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Na aktuálnu tému

6. národná konferencia učiteľov chémie
2. februára 2018, počas polročných prázdnin, sa učitelia chémie z celého Slovenska stretli na tradičnom
podujatí organizovanom Združením učiteľov chémie –
na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
sa uskutočnila 6. národná konferencia učiteľov chémie.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch vychádzala téma konferencie Prezentácia inovatívnych trendov
a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete
chémia, na všetkých typoch škôl z hlavných cieľov Združenia učiteľov chémie, ktorými sú najmä pomoc učiteľom
a sprostredkovanie najnovších informácií v chémii i dianí
v školstve. Na konferencii bol dostatok priestoru na diskusiu, milé stretnutia, nadväzovanie nových kontaktov
a výmenu skúseností.
6. národnú konferenciu učiteľov chémie otvorila doc. Ing. Viera Peterková, PhD., prorektorka Trnavskej
univerzity pre vzdelávanie. Účastníkov konferencie pozdravili RNDr. Igor Gallus, riaditeľ Odboru gymnázií
a jazykových škôl MŠVVaŠ SR, a doc. Ing. Ján Reguli, CSc., za Slovenskú chemickú spoločnosť.

Po otvorení konferencie nasledovalo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“,
ktorej vyhlasovateľom bolo Združenie učiteľov chémie. Do 3. ročníka celoslovenskej súťaže bolo zaradených
spolu 73 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá. Z nich 25 prác bolo v I. kategórii, 27 prác v II. kategórii a 21
prác v III. kategórii.
V I. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, dve tretie miesta a 21 čestných uznaní.
1. miesto: K
 vasnice v peroxide – Dominika Plačková, ZŠ Zákopčie Stred (vyučujúca Mgr. Lenka Paseková)
2. miesto: P
 lastelínová eko sopka – Lena Bezáková, Aneta Kondrlová, ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany
(vyučujúca Mgr. Jana Kacinová)
3. miesto: Soľná záhradka – Andrea Brezinová, Dominika Tkáčiková, ZŠ Korňa, Ústredie 533, Korňa
(vyučujúca Mgr. Gabriela Šipláková)
3. miesto: Bezpečný „žabí sliz“ – Nikola Iliašová, ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín (vyučujúca Ing. Lucia
Dovalová).

Mgr. Lenka Paseková

Mgr. Jana Kacinová
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V II. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, dve tretie miesta a 23 čestných uznaní.
1. miesto: Instantné snehové vločky – Jana Cigáneková, Barbora Steinhüblová, Gymnázium Karola Štúra
v Modre, Námestie slobody 5, Modra (vyučujúca RNDr. Jana Krajňáková)
2. miesto: Dôkaz prítomnosti enzýmu kataláza v pečeni – Emily Furinda, ZŠ J. A. Komenského,
Komenského 3, Komárno (vyučujúca Ing. Želmíra Dobrovická)
3. m
 iesto: Neviditeľný nápis – Kristína Poláková, Adriana Janovičová, ZŠ Bernolákova 5, Holíč
(vyučujúca Mgr. Katarína Štrbová)
3. m
 iesto: Slonia pasta – Veronika Nagyová, Spojená škola Jána de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
(vyučujúca Mgr. Ing. Miroslava Jurčová).

RNDr. Jana Krajňáková

Ing. Želmíra Dobrovická

Mgr. Katarína Štrbová

Mgr. Ing. Miroslava Jurčová

V III. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, dve tretie miesta a 17 čestných uznaní.
1. miesto: Chemický semafor – Mária Žideková, ZŠ Lipová 2, Rajec (vyučujúca Mgr. Anna Pekarová)
2. miesto: Tajné horiace písmo – Karin Baranovičová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
(vyučujúca Ing. Aneta Šebeňová)
3. miesto: DNA v skúmavke – Lenka Barancová, Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom
(vyučujúca Mgr. Barbora Kinková)
3. miesto: Ako funguje Pancreolan – Matej Vida, ZŠ M. R. Štefánika 910/51 Trebišov
(vyučujúca RNDr. Gabriela Belasová).

Mária Žideková, Mgr. Anna Pekarová

Ing. Aneta Šebeňová

Mgr. Barbora Kinková

Diplomy a ocenenia odovzdala prítomným učiteľom RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Združenia uči
teľov chémie. Cenu za 1. miesto v III. kategórii prevzala spoločne s vyučujúcou chémie aj víťazka – žiačka Mária
Žideková.
Všeobecné referáty predniesli:
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD., NÚCEM Bratislava
Prírodovedná gramotnosť v štúdii PISA
V príspevku sa autorka zaoberala teoretickými vý
chodiskami pre tvorbu úloh z oblasti prírodovednej
gramotnosti v štúdii PISA. Súčasťou prezentácie bola
krátka ukážka úlohy z oblasti prírodovednej gramot
nosti a v závere stručne zhrnula zaujímavé zistenia
z oblasti prírodovednej gramotnosti z pohľadu Slo
venska v poslednom realizovanom cykle štúdie PISA
v roku 2015.
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doc. Ing. Ján Reguli, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava: Čo potrebujeme vedieť z chémie, aby sme si
nezničili Zem?
Príspevok bol o chemickej gramotnosti učiteľov i žiakov, o schopnosti odolávať konšpiračným teóriám a hoa
xom a tiež o doterajšej a budúcej ponuke materiálov pre učiteľov.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava: Vysokoškolské vzdelávanie a príprava
učiteľov v Trnave: minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Prítomní sa dozvedeli o minulosti, súčasnosti a budúcnosti vzdelávania a príprave učiteľov na Trnavskej uni
verzite.
Na valnom zhromaždení, ktoré nasledovalo po všeobecných referátoch, RNDr. Helena Vicenová oboznámila
prítomných s Výročnou správou ZUCH za rok 2017 a Plánom činnosti ZUCH na rok 2018. Dokumenty boli
schválené všetkými prítomnými členmi.

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

RNDr. Helena Vicenová

Riaditeľka odborného nakladateľstva EXPOL PEDAGOGIKA
JUDr. Monika Oravská vyhlásila 2. ročník súťaže Skús pokus.
Video k súťaži, v ktorom zrealizovali vzorový pokus žiaci 7. triedy zo
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava – Kristína Vašková, Viktória Bérešová,
Diana Molnárová a Samuel Beno, si môžete pozrieť na
http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2018/uvod.

JUDr. Monika Oravská

Po obede nasledovali tvorivé dielne. Účastníci navštívili laboratóriá fakulty a vyskúšali si IBSE aktivity
k témam Látky a ich vlastnosti, Zmesi, Časticový model látky, Chemická väzba, Periodický zákon, Štruktúra
a vlastnosti organických látok, Fotosyntéza, Dýchanie.

Dokumenty z konferencie sú zverejnené na https://zuch.sk/?page_id=456.
Ďakujem prof. PhDr. Ľubomírovi Heldovi, PhD., z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trna
ve, PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD., moderátorovi konferencie, predsedovi dozornej rady ZUCH,
Mgr. Slávke Frankovej, Mgr. Márii Feješovej, Mgr. Gabriele Šurínovej, Bc. Slávke Saladiovej a RNDr. Jane Kraj
ňákovej, členkám Združenia učiteľov chémie za pomoc pri organizovaní konferencie.
Ďakujeme podporovateľom a sponzorom, ktorými boli: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu,
RAABE, s. r. o., EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
Helena Vicenová
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Chemické názvoslovie a terminológia

Mangánatý či manganatý, volfráman či volframan?

Zrejme na to nemyslíme často, no spôsob, akým v našom
anorganickom názvosloví dokážeme vyjadriť oxidačné čísla
pomocou názvoslovných prípon je svetovým unikátom. Kým
inde sa jednoznačnosť názvov opiera o číslovkové predpony
alebo sa súčasťou názvov stávajú priamo číslice, náš systém prí
pon inšpirovala slovotvorba nášho každodenného jazyka. Pri
rodzenosť a elegancia našich názvov zlúčenín určite stojí za to,
že o niečo častejšie musíme aj v chemickom názvosloví riešiť
otázky, ktoré sú skôr jazykové.
Slovenský pravopis a gramatika sa často môžu zdať ako plné
nepravidelností a výnimiek, najmä ak nie sme jazykovedci. Na
šťastie, my chemici máme jasný systém aj v mnohých otázkach
týkajúcich sa pravopisu a gramatiky. Jednou z takých oblastí je
aj spôsob, akým v našom názvosloví používame dlhé a krátke
hlásky.
Systematický výskyt dĺžňov v skutočnosti nájdeme už v sa
motných názvoch prvkov, no teraz sa pozrime hlavne na ich
spájanie s názvoslovnými príponami ný, natý, itý atď. Do názvu
zlúčeniny prechádza z názvu prvku len tzv. koreň slova. Z hľa Minerál hübnerit, chemickým zložením MnWO4.
diska dĺžky poslednej samohlásky pritom môžeme korene náz Tomuto vzorcu by sme podľa názvoslovia solí oxivov prvkov rozdeliť do dvoch skupín. Tie sa pri spájaní s náz dokyselín priradili názov volfráman mangánatý,
po správnosti až s tromi dĺžňami. Z mineralogickévoslovnými príponami správajú rozdielne:
Prvú skupinu predstavujú korene, ktorých posledná sa ho hľadiska sa však hübnerit za volfráman nepovamohláska je krátka, napr. želez, meď, sod, dus, kobalt, franc, ind, žuje, je to zmiešaný oxid.
skand atď. (všimnite si, že z medzinárodných názvov prvkov tu
máme najmä korene, ktoré sa končia skupinou viacerých spoluhlások). Táto skupina koreňov sa so všetkými
názvoslovnými príponami spája bez akýchkoľvek zmien v dĺžkach hlások (meďný, kobaltnatý, hlinitan, fosforečnan, železan, osmičelan).
Druhú skupinu predstavujú korene, ktorých posledná samohláska je dlhá, napr. sír, lít, bár, jód, berýl, chróm,
cér, vanád atď. (z medzinárodných názvov sú tu najmä tie, ktorých korene sa končia jednou spoluhláskou). Či
sa táto dĺžka v koreni zachová alebo sa jeho posledná samohláska skráti, to závisí od toho, ktorú názvoslovnú
príponu ku koreňu pripájame:
Dĺžka poslednej samohlásky koreňa sa zachová pred príponami oxidačného čísla I (lítny, chlórnan), oxidač
ného čísla II (berýlnatý, mangánatý) a oxidačného čísla VI (sírový, chróman, volfráman), t. j. pred všetkými tými
príponami, ktorých prvé písmeno nie je i. V prípade prípony ný zároveň dochádza k jej skráteniu na ny.
V prípade prípon všetkých ostatných oxidačných čísel, ktorých spoločným znakom je, že ich prvé písmeno je
i, sa posledná samohláska koreňa názvu prvku skracuje (chloritý, seleničitan, vanadičný, manganistan, xenoničelý). Platí to aj pre príponu id (borid, bromid), hoci tá sa spravidla spája s koreňmi odvodenými od latinských
názvov (nitr-, sulf-).
Chybné tvary, predovšetkým nesprávne krátenie koreňov názvov prvkov v oxidačných číslach II a VI, k nám
prenikajú najmä vplyvom češtiny, kde mnohým názvom prvkov, v porovnaní so slovenčinou, posledný dĺžeň
chýba. V češtine majú napr. Mn a W názvy tvaroch mangan a wolfram. Zlúčenina MnWO4 sa preto v češtine
pomenuje ako wolframan manganatý. V slovenčine je však správny názov tejto zlúčeniny volfráman mangánatý.
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
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Bádateľské aktivity pre tematický celok
Premeny látok
Abstrakt
Cieľom článku je informovať učiteľskú verejnosť o vytvorených bádateľských aktivitách pre tematický celok Premeny látok, z ktorých niektoré budú aj obsahom metodickej príručky pre chémiu 7. ročníka základnej školy a 2.
ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. V súlade s inovovaným ŠVP sme pripravili aktivitu pre tému Energetické zmeny pri chemických reakciách a štyri aktivity pre tému Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie.
Bádateľské aktivity podporujú rozvoj porozumenia konceptuálnych poznatkov, spôsobilostí vedeckej práce a spôsobilostí súvisiace s myslením a učením sa. Pilotné overovanie bádateľských aktivít sme realizovali v 8. ročníku ZŠ
v rámci opakovania na piatich základných školách v ôsmich triedach so 165 žiakmi.
Kľúčové slová: bádateľské aktivity, premeny látok, pilotné overovanie.
Úvod
Inovovaná učebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Vi
cenová – Ganajová, 2017) vychádza z obsahových a výkonových štandardov jednotlivých tém zakotvených
v iŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie – učebný predmet chémia. Tieto štandardy určujú obsah učiva,
požiadavky na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti. Jej snahou je naplnenie rámca vzdelávania pre 21. storočie,
ktoré tvorí jadro základných poznatkov (určené obsahom tém) a témy 21. storočia (ako sú Globálne problémy
životného prostredia, Význam vody a vzduchu a pod.). V rámci týchto tém sa rozvíjajú zručnosti pre učenie
sa, ako sú kritické myslenie, riešenie problémov, komunikácia, spolupráca, zručnosti pre život, ako sú zodpo
vednosť, samostatnosť, flexibilita a zručnosti súvisiace s využívaním informačno-komunikačných technológií.
Cez všetky tieto oblasti sa prelína hodnotenie, ktoré má merať nielen porozumenie jadra základných poznatkov
a obsahu tém 21. storočia, ale aj rozvoj zručností pre učenie sa a život a spôsobilostí vedeckej práce (Partnership
for 21st Century Skills, 2008).
Požiadavka bádania je zakotvená aj v učebnom predmete chémia v iŠVP. Inovovaný ŠVP charakterizuje
predmet chémia ako vyučovací predmet, ktorý má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlast
nou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Bádanie z pohľadu
žiaka súvisí s aktivitami, prostredníctvom ktorých si žiaci budujú poznatky a porozumenie vedeckých ideí ako
aj pochopenie toho, ako vedci svet okolo nás skúmajú (National Science Education Standards, 1996).
Bádateľsky orientované vyučovanie stavia žiaka do roly vedca. Žiaci pozorujú, merajú, experimentujú, na
vrhujú postupy na dokázanie alebo vyvrátenie svojich hypotéz, analyzujú získané dáta, robia závery z pozo
rovania, vytvárajú rôzne modely skúmaných objektov či procesov. Od žiakov 7. ročníka nemôžeme očakávať,
že budú schopní okamžite navrhnúť a realizovať skúmanie so všetkým, čo k tomu patrí. Žiaci potrebujú prejsť
množstvom aktivít s výraznou pomocou učiteľa, kým sa dostanú do štádia (ak sa vôbec do tohto štádia dosta
nú), keď sú schopní skúmať nejaký jav samostatne od začiatku až do konca.
Tab. 1 Zoznam bádateľských aktivít pre tematický celok Premeny látok
Názvy bádateľských aktivít

Typ bádania

1. Exotermické a endotermické reakcie

Riadené bádanie

2. Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií

Riadené bádanie

3. Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií

Riadené bádanie

4. Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií

Riadené bádanie

5. Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií

Riadené bádanie

Pilotné overovanie bádateľských aktivít pre tematický celok Premeny látok
BA pre tematický celok Premeny látok sme pilotne overovali vo výučbe v 8. ročníku pri opakovaní učiva
na piatich základných školách z celého Slovenska (ZŠ Mládežnícka 16 – Púchov, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
– Šintava, ZŠ Janigova 2 – Košice, ZŠ Ľudovíta Fullu – Košice a ZŠ Bernolákova 16 – Košice). Výučbu s BA
realizovalo 5 učiteliek v ôsmich triedach so 165 žiakmi.
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Uvedenými bádateľskými aktivitami sme sledovali:
Rozvoj porozumenia
Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce
Rozvoj komunikácie a spolupráce
Postoje a názory žiakov k vyučovaniu chémie
Za účelom zisťovania, aká je účinnosť výučby s BA z hľadiska rozvoja porozumenia poznatkov, sme použili
nástroje sumatívneho hodnotenia, a to neštandardizované, objektívne skórovateľné, kognitívne testy a nástroje
formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiacu kartu žiaka a metakogníciu.
Na overenie porozumenia poznatkov boli žiakom pred a po výučbe s BA zadané testy – pretest a posttest.
Pretest a posttest tvorilo 10 úloh, ktoré boli zamerané v kognitívnej oblasti na úrovniach – zapamätania (1 úlo
ha), porozumenia (4 úlohy), aplikácie (4 úlohy) a analýzy (1 úloha).
Ako príklad uvádzame výsledky 8. B triedy s 27 žiakmi na ZŠ Mládežnícka v Púchove, kde BA realizovala
Ing. Katarína Šalamúnová. Priemerná úspešnosť žiakov v preteste bola 42,78 % a v postteste 68,33 %. Diev
čatá riešili pretest s priemernou úspešnosťou 43,88 % a posttest 71,20 %. Chlapci riešili pretest s priemernou
úspešnosťou 41,68 % a posttest 65,46 %.
Obr. 1 ukazuje, že rozdiely v priemernej úspešnosti žiakov (v %) v preteste a postteste v závislosti od známky
z chémie na konci 7. ročníka sú porovnateľné.

Obr. 1 Porovnanie priemerných úspešností žiakov
8. B triedy (v %) v preteste a postteste v závislosti
od známky z chémie na konci 7. ročníka (ZŠ Mládežnícka v Púchove).
Porovnanie priemerných úspešností žiakov (v %) v preteste a postteste v jednotlivých úlohách prezentuje
obr. 2.
Obr. 2 Porovnanie priemerných úspešností žiakov 8. B triedy (v %) v preteste a postteste v jednotlivých úlohách
(ZŠ Mládežnícka v Púchove)
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Z porovnania priemerných úspešností žiakov v preteste a postteste vyplýva, že žiaci dosiahli v postteste vyš
šiu úspešnosť v úlohách zameraných na porozumenie, aplikáciu a analýzu, menej úspešní boli v úlohe zamera
nej na zapamätanie.
Ako príklad aplikácie nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby s BA uvádzame výsledky zo sebahod
notiacej karty žiaka, ktorú žiaci vyplnili po BA Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemic
kých reakcií (tab. 2).
Tab. 2 Výsledky zo sebahodnotiacej karty žiaka po BA Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť
chemických reakcií (trieda 8. B, ZŠ Mládežnícka v Púchove).
Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš
súhlas s uvedenými tvrdeniami.
Známka z chémie na konci 7. ročníka

áno

čiastočne

nie

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Viem vysvetliť, aký vplyv má zväčšenie povrchu
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií.

7

5

1

1

4

6

0

1

2

Poznám príklady reakcií v bežnom živote, ktorých
rýchlosť je ovplyvňovaná veľkosťou povrchu tuhé
ho reaktantu.

1

2

2

7

8

6

0

0

1

Poznám spôsob, ktorým môžeme zväčšiť povrch
tuhého reaktantu.

8

5

3

0

5

4

0

0

2

Viem prakticky overiť vplyv zväčšenia povrchu
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií.

8

7

6

1

3

2

0

0

0

Známka z chémie na konci 7. ročníka: 1 – 8 žiakov, 2 – 10 žiakov, 3 – 9 žiakov.
Z odpovedí žiakov v tab. 2 môžeme vidieť, že žiaci sú si istí v praktickom overení vplyvu veľkosti povrchu
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií. Aj keď v pracovnom liste žiaci mali úlohu zameranú na zís
kanie poznatkov o ďalších príkladoch reakcií z bežného života, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná uvedeným
faktorom, v sebahodnotení boli v tomto poznatku neistí. Túto neistotu mohlo spôsobiť aj to, že príklady pre
zentované v pracovnom liste boli pre nich nové a nemali s nimi vlastnú skúsenosť, takže by potrebovali získané
poznatky ešte upevniť.
Potrebné je dodať, že žiaci nemali žiadne skúsenosti so sebahodnotením z predchádzajúcej výučby.
Záver
Zo záverov pilotného overovania BA vo výučbe vyplynulo, že BA žiakov zaujali, že žiaci v úlohách v pracovných
listoch vyžadujúcich praktické prevedenie nemali problémy, ale v úlohách zameraných na zdôvodňovanie po
trebovali vždy pomoc. Úlohy v pracovných listoch podporili aj rozvoj spôsobilostí vedeckej práce, ako sú tvorba
predpokladov a tvorba záverov a zovšeobecnení. Z analýzy odpovedí žiakov v pracovných listov sa ukázalo, že
žiaci sa potrebujú v týchto spôsobilostiach naďalej rozvíjať, pretože majú problémy s prepájaním jednotlivých
poznatkov v širších súvislostiach.
Výsledky z aplikácie nástrojov sumatívneho hodnotenia do výučby s BA poukázali na význam bádateľsky
orientovanej výučby na rozvoj v kognitívnej oblasti na úrovniach – zapamätania, porozumenia, aplikácie a ana
lýzy.
Výsledky z aplikácie nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby s BA upozorňujú na to, že žiaci nemajú
skúsenosti so sebahodnotením. Väčšina žiakov sa s ním stretla prvýkrát až vo výučbe s BA. Žiakov viac oslo
vili sebahodnotiace karty s naformulovanými kritériami ako metakognícia, v ktorej mali sami hodnotiť, čo
robili, prečo to robili, čo sa naučili a kde by to mohli ešte využiť. Potrebné je však dodať, že aplikácia nástrojov
formatívneho hodnotenia do výučby vyžaduje, aby učiteľ vedel, ako v ďalšej výučbe využiť získané informácie
v prospech žiakov.
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Obr. 3 Ukážka pracovného listu pre BA Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií
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Pilotné overovanie bádateľských aktivít pre tematický celok Premeny látok
BA pre tematický celok Premeny látok sme pilotne overovali vo výučbe v 8. ročníku pri opakovaní
Poďakovanie
Tentonačlánok
vznikol
s podporou
projektov
č. 1/0265/17
Formatívne16hodnotenie
učiva
piatich
základných
školách
z celéhoVEGA
Slovenska
(ZŠ Mládežnícka
– Púchov,voZŠvýučbe
s MŠ prírodných
kráľa
vied,
matematiky
a
informatiky
a
IT
Akadémia
–
vzdelávanie
pre
21.storočie
č.
312011F057.
Svätopluka – Šintava, ZŠ Janigova 2 – Košice, ZŠ Ľudovíta Fullu – Košice a ZŠ Bernolákova 16 –
Košice). Výučbu s BA realizovalo 5 učiteliek v ôsmich triedach so 165 žiakmi.
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Partnership for 21st Century Skills: 21st Century Skills, Education & Competentitiveness: A Resource And Policy Guide. 2008.
[online]. Dostupné na internete: http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_education_and_competiti
Za účelom zisťovania, aká je účinnosť výučby s BA z hľadiska rozvoja porozumenia poznatkov,
veness_guide.pdf [cit. 5. 10. 2017].
sme použili nástroje sumatívneho hodnotenia, a to neštandardizované, objektívne skórovateľné,
Vicenová, H., Ganajová, M. 2017. Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Brati
kognitívne
a nástroje ISBN
formatívneho
hodnotenia, a to sebahodnotiacu kartu žiaka a metakogníciu.
slava:
EXPOL testy
PEDAGOGIKA.
978-80-8091-430-1.

Na overenie porozumenia poznatkov boli žiakom pred a po výučbe s BA zadané testy – pretest
a posttest. Pretest a posttest tvorilo 10 úloh, ktoré boli zamerané v kognitívnej oblasti na úrovniach –
RNDr.
Ivana Sotáková
RNDr.
Mária Ganajová,
zapamätania
(1 úloha),
porozumenia (4 úlohy), aplikácie (4 doc.
úlohy)
a analýzy
(1 úloha).CSc.
Oddelenie
didaktiky
chémie
Oddelenie
didaktiky
chémiev Púchove, kde BA
Ako príklad uvádzame výsledky 8. B triedy s 27 žiakmi na ZŠ Mládežnícka
Ústav chemických vied
Ústav chemických vied
realizovala Ing. Katarína Šalamúnová. Priemerná úspešnosť žiakov v preteste bola 42,78 %
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
a v postteste
68,33 %.
úspešnosťou
Moyzesova
11 Dievčatá riešili pretest s priemernouMoyzesova
11 43,88 % a posttest 71,20 %.
Chlapci riešili
pretest
posttest
65,46 %.
040 01
Košices priemernou úspešnosťou 41,68 % a 040
01 Košice
maria.ganajova@upjs.sk
Obr. 3ivana.sotakova@upjs.sk
ukazuje, že rozdiely v priemernej úspešnosti žiakov
(v %) v preteste a postteste v závislosti
od známky z chémie na konci 7. ročníka sú porovnateľné.
Ing. Katarína Šalamúnová
Základná škola
Mládežnícka 1434/16
020 01 Púchov
salamunova.k@zmail.sk
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Internet a vzdelávanie
Žijeme v dobe rýchleho celosvetového šírenia informácií. Už od útleho veku sa deti prostredníctvom hračiek dostávajú k digitálnym informáciám, najmä o živej prírode a aktivitách v ľudskej spoločnosti. Väčšina žiakov na základnej škole má už svoj mobil, tablet či osobný počítač (notebook) k dispozícii a niet dňa, počas ktorého by ho
nevyužívali pre svoje záľuby (hry, sociálne siete), ale aj na hľadanie požadovaných informácií.
Rozvoj nových poznatkov dosahuje také tempo, že mnohé informácie prezentované printovou formou sa one
skorujú a sú obmedzené dostupnosťou širokej verejnosti oproti informáciám prezentovaných na internetových
portáloch. Niektoré dostupné internetové portály však obsahujú pravdivé, skreslené, tendenčné i nepravdivé
informácie prezentované náhodne či zámerne. Napríklad pri preklade vedeckého článku do slovenského jazyka
môžu byť nesprávne použité výrazy. V cudzojazyčnom článku sa prezentovala vlastnosť kyslíka, že podporuje
horenie. V preklade však bola uvedená formulácia, že kyslík horí.
Ako príklad zámerného skresľovania informácie možno uviesť prezentovanie poznatkov pri realizácii najhlb
šieho vrtu do vnútra Zeme. Internetom sa šírila informácia, že keď sa ruskí inžinieri prevŕtali do hĺbky 12 000
metrov, počuli z hlbín drásajúce, dych vyrážajúce zvuky. Aj tieto zvuky boli prezentované internetom. Mnohí to
považovali za dôkaz existencie pekla. Realita je však iná, niekto úmyselne šíril nepravdu, nezmysel. Neskoršou
analýzou sa zistilo, že záhadné zvuky nepochádzajú z hlbín Zeme, ale ich pôvod je v upravenej filmovej hudbe zo
známeho taliansko-nemeckého filmu Krvavý barón.
Ďalší príklad manipulácie s informáciami na internete sa týka petície za zákaz používania chemickej látky di
hydrogén monooxid, označovanej skratkou DHMO. Text petície vyjadroval, že „DHMO je kvapalná látka, ktorá
usmrcuje ľudí a škodí životnému prostrediu. V poslednom období sa na vedeckých kongresoch čoraz častejšie
diskutuje o jej biologických účinkoch na ľudský organizmus. DHMO sa používa ako priemyselné rozpúšťadlo,
pri výrobe penového polystyrénu, v jadrových elektrárňach, v protipožiarnych zariadeniach, pri výrobe che
mických zbraní v bojových chemických laboratóriách, bežne ho používajú teroristi a extrémistické sekty. Vedci
ho objavili v riekach, v oceánoch, v atmosfére, ale aj hlboko v antarktickom ľade. Úpravovne pitnej vody ani
čistiarne odpadových vôd si s ním nedokážu poradiť. Obsahujú ho aj potraviny a nápoje dennej spotreby, našli
by ste ho aj v nemocniciach a školských jedálňach. Továrne ho vo veľkých množstvách vypúšťajú do prírody
a doteraz neexistuje zákon, ktorý by im to zakazoval. Aj u nás si táto látka každoročne vyžiada niekoľko ľudských
životov“. Citovanú petíciu dali americkí študenti na podpis kongresmanom. Ochotne podpísali petíciu za zákaz
používania chemickej látky. Aj my sme dali učiteľom, vysokoškolským študentom podpísať uvedenú petíciu. Nik
neodmietol podpisom podporiť zákaz používania prezentovanej chemickej látky. Až po upozornení, že podpísali
petíciu za zákaz používania vody, si uvedomili, ako nekriticky pristupovali k predloženému textu.
Na sociálnych sieťach kolujú mnohé nepravdy, skreslené údaje, ale stačí, ak to niekto dôveryhodný zdieľa,
tak človek má tendenciu tomu uveriť, že je to tak, ako je napísané. Nepravdivé, skreslené, tendenčne upravené
informácie na internete sú už v takom rozsahu, že danou problematikou sa začala zaoberať európska aj svetová
komisia pri OSN. Predpokladáme, že uvedené príklady poukazujú na to, aby sme kriticky pristupovali k inter
netovým informáciám. A práve kritický prístup treba vypestovať aj u žiakov. Vždy si treba informáciu overiť
z viacerých relevantných zdrojov.
Ako tieto poznatky uplatniť vo vzdelávaní? Psychológovia nás učiteľov stále upozorňujú na to, že prvá prijatá
informácia je veľmi silne zafixovaná v pamäti a vyžaduje veľa aktívneho úsilia jednotlivca na jej úpravu či zmenu.
Žiaci hľadajú informácie na internete najmä pri príprave prezentácie projektu zadaného na určitom predmete.
Podľa našich poznatkov, získaných rozhovormi so žiakmi a ich vyjadreniami v dotazníkoch, konštatujeme, že
pri zadaní témy projektu vyučujúci v prevažnej miere neposkytujú usmernenie na zdroje informácií a ani pred
prezentáciou neprekonzultujú prezentáciu projektu, správnosť, pravdivosť poskytovaných informácií.
Nám sa pri zadávaní projektov osvedčilo poskytnúť riešiteľom, ale aj celému kolektívu v triede písomnou
formou stručný prehľad sledovanej problematiky, abstrakt. Dostupnosť k abstraktu všetkým žiakom v triede
bola motivačná nielen pre riešiteľov, ale aj ostatných žiakov. Pozorovali sme, že pri prezentácii projektu boli žiaci
pozorní, aktívni, kládli riešiteľom rozširujúce otázky, prehlbujúce poznanie.
Záverom chceme pripomenúť, že pri vzdelávaní okrem internetovej gramotnosti je žiaduce venovať významnú
pozornosť aj kritickému zhodnoteniu prezentovaných informácií na voľne dostupných internetových portáloch.
Príspevok vznikol s podporou projektov KEGA č. 006KU-4/2017 a KEGA č. 011UMB-4/2017.
Doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
Katedra chémie PF KU v Ružomberku
danica.melichercikova@ku.sk

Ing. Renata Bellová, PhD.
Katedra chémie PF KU v Ružomberku

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Katedra informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici

Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Katedra chémie FPV UMB v Banskej Bystrici
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Vzdelávanie stredoškolských učiteľov
prírodovedných predmetov a ich žiakov
na FCHPT STU v Bratislave
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov organizuje Fakulta chemickej a potravinár
skej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU) kontinuálne už od roku 1987 až
po súčasnosť. Seminár pre stredoškolských učiteľov chémie bol v roku 2001 prvýkrát akreditovaný na 5 rokov.
Na základe potvrdenia o akreditácii sme boli oprávnení udeľovať absolventom Osvedčenia o získanom vzdelaní
s celoštátnou platnosťou. Obsahom týchto dvojdňových seminárov v rozsahu 14 h boli prednášky zamerané
najmä na nové trendy v chémii, v chemickej a potravinárskej technológii a na didaktiku chémie. V roku 2006 bol
seminár znovu akreditovaný na päť rokov pod názvom Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných
predmetov. Úlohou seminárov bolo poskytovať stredoškolským pedagógom vzdelávanie tak, aby boli schopní
zvládnuť nové poznatky z prírodovedných predmetov (najmä chémie a biológie) a mohli ich využívať pri moti
vácii svojich žiakov k štúdiu týchto predmetov a pri práci s talentovanými študentmi. Semináre boli trojdňové
v rozsahu 20 hodín. Prvé dva dni boli venované prednáškam, tretí deň boli v programe laboratórne cvičenia
z viacerých chemických predmetov, biológie, biochémie a potravinárskej chémie. Laboratórne práce pozostávali
z niekoľkých jednoduchých a názorných prác, ktoré je možné realizovať v stredoškolskom laboratóriu. V júni
2009 vyšiel nový zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý ovplyvnil vzdelávanie stredoškolských učiteľov na našej fakulte. V auguste
2010 sa konal posledný trojdňový seminár, od roku 2011 je seminár dvojdňový. Účastníci vzdelávania každý rok
dostávajú potrebný študijný materiál. Doteraz sme napísali 20 učebných textov (príručky a skriptá), ktoré boli
vydané pri príležitosti konania Seminárov pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov v Nakladateľ
stve STU v Bratislave (2004 – 2011) a vo Vydavateľstve SCHK FCHPT STU v Bratislave (2012 až doteraz).
Od roku 2014 FCHPT STU rozšírila vzdelávanie aj na žiakov stredných škôl v rámci vzdelávacej aktivity
Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov. Pre stredoškolákov máme pripravené jednoduché a zaujímavé
laboratórne práce zo všeobecnej a anorganickej chémie, z organickej chémie, z fyzikálnej chémie, z biochémie
a z automatizácie a regulácie chemických procesov. Laboratórne cvičenia sú určené žiakom stredných škôl s cie
ľom podporiť ich záujem o štúdium prírodovedných odborov, najmä chemických a potravinárskych odborov,
prispieť k zvýšeniu praktických zručností pri práci s chemikáliami a bezpečnej práce s nimi v chemickom labora
tóriu a tiež pri práci s novou laboratórnou technikou. Stredoškolskí učitelia, ktorí majú záujem absolvovať so svo
jimi žiakmi niektoré laboratórne cvičenie, sa môžu informovať a prihlasovať priebežne u doc. I. Ondrejkovičovej
z Oddelenia anorganickej chémie FCHPT STU (e-mail: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk, tel. č.: 02/59325 625,
0918 674107). Všetky dôležité informácie k vzdelávacím aktivitám FCHPT možno nájsť na internetovej stránke
FCHPT STU, www.fchpt.stuba.sk v kategórii Vzdelávanie: odkaz: Kurzy ďalšieho vzdelávania.
Uvedené vzdelávacie aktivity pre stredoškolských učiteľov a ich žiakov sú dlhodobo veľmi dobre hodnotené,
dostávame mnohé pozitívne ohlasy, v ktorých učitelia a žiaci oceňujú prínos pre vzdelávanie. Potešením je, že
vzdelávacieho kurzu Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov sa zúčastňujú žiaci, ktorí majú vážny záujem
o štúdium chémie a biológie a príbuzných technológií.
Učiteľov stredných škôl a ich žiakov, ktorí majú záujem o prírodné a technické vedy, pozývame na
10. ročník zaujímavého podujatia s názvom Chemický jarmok – CHEMSHOW 2018, ktoré sa uskutoční dňa
26. júna 2018 (utorok) v dopoludňajších hodinách na FCHPT STU.
Stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov srdečne pozývame na XXXII. seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s názvom „Chemické látky a zdravie“, ktorý sa bude konať
30. 8. a 31. 8. 2018 na FCHPT STU v Bratislave. Viac informácií (aj záväznú prihlášku) nájdete na stránke
FCHPT v odkaze Kurzy ďalšieho vzdelávania – v časti XXXII. seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov.
Tešíme sa na vašu návštevu u nás na FCHPT STU v Bratislave.
Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

Ing. Mário Izakovič, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
mario.izakovic@stuba.sk
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Voda – naj(ne)obyčajnejšia látka na Zemi I.
Z pohľadu mnohých žiakov a učiteľov základných a stredných škôl je delenie prírodných vied
na jednotlivé vedné disciplíny viac-menej jasnou záležitosťou. Ak sa však zaoberáme reálnymi objektmi
a javmi bez potreby zaraďovať ich napríklad do oblasti chémie, fyziky, geológie alebo biológie, je takmer
nemožné neprísť k záveru o ich interdisciplinárnej povahe. Ako dobrý príklad je téma obyčajnej vody,
ktorá spája najmä chemikov, fyzikov, biológov a geológov. Vidno to už zo samotného obsahu slova „voda“.
Môže označovať chemicky čistú látku, ktorej zloženie vyjadruje známy vzorec H2O, a zároveň aj kvapalné
skupenstvo tejto látky. Vodou však nazývame aj prírodné vody, napríklad vody v riekach, jazerách
a oceánoch, podzemné a minerálne vody a tiež mnohé priemyselné kvapalné odpady, v ktorých voda
tvorí hlavnú zložku. Všetky vlastnosti týchto vôd sú výrazne ovplyvňované chemickými a fyzikálnymi
vlastnosťami čistej vody, a preto bude dobré niečo si o nich povedať. Aby sme si veľmi nekazili náladu,
budeme sa v budúcich článkoch venovať najmä tomu, ako tieto vlastnosti ovplyvňujú deje v prírode.
To, čo je však dôležité povedať už na začiatku je, že i keď vlastnosti vody sa nám môžu zdať obyčajné,
v skutočnosti nimi nie sú.
Ako prísť k záveru o neobyčajných vlastnostiach vody?
Čo to vlastne znamená, že vlastnosti vody nie sú obyčajné? Je jasné, že bežný život nám neposkytuje
mnoho príležitostí na porovnávanie vlastnosti vody s inými kvapalinami. Je to preto, že ich výskyt
v prírode je s výnimkou ropy mizivý a spôsob ich využívania v bežnom živote je zasa zariadený tak,
aby sme s nimi boli v bezprostrednom styku čo najmenej. Dôvody sú jasné. Väčšinou sú zdraviu veľmi
škodlivé, čo platí aj pre etanol a rôzne pohonné hmoty. Konštatovanie o nezvyčajných vlastnostiach vody
teda môže vyplynúť iba z porovnávania hodnôt fyzikálnych vlastností vody a týchto vlastností u nej
podobných kvapalín. Máme tu na mysli predovšetkým podobnosť vo veľkosti a hmotnosti ich molekúl,
pretože ich vlastnosti sú významne ovplyvňované práve nimi.
Vyberme si tri nám dobre známe kvapaliny: amoniak, metanol a etanol. Prvá látka má približnú relatívnu
molekulovú hmotnosť takmer zhodnú s vodou 17 (voda má 18), druhá 32 – teda takmer dvojnásobok
(1,78 násobok) a tretia 46 (2,55 násobok). Porovnajme približné teploty topenia pri štandardnom
atmosférickom tlaku v poradí voda, amoniak, metanol, etanol: 0oC, - 78oC, - 98oC a - 114oC. Analogické
porovnanie teplôt varu: 100oC, - 33oC, 65oC a 78oC. Záverečné konštatovanie je, že všetky kvapaliny majú
výrazne nižšie teploty topenia a teploty varu ako voda, zároveň, že voda má tieto hodnoty výrazne vyššie,
akoby to zodpovedalo veľkosti a hmotnosti jej molekuly. K tomuto záveru by sme prišli aj bez toho, aby
sme sa pozerali do fyzikálno-chemických tabuliek, pretože zápach týchto kvapalín je dôsledkom aj týchto
nízkych teplôt skupenských premien. Tie totiž výrazne zvyšujú počet molekúl, ktoré sa nám dostávajú
do nosa. Isteže, zápach týchto látok nesúvisí iba s koncentráciou ich pár vo vzduchu, ale aj s tým, že naše
čuchové bunky sa evolúciou vyvinuli tak, aby boli citlivé na látky ohrozujúce náš život alebo, naopak,
aby nás upozorňovali na zdroj nejakej potravy. Teplota tuhnutia vody, ako aj jej teplota varu sú stále
dostatočne nízke na to, aby sme ju mohli zaregistrovať ako zápach alebo naopak, vôňu, a tak je namieste
otázka, prečo nám vlastne voda ako životu nevyhnutná látka vlastne nevonia. Hlavný dôvod je ten, že
ak by to tak bolo, vzhľadom na obrovské zastúpenie vody v prírode, by tento vnem musel prekrývať
všetky ostatné, čím by sa zákonite znížila citlivosť na koncentrácie iných látok vo vzduchu. Všeobecnou
vlastnosťou nášho čuchového vnímania je to, že stabilne prítomný zápach skôr alebo neskôr prestávame
vnímať. Samozrejme, ľudia dokážu pomerne spoľahlivo identifikovať prítomnosť vody vo vzduchu, avšak
je to vďaka tomu, že vodné pary výrazne zvyšujú prestup tepla z povrchu tela. To sa odráža aj na našom
rozdielnom vnímaní teploty pri rôznej vlhkosti vzduchu. Napríklad nízke teploty nad nulou vnímame
pri vyššej vlhkosti subjektívne nižšie, ako v skutočnosti sú. Tých spôsobov, ako dokážeme zaregistrovať
prítomnosť vody vo vzduchu, je však viacero.
Prečo je to tak?
Vysoké teploty skupenských premien vody sú iba špičkou z ľadovca anomálnych vlastností vody. To,
čo ich však navzájom spája, sú ich príčiny. Hlavnou príčinou je, že vodu v jej kvapalnom stave netvoria
izolované molekuly, ale ich veľké zhluky. V nich sú jednotlivé molekuly pospájané slabými vodíkovými
väzbami. Umožňuje im to polárna povaha väzieb medzi kyslíkom a vodíkom. Práve tieto zoskupenia
molekúl sú zodpovedné za to, že voda má vlastnosti, ktoré by pri rovnakej teplote a tlaku zodpovedali
látke s omnoho ťažšími molekulami. Veľkosť a tvar týchto zoskupení závisí predovšetkým na teplote, čo
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v konečnom dôsledku taktiež ovplyvňuje vlastnosti tejto „najvšednejšej“ a pre nás na prvý pohľad stále
rovnakej kvapaliny.
O zložení prírodných vôd
Všetky fyzikálne a chemické deje v prírode nie sú laboratórnymi experimentmi, v ktorých sa využíva
čistá destilovaná voda, preto by sme si mali povedať niečo o zložení prírodných vôd. Napriek tomu, že
tieto vody sa môžu výrazne líšiť už na prvý pohľad, vo všeobecnosti možno tvrdiť, že takmer vždy ide
o roztoky rôznych solí, ktoré obsahujú aj dispergované častice rôznych anorganických a organických látok.
Väčšina anorganických častíc má vyššiu hustotu ako voda, takže v stojatých vodách takéto častice nie sú
zvyčajne väčšie ako 2 μm. O organických časticiach to neplatí. Okrem toho takéto vody obsahujú aj rôzne
rozpustené plyny, najčastejšie kyslík, dusík, oxid uhličitý a sulfán. Téma prírodných vôd je veľmi široká,
a tak sa teraz obmedzíme iba na konštatovanie, že na stupnici od najčistejších vôd až po tie s najvyššou
koncentráciou rôznych zložiek, je na prvom mieste dažďová voda a voda vo vysokohorských plesách.
Obe sa najviac približujú našej „chemikálii“ s názvom voda, pretože sú produktom najdokonalejšieho
čistiaceho procesu v prírode, ktorým je odparovanie a následná kondenzácia pár. Ide o prírodnú verziu
destilácie. Na opačnej strane našej stupnice stoja zasa prírodné vody, ktoré sú nasýtenými roztokmi
rôznych solí. Pretože však rozpustnosť látok vyskytujúcich sa v prírode sa pohybuje v rozsahu mnohých
poriadkov, ich obsah vo vodách kolíše v obrovskom rozsahu. K tejto téme sa však ešte vrátime v niektorom
z budúcich článkov v súvislosti s transportnými javmi v prírode.

Najčistejšou vodou v prírode je zvyčajne dažďová voda. Našej
chemickej látke s názvom „voda“ sa často približuje aj voda
vo vysokohorských plesách.

Variabilita zloženia prírodných vôd je obrovská. Na tomto
obrázku je voda v jazierku v Malých Karpatoch s vysokým
obsahom ílov.

Na tomto obrázku je stojaca voda s vysokým obsahom rozkladajúcich sa rastlinných zvyškov a s tým súvisiacim nízkym
obsahom kyslíka.

Tento obrázok ukazuje vodnú nádrž pri Markušovciach,
do ktorej sa v minulosti odvádzali vody po spracovaní rúd
v blízkych baniach. Voda v nádrži obsahuje rôzne prvky pôvodne prítomné vo vyťažených mineráloch.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK
842 15 Bratislava
jesenak@fns.uniba.sk
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Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú
V našej Základnej škole Juh 1054 vo
Vranove nad Topľou sa 23. 11. 2017
uskutočnil nultý ročník obvodného kola
olympiády Mendeliáda. Podujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci
s firmou BUKÓZA HOLDING, a. s.,
Hencovce. Na Mendeliádu sa prihlásilo
11 základných škôl, ktoré reprezentovala trojica žiakov – siedmak, ôsmak
a deviatak. Keďže siedmaci a ôsmaci sú
ešte vedomostne menej podkutí, cieľom
Mendeliády bola tímová práca, rozvoj
tvorivosti, pozorovacích schopností a experimentálnych zručností.
Rovnako aj tvorba úloh teoretickej a praktickej časti Mendeliády bola výsledkom spolupráce učiteľov chémie.
Pracovný tím učiteľov tvorili Mgr. Henrieta Fečová, Mgr. Mária Vojtková a RNDr. Mária Ivanová. Teší nás, že
všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi.
Úlohy teoretickej časti
Túto časť tvorili krížovka, osemsmerovka, slovné hry s ukrytými názvami chemických prvkov vo vetách či
slovné prešmyčky s využitím značiek chemických prvkov, ďalej ekologicky zamerané úlohy na správne triede
nie odpadu a úlohy zdôrazňujúce bezpečné správanie sa v chemickom laboratóriu. Chemický kvíz zas preveril
vedomostnú úroveň hlavne ôsmakov. Dôležitou súčasťou boli aj priraďovacie úlohy na pomenovanie labora
tórnych pomôcok, piktogramov a dôležitých telefónnych čísel. Chemický príbeh overil schopnosť súťažiacich
chemikov čítať s porozumením. Na základe prečítaného textu žiaci následne preukázali využitie oddeľovacích
metód, používaných v praxi.
Úlohy praktickej časti
V prvej úlohe žiaci na oddelenie zložiek zmesi tvorenej modrou skalicou, pieskom a vodou použili odde
ľovacie metódy filtráciu a odparovanie. V druhej úlohe mali mladí chemici za úlohu pripraviť roztoky s rôz
nym hmotnostným zlomkom sacharózy. Roztoky zafarbili potravinárskou farbou. Pri správnom uskutočnení
experimentu bola odmenou za ich prácu krásna „chemická“ dúha, ktorá vznikla v odmernom valci.
Súčasťou teoretickej aj praktickej časti boli odpoveďové hárky, do ktorých žiaci priamo vpisovali odpovede.
Na Mendeliáde nikto neobišiel naprázdno. Už pri prezentácii dostali všetci súťažiaci snežnú guľu – hračku
vo fľaštičke s roztokom, v ktorom sú vločky. Darček im pripravili žiaci chemického krúžku ZŠ Juh vo Vranove
nad Topľou. BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce sponzorovala projekt hrnčekom s tematickým motívom pe
riodickej tabuľky chemických prvkov pre každého riešiteľa. Žiaci na prvých miestach sa tešili zo slúchadiel
a inteligentných hodiniek. Učiteľov zas potešili pracovné zošity z chémie pre žiakov siedmeho ročníka a tak
tiež hrnček s periodickou tabuľkou prvkov. Podujatie malo pozitívny ohlas u žiakov aj učiteľov.
Výsledky:
1. miesto ZŠ Sídlisko II – pripravovala Mgr. Mária Vojtková
2. miesto ZŠ Juh 1054 – pripravovala Ing. Mária Babjaková
3. miesto ZŠ Bystré – pripravovala Mgr. Jelena Virbová
Ďakujeme všetkým zúčastneným riešiteľom za preukázané výborné vedomosti,
praktické zručnosti a spoluprácu, kolegom učiteľom za náročnú prípravu a nášmu
partnerovi Bukóza Holding, a. s., Hencovce za podporu.
Tešíme sa už na ďalší ročník.
Ing. Mária Babjaková
ZŠ Sídlisko Juh 1054, Vranov nad Topľou
mariababjakova@gmail.com.
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Tím vyšetrovateľov zo Šintavy – netradičná
hodina chémie
Dňa 19. 2. 2018 sa v ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka Šintava konal Metodický
deň. Zúčastnila som sa na hodine chémie a rada sa s vami podelím o môj zážitok.
Každý deň rozprávajú moderátori
v médiách o zločinoch, ktoré sa udiali
u nás alebo v zahraničí. Žiaľ, to je rea
lita dneška. Spoločne so žiakmi 7. roč
níka v Šintave sa teraz teším, že vďaka
poznatkom z chémie zločiny už nezo
stanú nepotrestané.
V prírodovednom laboratóriu sme boli v úvode hodiny oboznámení s tlačovou správou, ktorá bola uverej
nená v novinách. Obsahom správy bolo, že sa v mori našlo telo obete. Súdni znalci určili čas smrti medzi 18.
a 21. hodinou predchádzajúceho večera. Hoci to spočiatku vyzerá ako tragická nehoda, vyšetrovateľ je presved
čený, že nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Súdny tím, ktorý zhromažďoval vzorky po smrti, našiel
v dome obete pri bazéne uterák. Na stole bola nájdená použitá šálka čaju, čajová kanvica a hnedý cukor.
Čo s tým? Ako postupovať? To bola úloha pre žiakov 7. ročníka, ktorí sa stali na 45 minút súdnymi znalcami
a ich úlohou bolo vyriešiť tento detektívny prípad. Mladí vyšetrovatelia boli rozdelení do dvoch skupín a vy
tvorili dva tímy. Mali k dispozícii vzorky, odobraté z miesta činu: a) vzorku vody z pľúc obete, b) vzorku čaju
z kanvice, c) vzorku hnedého cukru z cukorničky.
Žiaci v skupinách spolu debatovali, určili si postup práce, rozdelili si úlohy, ktoré realizovali. Svoje pozorovania
a zistenia zaznamenávali priebežne do pracovného listu. Na záver tejto bezpochyby inšpirujúcej hodiny tímy
odovzdali svoj pracovný list ,,šéfke vyšetrovateľov“ – pani učiteľke. Každá skupina prezentovala výsledok svojej
práce a sformulovala výsledok vyšetrovania a dokazovania.
A aký bol výsledok vyšetrovania? Oba tímy svojím vyšetrovaním a použitím rôznych metód oddeľovania
zložiek zmesí zistili, že obeť sa neutopila v mori, odkiaľ ju vytiahli. Filtráciou zistili prítomnosť cudzorodej látky
v hnedom cukre. Vyšetrovacie tímy odporučili ďalšiu expertízu uvedenej vzorky v špecializovanom laboratóriu.
Pred definitívnym ukončením vyšetrovania – v závere vyučovacej hodiny – si žiaci s pani učiteľkou pomocou
interaktívnej tabule a prezentácie zopakovali metódy oddeľovania zmesí. Cieľ vyučovacej hodiny, ktorý vyuču
júca na začiatku zámerne neprezradila, sformulovala žiačka úplne presne.
Spoločne so mnou boli na otvorenej hodine: Mgr. Mariana Kramárová zo Spojenej školy v Sládkovi
čove, Mgr. Monika Danišovičová zo ZŠ na Štefánikovej ulici v Galante, Mgr. Zuzana Kúdelová zo ZŠ s MŠ
v Dechticiach, Mgr. Miroslava Kováčová zo ZŠ s MŠ Častá, Mgr. Adriana Cíferská, riaditeľka ZŠ s MŠ Častá
a PaedDr. Nina Kubačková, zástupkyňa riaditeľa školy v Šintave. Videli sme skupinové vyučovanie, pri ktorom,
ako dobre vieme, sa žiaci učia spolupráci, podporujú sa, pomáhajú si, konverzujú medzi sebou, radia sa navzá
jom. V neposlednom rade sa žiaci učia aj prezentovať svoje zistenia pred triedou. Súčasťou pracovného listu
žiakov bolo aj sebahodnotenie, kde žiaci vyjadrili svoj názor, ako hodnotia seba a ako hodnotia prácu v skupine.
Chcela by som ako chemička s praxou vyjadriť uznanie RNDr. Helene Vice
novej, vyučujúcej chémie. Žiakov treba v rámci prírodných vied, teda aj na ho
dinách chémie, viesť k bádaniu. Z pozorovania samostatnej práce siedmakov
na tejto vyučovacej hodine nám bolo jasné, že pani učiteľka žiakov k bádaniu
a objavovaniu pravidelne vedie. Nielenže veľmi dobre zvolila motiváciu a žiaci si
zopakovali a prakticky precvičili viacero metód oddeľovania zmesí, ale aj praco
vali ako tím. A to je veľmi dôležité. Hodina ma inšpirovala a určite ju s mojimi
žiakmi – v rámci vyučovacej hodiny alebo chemického krúžku – zrealizujem.
Na záver vyjadrujem veľké ďakujem.
PaedDr. Slávka Franková
ZŠ Michala Tareka Abrahám
slavka.evelyn.frankova@gmail.com
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Deti zo Zákopčia experimentovanie baví
Chémia, fyzika – koľkí sa zamračia pri názve týchto
predmetov? Zhodneme sa, že nepatria medzi obľúbe
né predmety v škole. To, že sa s nimi dá aj skamarátiť,
nám dokazujú školáci zo ZŠ Zákopčie. Už druhý školský
rok pracuje v škole krúžok Hokus-pokus pod vedením
Mgr. Lenky Pasekovej, na ktorom sa deti zoznamujú so za
ujímavosťami z chémie a fyziky a realizujú rôzne pokusy.
Všetko sa to deje napriek tomu, že v škole nie je odborná
učebňa a žiaci pracujú s látkami a materiálmi, ktoré môžu
použiť aj doma. Okrem toho, že sa naučia mnohé veci za
ujímavou formou, sa aj aktívne zapájajú do rôznych sú
ťaží. Spomenieme napr. medzinárodnú súťaž Pohár vedy,
celoslovenské súťaže Labák, Objavujeme čaro chémie.
Práve v súťaži Objavujeme čaro chémie získala Dominika Plačková, žiačka siedmej triedy, vo svojej kategórii
1. miesto. Záujem o vedu zvyšujú aj žiaci rovesníckym učením, kde
si tí najstarší pripravia hodinu pokusov pre mladších žiakov, kto
rí to niekedy vnímajú tak, akoby k nim prišli kúzelníci. Veríme, že
sa nechuť k prírodovedným predmetom bude čoraz viac vytrácať.
Mladým vedátorom zo Zákopčia prajeme veľa ďalších zaujímavých
pokusov a úspechov.
Mgr. Lenka Paseková
ZŠ Zákopčie
Zákopčie č. 957
pasekova.lenka1@gmail.com

Živá periodická tabuľka z Kamenca pod Vtáčnikom

V týždni od 13. 11. do 16. 11. 2017 sa uskutočnil v našej škole už 2. ročník Týždňa vedy a techniky. Starší
žiaci (7., 8. a 9. ročník) si pripravili zaujímavé pokusy, ktoré prezentovali pred zvedavým obecenstvom mlad
ších žiakov. Žiaci, ktorí sa stretávajú v ŠKD, vytvorili s pani vychovávateľkou pekného recyklorobota. Šiestaci
sa tiež nedali zahanbiť – pripravili pre spolužiakov prezentácie o slovenských vynálezcoch a nakreslili bájne
stroje. Veru, taký mlynček na učenie by sa zišiel v každej školskej lavici! Deviatačky pripravili s pani riaditeľkou
pre prváčikov voňavé mydielka. Vo štvrtok sa predvádzali programovateľné roboty Beebot a Lego robot AV3
a, samozrejme, modely na ovládanie, ktoré priniesli žiaci.
Viete, že existuje 118 chemických prvkov? Je ich presne toľko, koľko je žiakov v našej základnej škole. Na spo
ločnej fotografii nájdete aj pedagógov, ktorí zastúpili chýbajúcich žiakov.

Ing. Eleonóra Borovičková
ZŠ, Školská 192/8
Kamenec pod Vtáčnikom

eleonora.borovickova@gmail.com
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Rôzne

Voda v centre pozornosti s Eco H2O tour
Ako efektívne, zábavne a poučne
šíriť osvetu o vode medzi mladými
ľuďmi? Originálnym spôsobom
sa tejto úlohy chopil Thomas Puskailer s projektom Eco H2O tour,
na ktorom spolupracuje so vzdelávacím programom BVS Modrá
škola – voda pre budúcnosť a OZ
Strom života. O tom, čo vznikne,
keď sa spojí skvelý nápad, hudobný
i herecký talent, odbornosť a zanietenosť si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.
ECO TOUR je platforma, ktorá sa už niekoľko rokov snaží priblížiť tematiku životného prostredia a ekológie
žiakom a študentom základných a stredných škôl na Slovensku. Po témach recyklácie skla (Eco glass tour) či
ekologickej doprave (Eco mobility tour) tak prichádza prostredníctvom Eco H2O tour na rad práve voda. Ide
o pokračovanie série úspešných eko-výchovných koncertov, ktorých súčasťou sú súťaže, kvíz, eko-pesničky či
krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu.
Hodinový interaktívny program zaujme hneď od začiatku všetky vekové kategórie, a to nielen zásluhou profesionálov, ktorými Thomas Puskailer, Martin Madej a Ondrej Antálek nepochybne sú, ale tiež vďaka prepracovanej
obsahovej náplni, na ktorej sa spolupodieľal tím Modrej školy. Výsledkom je, že žiaci si popri zábave osvoja aj nové
poznatky z oblasti vodárenského kolobehu, odhalia, koľko vody sa skrýva v jednotlivých potravinách, a spoznajú,
čo sa skrýva pod pojmom „virtuálna voda“. To všetko v sprievode vtipných komentárov účinkujúcich, tematicky
prespievaných známych hitov, ako napr. Despachito či Gangam style, a pomocou zaujímavých kulís.
V uplynulom roku sa v rámci Eco H2O tour projektu uskutočnilo spolu 24 koncertov naprieč celým Slovenskom. Vždy sa pritom stretli s nadšením žiakov i pedagógov. O priebehu projektu v roku 2017 sme sa rozprávali
s jeho iniciátorom a hlavným účinkujúcim Thomasom Puskailerom.
Prečo si sa rozhodol osloviť s ponukou spolupráce vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť?
„Modrá škola je zameraná na vodu a jej hlavným programom je systematické budovanie pozitívneho vzťahu
mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život
človeka. Experti na vodu, ktorí dlhé roky učia deti, mi veľmi pomohli pri vzniku Eco H2O Tour.“
Ako by si zhodnotil doteraz realizované koncerty Eco H2O tour?
„Inak hodnotiť ako na výbornú sa to nedá. Deti a dokonca aj učitelia si koncerty chvália, a to vďaka skvelým
účinkujúcim a pestrému programu a zaujímavým témam.“
Ovplyvnil tento projekt nejakým spôsobom tvoj postoj k vode?
„Vždy som si vážil vodu, šetrím ňou všade. Keď som sa dozvedel, že na Žitnom ostrove máme zásoby podzemnej
vody približne pre 13,5 milióna ľudí, ostal som v nemom úžase. Prostredníctvom Eco H2O tour som sa naučil aj nové
spôsoby šetrenia vody.“
Aké posolstvo v sebe nesie projekt Eco H2O tour?
„Aby si mladí ľudia vodu viac vážili. Nebrali ju ako samozrejmosť, ale ako vzácny zdroj života, bez ktorého by sme
sa nezaobišli a ktorý nesmieme znečisťovať. Učiť všetky generácie ľudí, aby vodu chránili a správali sa k nej tak, ako
si to najvzácnejšia tekutina zaslúži.“
Ak aj vás myšlienka Eco H2O tour zaujala, neváhajte a vydajte sa aj s vašou školou po ceste vody od prameňa
k ústiu, spoznajte kolobeh vody a jej význam pre človeka a popremýšľajte spolu s nami nad spôsobom, ako ju
chrániť a šetriť ňou. Veríme, že aj v roku 2018 bude rozbehnutá šnúra koncertov úspešne pokračovať a budeme
môcť opätovne podporiť zmysluplné šírenie osvety o vode medzi mladými ľuďmi. Pre viac informácií o projekte
Eco H2O tour navštívte stránku www.ecotour.sk alebo www.modraskola.sk.
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
lucia.skamlova@bvsas.sk
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Jazykové okienko
Kedy keď a kedy kedy?
Odpoveď na túto kostrbatú otázku by mala zaujímať tých, ktorí si často nesprávne zamieňajú dve blízke slová keď a kedy. No mnohí ani netušia, že
urobili chybu, keďže tieto slová chápu ako významovo rovnocenné.
Napíšem, kedy sa vrátim.
Žiaci nevedeli, kedy má začať tvorivá dielňa.
V týchto súvetiach príslovka kedy uvádza vedľajšiu vetu predmetovú, odpovedá na otázku, akú informáciu dám niekomu vedieť alebo čo netušili žiaci.
Napíšem, keď sa vrátim.
Usilovní žiaci mohli na konci týždňa, keď pozbierali všetky pečiatky, získať
titul Malý vedec.
V uvedených súvetiach uvádza vedľajšia veta príslovková časová údaj časový. Časové vymedzenie si možno
overiť aj tak, že v hlavnej vete možno použiť príslovku potom alebo zámennú ukazovaciu príslovku vtedy:
Napíšem ti (potom/vtedy), keď sa vrátim.
Najčastejšie sa objavuje chyba, ak sa v spojkovom uplatnení používa kedy používa v prípadoch, v ktorých sa
významový vzťah medzi hlavnou a vedľajšou vetou má vyjadriť podraďovacou spojkou keď.
Vyvrcholením týždňa vedy a techniky bol vedecký jarmok, kedy (správne keď) sa návštevníkom školy predstavili
všetky vedy naraz.
Bol november 2012, kedy (správne keď) sme prvý raz zorganizovali pokusy pre verejnosť.
Žijeme v dobe, kedy (správne keď) sme v súvislosti s chemickými látkami strašení takmer dennodenne.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

2. 2. 2018 na 6. národnej konferencii učiteľov chémie odštartovala súťaž Skús pokus 2, určená žiakom
2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom.
Pozrite si propozície súťaže, motivačné video a zapojte sa!
http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2018/uvod

