rámci ktorých sa učitelia oboznámia s pedagogickým prístupom CLIL aj s formou,
ako môžu žiaci na hodinách prírodovedy
pracovať s pripravenými materiálmi.
Mgr. Dagmar Vanečková
Oddelenie pre humanitné predmety
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
dagmar.vaneckova@statpedu.sk
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Naši žiaci sa vo svete financií nestratia
„Neschopnosť robiť kvalifikované finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí.“
Ako prebiehalo vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2016/2017 na Základnej
škole s materskou školou v Oravskom Veselom? Radi by sme sa s vami podelili o naše skúsenosti.
Aj nám učiteľom záleží na tom, aby naši žiaci v budúcnosti robili iba kvalifikované finančné rozhodnutia,
preto sme sa rozhodli ponúknuť žiakom kvalitné vzdelávanie v oblasti financií a prihlásili sme sa do vzdelávacieho programu JA SLOVENSKO (JA A PENIAZE – pre prvý stupeň, VIAC AKO PENIAZE – pre druhý
stupeň). A čo sa dialo potom?
V decembri 2016 sme so žiakmi 9. ročníka preberali v rámci vzdelávacieho programu VIAC AKO PENIAZE
tému „Rozpočet“. Aby to žiaci nemali len na teoretickej úrovni, pozvali sme k nám do školy pána starostu
Ing. Albína Maslaňáka, ktorý nám predstavil obecný rozpočet v konkrétnych číslach. Žiakov diskusia zaujala,
veľa sa pýtali a aj veľa sa aj dozvedeli, napríklad čo je súčasťou rozpočtu obce, kto v dedine schvaľuje rozpočet
obce, príjmy a výdavky obce v konkrétnych číslach, cenu 1 m3 vody v našej obci aj to, od čoho táto cena závisí,
výšku poplatku komunálneho odpadu, zámery a ciele, ktoré sa v našej obci v roku 2017 plánujú zrealizovať.
Diskusiu ukončil pán starosta výzvou pre deviatakov, aby sa pokúsili navrhnúť projekty, nápady a riešenia, ktoré
by zlepšili život v obci.
Deviataci sa výzvy ujali a v januári navštívili Obecný úrad v Oravskom Veselom pod vedením Mgr. Zuzany Krúpovej. Starosta žiakov privítal a pripravil im malé občerstvenie, potom sa začalo zasadnutie školského
parlamentu. Žiaci osobne odovzdali starostovi vlastné nápady a žiadosti, ktoré majú prispieť k spríjemneniu
života v našej obci. Žiadali napríklad výmenu nefunkčného verejného osvetlenia, vybudovanie cyklotrasy, vytvorenie časovej schránky, rekonštrukciu autobusovej zástavky, príspevok na vydanie knihy, prepojenie rigolov
alebo obnovenie kina. Žiadosti boli napísané na profesionálnej úrovni a prekvapili nielen starostu, ale aj zastupiteľstvo obce. O mesiac dostali žiaci odpovede od vedenia obce. Zväčša kladné, a pri tých, ktoré obec nemohla
uskutočniť, starosta navrhol náhradné riešenie. Pre žiakov to bola perfektná skúsenosť, naučili sa vnímať, čo sa
deje okolo nich, zistili, že sa môžu aj sami pričiniť o to, aby sa v dedine niečo zmenilo. Pochopili, že nie všetky
žiadosti vybaví obec okamžite a kladne. Na vybavenie niektorých žiadostí si museli počkať, niektoré sa pre nedostatok peňazí urobiť nedali. Deťom to dalo veľa, boli hrdé, keď videli, že niektoré ich požiadavky už vedenie
obce uskutočnilo.
Žiaci 6. A a 6. B triedy sa pod vedením Mgr. Eriky Kurekovej
rozhodli v Jubilejnom roku sv. Martina a v pôste aktívne pomôcť chudobným deťom v Afrike, ktoré nemali to šťastie narodiť sa zdravé a do zabezpečenej rodiny. V rámci projektu Pôstna
krabička pre Afriku si pripravili prezentácie o dvoch centrách
v Afrike – Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v chudobnej Ugande a Kultúrne centrum sv. Vincenta v Rwande,
ktoré predstavili v každej triede našej školy. Vysvetlili spolužiakom, aké je dôležité myslieť na tých, ktorí sú v núdzi – na choré,
hladné a negramotné deti, lebo len keď dávame druhým, obohacujeme sa. Úlohou žiakov bolo po vypočutí prezentácie rozhodnúť sa, či sa zrieknu sladkostí alebo nápoja a ušetrené peniažky
vhodia do pôstnej krabičky. Veď za našich darovaných 50 centov bude mať v Centre 40 detí pitnú vodu na týždeň
a za naše 1 euro budú mať všetky deti v škôlke nutričnú kašu na obed. Takto sa žiaci učili skromnosti a zároveň
mysleli na chudobných viac ako na seba. V našej škole sa takto podarilo zrieknuť sa sladkostí a vyzbierať 124 €,
ktoré deti poslali šekom Slovenskej katolíckej charite, starajúcej sa o tieto centrá.
V dňoch 27. 3. – 31. 3. 2017 prebiehal na našej škole zaujímavý týždeň na rozvoj finančnej gramotnosti detí
– EUROPEAN MONEY WEEK pod vedením Mgr. Kataríny Resutíkovej a Mgr. Zuzany Krúpovej. Sprievodné
aktivity boli iné pre prvý a iné pre druhý stupeň. Na prvom stupni odštartovala celý týždeň súťaž o najkrajšiu
pokladničku, ktorú mohli deti vyrobiť doma z rôznych netradičných, resp. odpadových materiálov. Pokladničky
boli nádherné. Na hlasovaní sa mohli podieľať všetci žiaci tak, že napísali na pripravený lístok číslo pokladničky,
ktorá sa im najviac páčila. Po spočítaní hlasov dostalo 20 žiakov s najkrajšími pokladničkami finančnú odmenu
– a to poukážku v hodnote 5 € na dobitie karty na brejky. V triedach žiaci celý týždeň spoznávali naše bankovky,
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mince, rozprávali sa o sporení, základných potrebách, povolaniach, hodnotách atď. Na konci týždňa navštívili
každú triedu deviatačky, ktoré sa so žiakmi zahrali rôzne hry s finančnou tematikou, s prváčikmi skladali puzzle
s rozstrihanými bankovkami, s druhákmi simulovali hru na obchod, v ktorom sa však žiaci museli rozhodnúť,
či nakupovanú vec naozaj potrebujú, alebo len chcú, s tretiakmi si vytvorili obchod s hodnotami, kde žiaci
namiesto klasických vecí nakupovali hodnoty, z ktorých si nakoniec vytvorili vlastný hodnotový rebríček, a so
štvrtákmi sa preniesli do banky, kde museli správne usporiadať vytvorené slová z finančnej oblasti do skupín.
Na druhom stupni žiaci diskutovali na tému Hlad a chudoba, prezreli si prezentáciu na túto tému, napísali literárne diela (rozprávky, básničky, starší žiaci úvahu), príslovia, citáty, vyrobili si 3 D pokladničku. Každá trieda
získané informácie a svoje pocity z tejto témy spracovali do plagátu. Dozvedeli sa tiež, že v extrémnej chudobe
žijú ľudia, ktorí majú menej ako jeden americký dolár na deň (je ich viac ako jedna miliarda), ale aj ako bojovať
s chudobou a aké sú príčiny chudoby vo svete.
Zápis prváčikov, ktorý sa konal 7. 4. 2017 pod vedením Mgr. Marianny Stopjakovej a Mgr. Idy Balcerčíkovej,
sa taktiež niesol v duchu finančnej gramotnosti. Zápis prebiehal formou nákupu v obchode, malí predškoláci
pri jednotlivých oddeleniach prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti. Predškolákom to pomohlo
odbúrať stres a mnohí si ani neuvedomovali, že sú na zápise. Predškoláci nakúpili a učitelia zistili, akí sú šikovní.
V rámci vzdelávacieho programu VIAC AKO PENIAZE sa naše žiačky Zuzana Lietavcová (9. A) a Žofia
Bedleková (9. B) zapojili do súťaže BANKOMAT NÁPADOV pod vedením Mgr. Zuzany Krúpovej. Cieľom
súťaže je u žiakov prebudiť kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť.
Žiaci pracujú v dvojiciach a snažia sa priniesť vlastné riešenie na zadanú tému. Téma na tento rok znela: Pomoc
na nezaplatenie. Odborná porota, ktorá pozostávala zo zástupcov finančných inštitúcií a Slovenskej bankovej
asociácie, rozhodla, že naše žiačky postupujú so svojím projektom do finále, ktoré sa konalo 3. 5. 2017 v Bratislave. Úlohou žiačok bolo projekt obhájiť. Zuzana a Žofia sa okrem pomoci potrebnej pre ľudí vo svete, zamerali
vo svojom projekte aj na náš benefičný koncert VLOČKA NÁDEJE. Prezentovali pred porotou prípravu, priebeh, ako aj pocity účinkujúcich v tomto programe, keďže to zažili aj osobne. Hodnotiace kritériá poroty boli
zvládnutie témy, presvedčenie publika o osobnostných kvalitách, vystupovanie a imidž, využitie podporných
prezentačných materiálov. Po odprezentovaní všetkých projektov odborná porota rozhodla, že projekt našich
žiačok získal krásne 3. miesto.
26. 4. 2017 prebehol 3. ročník školského kola matematickej súťaže EURÁČIK, ktorého sa
zúčastnilo 250 žiakov 3. – 9. ročníka našej školy. Súťaž je zameraná na finančnú gramotnosť
žiakov. Na vyriešenie úloh z oblasti finančníctva mali žiaci 45 minút, povolená bola aj
kalkulačka a za každých ušetrených 5 minút získali 1 bod. Motiváciou pre našich žiakov boli
veľmi pekné ceny – poukážka v hodnote 5 € na nákup v COOP Jednota, pokladničky, kľúčenky, perá, rozvrhy, písacie potreby s logom Prvej stavebnej sporiteľne, Reifeisen banky, ČSOB
banky. Tieto upomienkové predmety bánk prepájajú školskú matematiku s reálnym životom
a deti to motivuje k perfektným výkonom. Školským kolom sa súťaž neskončila, ale pokračovala ďalej. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, postúpili do regionálneho kola, ktoré sa
konalo 31. 5. 2017 v Oravskom Veselom. Žiaci si zmerali sily so spolužiakmi ZŠ s MŠ Oravská
Jasenica, Mútne, Babín a Rabča.
Druhú májovú nedeľu oslávili aj mamičky v Oravskom Veselom Deň matiek. Deviataci
každoročne pečú pre mamičky našich žiakov medovníčky a predávajú ich mladším spolužiakom, ktorí si ich vopred objednali. Prečo práve deviataci? Pečením medovníčkov si
vlastnou prácou dokážu aspoň čiastočne prispieť na výdavky spojené s koncoročným rozlúčkovým večierkom.
5. 6. – 16. 6. 2017 žiaci deviateho ročníka absolvovali centrálny výstupný test programu VIAC AKO PENIAZE. Získaný certifikát je dôkazom o tom, že žiak úspešne absolvoval vzdelávací program a môže ho použiť ako
prílohu k životopisu či žiadosti o zamestnanie.
„Ak sú peniaze vaša nádej pre nezávislosť, nikdy ich nebudete mať. Jedinou skutočnou istotou, ktorou disponuje
človek na tomto svete, je jeho zásoba poznatkov, skúseností a zručností.“
Henry FORD
Mgr. Zuzana Krúpová
finančná koordinátorka
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
z.krupova@post.sk
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Chémia pod pokrievkou – skús pokus!
Chémia môže byť rovnako zábavná a atraktívna ako naprík
lad výtvarná výchova! Svojho imidžu nie veľmi obľúbeného
predmetu sa na mnohých základných školách zbavila vďaka
prvému ročníku súťaže „Chémia pod pokrievkou – skús pokus!“,
ktorý organizovalo pedagogické vydavateľstvo EXPOL PEDAGO
GIKA. Súťaž svojím menom zastrešil bývalý predseda Slovenskej
akadémie vied, významný vedec, fyzik a čestný predseda súťaže
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Predsedníčkou odbornej poroty bola
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Združenia učiteľov chémie,
ktorá je odbornej verejnosti známa aj ako autorka učebníc a pra
covných zošitov z chémie pre základné školy a príslušné ročníky
gymnázií s osemročným štúdiom.
Cieľom súťaže bola popularizácia prírodných vied na čele s chémiou medzi žiakmi druhého stupňa základných
škôl a gymnázií s osemročným štúdiom. Chemické reakcie totiž neprebiehajú len v chemických laboratóriách
alebo počas školských písomiek na papieri ale všade okolo nás, a to najmä v kuchyni. Aj z tohto dôvodu sa organizátori rozhodli vyhlásiť mená víťazov prvého ročníka súťaže v Škole varenia v Polus City Center v Bratislave.
Zadanie pre súťažné tímy, vytvorené zo žiakov a učiteľov, bolo jednoduché – z bežne dostupných surovín mali
vymyslieť a zrealizovať chemický pokus. Vstupenkou do súťaže bolo video s nakrúteným pokusom a jeho prezentáciou. Odborná porota nakoniec vyberala z viac ako 200 súťažných videí, v ktorých sa predstavilo takmer
800 detí a pedagógov. Na treťom mieste sa umiestnil tím Chemické Trio v zložení Alex, Tereza a Daniela na čele
s pánom učiteľom Marekom Tóthom zo ZŠ Rozmarínová ul. 1 z Komárna s pokusom „Skittles dúha“. Druhé miesto porota prisúdila tímu Terciáni z Gymnázia
Andreja Vrábla z Levíc, ktorý vytvorili Samuel, Ján, Tomáš, Tobias a pani učiteľka Miriam Frajtová, za pokus
„Antistreska“. Víťazným tímom sa stali Ľudoví chemici
z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa zo Sabinova s pokusom „Indikátor Kapustička vo svete pH“. Terézia, Dávid, Matej, Terézia a pani učiteľka Božena Zvijaková
porotu oslovili nielen zrealizovaným pokusom, ale aj
jeho originálnou prezentáciou vo veršoch vo vizuálne
príťažlivom chemickom laboratóriu.

V druhej súťažnej kategórii vyberala svojich víťazov verejnosť. Na treťom mieste sa umiestnil tím Veselé
bublinky zo Základnej školy J. A. Komenského z Komárna s pokusom „Bublifuk“. Na druhom mieste skončili
Ľudoví chemici zo Sabinova a najviac hlasov na internete získali Zvedavé kukučky zo Základnej školy v Dolnom Kubíne. Pokus „Kapustový chameleón“ zrealizovali Adam a Tomáš spoločne s pani učiteľkou Martinou
Bednárovou.
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Pre ocenených boli pripravené hodnotné ceny, ktoré využijú nielen na hodinách chémie. Venovali ich spoločnosti STIEFEL EUROCART s. r. o., BASF Slovensko, dm drogerie markt Slovensko a Albi s. r. o. Pre oba
víťazné tímy bol pripravený zážitkový deň v Bratislave s exkurziou do rafinérie Slovnaft a nezabudnuteľným
obedom vo vyhliadkovej veži UFO.

Fantastický zážitok pre všetkých pripravil aj šéfkuchár Vojto Artz, ktorý v spoločnosti moderátora
a spisovateľa Michala Slaničku predstavil najväčšie
tajomstvá molekulárnej kuchyne. Deti vďaka Vojtovej
šikovnosti a chemickým reakciám pod pokrievkou
mali možnosť ochutnať vajíčko pripravené z manga,
slaninové pukance a množstvo ďalších špecialít, ktoré
vďaka molekulárnej kuchyni získavajú nečakaný tvar
a konzistenciu.
Okrem týchto ocenení získala každá škola, ktorá sa zapojila do súťaže, 50 % zľavu na nákup cvičebníc chémie
z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.
Konateľka pedagogického vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA JUDr. Monika Fegyveres Oravská v jednom
z mnohých rozhovorov po vyhlásení víťazov povedala: „Ak si čo i len jeden žiak, ktorý sa zúčastnil súťaže, vyberie
vedeckú dráhu alebo nájde záľubu v skúmaní a objavovaní, tak sa nám podarilo naplniť náš cieľ.“
O vyhlásení druhého ročníka súťaže „Chémia pod pokrievkou – skús pokus!“ vás budeme včas informovať.
Michal Slanička
redaktor, moderátor RTVS
Foto: Kristína Cheval, Stanislava Melcherová

19

Objavujeme čaro chémie
Propozície 3. ročníka súťaže
Vyhlasovateľ súťaže: Združenie učiteľov chémie.
Organizátor súťaže: Združenie učiteľov chémie.
Odborní garanti: RNDr. Helena Vicenová (ZUCH), prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (SCHS).
Cieľ súťaže: Prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu
a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.
Termíny:
Vyhlásenie súťaže: 4. september 2017.
Školské kolo: 4. september 2017 – 1. december 2017.
Odoslanie postupujúcich prác zo školského kola: 4. december – 8. december 2017.
Uzávierka súťaže: 13. december 2017.
Vyhodnotenie prác celoslovenského kola: 2. februára 2018 (počas 6. národnej konferencie učiteľov chémie).
Kategórie:
Súťaž je určená žiakom 6. – 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií (ISCED 2).
I. kategória: 6. – 7. ročník základnej školy, príma a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom,
II. kategória: 8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom,
III. kategória: 9. ročník základnej školy, kvarta gymnázií s osemročným štúdiom.
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak (dvojica žiakov) podľa príslušných kategórií.
Do celoslovenského kola posiela škola v každej kategórii maximálne jednu víťaznú prácu zo školského kola.
Žiak (alebo dvojica žiakov) spracuje formou prezentácie pokus, ktorý bol zrealizovaný bez pomoci učiteľa
alebo za asistencie učiteľa. Ak sa na práci spolupodieľa učiteľ, v postupe sa uvedie, v ktorých krokoch.
Každá práca (prezentácia v programe PowerPoint) musí obsahovať nasledujúce časti:
a) Názov pokusu, meno žiaka (dvojice žiakov), meno učiteľa, škola (presná adresa).
b) Motivácia – uvedie sa, prečo sa žiak rozhodol pre tento pokus.
c) Pomôcky.
d) Chemikálie.
e) Postup práce.
f) Záver – záverečné zhrnutie, prínos práce, poďakovanie spolupracovníkom pri fotografovaní a pod.
g) Zdroje.
h) Fotodokumentácia – fotografie dôležitých krokov pracovného postupu aj s popisom.
Rozsah prezentácie max. 15 strán (slajdov), veľkosť súboru max. 5000 kB.
Hodnotenie celoslovenského kola
Maximálny počet dosiahnutých bodov za prácu je 25.
Odborná porota rozhoduje podľa nasledovných kritérií:
1. Do užšieho výberu postupujú len práce, v ktorých sú pokusy opísané tak, že sú opakovane realizovateľné
a boli v nich použité len povolené chemikálie.
2. Postupujúce práce hodnotí porota nasledovne:
a) opis pokusu, motivácia, záver – max. 5 b,
b) vlastná realizácia pokusu – max. 10 b,
c) bezpečnosť pri práci, fotodokumentácia, celkový dojem – max. 10 b.
Vyhodnotenie a výsledky súťaže
Súťaž bude slávnostne vyhodnotená na 6. národnej konferencii učiteľov chémie.
Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách a na webovej stránke www.zuch.sk.
Kontaktná osoba: RNDr. Helena Vicenová,
mob. 0903 688 154, email: helena.vicenova@gmail.com.
Šablóna prezentácie a prihláška na súťaž, ktoré treba vyplniť a elektronicky poslať
na email: helena.vicenova@gmail.com, je na www.zuch.sk.
RNDr. Helena Vicenová
predseda Správnej rady ZUCH

