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Na úvod
Vážení čitatelia,
Dnešná škola pokračuje 5. ročníkom a potešilo by 
nás, keby bola opäť vaším spoločníkom. 

Ďakujeme za  vašu priazeň v  uplynulom roku. 
Aj teraz chceme oslovovať osobnosti v našom škol-
stve, prinášať informácie k aktuálnym a odborným 

témam, pokusy, námety... Radi zverejníme vaše príspevky, v  ktorých 
predstavíme vašu prácu, školu, zorganizované podujatia, a tak inšpi-
rujeme iných.

Do prvého tohtoročného čísla nám poskytla rozhovor mediátorka 
a redaktorka Mgr. Dušana Bieleszová, ktorej články o školskej a ro-
vesníckej mediácii sme uverejňovali v minulých ročníkoch a stretli sa 
s veľkým ohlasom.

V odbornej téme zodpovie RNDr. Erik Szabo, PhD., otázky týkajú-
ce sa názvoslovia koordinačných zlúčenín. 

Myšlienka zorganizovať Letný vedecký tábor napadla Mgr. Zuza-
ne Krúpovej počas zimných mesiacov a možno aj vás teraz inšpiru-
je k  podobnej aktivite, ktorá nepochybne pomôže vytvoriť pozitívny 
vzťah detí k vede, experimentovaniu a objavovaniu hravým spôsobom. 

„Hľadanie či objavovanie je oveľa vzrušujúcejšie ako samotné náj-
denie“ – zistili žiaci zo Skalitého. Mgr. Martina Papíková a Ing. Te-
rézia Krupíková prezradia, ako na to. S PaedDr. Slávkou Frankovou 
a jej žiakmi v Základnej škole Abrahám zažijeme vedu naživo, o ra-
dosť z objavovania, ktorú zažívali žiaci z Jedľových Kostolian pri od-
haľovaní fungovania vecí okolo nás sa s nami podelila Mgr. Gabriela 
Šurínová. Ing. Lucia Dovalová nás pozvala do záhrady v Badíne. Naše 
putovanie zavŕšime v  „BYTE chemikov“ Základnej školy v  Kútoch, 
do ktorého nás zaviedla Mgr. Marika Blaškovičová.

Ak vás tieto podujatia a aktivity zaujali a chceli by ste vedieť viac, 
napíšte autorom na zverejnené emaily, radi vám odpovedia.

V novom roku sa tešíme na stretnutie s vami na 6. národnej konfe-
rencii učiteľov chémie, na ktorú vás srdečne pozývame. Uskutoční sa 2. 
februára 2018 na Trnavskej univerzite v Trnave.

V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolegovia, 
šťastný a úspešný rok 2018!

Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety 
(email: helena.vicenova@gmail.com). 
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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia,
prázdniny sa skončili, čo znamená, že 

školské brány sú už dokorán. Bolo by krásne, 
keby sa žiaci cítili v  škole šťastní. Prieskumy 
ukázali, že to tak nie je. Poznám však veľa ta-
kých, ktorí sa do školy tešia a  chodia do nej 

radi. Ako je to so šťastím učiteľov? Stretla som mnohých učiteľov, ktorí 
učia s láskou. Nič nie je len čiernobiele. Poďme teda na to! Nech sa nám 
všetkým spolu – žiakom i učiteľom – v našich školách nažíva príjemne.

Boli by sme radi, keby počas školského roka bola vaším spoloč-
níkom a  sprievodcom aj Dnešná škola. Ďakujeme za vašu priazeň 
v uplynulom roku. Tešíme sa, že spoločne vstupujeme už do 4. roční-
ka vydávania nášho časopisu. Aj teraz chceme prinášať informácie 
k aktuálnym a odborným témam, rozhovory, pokusy, námety... Radi 
zverejníme vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu, školu, 
a tak inšpirujeme iných.

Do prvého tohtoročného čísla nám poskytol rozhovor riaditeľ 
Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

V odbornej téme sa venujeme analýze učebníc chémie pre 8. a 9. 
ročník základných škôl. Predstavíme vám Kúzelnú fyziku i podnetné 
aktivity v troch školách, a to ZŠ A. Radlinského v Kútoch, ZŠ Ľ. Štúra 
v Šali a ZŠ J. A. Komenského v Komárne. Veríme, že neodmietnete 
potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom a absorbujete vedomosti 
z jazykového okienka.

Veríme, že vám pomôže aktualizovaný prevádzkový poriadok, 
ktorý sme spracovali na základe pripomienok a vyjadrení odborných 
pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva a  podľa vyjadrenia 
hlavného hygienika SR môže slúžiť ako vzor pre učiteľov chémie na 
dopracovanie ich vlastného prevádzkového poriadku. Je k dispozícii 
na stránke www.zuch.sk.

S  novým školským rokom je pred nami druhý ročník súťaže 
Objavujeme čaro chémie. Na vaše podnety sme jej trvanie posunu-
li  od 2. septembra do 15. decembra 2016. Tešíme sa na práce vašich 
žiakov a na stretnutie s vami pri slávnostnom vyhodnotení súťaže na 
5. národnej konferencii učiteľov chémie.

V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolego-
via, úspešný a šťastný nový školský rok.

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

 Časopis vychádza s fi nančnou podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Na úvod

Na úvod
Vážení čitatelia,
prázdniny sa skončili, čo znamená, že 

školské brány sú už dokorán. Bolo by krásne, 
keby sa žiaci cítili v  škole šťastní. Prieskumy 
ukázali, že to tak nie je. Poznám však veľa ta-
kých, ktorí sa do školy tešia a  chodia do nej 

radi. Ako je to so šťastím učiteľov? Stretla som mnohých učiteľov, ktorí 
učia s láskou. Nič nie je len čiernobiele. Poďme teda na to! Nech sa nám 
všetkým spolu – žiakom i učiteľom – v našich školách nažíva príjemne.

Boli by sme radi, keby počas školského roka bola vaším spoloč-
níkom a  sprievodcom aj Dnešná škola. Ďakujeme za vašu priazeň 
v uplynulom roku. Tešíme sa, že spoločne vstupujeme už do 4. roční-
ka vydávania nášho časopisu. Aj teraz chceme prinášať informácie 
k aktuálnym a odborným témam, rozhovory, pokusy, námety... Radi 
zverejníme vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu, školu, 
a tak inšpirujeme iných.

Do prvého tohtoročného čísla nám poskytol rozhovor riaditeľ 
Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

V odbornej téme sa venujeme analýze učebníc chémie pre 8. a 9. 
ročník základných škôl. Predstavíme vám Kúzelnú fyziku i podnetné 
aktivity v troch školách, a to ZŠ A. Radlinského v Kútoch, ZŠ Ľ. Štúra 
v Šali a ZŠ J. A. Komenského v Komárne. Veríme, že neodmietnete 
potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom a absorbujete vedomosti 
z jazykového okienka.

Veríme, že vám pomôže aktualizovaný prevádzkový poriadok, 
ktorý sme spracovali na základe pripomienok a vyjadrení odborných 
pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva a  podľa vyjadrenia 
hlavného hygienika SR môže slúžiť ako vzor pre učiteľov chémie na 
dopracovanie ich vlastného prevádzkového poriadku. Je k dispozícii 
na stránke www.zuch.sk.

S  novým školským rokom je pred nami druhý ročník súťaže 
Objavujeme čaro chémie. Na vaše podnety sme jej trvanie posunu-
li  od 2. septembra do 15. decembra 2016. Tešíme sa na práce vašich 
žiakov a na stretnutie s vami pri slávnostnom vyhodnotení súťaže na 
5. národnej konferencii učiteľov chémie.

V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolego-
via, úspešný a šťastný nový školský rok.

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

 Časopis vychádza s fi nančnou podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Mgr.  Dušana Bieleszová – mediátorka, lektorka odborného vzdelávania, ktorá 
sa špecializuje na oblasť školskej a rovesníckej mediácie. Je autorkou knihy Školská 
a  rovesnícka mediácia – riešenie konfliktov v  školách a  školských zariadeniach. 
Prednáša na  konferenciách doma aj v  zahraničí. Pôsobí vo vydavateľstve Wolters 
Kluwer. Spolupracuje s  Centrom celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského 
v  Bratislave, je členkou expertného a  konzultačného tímu Slovenského inštitútu pre 
mediáciu a alternatívne riešenie sporov. 

Pani Bieleszová, naši čitatelia vás poznajú z viacerých článkov o školskej a rovesníckej mediácii, ktoré 
sme uverejnili v našom časopise, ale aj z konferencií či priamo zo škôl, v ktorých ste trénovali, príp. trénujete 
rovesníckych mediátorov. 

Prezraďte nám, s akými učiteľmi sa stretávate?
Stretávam sa s rôznymi učiteľmi, čo sa týka veku, povahových čŕt, temperamentu, skúseností aj predstáv, 

kam sa má naše školstvo a vzdelávanie v ňom uberať. Ich schopnosti, vízie, ale aj spôsob komunikácie naprieč 
generáciami sa odráža v kultúre školy, v tom, ako vnímajú  konflikty, ako ich vedia spracovať, riešiť, ako sa vedia 
vzájomne počúvať, ako si vedia pomôcť v náročnejších situáciách. Dokonca ten istý človek môže meniť svoje 
správanie v závislosti od toho, či je šťastný, spokojný  alebo frustrovaný a stresovaný. 

Čo tieto situácie ovplyvňuje?
Ak napríklad učiteľ cíti istotu a bezpečie od nadriadených, ak je zvyknutý prijímať a „čítať“ spätnú väzbu 

žiakov, ak ho kolegovia vedia podporiť a ak je jeho vzťah s rodičmi postavený na dôvere, spolupráci, je možné to 
spoznať aj na komunikácii s ním. Aj náročné situácie, ktoré sú v školskom prostredí bežné, zvláda s nadhľadom. 
Ak je však kultúra školy postavená na manipulácii, intrigách, osočovaní, zákulisných hrách alebo na príkazoch 
a autoritatívnom riadení, súčasťou takýchto škôl je aj strach a následná snaha problémy vytesniť, nepripúšťať 
si ich. V  takomto prostredí sa objavuje ticho tolerované rodinkárstvo, klientelizmus aj šikanovanie. Človek, 
pre ktorého sú demokratické princípy dôležité, ale nemá možnosť to, čo vidí, pomenovať pravým menom, sa 
dostáva do kolobehu frustrujúcich situácií, ktoré nevie prijať, nevie spracovať. Na prvý pohľad aj jednoduchý 
konflikt takýto človek prežíva stresujúco a v pochybnostiach. 

Ako napäté situácie zvládajú riaditelia škôl?
Udržať si vnútornú rovnováhu v  takej náročnej pozícii, akou riadenie školy bezpochyby je, by malo byť 

pre riaditeľa školy kľúčové. Neexistuje fungovanie v bezkonfliktnom prostredí, nie je škola, ktorej sa konflikty 
vyhýbajú. Máme však školy, ktoré s  konfliktmi vedia účinne pracovať. Pre riaditeľov škôl je dôležité spolu 
s  prijatím funkcie pripraviť sa na  prekonávanie prekážok, ktoré sa stanú súčasťou ich každodennej praxe. 
Pozitívna skúsenosť s  vyriešeným konfliktom môže urobiť riaditeľa školy skúsenejšieho, schopnejšieho čeliť 
ďalším nečakaným výzvam. 

V akých situáciách sa stretávate so žiakmi? 
Stretávam sa najmä s  rovesníckymi mediátormi v  rámci tréningových a  následne v  rámci supervíznych 

stretnutí, teda so žiakmi v  školách, kde sa program rovesníckej mediácie udomácňuje. Čím rôznorodejšia 
skupina žiakov alebo študentov sa stretne, tým zaujímavejšie bývajú tréningy… Pre úspech tréningových aktivít 
v škole sú dôležité dve veci, aby sa žiaci nebáli otvorene pomenovať to, čo ich trápi, a podpora dospelých autorít, 
pedagogických a  odborných zamestnancov, rodičov, najmä ich záujem trpezlivo viesť žiakov k  prijímaniu 
zodpovednosti za znižovanie napätia v triedach, predchádzanie napätých situácií v triedach. A opäť, dôležité je, 
že škola je aj v tomto pre žiakov tréningovým priestorom, kde sa môžu mýliť, robiť chyby. Učia sa skúsenosťou. 
Takíto žiaci sa potom stávajú citovými ventilmi v triede a pri zvládaní skupinovej dynamiky v triede môžu byť 
pedagógom veľmi nápomocní. 

Ako sa dá predchádzať konfliktom učiteľa so žiakmi? 
Friedmann Schutz von Thun vo svojej teórii štyroch uší hovorí o štyroch aspektoch počúvania toho, čo nám 

niekto hovorí. Týka sa to aj žiakov. V ich správaní či vyjadrovaní môžeme vnímať vecný aspekt, teda to, čo nám 
niekto hovorí, vzťahový aspekt, ako nám to hovorí, sebaotvárajúci aspekt, čo pri tom pociťuje, a výzvový aspekt, 
k čomu nás vyzýva. Pedagógovia pri negatívnom správaní žiaka často upriamia pozornosť na vzťahový aspekt, 
teda formu, ako s nimi žiak komunikuje, a uniká nám obsah toho, čo nám chce vlastne povedať a ako sa cíti. 

Rozhovor s Mgr. Dušanou Bieleszovou,  
školskou mediátorkou 
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V takýchto situáciách je dobré oddeliť práve obsah od formy, teda upozorniť na to, že sa snažíme pochopiť to, 
čo sa deje v jeho „svete“, ale nepáči sa nám forma, akou  nám to žiak komunikuje. 

Čo je na zvládaní konfliktných situácií najťažšie?
Najťažšie je pomenovať problém včas, nájsť odvahu riešiť drobné napätia v  tíme v  momente, keď to ešte 

nepredstavuje vážny problem, a voliť komunikáciu vyjasňovania. To podstatné sa odohráva v nás samotných 
a  často je to uhol pohľadu, ktorý nám bráni alebo umožňuje chápať konflikt v  celej jeho šírke. Rovnako je 
problémom naše vnímanie názorových rozdielov, potrebujeme presvedčiť druhého o  vlastnej pravde 
a  v  servírovaní argumentov akoby sme vypínali aktívne počúvanie. Rovnako potrebujeme mať odpovede 
na položené otázky, ale niekedy neexistuje jedna odpoveď, jedno riešenie, jedna cesta. Každý z nás je vo svojej 
podstate jedinečný a jeho správanie a úsudok ovplyvňuje množstvo faktorov, o ktorých ani netušíme. Rovnako 
dôležité je vedieť rozpoznať, kedy komunikácia je možná a môže byť úspešná a kedy je lepšie vziať si „oddychový 
čas“, upratať si v sebe emócie, naučiť sa používať obranné mechanizmy tak, aby človek nestratil nadhľad. 

Ako bojovať s vyhorením?
Cesty sú rôzne. V prvom rade treba vedieť, čo v nás spôsobuje napätie. Sú to intrigy v tíme? Ohováranie? 

Podrazy? Boj o moc? Vadí nám nedôslednosť kolegu alebo naopak prílišná precíznosť? Nevieme povedať nie? 
Naložili sme si na  svoje plecia viac, ako unesieme? Potrebujeme predovšetkým poznať samých seba, naše 
správanie v konfliktnej situácii, vedieť predchádzať tomu, čo v nás spôsobuje napätie, pomenovať to alebo si 
aspoň priznať, že sa okolo nás deje. To je prvý krok na ceste k vnútornej rovnováhe. Následne treba vyvažovať 
menej príjemnejšie obdobia niečím pozitívnym, poznať, čo alebo kto nás robí spokojnejším, vyrovnanejším, 
kto nám vie dopriať nadhľad, vypočuje nás bez hodnotenia, aby sme dokázali reflektovať aj nepríjemnú situáciu. 

Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú učitelia vo vzťahu k vedeniu školy?
Veľmi častým javom pri problémových situáciách v  škole je nízka pracovná kultúra (niekedy aj pri 

skvelých výsledkoch školy), nízke sociálne kompetencie. Nepríjemne sa cítia učitelia, keď ich nadradení 
používajú autoritatívny štýl riadenia, ale problémom je pre pedagógov aj riaditeľ, ktorý nemá vízie a  nevie 
vydávať rozhodnutia. Učitelia zažívajú aj neposúvanie dôležitých informácií, privlastňovanie si cudzej práce, 
prerušovanie v rozhovore v snahe dať najavo, že názor niekoho v skupine podstatný nie je, útoky na povesť, 
vážnosť. Pedagógom chýba docenenie ich práce. Prekáža im, keď sa rozhodnutia robia za  chrbtom, keď sa 
okliešťujú kompetencie, ktoré by učiteľ zvládal.  Problémom je nedôvera v tíme. 

Ako sa vyhnúť správaniu, ktoré spôsobuje napätie a robí zlú atmosféru v pedagogickom tíme?
Ťažká otázka. Veľmi dôležité je naučiť sa pomenovať problémy pravým menom a  včas. Pri hádkach 

zohrávajú dôležitú úlohu emócie. Fixná predstava o správnosti úsudku prináša „boj“ o lepšiu argumentáciu. 
Čím osobnejšia je téma, tým máme väčší záujem presvedčiť niekoho o „svojej“ pravde. Ak súperíme, sme viac 
citliví na odlišnosti a rozdiely, ak máme potrebu spolupracovať, máme väčšiu citlivosť na podobnosti a  je aj 
väčšia pravdepodobnosť, že sa dohodneme. Preto je dôležité naučiť sa pracovať na kvalite vzťahov, na riešení 
konfliktov. 

Čo je dôležité pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie do škôl?
Pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie do školy je dôležité reflektovať potreby žiakov, tréningové 

aktivity prispôsobovať podmienkam konkrétnej školy, dopriať žiakom čas reagovať v  súlade s  ich vekom 
a možnosťami. Naši žiaci potrebujú dospelých,  ktorí im doprajú čas dozrieť vlastným tempom, pedagógov, 
ktorí veria, že videnie sveta detskou optikou má pre nich dôležitý význam. Pozitívna aj negatívna skúsenosť je 
súčasťou ich dozrievania, archívu spomienok a stavebným materiálom ďalších rozhodnutí do života. 

Rozprávky končievajú – a žili šťastne, pokiaľ nepomreli... V čom podľa vás spočíva ľudské šťastie? Aké je 
vaše životné krédo? Poraďte, čo robiť, ako žiť, aby sme v dnešnej uponáhľanej dobe boli spokojní či šťastní? 

Kedy sa cítime najviac šťastne? Väčšinou je to vtedy, keď vieme, že sme zvládli náročnú životnú situáciu, 
prekonali zložitú pracovnú výzvu, pomohli žiakovi rásť, keď sme určitú chvíľku boli súčasťou jeho dozrievania 
a prišli sme k presvedčeniu, že ďalej to zvládne sám, keď sme podržali kolegu vtedy, keď to najviac potreboval 
a my zistíme, že to bolo pre neho dôležité. Keď sme prijali myšlienku, že vízie smerom k žiakom nekončia 
na vyučovacej hodine počas testovania, skúšania, ale siahajú do čias, keď už nebude žiakom školy, ale dospelým 
človekom, ktorý si vie poradiť s prekážkami. A spoznáme to ľahko. Na ulici neodvráti od nás zrak, ale usmeje sa, 
pozdraví, zastaví sa, popraje nám pekný deň, opýta sa, ako sa máme. To si však pýta našu pokoru, trpezlivosť, 
dôveru, ale aj odvahu prijímať zmeny, otvárať im cestu a kráčať s dobou – všetko v rovnováhe.

Ďakujem za rozhovor a želám vám, ale i nám všetkým veľa radosti, pozitívnej energie a obohacujúcich 
stretnutí.

 Helena Vicenová
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Chemické názvoslovie a terminológia
Koordinačné zlúčeniny: kyanokomplexy či kyanidokomplexy?

V minulosti bola zaužívaná tradícia, podľa ktorej sa 
názvy viacerých bežných aniónových ligandov tvorili 
výnimkou z pravidiel. Prípona -id z názvov aniónov 
sa často vynechávala. Aj dnes bez problémov nájdeme 
mnohé materiály, najmä na  Internete, kde chlorid, 
hyd roxid či kyanid dostávajú ako ligandy názvy v tva
re chloro-, hydroxo-, kyano- a pod.

V  skutočnosti však už od  roku 2005 platí nová, 
systémovejšia úprava koordiačného názvoslovia. 
Červená kniha IUPAC sa vtedy priklonila k  sys
témovým názvom aj v otázke spomínaných ligandov. 
Prípona -id sa už vypúšťať nemá, čo platí, samozrej
me, aj v  slovenčine. Komplexy, v  ktorých sú ligand
mi kyanidové anióny, by sme teda po správnosti mali 
označovať ako kyanidokomplexy. Termín kyanokom-
plexy musíme z tohto hľadiska považovať za zastaraný. 
Porovnanie niekoľkých vybraných tradičných a  sys
témových názvov vybraných ligandov uvádza tabuľka:

ligand nesprávny 
tradičný názov

správny systémový 
názov

príklad  
komplexného iónu

správne pomenovanie  
komplexného iónu

OH– hydroxo hydroxido [Al(OH)4]
– tetrahydroxidohlinitanový anión

CN– kyano kyanido [Fe(CN)6]
3– hexakyanidoželezitanový anión

Cl– chloro chlorido [PtCl6]
2– hexachloridoplatičitanový anión

F– fluoro fluorido [BF4]
– tetrafluoridoboritanový anión

S berlínskou modrou sa stretávame často – pri farebnej reak-
cii dôkazu železa, pri pokusoch s neviditeľným atramentom 
či pri pokusoch s  modrotlačou, predchodkyňou fotografie. 
Vo všetkých prípadoch je kľúčovou zlúčeninou K4[Fe(CN)6].  
Triviálnym názvom žltá krvná soľ, kedysi aj ferikyanid, 
neskôr systémovejšie hexakyanoželezitan. Dnes už správne 
hexakyanidoželezitan.

V  tejto súvislosti sa patrí spomenúť aj to, že uve
dená úprava sa zďaleka netýkala iba koordinačných 
zlúčenín. Koordinačné názvoslovie nám slúži aj v iných 
situáciách.

Udaním počtu atómov kyslíka, akoby to boli li
gandy, rozlíšime napr. jodistany NaIO4 a  Na5IO6. Aj 
v tomto prípade je však názov ligandu O2– v tvare oxo- 
zastaraný. Systémový je tvar oxido- a správne sú názvy 
tetraoxidojodistan a hexaoxidojodistan. Rozlíšiť by sme 
ich mohli aj udaním počtu atómov sodíka, ako mono-
sodný a  pentasodný, no koordinačnému názvosloviu 
sa celkom určite nevyhneme pri pomenovávaní 
derivátov, napr. peroxidosolí. V praxi často používané 
oxidačné činidlá s aniónom S2O8

2– by sme dnes už ne
mali nazývať peroxodisírany, ale peroxidodisírany.

Máte aj vy otázku z oblasti terminológie a názvoslovia? Pokúsime sa na ňu nájsť odpoveď. Svoje otázky posielajte 
na e-mailovú adresu erik.szabo@uniba.sk.

      
 RNDr. Erik Szabo, PhD.
 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Štruktúra aniónu S2O8
2–, kedysi len persíran, neskôr 

o niečo systémovejšie peroxodisíran, dnes už správne 
peroxidodisíran.
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Prečo sme sa rozhodli zorganizovať takýto 
vedecký tábor?

Myšlienka zorganizovať Letný vedecký tábor 
mi napadla už počas zimných mesiacov. Mojou 
prioritou, keďže vyučujem prírodovedné pred
mety, bolo vytvoriť pozitívny vzťah detí k vede, 
experimentovaniu a  objavovaniu hravým spô
sobom. (Mgr. Zuzana Krúpová)

O  tom, že veda dokáže nadchnúť aj men
šie deti, sme videli počas Noci výskumníkov 
v Základnej škole v Badíne a v Banskej Bystrici 
v septembri 2016. To nás presvedčilo, že by bolo 
super zorganizovať vedecký tábor žiakom našej 
školy. (organizátori)

Aký bol záujem zo strany detí?
Záujem zo strany detí o Letný vedecký tábor nás milo prekvapil. Kapacita tábora (60 detí)  bola naplnená 

v priebehu pár dní. 
O čom bol celý vedecký týždeň?
60 detí vo veku 6 – 12 rokov počas piatich dní objavovalo taje vedy – fyziky, chémie, biológie i mágie. Celý 

tábor sa niesol v zmysle nosného hesla „Povedz mi a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si zapamätám, nechaj ma 
to urobiť a ja to pochopím“ (Benjamin Franklin).

Napriek letným prázdninám sa  14. 8. 2017 po  škole rozliehal hlas detí – malých vedcov. Na  úvod boli 
deti rozdelené do šiestich tímov, pričom každý tím mal svojho vedúceho – pani učiteľku a animátora. Keďže 
náš tábor bol vedecký, každý tím mal v názve meno slávneho vedca (vopred určené), s ktorým sa deti bližšie 
s pomocou pani učiteľky zoznámili, zakomponovali ho do svojej vlajky a neskôr jeho život a prínos pre vedu 
odprezentovali pred ostatnými deťmi. Tak nám vznikli tieto tímy: Tím Fordíkov, Einsteinova 12, Edisonovci, 
Newtonovci, Da Vinciovci, Armstrongovci. A ako každý správny tábor, aj my sme mali hymnu – vedeckú, kto
rou sme začínali a končili každý deň.

Prvý deň sa niesol  v znamení KÚZELNEJ FYZIKY. Po skvelom obede čakalo žiakov zábavnovzdelávacie 
predstavenie KÚZELNÁ FYZIKA. Bolo to pásmo experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným 
dejom (fyzikálne kúzla). Deti sa dozvedeli koľko farieb vidí naše oko, ako sa miešajú farby, aké je správne pora
die farieb dúhy, videli sme tekutú plastelínu, vznášadlo, dozvedeli sme sa, ako si zostrojiť fontánu i ako fungovali 
prvé fontány, ako fungujú magnetické vlaky, dozvedeli sme sa,  čo je to gyroskop, ako využiť magnetickú silu 
inde ako na chladničke, koľko váži vlak a mnoho iných vecí. Za kúzelné popoludnie ďakujeme Mgr. Michalovi 
Figurovi, ktorý k nám zavítal až z Prešova.

Po kúzelnej fyzike sa deti presunuli na ihrisko, kde mohli objavovať vedu aj v športe. Veď zvládnuť chodenie 
na chodúľoch je tiež „veda“ či odhadnúť správny uhol pri odraze raketou alebo dostať loptu do futbalovej brány.

Utorok sa niesol v znamení TVORIVEJ CHÉMIE. Sme veľmi radi, že sme v našej škole mohli privítať ro
dinku Dovalovcov z Badína. Ing. Lucia Dovalová si pre naše deti pripravila spolu s manželom a dcérami deň 
chémie. Úvod chemického dňa patril menšiemu výbuchu, 
pretože len v chémii môžete zapáliť oheň kvapkou vody. 

Deti na  stanovištiach spoznali, ako červená kapusta 
mení farbu v kyslom (citrón) a zásaditom (sóda) roztoku, 
a tak sa naučili, že červená kapusta je vlastne pH indikátor.

Videli, že kvapôčky vody, ktoré kvapkali do oleja, klesali 
ku dnu, pretože voda má väčšiu hustotu. No keď do zmesi 
pridali šumivú tabletku, tá pri dotyku s vodou začala šu
mieť a vznikajúci plyn vynášal kvapky vody opäť skrz ole
jom nahor ako malé balóniky. To bola lávová lampa. Doká
zali, že jednofarebná fixka sa vôbec neskladá z jednej farby. 

Letný vedecký tábor v Oravskom Veselom
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Pomocou chromatografie fixiek si vytvorili aj krásne farebné chemické odznaky. Naučili sa čítať tajné správy, 
ktoré vie prečítať len chemik. Chemickou reakciou im vznikol dlhý čierny, ale vôbec nie strašný had. Pozabávali 
sa na príprave žabieho slizu. Nemohol chýbať ani svet bublín – malé, veľké, priehľadné i čisto biele. Deti bubliny 
fúkali, ťahali, aj sa do nich zatvárali. Poobede nám Kristínka Dovalová predviedla Bublinkovú show, ktorú si 
nacvičila s vlastnými tvorítkami a bublinovou zmesou. Hudobne ju sprevádzal tatino Roman Dovala na elek
trickej gitare. Predstavenie sa mimoriadne podarilo, tešili sa malí i veľkí. Takmer nám bol jeden deň málo, aby 
sme si všetky experimenty vyskúšali, ale stihli sme to.

V  stredu sa naša škola premenila najskôr na  dielňu kúzelníckych učňov. Každé dieťa si vyrobilo vlastný 
kúzelnícky plášť, klobúk a paličku. Poobede sa z našich animátorov stali kúzelnícki majstri, aby našich malých 
učňov zasvätili do tajov kúziel (napr. šťastná karta, ako v okamihu uviazať uzol, naliatie vody do klobúka, kúzel
né papiere, ako prejsť cez pohľadnicu) a mágie. Keďže nám počasie prialo, naši malí kúzelníci sa predviedli vo 
svojich plášťoch a klobúkoch sprievodom cez dedinu, ktorý zakončili  v cukrárni pri kúzelne skvelej zmrzline.

Štvrtok sme začali túrou k obecnému vodojemu. Žiaci sa 
dozvedeli od pána starostu Ing. Albína Maslaňáka, na čo slúži 
vodojem, koľko vody sa v ňom nachádza, ako funguje v prípa
de veľkého sucha, ako sa voda z prameňa dostáva do vodoje
mu a z vodojemu do vodovodného kohútika, kto má prístup 
k vodojemu. Otázky nemali koncakraja! Po výklade a zodpo
vedaní otázok nasledoval „piknik“ v prírode, žiaci sa s chuťou 
zahryzli do desiaty, ktorú nám priviezol pán starosta spolu so 
sladkým prekvapením.

Poobede k  nám zavítala historickošermiarska skupina 
A  Nihilo Nihil – priaznivci lukostreľby, sokoliarstva a  tan
ca s ohňom. Prostredníctvom ukážky boja predviedli deťom 
historický šerm, stredoveké zbrane a predstavili nám dravcov. 
Celé poobedie sa nieslo v  znamení pohybových aktivít. Pre 
deti si skupina pripravila stanoviská: lukostreľbu, kde si kaž
dý mohol vyskúšať strieľať z luku, deti sa učili šermovať, vypočuli si pútavé informácie z ríše dravcov, mohli 
si urobiť fotku s plamienkou, sovou lesnou či jastrabom Harissom. Po súťaži v historickom behu sme pre deti 
pripravili opekačku pri ohni. Nechýbala ani naša vedecká hymna, ktorú sme si pri ohni s gitarou spoločne 
zaspievali. Po vyhodnotení súťaže sme plní očakávania zakončili deň ohňovou šou, ktorú si pre nás pripravila 
skupina A Nihilo Nihil. Tento pestrý deň sme zakončili nocou v škole. 

Piatkové ráno začalo hlasným budíčkom, ktorý si zobrali na starosť animátori. Hrniec a varecha hneď ráno 
nie sú práve najkrajšie zvuky, deti sa poprebúdzali a dali si spoločnú rozcvičku v telocvični. Deti si potrápili 
hlavičku, poskladali vežu, lúskali hlavolamy, sudoku, Einsteinove hádanky, skladali tangramy a zbierali indície 
potrebné pre nájdenie pokladu. Vytúžený poklad si našlo každé dieťa. Kniha s kúzlami a hlavolam okamžite 
vyčarili úsmev malým vedcom na tvári. Záver tábora sa niesol v rytmoch hudby. Diskotéka v réžii animátorov 
bola krásnym zakončením. 

A ešte poslednýkrát spoločne zaspievaná hymna a vedecký tábor sa končí. Spomienky, zážitky, spoločne pre
žité objavy a pokusy však zostávajú v nás, pretože vedomosti a spomienky sú naše jediné bohatstvo, ktoré nám 
nikto nemôže vziať.

Vydaril sa tábor podľa očakávaní?
Ja si myslím, že sa tábor vydaril nad naše očakávania. Veď čo viac si môžete priať, keď vidíte, že deti sa neve

dia dočkať zajtrajšieho rána, nevnímajú „čas“, nechce sa im ísť domov, vedenie obce, vedenie školy, pán farár, 
pani kuchárky, všetci podávajú pomocnú ruku, rodičia si prídu spolu s deťmi pozrieť ohňovú show, nešetria 
slovami pochvaly a vďaky, dokonca aj počasie vám celý týždeň praje?  

A čo na záver?
Organizátormi vedeckého tábora boli: Mgr. Mária Čierna, Mgr. Margita Maslaňáková, Mgr. Katarína Resutí

ková, Mgr. Marianna Stopjaková, Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Zuzana Šurínová, Mgr. Erika Kureková, Mgr. Ve
ronika Kureková, Mgr. Zlatica Kumorová

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k  jeho uskutočneniu. Veríme, že o rok sa usku
toční druhý ročník. Už teraz vám, mladí vedci, vieme povedať, že sa máte na čo tešiť!     
 
 Mgr. Zuzana Krúpová
 ZŠ s MŠ Oravské Veselé
 zkrupova@post.sk
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Zážitkové vyučovanie v Skalitom
Naša škola sa nachádza v krásnom prírodnom 

prostredí, v  povodí rieky Skaliťanky, ktorá 
oddeľuje Jablunkovské Medzihorie od  Kysuckých 
Beskýd. Ide o  goralskú obec na  Horných 
Kysuciach pomenovanú podľa pôdy obsahujúcej 
skaly – Skalité. Má výhodnú geografickú polohu 
a  mnoho zaujímavostí. Toto prostredie nás 
doslova nabáda, ba až núti vyjsť von z  našich 
obydlí i školy, a tak spojiť príjemné s užitočným. 

Medzi žiakmi je obľúbený tematický projekt, 
prostredníctvom ktorého spoznávajú rodnú 
obec z viacerých uhlov pohľadu (geografického, 

biologického, historického) a  rozvíjajú zároveň hrdosť na  svoje korene. Miestom výchovnovzdelávacieho 
procesu (hlavná časť projektu) počas dvoch dní sa stane príroda. Príroda, ktorá má  mnoho podôb a ponúka 
mnoho krás, zábavy, výziev, nástrah i tvorivých nápadov.

Prípravná fáza projektu (miesto – škola) prebieha počas vyučovacích hodín geografie, biológie, dejepisu. 
Žiaci si upevnenia učivo o obci z učebnice regionálnej geografie a iných zdrojov, oboznámia sa s projektom, 

jeho cieľom, fázami, formami práce, metódami, konkrétnymi požiadavkami na  výstupy projektu, vytvoria 
6členné tímy pozostávajúce zo 4 žiakov nižšieho ročníka a z 2 žiakov vyššieho ročníka, ktorí robia mladším 
žiakom mentorov pri práci s mapou a tvorbe náčrtov v teréne počas exkurzie a následne pokračujú v skupinovej 
práci počas vyučovacích hodín pri plnení jednotlivých úloh vyplývajúcich z projektu.

Realizačná fáza (miesto – príroda): dvojdňová exkurzia s názvom „Spoznaj svoju obec“.
• Pešia turistika na významné miesta obce 

z geografického, historického i náboženského 
hľadiska: Valy, Trojmedzie (SR, ČR, PR), 
Jablunkovské Medzihorie (Trojak), Kysucké 
Beskydy (Firkova Kyčera, Oselné, Skaľanka), 
Koščelisko za Kyčerou a i.,

• otestovanie si geografických zručností pri práci 
s mapou a buzolou, 

• tvorbu náčrtov významných lokalít obce, 
• prácu s pracovnými listami zameranými na učivo 

o obci z geografie, biológie, dejepisu, 
• zber prírodnín  na vytvorenie herbáru a plagátov, 
• robenie  fotografií zachytávajúcich krásu 

skalitskej prírody pre tvorbu prezentácií, 
• ale i bezpečné zakladanie ohňa,  hľadanie 

„geokešiek“, vedenie šiškovej vojny, hojdanie 
sa na lesných hojdačkách, opekanie i zdravé 
stravovanie.

Výstupná fáza (miesto – škola): výstupom celého 
projektu sú kreatívne diela žiakov, ktoré často zdobia 
nástenky triedy či chodby školy. 

Klasifikované výstupy majú  podobu:
• prezentácií o obci, 
• plagátov na propagáciu obce, 
• máp zaujímavých lokalít obce,  
• bedekra – Potulky po mojej obci.
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I  vďaka tomuto projektu sa môžu žiaci presvedčiť, že učenie nemusí byť mučenie, ba dokonca môže ísť 
o zábavnopoučný proces na čerstvom vzduchu s ich vlastnými výstupmi, ktorými si skrášlia svoje prostredie. 
Veď ako uviedol jeden tím v prezentácii: „Hľadanie či objavovanie je oveľa vzrušujúcejšie ako samotné nájdenie.“

Po stopách vody z Kysúc
O  vode sa toho veľa napísalo, naspievalo, 

preskúmalo, no aj tak je to veľmi zaujímavá téma. 
So žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka pravidelne 
absolvujeme exkurziu na vodárenskú nádrž Nová 
Bystrica a do čistiarne odpadových vôd v Čadci. 
Žiaci tak majú možnosť vidieť, odkiaľ pochádza 
voda, ktorá nám tečie z kohútika, a kam putuje tá, 
čo odteká. 

Vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica (naša kysucká 
priehrada) sa žiaci oboznamujú s  tým, ako sú Kysuce 
zásobované pitnou vodou, akú má kapacitu, ako a  kedy 
bola vybudovaná. V  úpravni vody, ktorá je neďaleko 
nádrže, sa dozvedeli, čím všetkým voda z  nádrže, tzv. 
surová voda, musí prejsť, pokiaľ sa dostane potrubím až 
k  spotrebiteľom. Pozreli si oddeľovanie zložiek zmesí vo 
veľkých bazénoch, dispečing i laboratórium na kvalitu vody.  

V  čistiarni odpadových vôd v  Čadci sa žiaci oboznámili 
s  tým, čo čaká vodu, ktorá odteká z  našich domovov a  škôl. 
Počúvali pozorne, informácie si zapisovali, aby im nič podstatné 
neuniklo. S vedúcim pracovníkom prešli celú prevádzku. Mali 
možnosť vidieť, ako je odpadová voda privádzaná, čo všetko 
sa s  ňou deje – akými stupňami čistenia musí prejsť. Veľkým 
prekvapením pre nich bolo, keď na konci exkurzie videli vodu 
čistú – úžitkovú, ktorá je priamo zo závodu po čistení vypúšťaná 
do rieky Kysuca.

Exkurzia trvá 5 – 6 hodín a  veľmi sa našim žiakom páči. 
Následne na hodinách chémie systematizujú získané informácie 
z  exkurzie zhotovovaním plagátov, písaním referátov, ktoré sú 
motiváciou pre mladších žiakov, na ktorých chémia ešte len čaká.

Mgr. Martina Papíková, Ing. Terézia Krupíková 
ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta Skalité 
martina.papikova@gmail.com, tkrupikova@azet.sk

mailto:martina.papikova@gmail.com
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Povedz mi to a ja zabudnem, ukáž mi 
to a ja si zapamätám, nechaj ma to urobiť 
a ja to pochopím. (Benjamín Franklin)

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 
je každoročne organizovaný  Minister
stvom školstva, vedy, výskumu a špor
tu Slovenskej republiky  v  spolupráci 
s Centrom vedeckotechnických infor
mácií SR a Národným centrom pre po
pularizáciu vedy a  techniky v  spoloč
nosti. Cieľom Týždňa vedy a  techniky 
na  Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy 
a techniky v povedomí celej spoločnos
ti, popularizovať a  prezentovať vedu, 
vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium 
vedeckých a technických disciplín.

Týždeň vedy a techniky v našej škole nezostal bez povšimnutia. Druhý novembrový týždeň žiaci našej školy 
žili vedou a na všetkých hodinách riešili rôzne fyzikálnochemické záhady. Žiaci sa zmenili na malé vedkyne 
a  vedcov, skúmali a  experimentovali v  skupinách aj jednotlivo. Tvorili projekty, postery a  modely, ktoré aj 
prezentovali pred spolužiakmi. Záhady sveta vedy sme neriešili iba v rámci prírodných vied, ako chémia, fyzi
ka a biológia/prírodoveda, ale i na hodinách matematiky, geografie, dejepisu. So slovenskými i zahraničnými 
vynálezcami žiaci oboznamovali spolužiakov na hodinách technickej výchovy. Keďže sa hovorí: ,,Koľko rečí 
vieš, toľkokrát si človekom“, experimentovali sme aj na hodinách anglického i nemeckého jazyka. Na výtvarnej 
výchove žiaci 1. stupňa kreslili svoju predstavu vedca, na hudobnej výchove sa žiaci ,,pozreli“ na vedcov z inej 
strany, ako ich poznáme. Zistili napríklad aj to, že Albert Einstein – najvýznamnejší vedec 20. storočia, hral 
vynikajúco na husle, ale i to, že tento slávny fyzik nenosil ponožky a jeho nenapodobiteľný, pre neho typický 
účes nebol prejavom profesorovej roztržitosti, ale trvalou súčasťou jeho imidžu. Na hodinách náboženstva žiaci 
diskutovali o tom, aký je vzťah medzi náboženstvom a vedou. 

Prácu vedcov si vyskúšali aj žiaci prvého stupňa. Prváci 
zistili, že zmysly človeka sú veľmi dôležité pri práci vedcov. 
Druháci skúmali savé a  nesavé materiály. Svoje pozoro
vania  zaznamenávali do pracovných listov a prezentovali 
spoločným plagátom s  fotkami. Tretiaci na  prírodovede, 
ale i pred všetkými divákmi na výstave prezentovali svoje 
modely vesmíru aj s planétami i so svietiacou hviezdou – 
Slnkom, ale i krásny model znázorňujúci druhy elektrár
ní s funkčným veterným mlynom či solárnymi článkami. 
Štvrtáci robili rozbor a  porovnanie slovenských džúsov 
a  svoje výsledky takisto prezentovali formou náučného 
plagátu. 

V novembri sa hala našej školy zmenila na malé zážitko
vé centrum vedy. V tomto vedecky vyzdobenom prostredí 
sa 8. 11. 2017 predviedli žiaci z chemického krúžku Mladý 
alchymista. 

Mladí alchymisti slávnostne nastúpili pred publikum, 
ktoré tvorili spolužiaci, rodičia, a  priatelia školy. Po  uví
tacom pokuse – samonafukovacích balónoch – sa ,,roz
svietili“ lávové lampy. Alchymistky vyrobili sloniu zubnú 
pastu a názorne predviedli, ako možno utopiť mandarínky. 

Zaži vedu naživo
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Po zaujímavých pokusoch s balónmi, pri ktorých sme zažili aj 
malý výbuch, sme pozerali zázračné premeny farieb s kapusto
vým výluhom a na vlastné oči sme videli, ako nám pred oča
mi zmizlo písmo a záhadne sa opäť objavilo. Vajíčkové pokusy 

vzbudili taktiež veľký záujem publika, všetci si ,,gumené“ vajíčko chceli vyskúšať a  chytiť. Po  rozlúštení zá
hady utopeného a  plávajúceho vajíčka sme 
sa presvedčili, že aj plyny možno prelievať 
a na vybranú hudbu nám hrozienka aj zatan
covali. Na záver vystúpenia nás všetkých mla
dé alchymistky naučili, ako si zafarbiť kvety 
v prípade, že v obchode už farebné vypredali, 
a ukázali nám aj rozkvitajúce papierové ruže. 

Po  prezentácii mladých experimentáto
rov sa žiaci z  publika sami stali aktívnymi 
vedcami. Pri jednotlivých stanovištiach do
vtedy diváci a  teraz už bádatelia merali pH 
rôznych kvapalín, vytvárali nádherné obrazce 
pomocou farieb v mlieku, sledovali kvitnúce 
ruže, potápali vajíčka a  prelievali plyny. 
Vyskúšali si tiež dosah magnetického poľa. 
Pokusy si so záujmom vyskúšali aj dospeláci. 

Na  záver iba skonštatujem, že ma pote
šil veľký záujem žiakov o experimentovanie 
a vedu. 

Popularizácia vedy a  techniky je veľmi 
potrebná nielen počas Týždňa vedy a  tech
niky, ale počas celého roka. Na  našej škole 
na hodinách prírodovedných predmetov za-
žívame vedu naživo každý deň. Pevne verím, 
že spoločnou snahou a vzájomnou spoluprá
cou budú hodiny chémie, fyziky či biológie 
naďalej zaujímavé a žiaci budú mať pocit, že 
škola je hrou.

           
 PaedDr. Slávka Franková 
 ZŠ Michala Tareka Abrahám
 slavka.evelyn.frankova@gmail.com
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Radosť z objavovania  sme si užili v Zák-
ladnej škole v  Jedľových Kostoľanoch. 
V dňoch 6. 11. – 10. 11. 2017 sa naša škola 
zapojila do  celoslovenskej aktivity populari-
zujúcej vedu a techniku pod názvom Týždeň 
vedy a techniky. 

Od pondelka do štvrtka si v priestoroch 
školskej chodby návštevníci mohli pozrieť 
výstavu učebných pomôcok. Niektoré po
môcky boli zhotovené svojpomocne, väč
šine by sme však mohli dať meno retropo
môcky. Bez učebných pomôcok vyučovanie 
nie je záživné a  je málo úspešné. Ak sme 
chceli verejnosti predstaviť očarujúci svet 
fyziky, chémie a  biológie, bolo potrebné 

spojazdniť mnohé staré učebné pomôcky, objaviť ako niektoré pomôcky vyrobiť svojpomocne, aby boli funkčné 
a fascinujúce. Vyvinula sa tak spolupráca medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktorá vyvrcholila veľkým úspechom 
v piatok. Dopoludnia nás navštívilo asi 100 žiakov z iných základných a materských škôl v sprievode svojich 
učiteľov a popoludní sme svoj program predstavili širšej verejnosti. 

Fyzikálne javy žiaci prezentovali na ôsmich stanovištiach. 

Žiačky 7. ročníka vysvetľovali vlastnosti 
kvapalín. Návštevníci si mohli vyskúšať, ako 
funguje hydraulické zariadenie, ako dostať 
olejovú škvrnu pod hladinu vody, ako donú
tiť kvapalinu, aby stúpala proti gravitácii. Tým 
najmenším sa páčili hry s  farebnými kvapali
nami. 

Chlapci ôsmeho ročníka sa stali na celý deň 
odborníkmi v optike. Rozklad svetla, skladanie 
spektrálnych farieb, farebné videnie, komple
mentárne farby, monookulárne a binokulárne 
videnie, očné klamy – to boli témy, o ktorých 
chlapci rozprávali. Odvážnym návštevníkom 
„urobili“ dieru do dlane a tí šikovní mali mož
nosť vyskúšať svoje schopnosti vidieť 3D obráz
ky v  stereogramoch, menej odvážni sa mohli 
na seba pozrieť v dutom a vypuklom zrkadle. 

Deviataci predstavili Van de Graffov generá
tor, bicykel, ktorý rozsvietil žiarovku, činnosť 
elektroskopu a elektromagnetu, vyrábali elek
trickú energiu zo zemiakov. Zvedavosť určite 
vzbudil náš elektromagnetický vláčik, ktorý 
bol zostrojený z 1,5 V batérie a silných neody
mových magnetov. Pohyboval sa vďaka mag
netickým silám tunelom z  medeného drôtu. 
Aj toto stanovište ponúkalo vyskúšať si svoje 
schopnosti zapojením elektrických obvodov 
(sériového a  paralelného) na  základe elektro
technickej schémy. 

Ako fungujú veci okolo nás? 



Predstavujeme a informujeme

1313

Chlapci v  montérkach predviedli 
Herónov parný stroj z  1. storočia nášho 
letopočtu. Samozrejme, my sme si ho vy
robili svojpomocne. Potrebovali sme na to 
len plechovku a  silnú niť. Modely zážiho
vého a vznetového motora zaujali dievčatá 
i  chlapcov. Jednoduché stroje, ako naklo
nená rovina, páka, pevná kladka, voľná 
kladka a  kladkostroj, sú zariadenia, ktoré 
uľahčujú každodenný život ľuďom. Dôkaz 
návštevníkom ponúkla a  vysvetlila žiačka 
7. ročníka. 

Náročnú tému o  zvukových vlnách, 
rezonancii kyvadiel a prenose hybnosti pre
zentovala a  názorne predviedla iná žiačka 
7. ročníka. Na jej stanovišti sa všetkým pá
čila hračka, tzv. Newtonova hojdačka. 

Chlapci 4. ročníka mali za úlohu ukázať, 
ako pôsobia magnetické sily, ako v skutoč
nosti vyzerajú indukčné čiary magnetické
ho poľa, vysvetlili, prečo sa na zemepisnom 
severe musí nachádzať južný magnetický 
pól Zeme. 

Žiak 5. ročníka prezentoval, ako fun
gujú najrýchlejšie vlaky Maglev. Mag
netická levitácia očarila azda všetkých 
našich návštevníkov. Z  kartónu vyrobená 
mechanická ruka vyskúšala zručnosti 
záujemcov, ktorí mali za úlohu zdvihnúť zo 
stola plastovú fľašu. 

Slnečná pec s priemerom cca 1 m, ktorá dokáže zapáliť papier, seno, drevo, upiecť špekáčiky, zohriať vodu, 
musela byť, žiaľ, prezentovaná len prostredníctvom fotografií, lebo sa slniečko v tento deň na zamračenej ob
lohe neukázalo. Slnečnú turbínu a skákaciu žabku na solárny pohon musela rozhýbať len nočná lampa. Vodnej 
turbíne však vedeli deviatačky zabezpečiť pohon kedykoľvek. 

Žiaci 4. ročníka vysvetlili, prečo sa strieda noc a deň, štyri ročné 
obdobia a pozývali všetkých návštevníkov do nášho kina na krát
ky film o slnečnej sústave. 

Oddelenie biológie, kde sa prítomní mohli pokochať nad mik
rosvetom a svetom živočíchov, rastlín a ľudského tela, mali na sta
rosti žiačky 5. a 6. ročníka. 

Čarovný svet chémie sa podujali predstaviť našim návštevní
kom absolventi Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom 
hrdle v Bratislave. Jednou z nich bola naša bývalá žiačka, na ktorú 
sme boli v tento deň veľmi hrdí. 

Vďaka ochote a obetavosti všetkých, ktorí priložili ruky k dielu, 
sme prežili pekný deň. Bol azda užitočný a obohacujúci nielen pre 
našich návštevníkov, ale aj pre prednášajúcich žiakov a  prítom
ných pedagógov.
 Mgr. Gabriela Šurínová
 ZŠ Jedľové Kostoľany
 gadagama@gmail.com
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Z nášho laboratória v Základnej škole v Badíne často 
vychádzajú príjemné vône. Vtedy na chemickom krúžku 
Kremík pripravujeme voňavé mydielka, miešame bal-
zamy na pery, šumivé bomby do kúpeľa či vonné vosky. 
Niektoré esenciálne oleje a kvetové hydroláty získavame 
z rastlín destiláciou vodnou parou. Bylinky použité v na-
šej prírodnej kozmetike sú z našej školskej záhrady alebo 
z  našich slovenských lúk. Je dobré, keď ľudia používajú 
biokozmetiku, ktorú si vedia sami pripraviť, pretože za-
ručene vedia, čo sa v  nej nachádza. Takáto kozmetika 
určite neobsahuje škodlivé prímesi, ktoré sa nachádzajú 
v komerčných  prípravkoch.

Rastliny vhodné k  príprave našej kozmetiky sme 
zbierali počas slnečných dní v  našej školskej záhra
de – alchemilka, nechtík, echinacea, levanduľa, mäta, 
alebo tiež na lúkach – materina dúška, rebríček, šípka.  
Niektoré rastliny sme používali čerstvé, iné sme vysušili 
a odložili na neskoršie použitie.

Esenciálne oleje sú prírodné aromatické látky, ktoré sa získavajú z rastlín zväčša destiláciou vodnou parou. 
Vodná para znižuje bod varu týchto látok, čím sa zabráni ich nežiaducemu rozkladu a znehodnoteniu pri vyššej 
teplote. Pokúsili sme sa destilovať niekoľko rastlín – levanduľu, mätu, rebríček, pelargóniu, ružu a klinčeky. 
Výťažok esenciálnych olejov bol len nepatrný – pár kvapiek, ktoré sme pozorovali v destiláte. Podľa hustoty 
esenciálneho oleja sa nachádzali buď na povrchu, alebo na dne destilátu. Oddeliť sa nám podarilo esenciálny 
olej levandule a klinčekov. Ostatných bolo tak  málo, že ostali rozptýlené v hydroláte  –  kvetovej vode. 

Postup, podľa ktorého sme pripravovali naše mydlá, sa nazýva studený proces. V našom prvom „recepte“ sme 
používali len dva oleje. Postupne sme ho vylepšovali, pridávali ďalšie výživné kozmetické oleje, dokonca sme si 
jeden pripravili sami macerovaním šípok v mandľovom oleji. Teraz používame päť druhov olejov a včelí vosk. 
Vďaka zmydelnenému ricínovému oleju mydlo dobre pení, kokosový olej ho robí pevným, olivový, mandľový 
a šípkový zase výživným a včelí vosk lesklým. Množstvo hydroxidu potrebného na zmydelnenie tukov počíta
me pomocou „mydlovej kalkulačky“ pre mydlárov zo stránky soapcalc.net. Použitie takejto kalkulačky prácu 
zjednodušuje. Nami pripravené prírodné mydlá majú rôzne vône, obsahujú rôzne bylinkové prímesi a glycerol. 
Ich pH pred použitím kontrolujeme pomocou  pH papierika.

Šumivé bomby do kúpeľa sú zmesou sódy bikarbóny a kyseliny citrónovej, ktorá po vhodení do vody šumí 
– prebieha reakcia medzi sódou a kyselinou a vznikajúci oxid uhličitý tvorí bublinky. Do našich „šumiviek“ 
pridávame potravinársku farbu na sfarbenie kúpeľa a tiež sušené bylinky a esenciálne oleje.

Nie každý balzam na pery či rúž je pre nás bezpečný. Môže obsahovať ťažké kovy, ktoré sa pridávajú kvôli 
zvýšeniu lesku a sýtosti farby. Existuje jednoduchý test s alobalom na zistenie ich prítomnosti. Naše balzamy 
pripravujeme z včelieho vosku, kokosového, mandľového a olivového oleja. Vôňu im dodáva esenciálny olej 
a červenú farbu potravinárske farbivo.

Vonné vosky sa používajú namiesto esenciálnych olejov pridávaných do vody do aromalámp. Ako nosné 
médium vône esenciálneho oleja sme použili včelí vosk, ktorý sa rozpúšťa pomaly a nepripaľuje sa, a preto vôňa 
vydrží voňať dlhšie. Použili sme rôzne esenciálne oleje. 

Okrem spomenutých kozmetických prípravkov existujú aj ďalšie, ktoré by sme si dokázali pripraviť sami 
i s použitím byliniek z našej záhrady. Kvetové hydroláty získané destiláciou vodnou parou sa dajú využiť nielen 
v našich mydielkach, ale aj na prípravu ekologickej zubnej pasty. Z byliniek by sme mohli pripraviť bylinkové 
extrakty či výživné krémy. Podobne ako šípkový olej by sme mohli získať i olej nechtíkový či levanduľový. 

Prírodná kozmetika z našej záhrady
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Možností na prípravu kozmetiky šetrnej k nášmu zdraviu aj k prírode zo známych surovín bez konzervantov 
a chemických prísad a s využitím byliniek z našej školskej záhrady je veľa. V rámci  nášho projektu sa nám po
darilo vďaka experimentovaniu realizovať niekoľko z týchto spôsobov. Chémia tvorí kozmetiku, ale musíme si 
vždy dať pozor, aby jej vplyv bol pozitívny a nepriniesol ľuďom v honbe za krásou či pôžitkom viac škody ako 
úžitku. Náš projekt nesie práve tento dôraz a posolstvo. 

S projektom Prírodná kozmetika z našej záhrady sme sa zú
častnili Festivalu vedy a  techniky AMAVET (FVAT). FVAT je 
celoštátnou súťažnou prehliadkou vedeckotechnických projek
tov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju 
bádateľskú  činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentá
cie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či 
vysokoškolských pedagógov.  Celoštátnemu finále FVAT  pred
chádzalo krajské kolo, z  ktorého sme úspešne postúpili do kola 
celoslovenského. Kristíne Dovalovej, Nikole Iliašovej a  Lucii 
Leštákovej, žiačkam 7. ročníka, ktoré navštevujú chemický krú
žok Kremík, sa podarilo projekt úspešne obhájiť i v Bratislave. 
Poslucháči boli nadšení z ich práce, z toho, že na základnej škole 
sa dokážu venovať takejto téme, dokážu reálne pripraviť mydlo, 
balzam na pery, ktoré sú voňavé, príjemné i zdravé, dokážu samy 
destiláciou získať esenciálne oleje a kvetné hydroláty mnohých 
rastlín a dokážu o tomto všetkom zaujímavo, zrozumiteľne i od
borne porozprávať. Hodnotiaca porota dievčatá ocenila cenou 
poroty, dostali certifikát i pekný knižný darček.

Ako ich učiteľka chémie chcem dievčatám poďakovať aj ich 
pochváliť za  dobre vykonanú prácu, za  ich nadšenie, neúnav
nosť a trpezlivé vysvetľovanie každému novému človeku, ktorý 
sa pristavil v našom stánku. Bolo zreteľne vidno i cítiť, že to, čo 
rozprávali, neboli len naučené frázy, ale že sa reálne na všetkom, 
o čom hovorili, podieľali a kozmetiku samy pripravovali. Vďaka 
patrí aj ostatným deckám z nášho krúžku, ktoré experimentujú 
a pracujú spolu s dievčatami.  

 Ing. Lucia Dovalová
 ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
 www.mladychemik.webnode.sk
 dovalova.lucka@gmail.com
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Vyučovacie predmety fyzika a  chémia patria 
do  skupiny menej atraktívnych predmetov. Re
dukcia časovej dotácie na tieto predmety sa odzr
kadľuje aj vo vedomostnej úrovni žiakov, pretože 
výklad učiva sa mnohokrát  redukuje na formál
ne osvojenie si rôznych vzťahov. Na  hlbšie po
chopenie a porozumenie problematiky nie je už 
priestor, nehovoriac o  motivácii, ktorá by mala 
byť neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho pro
cesu. Dôsledky sú evidentné. Pre väčšinu žiakov 
vyvolávajú obidva predmety negatívne pocity 
spojené s „drilovaním“ množstva vzorcov a vzťa
hov, memorovaním a  riešením nezáživných 
problémov bez akejkoľvek vnútornej motivácie. 

To, čo si má žiak osvojiť, sa musí najskôr odraziť v jeho psychike. Ak je žiak vhodne motivovaný, zaujme ho 
aj taká nepríjemná časť vyučovacej hodiny, akou je napríklad riešenie fyzikálnych úloh pomocou vzorcov či 
písanie značiek prvkov. Významným prostriedkom na zatraktívnenie výučby i na trvalé zapamätanie si spo
mínaných javov je prehlbovanie si vedomostí „vlastnou metódou“. Moje dlhoročné pedagogické skúsenosti 
ma utvrdzujú v tom, že jednou z možností, ako aspoň čiastočne eliminovať tento neuspokojivý stav, je využitie 
„elektrotestu“ ako motivačného prostriedku v rôznych podobách.

Bezprostredné vizuálne vnímanie fyzikálnej veličiny a jej jednotky uvedenej na doske „elektrotestu“ alebo 
značky a názvu chemického prvku spĺňa podmienku názornosti a je časovo efektívne. Žiaci si uvedomujú, že 
taký „elektrotest“ si môžu urobiť aj sami doma, ich postoj sa vyznačuje vyššou angažovanosťou. Také experi
mentovanie má svoje špecifiká – režíruje si ho do značnej miery sám žiak, prispôsobuje si ho svojim konkrét
nym možnostiam. Z metodického hľadiska využíva takýto domáci experiment  jednoduché a ľahko dostupné 
materiály. Eliminuje realizačné bariéry – vylučuje operácie, ktoré by ho mohli odradiť. 

Z návodu bude jasné, že stačí minimálne úsilie a experiment „pobeží“. 

Postup pri zhotovení pomôcky:
• Nájdeme si škatuľu primeranej veľkosti a obalíme ju bielym baliacim papierom. 
• Vystrihneme akoby „dvierka“ na zadnej strane krabice.
• 4,5 V batériu prilepíme na vnútornú stenu a pripojíme malú žiarovku cez vonkajší otvor škatule.
• Vonkajšiu stranu škatule rozdelíme na polovicu a ceruzkou naznačíme „okienka, kde napíšeme na jednu 

polovicu fyzikálne veličiny so značkami a na druhú polovicu ich základné jednotky.
• Pri veličinách a ich  jednotkách si navŕtame skrutky (cca 3 cm dlhé) a zo spodnej strany  škatule 

poprepájame k sebe patriace dvojice tenkými káblami. 
• Dva dlhšie káble priletované o zdroj vysunieme na testovaciu plochu a po správnom tipovaní sa rozsvieti 

žiarovka. 
Správna odpoveď je „honorovaná“ 

rozsvietenou žiarovkou. Radosť detí 
po  rozsvietení žiarovky je neopísateľ
ná a práve vzbudzovať radosť z učenia 
a hľadanie ďalších prvkov obohacujú
cich vyučovací proces je snahou každé
ho učiteľa.

Aj takto môžu prebiehať prestávky 
pred chémiou či fyzikou. 

 Mgr. Mária Feješová
 ZŠ s MŠ Vlčany
 mfejesova77@gmail.com

Škola trocha inak
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Farebný suchý ľad
Pomôcky: 3 veľké kadičky, naberačka na  suchý ľad, 
ochranné rukavice, ochranné  okuliare.
Chemikálie: suchý ľad (drť), teplá voda, potravinárske 
farbivo.
Postup: Do kadičiek nalejeme vlažnú vodu a pridáme po
travinárske farbivo. Zmes premiešame a pridáme suchý 
ľad. Farebný roztok začne bublať.

Príprava veľkej bubliny
Pomôcky: naberačka na suchý ľad, sklená miska, utierka, 
ochranné rukavice, ochranné  okuliare.
Chemikálie: suchý ľad (pelety), saponát, voda.
Postup: Do  sklenej misky nalejeme vlažnú vodu. 
Na utierku nanesieme saponát s vodou a poutierame ňou 

okraje misky. Do misky pridáme suchý ľad. Utierkou pomaly prejdeme po okraji misky. Vytvorí sa bublina, 
ktorá rastie a nakoniec praskne.

Príprava malej bubliny
Pomôcky: naberačka na suchý ľad, plastový pohár, utierka, ochranné rukavice, ochranné  okuliare.
Chemikálie: suchý ľad (pelety), saponát, voda.
Postup: Do plastového pohára nalejeme vlažnú vodu. Na utierku nanesieme saponát s vodou. Do pohárika 
pridáme suchý ľad. Utierkou prejdeme po okraji pohárika. Vytvorí sa bublinka, ktorá rastie a nakoniec praskne.

Krúžky hmly zo suchého ľadu
Pomôcky: naberačka na suchý ľad, plastový pohár, mikroténové vrecúško, gumička, ochranné rukavice, ochranné  
okuliare.
Chemikálie: suchý ľad (pelety), voda.
Postup: Do  plastového pohára urobíme dierku. Druhú stranu prikryjeme mikroténovým vrecúškom, ktoré 
uchytíme gumičkou. Do pohára nalejeme vodu a vhodíme suchý ľad. Prstom klopkáme po mikroténovom vrecku.

Plávajúce bubliny
Pomôcky: naberačka na suchý ľad, odsávacia banka, hadica, gumová zátka, kadička, ochranné rukavice, ochran
né  okuliare.
Chemikálie: suchý ľad (pelety), saponát, voda.
Postup: Zostavíme aparatúru z odsávacej banky, hadice a gumovej zátky. Do odsávacej banky nalejeme vlažnú 
vodu, pridáme suchý ľad a  zazátkujeme. Do  kadičky zarobíme saponát s  vodou. Hadičku z  odsávacej banky 
namočíme do saponátového roztoku. Vytvoria sa bublinky, ktoré neprasknú a vznášajú sa po dotyku s predmetmi.

 Ing. Aneta Šebeňová
 ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
 anetasebenova@gmail.com

Čarujeme so suchým ľadom
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Dňa 25. mája 2017 sa v našej škole uskutočnil meto
dický deň, súčasťou ktorého bol chemický blok zameraný 
na  realizáciu experimentov približujúcich chémiu 
bežného života. Využili sme komunikáciu žiak – žiak, 
v  rámci ktorej žiaci vyšších ročníkov predstavili pokusy 
mladším žiakom – šiestakom, ktorých predmet chémia 
čaká v nasledujúcich školských rokoch.

Naše chemickofyzikálne laboratórium sa premenilo 
na  BYT, ktorého jednotlivé „miestnosti“ boli vyrobené 
zo škatúľ. Okrem tematického zdobenia plnili funkciu 
informačných tabúľ, ktoré prítomných informovali o na
šich experimentoch, aktivitách, projektoch či publikačnej 
a mediálnej činnosti.

V jednotlivých „miestnostiach“ prebiehali pokusy, vyberané s ohľadom na následnú možnosť opakovania, 
náročnosť a  motiváciu na  realizáciu nielen vo  výborných podmienkach nášho školského laboratória, ale aj 
v školskej triede či v domácom prostredí. 

Všetky predstavené experimenty si šiestaci mali možnosť vlastnoručne odskúšať a v závere zhodnotiť v ano
nymných hárkoch spätnej väzby.

Náročnú prípravu a realizáciu chemického bloku odľahčila ochota a záujem mnohých kolegov a vedenia. 
Ďakujem. Ďakujem všetkým zainteresovaným žiakom za zodpovedný prístup nielen v čase príprav, ale aj počas 
realizácie bloku. Ďakujem za záujem kolegov pozvaných z ďalších základných škôl a hodnotnú diskusiu počas 
besedy, prebiehajúcej po ukončení bloku. Za aktívny záujem, účasť, spoluprácu, profesionálny prístup a výrobu 
milých darčekov pre pozvaných hostí ďakujem Mgr. Mariane Plašilovej.

 RNDr. Marika Blaškovičová
 ZŠ Andreja Radlinského 
 Školská 694, Kúty
 blaskovicova@gmail.com

Metodický deň „BYT chemikov“
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Vzdelávací projekt odborného vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA si získal množstvo priaznivcov spomedzi 
pedagógov prírodovedných predmetov hneď počas prvého roka. Čiastočne nadväzujúcich bezplatných seminárov 
sa zúčastnilo takmer 1000 pedagógov z celého Slovenska.

Tri predmety, tri témy, tri mestá
EXPOLEDU bolo počas roka 2017 zamerané na prírodovedné predmety, a to biológiu, chémiu a fyziku. Tri 

témy seminárov, ktoré sa týkali inovatívnych postupov, moderných spôsobov hodnotenia, praktických experi-
mentov a námetov na projekty, sa uskutočňovali postupne v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

„Cieľom nášho vydavateľstva je vytváranie kvalitných učebných materiálov a poskytovanie možností vedú-
cich k rozvoju vzdelávania. Medzi takéto možnosti patria aj semináre EXPOLEDU, ktorých lektorky sú odbor-
níčky na  dané vyučovacie predmety. Poskytujú tak pedagógom dôležité informácie umožňujúce inovatívne 
a praktické vzdelávanie a hodnotenie. Som veľmi rada, že si náš vzdelávací projekt EXPOLEDU našiel množ-
stvo priaznivcov, ktorí sa zúčastňovali viacerých tém seminárov a odporúčali ich aj svojim kolegom. Ďakujem 
všetkým za ich záujem o moderné vzdelávanie a naše učebné pomôcky. Verím, že sa im podarí efektívne imple-
mentovať získané poznatky a stretnú sa s pozitívnou odozvou od žiakov a ich rodičov,“ vyjadrila sa k projektu 
konateľka vydavateľstva JUDr. Monika Fegyveres Oravská. 

Vzdelávanie pokračuje v roku 2018
„Veľmi nás teší odozva, s ktorou sme sa počas seminárov stretávali, a preto mi je potešením oznámiť všetkým 

záujemcom o naše súvislé vzdelávanie EXPOLEDU, že bude pokračovať aj v roku 2018,“ informuje Monika 
Fegyveres Oravská. 

V súčasnosti sa pripravujú témy a organizácia EXPOLEDU na rok 2018, o konkrétnych termínoch, miestach 
a témach sa budú môcť pedagógovia dozvedieť viac od januára 2018 na internetovej stránke www.expolpeda-
gogika.sk/EXPOLEDU a Facebooku EXPOL PEDAGOGIKA.

„Veríme, že aj počas roka 2018 pedagógov zaujmú naše témy seminárov a budú sa opäť zúčastňovať bezplat-
ného vzdelávania, ktoré im bude ešte dostupnejšie a prinesie rôzne jedinečné benefity súvisiace s prácou nášho 
vydavateľstva a našich partnerov,“ dodáva Monika Fegyveres Oravská.

Ako zhodnotila vzdelávanie EXPOLEDU RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Združenia učiteľov chémie?
„Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá lektorovala semináre Akti-

vizujúce formy a metódy vo výučbe chémie a Hodnotenie vzdelávania v chémii pre 21. storočie priblížila účast-
níkom najnovšie trendy vo vyučovaní chémie, bez ktorých sa už v dnešnej dobre moderný učiteľ nezaobíde. 
Mnohí učitelia majú ešte nedostatok informácií a skúseností v tejto oblasti.

Pedagogické dokumenty, legislatíva, praktická činnosť v  chémii boli nosnými témami môjho seminára. 
Okrem toho som aktuálne predstavovala aj inovovanú učebnicu chémie pre 7. ročník, cvičebnicu a pripravova-
nú metodiku k učebnici. Nesmierne ma potešil záujem učiteľov, ich pozitívne ohlasy k týmto materiálom, ktoré 
odzneli buď priamo v diskusiách na seminároch, alebo mi následne napísali. Oceňujem a ďakujem vydavateľ-

stvu EXPOL PEDAGOGIKA za to, že sa podujalo zabezpečovať ďalšie vzdelávanie 
učiteľov. Túto náročnú úlohu zvládlo na výbornú! Teší ma, že v roku 2018 chys-
tajú pokračovanie. Odvšadiaľ sa na nás hrnú správy, ako zle sú na tom naši žiaci, 
prepadajú v medzinárodných testovaniach, nevedia pracovať v tíme... Mladí ľudia 
odmietajú ísť študovať pedagogické smery. Moje želanie na záver je, aby čo najväč-
šiemu množstvu učiteľov bolo umožnené zúčastniť sa na podujatiach, na ktorých 
nielen získajú nové poznatky a informácie, ale aj inšpiráciu a chuť do ďalšej práce. 
Som rada, že podľa ohlasov učiteľov, semináre EXPOLEDU práve takými boli.“ 

 Ing. Róbert Chudý, manažér vzdelávania EXPOLEDU
 EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava
 r.chudy@expolpedagogika.sk

Prvého ročníka súvislého vzdelávania EXPOLEDU  
sa zúčastnilo takmer 1000 účastníkov!

http://www.expolpedagogika.sk/EXPOLEDU
http://www.expolpedagogika.sk/EXPOLEDU


Jazykové okienko
V prípade správneho písania zložených prídavných mien mnohých potrápi, 
či ich napísať so spojovníkom, alebo bez neho. Ako postupovať?
So spojovníkom  sa píšu slová, ktoré sú zložené z  dvoch zreteľne 
samostatných a vydelených častí v priraďovacom vzťahu – dajú sa rozložiť 
na  dve samostatné časti, medzi ktoré vložíte priraďovaciu spojku „a“. 
V slovenskom pravopise platí, že ak je zložené prídavné meno odvodené 
z  priraďovacieho skladu, spájajú sa potom jeho časti spojovníkom, 
napríklad literárno-hudobný → literárna a hudobná časť, vedecko-technický 
→ veda a technika, vedecko-popularizačný → vedecký a popularizačný spolu, 
výchovno-vzdelávací →  výchova a vzdelávanie, žlto-zelený → oddelené žlté 
a zelené plochy, nemecko-slovenský → slovník obsahujúci nemecké a slovenské 
slová, cyrilo-metodský → týkajúci sa Cyrila a  Metoda, česko-slovenský → 
Česko a Slovensko.
Bez spojovníka  spájame dve slová alebo slovotvorné základy, ktoré  nie 
sú rovnocenné, jedno z  nich dopĺňa to druhé, takže spolu tvoria jeden 

celok, spájajú sa v tzv. určovacom sklade – jedna zložka bližšie určuje druhú. Ide o prídavné mená, ktoré pomenúvajú 
jednotnú, celistvú vlastnosť, napríklad modrozelený, bledožltý, staroružový, ďalšou skupinou sú prídavné mená, ktoré 
boli vytvorené zo združených pomenovaní, napríklad  fyzickogeografický  → fyzická geografia, vedeckovýskumný → 
vedecký výskum, špeciálnopedagogický → špeciálna pedagogika, prvostupňový → prvý stupeň, tepelnotechnický → tepelná 
technika, literárnovedný → literárna veda, vysokotatranský  → Vysoké Tatry.
Pri písaní musíme rozlišovať spojovník a pomlčku, keďže je veľký rozdiel medzi „-“ a „–“.  
Ale o tom potom – pri budúcom jazykovokienkovom stretnutí! 

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Oznam

6. národnú konferenciu učiteľov chémie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní,  

hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl

Termín: 2. február 2018 (polročné prázdniny)

Miesto: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Garanti: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., RNDr. Helena Vicenová

Moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 

Program konferencie a návratka sú zverejnené na stránke www.zuch.sk

Združenie učiteľov chémie 
a

Pedagogická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave 

pozývajú na

Foto: Patrik Petráš
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