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Na úvod

Na úvod

Milí čitatelia nášho mesačníka Dnešná 

škola – človek a príroda!

Dostalo sa mi veľkej cti „priložiť malý 

kamienok do krásnej mozaiky“ múdrostí, 

informácií, rozhovorov na najaktuálnejšie 

témy nášho školstva, ale aj zábavy i inšpirácií 

najrôznejšieho druhu, ktoré obsahuje aj 

šieste číslo nášho časopisu.

Uvedené témy v ňom som poňala akoby životné momenty, ktoré píšu 

osobnosti pôsobiace v škole alebo inštitúciách, bez ktorých by škola nemohla 

fungovať. Pre jej úspešné fungovanie je potrebná dobrá legislatíva.

Keď má organizácia múdre vedenie, má veľké opodstatnenie v našom 

živote. V dnešnom čísle kamienok do mozaiky priložila osobnosť z Metodicko-

pedagogického centra v Bratislave.

Žiak musí nastaviť zrkadlo sám sebe aj svojmu okoliu. Jedným 

z dôvodov dosiahnutia tohto cieľa sú aj testy. Odborne o nich píše ďalšia 

osobnosť z Národného ústavu certifi kovaných meraní vzdelávania.

Zvykli sme si hovoriť, že žijeme rýchlo a na úkor seba, že rozmýšľame 

povrchne a  prvoplánovo. Možno je to aj preto, že hľadáme osobnosti na 

obrazovke našich televízorov a to nás zabíja, ruinuje naše duševné pochody. 

Keď si prečítate zaujímavý príspevok o  ďalšom skvoste nášho milého 

Slovenska, lepšie pochopíte rozmer osobnosti milujúcej potulky prírodou.

Skláňam sa pred kumštom akéhokoľvek druhu, ale keď má učiteľ natoľko 

rád svoje povolanie, že sa preňho stane poslaním, a  svojím plamienkom 

zapáli detskú zvedavosť, „vedeckou nocou“, alebo zaujímavými exkurziami, 

zistíme, že aj škola je inštitúciou plnou osobností.

Čo je zaujímavé, o tom treba písať. Pocity plné obdivu vyjadrujem aj 

k osobnosti stojacej na čele šintavskej školy, ku všetkým v tejto škole.

Ani na chvíľu som nezaváhala a k zoznamu osobností som na čestné 

miesto pripísala tie, ktoré sa každý mesiac podpisujú do kolónky „redakčná 

rada“.

Prajem Vám pokojné čítanie, radosť zo života a veľa dobrých priateľov 

vo Vašom okolí.
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Rozhovor s osobnosťou

S námestníčkou generálnej riaditeľky 

Metodicko-pedagogického centra 

PaedDr. Darinou Výbohovou, PhD.

Predstavte nám, prosím, prácu Vašej inštitúcie.

Činnosť Metodicko-pedagogického centra (MPC) je zame-

raná na výkon metodickej činnosti a ďalšie vzdelávanie pedago-

gických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogic-

kých zamestnancov škôl a  školských zariadení. Tak ako mnohé 

iné inštitúcie rezortu školstva, aj MPC sa už pred rokmi vydalo 

cestou ekonomických a organizačných zmien v podmienkach re-

formy školského vzdelávania, novej legislatívy s poslaním zlepšiť 

status učiteľskej profesie kontinuálnym vzdelávaním. 

V  roku 2013 MPC realizovalo svoju činnosť prostredníctvom generálneho riaditeľstva, troch 

regionálnych pracovísk a šiestich detašovaných pracovísk. Hlavným cieľom MPC je umožniť peda-

gogickým a  odborným zamestnancom škôl a  školských zariadení (ďalej PZ a  OZ) rozvoj profesij-

ných kompetencií prostredníctvom široko koncipovanej ponuky vzdelávacích aktivít MPC v súlade 

s platnou legislatívou a prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR. Ponuka MPC bola vytvorená v rámci od-

borných aktivít národných projektov a aktuálne ju tvorí 449 akreditovaných programov kontinuálne-

ho vzdelávania (ponúkame programy na rozvoj profesijných kompetencií vedúcich pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl a ŠZ, ďalej vzdelávanie zamerané na rozvoj profesijných kompeten-

cii v  oblasti integrácie detí a  žiakov, na uplatňovanie nových progresívnych foriem a  metód práce 

vo výchovno-vzdelávacej činnosti a výučbe, na didaktické postupy orientované na rozvoj kľúčových 

kompetencií detí a žiakov, na rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov, na využívanie prostriedkov IKT vo 

výchovno-vzdelávacom procese atď.). 

V rámci rozvíjania profesijných zručností pedagogických zamestnancov sa v budúcnosti budeme 

orientovať na rozvoj psychodidaktických kompetencií a diagnostických kompetencií učiteľa na seba-

rozvoj učiteľa. Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvoju školy prostredníctvom programov smeru-

júcich ku škole ako celku v jej kvalitatívnych znakoch a rozvoju autoevalváciou.

Nebolo by možné doplniť do činnosti Vašej inštitúcie aj priamu metodickú činnosť v školách?

Vnímame požiadavku, žeby pedagogickí zamestnanci privítali viac priamej metodickej činnosti 

na školách, pripomínajú sa metodické dni a otvorené hodiny, ktoré sa predtým organizovali v rám-

ci okresov. Učitelia, ktorí sa zúčastňujú na našich podujatiach, oceňujú možnosť stretnutia s  inými 

kolegami a priestor na odbornú diskusiu. MPC už dnes podľa možností reaguje na požiadavky škôl 

a realizuje vzdelávanie školských kolektívov v priestoroch vlastnej školy. Treba však pripomenúť, že 

v minulosti existoval celoštátny Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov (neskôr transformovaný na 

Ústredné metodické centrum), krajské pedagogické ústavy (po transformácii metodické centrá) a na 

úrovni okresov okresné pedagogické strediská (neskôr metodické oddelenia školských správ), ktoré 

metodické dni organizovali. Dnes z toho zostalo jedno Metodicko-pedagogické centrum, ktoré má 

síce pracoviská po celom Slovensku, ale v personálnom zastúpení zatiaľ nie je dlhodobo rovnocenné 

možnostiam z minulosti. Prioritne musíme plniť požiadavky učiteľov v oblasti kontinuálneho vzdelá-

vania a atestácií, no napriek tomu sa chceme v budúcnosti viac orientovať aj na partnerskú spoluprácu 

so školami a školskými zariadeniami.
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Rozhovor s osobnosťou

Pri tvorbe národného projektu PKR sme vytvorili priestor a zdroje na realizáciu takejto činnos-

ti a  na aktívnejšie zapojenie PZ a  OZ do zdieľania praktických skúseností. Z  rozpočtovej položky 

národného projektu PKR 8.1.5.1 Odborný poradca vo vzdelávaní bude realizovaná takáto podpora 

prostredníctvom troch iniciatív:

1. Realizácia minimálne 3 kôl výzvy na spracovanie osvedčených pedagogických skúseností/osved-

čených skúseností odbornej praxe (OPS/OSO). Cieľom je prezentovať a koordinovať rozširovanie 

a adaptáciu najlepšej národnej a medzinárodnej praxe pedagogických zamestnancov škôl a škol-

ských zariadení bez ohľadu na ich vyučovací a výchovný jazyk, v ktorých sa uskutočňuje výchova 

a vzdelávanie podľa školských vzdelávacích a výchovných programov, ako aj bez ohľadu na ich 

zriaďovateľa.

 OPS/OSO spracúvajú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení na základe 

dohody o vykonaní práce a slúžia aj ako študijné materiály na podporu realizácie už existujúcich 

vzdelávacích programov alebo ako námety na tvorbu nových programov kontinuálneho vzdeláva-

nia. Mapujú a vyhodnocujú príklady dobrej aplikácie inovatívnych metód a foriem v pedagogickej 

praxi a v praxi odborných zamestnancov. OPS a OSO sa môžu týkať rôznych situácií a problémov 

z výchovno-vzdelávacieho alebo poradenského procesu v školách a školských zariadeniach. Výzvy 

sú zverejňované na webovom sídle MPC: http://www.mpc-edu.sk a zasielané školám a školským 

zariadeniam elektronickou poštou. Počas doterajšieho priebehu národného projektu PKR od roku 

2010 MPC vyhlásilo a  realizovalo 5 kôl výziev, ktorých sa zúčastnilo celkom 415 spracovateľov 

OPS/OSO.

2. Realizácia „klubov tvorivých učiteľov“ (ďalej len klubov), ktorí pod odborným vedením učiteľov kon-

tinuálneho vzdelávania (UKV) z radov zamestnancov MPC budú plánovať a organizovať stretnutia 

pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach, resp. na regionál-

nej, až celoslovenskej báze. Aktuálne máme v úmysle vytvoriť špecifi cké kluby pre prírodovednú, 

čitateľskú a matematickú gramotnosť. V rámci klubov budú informačné a metodické stretnutia, kde 

budú prezentované vytvorené OPS/OSO, PZ a OZ si budú vymieňať skúsenosti a spoločne riešiť 

aktuálne odborno-metodické problémy ich pedagogickej praxe. Stretnutia klubov sa uskutočnia vo 

vybudovaných učebniach kontinuálneho vzdelávania (UčKV). Čerpanie položky bude realizované 

cez dohody o vykonaní práce (DoVP), ktoré budú uzatvorené s vedúcimi klubov, resp. s tými PZ 

a OZ, ktorí budú aktívne pripravovať činnosť klubových stretnutí, budú viesť stretnutia klubov a pí-

somne sumarizovať ich činnosť (príprava, vedenie a písomné spracovanie záverov diskusií, návrhov 

a odporúčaní z činnosti klubov).

3. Realizácia odborného poradenstva vo vzdelávaní pre školy, pri príprave školských lídrov, školských 

vzdelávacích programov (ďalej ŠkVP) a plánov kontinuálneho vzdelávania (PKV). Poradenstvo bu-

de realizované cez DoVP, ktoré budú uzatvorené so zamestnancami vybraných škôl, v ktorých má 

MPC zriadené učebne kontinuálneho vzdelávania, s tzv. „školskými lídrami“, ktorí budú v školách 

realizovať vzdelávanie a odborné poradenstvo pri príprave nových školských vzdelávacích progra-

mov a plánov kontinuálneho vzdelávania.

Predstavte nám projekty EU, ktoré realizujete v rámci Vašej inštitúcie.

V roku 2014 MPC pokračuje v implementácii piatich národných projektov spolufi nancovaných 

zo zdrojov EÚ:

NP MAT – Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania. 

Trvanie projektu:  05/2009 – 09/2014

Ambíciou projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov materských 

škôl zabezpečiť implementáciu obsahovej reformy školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektív-

ny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických 
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Rozhovor s osobnosťou

zamestnancov materských škôl v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spo-

ločnosti. V projekte MAT sme v roku 2012 školili 2860 nových pedagogických zamestnancov. 

Prioritné odborné aktivity sa dajú zhrnúť v bodoch:

1. Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy.

2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl.

3. Edukačný portál a tvorba edukačných materiálov.

4. Odborné stáže a odborné exkurzie.

5. Odborné semináre a odborné konferencie.

6. Zariadenie a vybavenie MŠ (výpočtová technika, digitálne technológie, digitálne pomôcky).

NP PKR – Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov. 

Trvanie projektu: 10/2009 – 12/2014

Cieľom NP PKR je vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. 

Očakávané výsledky projektu PKR možno stručne zhrnúť do niekoľkých bodov:

• Rozvoj ľudských zdrojov v školstve: modernizácia vzdelávacieho procesu v školách realizovaná od-

borne pripravenými absolventmi štúdia.

• Zvyšovanie profesionality učiteľského povolania nastavením procesu kontinuálneho vzdelávania 

s implementáciou štandardov kvality a nástrojov hodnotenia odborných kompetencií.

• Uspokojenie požiadaviek zamestnancov rezortu školstva – ich výberu a dopytu vzdelávacích potrieb 

s možnosťou získania kreditov a zvyšovania osobného kariérneho rastu a platového zaradenia.

• Technologická a materiálna podpora edukačného prostredia v školách (IKT, edukačný portál a nové 

učebné zdroje).

• Vytváranie kvalitného edukačného prostredia s cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov regionál-

neho školstva (v súlade so závermi medzinárodného merania PISA a iných hodnotení kvality vzde-

lávania v SR).

Ak počítame všetky vzdelávacie skupiny, tak v  roku 2012 sa uskutočnilo vzdelávanie v  2  210 

vzdelávacích skupinách a na vzdelávaní sa zúčastnilo 43 896 účastníkov. Bolo vydaných spolu 20 524 

osvedčení o ukončení vzdelávania. S veľkou mierou pravdepodobnosti budú ukazovatele za rok 2013 

obdobné, sumarizácia a vyhodnotenie aktuálne prebieha v rámci spracovania monitorovacej správy 

projektu.

NP MRK I – Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít.

Trvanie projektu: 10/2011 – 01/2015

Jeho cieľom je vytvorenie podmienok na základných školách skvalitnením výučby a zlepšením vý-

chovno-vzdelávacích výsledkov primárne žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ale zároveň 

prináša výhody pre všetkých žiakov základných škôl rozvíjaním ich vzdelávacích potrieb. Celodenný 

výchovný systém má podporiť desegregáciu v školstve a prispievať k vytvoreniu otvorenej, multikultúrnej 

a pozitívnej atmosféry na školách. Spolu 200 škôl zapojených do projektu sa nachádza vo všetkých kra-

joch Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. Celkovo 2 700 pedagogických zamestnancov, 

z toho 200 koordinátorov národného projektu v ZŠ a 2 500 učiteľov a vedúcich záujmových útvarov 

spolupracuje pri implementácii celodenného výchovného systému. V každej zapojenej ZŠ pôsobia 

dvaja pedagogickí asistenti, ktorých je v 200 ZŠ spolu 400.

NP MRK II – Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Trvanie projektu: 02/2013 – 11/2015

Chceme skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných za-

mestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z  marginalizovaných rómskych ko-

munít podporiť ich sociálnu inklúziu na predprimárnom stupni školskej sústavy.
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Súčasťou MPC je aj Rómske vzdelávacie centrum Prešov (ROCEPO), ktoré realizovalo dvojročné 

kvalifi kačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zaria-

deniach a spolupodieľa sa na odborných aktivitách MRK I a MRK II. 

NP AMV – Aktivizujúce metódy vo výchove.

Trvanie projektu: 06/2013 – 11/2015

Podstatným zdrojom informácií a  podnetov pre mladú generáciu sú dnes médiá, ale mediál-

nej gramotnosti sa v školách doteraz nevenovala primeraná pozornosť. Nové technické prostriedky 

a učebné zdroje sú tiež výzvou pre pedagógov, ktorí sa s nimi v priebehu prípravy na povolanie ne-

stretli. Chceme dosiahnuť, aby pedagogický zamestnanec v oblasti výchovy vedel pripraviť a realizovať 

zmysluplné aktivity s využitím interaktívnych audiovizuálnych pomôcok. Dôležitou úlohou projektu 

je naučiť účastníkov vnímať, hodnotiť a  využiť obsah médií tak, aby to mohli použiť na zlepšenie 

mediálnej gramotnosti svojich žiakov. Realizačne je projekt zameraný na prezenčné a dištančné vzde-

lávanie prostredníctvom moderného komunikačného systému v kombinácii s interaktívnymi zaria-

deniami a edukačnými balíčkami. Projekt oslovuje novú cieľovú skupinu škôl a školských zariadení. 

Celkovo počítame s cieľovou skupinou 7 500 pedagogických a odborných zamestnancov. Do projektu 

budú zapojené školské kluby, centrá voľného času, špeciálne školy, materské školy, internátne špeciál-

ne školy, základné umelecké školy (ZUŠ), konzervatóriá a stredné umelecké školy.

Hovorí sa o zmenách v kontinuálnom vzdelávaní. Aké navrhujete zmeny v tejto oblasti? 

Kontinuálne vzdelávanie je legislatívne ukotvené a  prípadné zmeny musia prísť predovšetkým 

v legislatíve. Ministerstvo pripravuje novelu zákona č. 317/2009 Z. z. O konkrétnostiach je teraz ešte 

predčasné hovoriť.

Položili sme ešte tieto otázky:

Dnes sa opäť hovorí o zlučovaní priamo riadených inštitúcií. Je podľa Vás možné zlúčiť Vašu 

inštitúciu s inou, napr. so Štátnym pedagogickým ústavom?

Ako spolupracujete s MŠVVaŠ SR a ostatnými priamoriadenými organizáciami?

Zaregistrovala som na Vašej stránke, že MPC prijalo odborníkov na predprimárne vzdeláva-

nie z Ruskej federácie. Prečo? Čo je cieľom tohto kroku? Nemáme dosť odborníkov u nás?

Dnes MPC funguje ako jedna inštitúcia s  detašovanými pracoviskami. Je táto organizačná 

štruktúra vyhovujúca? Nie je potrebné posilniť učiteľov kontinuálneho vzdelávania v regiónoch?

Čo Vás teší a čo trápi na Vašej práci?

Odpovede nájdete v budúcom čísle.

Ďakujem za rozhovor.

Helena Vicenová
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Legislatíva v oblasti 

základných škôl
V minulom čísle sme uverejnili Zmeny v legislatíve v oblasti základných škôl, uvedené vo vlád-

nom návrhu zákona, schválenom Národnou radou Slovenskej republiky 4. decembra 2013, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony, 

v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Na doplňujúce otázky redakcie súvisiace s  pedagogickou dokumentáciou poskytol odpovede 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD., hovorca ministra a riaditeľ tlačového a informačného odboru Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V poznámke k pedagogickej dokumentácii sa uvádza: „Vypúšťajú sa učebné plány, učebné os-

novy, vzdelávacie štandardy, ktoré sú súčasťou školského alebo Štátneho vzdelávacieho programu“.

1. Máme tomu rozumieť tak, že novelou sa zrušila dokumentácia školy: štatút školy, plán práce 

školy, tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých učebných predmetov?

 Áno, z pedagogickej dokumentácie sa vypúšťa štatút školského zariadenia, keďže podstatným do-

kumentom zriadenia školy alebo školského zariadenia je zriaďovacia listina. Pedagogická doku-

mentácia sa redukuje taktiež o plán výchovno-vzdelávacej činnosti či plán práce školy. Zásadnou 

zmenou je vypustenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých učebných predmetov, 

a to z dôvodu, že bude v kompetencii jednotlivých škôl rozhodovať o potrebe ich tvorby v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

2. Vypúšťajú sa učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, ktoré sú súčasťou školského 

vzdelávacieho programu (ŠkVP), t. j. budú tieto veci v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP)?

 Z pedagogickej dokumentácie sa taktiež vypúšťajú učebné plány, učebné osnovy, ktoré sú súčasťou 

školského vzdelávacieho programu, čo sa považuje za základný dokument školy, preto nie je po-

trebné ich samostatne vypracovávať. Ďalej sa vypúšťajú vzdelávacie štandardy, ktoré sú súčasťou 

štátnych vzdelávacích programov a ktoré vydáva ministerstvo školstva a nie je opodstatnenosť, aby 

sa viedli ako pedagogická dokumentácia školy. 

3. Čo všetko bude obsahom ŠVP? Aj učebný plán? Aj učebné osnovy podľa ročníkov?

4. Čo bude obsahom ŠkVP?

 Novela sa netýka § 6 – Štátny vzdelávací program a § 7 – školský vzdelávací program, pôvodné 

ustanovenia zostávajú zachované. (ods. 4)*

5. Učiteľ bude učiť podľa učebných osnov ŠVP? A bude si robiť tematický výchovno-vzdelávací 

plán (TVVP) bez možnosti kontroly ako dokument na úrovni školy?

TVVP nie sú súčasťou pedagogickej dokumentácie, z § 11 ods. 3 písm. z) bolo vypustené. Dôvodom 

je kompetencia jednotlivých škôl rozhodovať o potrebe ich tvorby v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu, nebudú preto predmetom kontroly.

Pedagogickú dokumentáciu po novom tak tvoria:

• triedna kniha, 

• triedny výkaz, 

• katalógový list žiaka,

• osobný spis dieťaťa,

• denník evidencie odborného výcviku,

• protokol o maturitnej skúške, 
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• protokol o záverečnej skúške,

• protokol o absolutóriu,

• protokol o komisionálnych skúškach,

• denný záznam školského zariadenia, 

• protokol o štátnej jazykovej skúške,

• denník výchovnej skupiny,

• rozvrh hodín,

• školský poriadok.

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

hovorca ministra a riaditeľ tlačového a informačného odboru 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 

* § 6

Štátne vzdelávacie programy 
(1) Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa 

tohto zákona na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje Minister-

stvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). 

(2) Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie vydáva ministerstvo školstva po prerokova-

ní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslo-

venskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti; pre zdravotnícke 

študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania 6) vydáva tieto progra-

my Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“). 

(3) Štátne vzdelávacie programy pre odbory vzdelávania v  školách v pôsobnosti iných ústredných 

orgánov štátnej správy vydávajú tieto ústredné orgány štátnej správy, vo veciach všeobecne vzde-

lávacích predmetov, po dohode s ministerstvom školstva. 

(4) Štátne vzdelávacie programy obsahujú 

a) názov vzdelávacieho programu, ktorý je súčasne názvom odboru vzdelávania; v stredných od-

borných školách aj názvom skupiny odborov vzdelávania, 

b) konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade s § 4, 

c) stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho ucele-

nej časti, 

d) profi l absolventa, 

e) vzdelávacie oblasti, 

f) charakteristiku odboru vzdelávania, jeho dĺžku, formu výchovy a vzdelávania a podmienky 

prijímania uchádzača, 

g) vzdelávacie štandardy

h) formy praktickej výučby, 

i) rámcové učebné plány, 

j) vyučovací jazyk podľa § 12, 

k) organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdeláva-

nia podľa § 54, 

l) spôsob, podmienky ukončovania výchovy a  vzdelávania a  vydávanie dokladu o  získanom 

vzdelaní, 

m) povinné personálne zabezpečenie, 

n) povinné materiálnotechnické a priestorové zabezpečenie, 

o) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, 

p) osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde-

lávacími potrebami, najmä materiálne a personálne, vrátane špeciálnej kompenzačnej, rehabi-

litačnej, didaktickej a audiovizuálnej techniky vyžadovanej vzhľadom na príslušný druh a stu-

peň zdravotného postihnutia, 
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q) zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.

(5) Štátne vzdelávacie programy podľa odseku 4 pre zdravotnícke študijné odbory obsahujú aj požia-

davky zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k príslušnému študijnému odboru. 

(6) Pre príslušný odbor vzdelávania je Štátny vzdelávací program záväzný pre 

a) vypracovanie školského vzdelávacieho programu, 

b) tvorbu a posudzovanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, 

c) hodnotenie škôl a pre hodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi. 

§ 7

Školský vzdelávací program 
(1) Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje vý-

chova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. 

(2) Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v ra-

de školy; školské vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie aj po prerokovaní so zamestnáva-

teľom alebo s právnickou osobou, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

podľa osobitného predpisu 6a) (ďalej len „stavovská organizácia“). Zriaďovateľ si môže vyžiadať 

od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie. 

(3) Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzde-

lávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. 

(4) Školský vzdelávací program obsahuje 

a) názov vzdelávacieho programu, 

b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, 

c) stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo 

jeho ucelenej časti, 

d) vlastné zameranie školy, 

e) dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania, 

f) učebné osnovy, 

g) učebný plán, 

h) vyučovací jazyk podľa § 12, 

i) spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, 

j) personálne zabezpečenie, 

k) materiálno-technické a priestorové podmienky, 

l) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, 

m) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov, 

n) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, 

o) požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 

(5) Ak škola vzdeláva začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom 

individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov urče-

ných pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žia-

kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

(6) Školským vzdelávacím programom môže byť aj medzinárodný program, ktorý sa uskutočňuje po 

písomnom súhlase ministerstva školstva a je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

podľa tohto zákona. 

(7) Súlad školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princíp-

mi výchovy a vzdelávania ustanovenými týmto zákonom kontroluje Štátna školská inšpekcia. 7) 

(8) Ak ide o novozriaďovanú školu, odborné vypracovanie školského vzdelávacieho programu zabez-

pečí zriaďovateľ školy a prikladá ho k žiadosti o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení 

podľa osobitného predpisu. 8) 

(9) Školský vzdelávací program zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste.
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Testovanie – neoddeliteľná súčasť 

súčasného vzdelávania
Pre úspešnosť v akejkoľvek činnosti potrebuje každý z nás informácie o tom, aký výkon v  jed-

notlivých etapách konkrétnej činnosti, prípadne po vykonaní celej činnosti podal. Význam takýchto 

informácií narastá v prípade, ak úspešnosť našej činnosti priamo ovplyvňuje úspešnosť ďalších ľudí. 

Vzdelávanie je zložitý a veľmi dlhodobý proces, ktorého úspešnosť podmieňuje aj kvalitné diagnos-

tikovanie. Jednou z diagnostických metód je testovanie, ktoré umožňuje získanie cenných informácií 

o tom, aká je úspešnosť žiaka. Na základe týchto informácií môžeme formulovať zistenia o priebehu 

etáp vzdelávania vo vzťahu k žiakovi, učiteľovi, školy ale aj školstva na národnej úrovni. Výsledky tes-

tovania majú teda veľký potenciál ovplyvňovať ďalšiu kvalitu vzdelávania a je mu preto v súčasnosti 

venovaná veľká pozornosť a na jeho kvalitu sú kladené vysoké požiadavky. Zostavenie kvalitného testu 

je veľmi náročný a dlhodobý proces, ktorý vychádza z teoretických východísk testovania ako jednej 

z oblastí pedagogického diagnostikovania.

Podľa Gavoru [1] je test objektívny a ekonomický prostriedok na hodnotenie vedomostí a zručností 

žiakov. Aby test mohol plniť svoje funkcie, musí mať isté špecifi cké vlastnosti. Základnou vlastnosťou 

testu je jeho objektívnosť. Znamená to vylúčenie náhodných a subjektívnych činiteľov pri testovaní. 

Objektívnosť je zabezpečená správnym výberom úloh, zhodnými podmienkami testovania a rovna-

kým spôsobom testovania. Dôležitými vlastnosťami sú aj validita a reliabilita testu. Validita testu je 

schopnosť testu merať to, čo merať má. Sledujeme rôzne druhy validity, napr. obsahovú validitu testu, 

ktorá stanovuje, do akej miery je obsah testu v súlade s obsahom testovaného učiva. Konštruktová 

validita je miera, ktorou daný test meria konštrukt, ktorý je predmetom testovania, napr. vedomosť, 

zručnosť alebo tvorivosť. Súbežná validita sa zisťuje porovnaním výsledkov testu s istým kritériom, 

napr. známkou, výsledkom iného testu. Ďalšou významnou vlastnosťou testu je reliabilita testu, ktorá 

vypovedá o presnosti a spoľahlivosti testu. Reliabilitu testu je možné zistiť opakovaním testu s tými 

istými žiakmi alebo použitím dvoch ekvivalentných variantov testu tým istým žiakom. Citlivosť testu 

je taktiež dôležitou vlastnosťou testu. Charakterizuje schopnosť testu rozlíšiť žiakov s veľmi dobrými 

vedomosťami od žiakov s malými vedomosťami.

Testy používané v  pedagogickej praxi možno triediť podľa viacerých kritérií [2]. Podľa formy 

zadania rozlišujeme testy zadané na papieri, ústne, elektronicky, špeciálne a kombinované. Podľa po-

vahy testovanej činnosti delíme testy na kognitívne a psychomotorické. Rozsah použitia testov ich 

delí na školské testy a testy širokého použitia. Tematický rozsah vymedzuje testy na monotematické 

a polytematické. Miera špecifi ckosti testu člení testy na test výsledkov vzdelávania a testy študijných 

predpokladov. Podľa časového zaradenia do výučby rozlišujeme vstupné, priebežné a výstupné testy. 

Interpretácia výsledkov testovania delí testy na rozlišujúce a overujúce.

Základnou jednotkou každého testu je testová úloha. Každá testová úloha má presnú stavbu – 

úvodnú informáciu, kmeň úlohy (zadanie) a charakterizovaný spôsob odpovede. 

Formulovanie úlohy má presné pravidlá, napr. zvoliť optimálnu formu úlohy vzhľadom k  cie-

ľu testovania, netestovať iné vedomosti ako určuje cieľ testovania, korektnosť voči pohlaviu, regiónu 

a pod., jednoznačnosť úlohy, stručnosť, viacnásobná kontrola úlohy, pravdepodobné, nie zavádzajúce 

distraktory, logické radenie bez náznakov (dĺžka, štruktúra formulácií). Dodržiavanie uvedených pra-

vidiel je základným predpokladom pre vytvorenie testových úloh.
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Pri tvorbe každého testu autori vychádzajú z vyššie uvedených teoretických východísk, ktoré tvo-

ria základ pre vytvorenie kľúčového materiálu pre tvorbu testu – špecifi kačnej tabuľky. Jej úlohou je, 

aby mal test požadované vlastnosti. Zabezpečí, aby v nej boli primerane zastúpené testové úlohy z hľa-

diska oblastí testovaného učiva, náročnosti kognitívnych operácií, typov úloh a časovej náročnosti. Pre 

každú úlohu v teste sú teda presne zadefi nované požadované vlastnosti. 

Návrh špecifi kačnej tabuľky pre test z čitateľskej gramotnosti

ISCED1

Základné charakteristiky testu: počet položiek 40, 4 texty – ku každému 10 položiek.

Informácie uvedené v texte explicitne 10

Informácie uvedené v texte implicitne 10

Interpretácia a integrácia myšlienok 10

Význam obsahu, jazyka a textových prvkov 10

Počet uzavretých položiek – 24

Počet otvorených položiek – 16

Poradie 

úlohy

Typ 

úlohy

Kognitívna náročnosť Obsah 

1. text – 

Publicistický štýl

1 z Zapamätať si/faktické poznatky 

(vyhľadať v krátkom a žiakovi primeranom 

texte explicitne uvedenú informáciu 

Informácie uvedené 

v texte explicitne

2 z Porozumieť/faktické poznatky 

Rozpoznať hlavnú myšlienku 

Informácie uvedené 

v texte explicitne

3 z Porozumieť/faktické poznakty 

Detailne rozumieť textu 

Informácie uvedené 

v texte explicitne

4 z Analyzovať/faktické poznatky

Správne spracovať zavádzajúcu informáciu 

Informácie uvedené 

v texte explicitne

5 o Aplikovať/faktické poznatky

Interpretovať text na základe vlastných skú-

seností 

Informácie uvedené 

v texte implicitne 

6 o Analyzovať/faktické poznatky

Vyvodzovať jednoduché závery 

Informácie uvedené 

v texte implicitne 

7 o Analyzovať/konceptuálne poznatky

Správne spracovať nejednoznačné a negatív-

ne formulované myšlienky 

Informácie uvedené 

v texte implicitne 

8 z Porozumieť/konceptuálne poznatky 

Formulovať hlavnú myšlienku 

Informácie uvedené 

v texte implicitne 

9 z Aplikovať/konceptuálne poznatky

Využiť svoje skúsenosti pri vysvetlení textu 

Vzájomné vzťahy medzi 

informáciami, myšlien-

kami a operáciami 

10 o Aplikovať/konceptuálne poznatky

Využiť svoje skúsenosti pri vysvetlení textu 

Vzájomné vzťahy medzi 

informáciami, myšlien-

kami a operáciami 
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Po vypracovaní testu podľa špecifi kačnej tabuľky je test prísne posúdený nezávislými odborníkmi 

a následne pilotne overený na dostatočnej vzorke žiakov. Cieľom pilotáže je objaviť časti testu, ktoré 

nekorešpondujú so zadaním v špecifi kačnej tabuľke, a nedostatky v kvalite testových úloh. Po zreali-

zovaní pilotáže sa vypracuje položková analýza testu na základe posúdenia expertmi a štatistického 

vyhodnotenia. Sleduje sa predovšetkým počet žiakov, ktorí test riešili, počet žiakov, ktorí položku 

vôbec neriešili, počet žiakov, ktorí položku riešili, počet žiakov, ktorí úlohu riešili správne/nesprávne, 

citlivosť úlohy a validita položky. Zistenia z položkovej analýzy sú následne použité pri defi nitívnej 

úprave testových položiek.

Z  uvedeného je zrejmé, že zostavenie objektívneho, citlivého a  reliabilného testu vyžaduje dl-

hodobú prácu vysokokvalitného tímu odborníkov. Na Slovensku sa tejto činnosti venuje Národný 

ústav certifi kovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Jeho základnou činnosťou je pripravovať testy 

pre zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zabezpečenie ex-

terného testovania žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a zabezpečovanie medzinárodných meraní (PISA, TIMSS, 

PIRLS a i.). NÚCEM je od roku 2013 riešiteľom národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Jeho cieľom je vytvorenie 

rozsiahlej elektronickej databázy testových úloh a testov. Databáza bude sprístupnená školám zapo-

jeným do projektu. Učitelia si z nej budú môcť vytvoriť test zložený z kvalitných, overených úloh. 

Autormi úloh sú učitelia z praxe. Po absolvovaní vzdelávania aktívne tvoria testové položky, ktoré 

budú po ukončení procesu ich tvorby a overenia požadovanej kvality položky zaradené do elektronic-

kej databázy. Zvýšenie kvality vzdelávania bude zabezpečené používaním testov vytvorených z elek-

tronickej databázy úloh a zároveň zvýšením odbornosti učiteľov o tvorbe testov a testových položiek. 

Počas realizácie projektu vznikne databáza, ktorá by mala obsahovať približne 30 000 tisíc testo-

vých položiek a 150 testov. Okrem tradičného testovania žiakov zo slovenského jazyka a matematiky 

budú vytvorené a overené aj podmienky pre testovanie z iných vzdelávacích oblastí. Pri tvorbe úloh 

sú odlíšené úlohy zamerané na obsah jednotlivých predmetov a čitateľskú, matematickú a prírodo-

vednú gramotnosť. Zabezpečenie objektívnych informácií o výsledkoch vzdelávania na základných 

a stredných školách ovplyvní riadenie ďalšieho pedagogického procesu na úrovni učiteľa aj vedenia 

školy. Máme však ambíciu formulovať z výsledkov testovania aj odporúčania pre riadenie školstva na 

úrovni štátu. 

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

Hlavný garant tvorby úloh a testov

Národný ústav certifi kovaných meraní vzdelávania

Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

Elokované pracovisko: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

zuzana.hirschnerova@nucem.sk

[1] Gavora, P.: Akí sú moji žiaci? Bratislava : Enigma publishing, 2010. 216 s. ISBN 978-80-89132-91-1.

[2] Rosa, V.: Metodika tvorby didaktických testov. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. 69 s. 

ISBN 978-80-89225-32-3.
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Prírodovedná exkurzia 

žiakov 

z Ľubietovej
Žiaci štvrtého, piateho a  šiesteho roč-

níka Základnej školy s  materskou školou 

T. G. Masaryka v  Ľubietovej sa zúčast-

nili na exkurzii prírodovedného cha-

rakteru v  Lesníckom múzeu vo Zvolene 

a v Planetáriu v Žiari nad Hronom.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsob-

nosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody 

a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierko-

vé predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu 

prírody. Od 1. januára 2008 je začlenené pod LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica. Žiaci si 

rozšírili svoje poznatky o lese, lesných živočíchoch a rastlinách a dozvedeli sa, čo všetko sa dá vyrobiť 

z drevnej hmoty stromov.

Okrem spomínaného múzea sme so žiakmi navštívili aj Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána 

Hella v  Žiari nad Hronom, kde sme sa dozvedeli o  nových súvislostiach ohľadom našej planéty 

a Slnečnej sústavy. Počasie nám v tento deň neprialo, preto sme nemohli navštíviť tzv. pozorovateľňu, 

kde je možné v prípade priaznivého počasia prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať Slnko.

Našim žiakom sa exkurzia veľmi páčila, keďže sa práve o tých-

to veciach učia, alebo sa učili na prírodovede, vlastivede, biológii, 

či geografi i. Keď budú starší, budú sa s nimi stretávať aj na fyzike. 

Na veľa otázok vedeli správne a pohotovo odpovedať, čo nás ako 

učiteľov, ktorí sme s nimi boli, veľmi potešilo. Takýmto spôsobom 

boli zachované aj medzipredmetové vzťahy a žiaci tiež nadobudli 

nové poznatky, ďalej ich budú rozvíjať nielen v škole, ale aj mimo 

školského vyučovania.

PaedDr. Martin Ramaj

ZŠ s MŠ T. G. Masaryka

976 55 Ľubietová

martinramaj@azet.sk
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Vedecká noc 

v Základnej škole 

Klátova Nová Ves

Na začiatku bola myšlienka zorganizovať podu-

jatie, na ktorom by žiaci mohli prezentovať svoje ve-

domosti a zručnosti širokej verejnosti. 

Rodičia žiakov často nevedia, aké majú doma šikovné ratolesti. Netušia, čo všetko ich deti ovládajú 

a s akými pomôckami a materiálno-technickým vybavením v škole pracujú. Možno v čase, keď chodili do 

školy oni, o takomto vybavení len snívali...

A tak sa v školskom roku 2012/2013 zrodila „Vedecká noc“, ktorá pritiahla do školy širokú verej-

nosť. Podujatie dopadlo nad očakávanie dobre. Všetci boli nadšení – žiaci, rodičia, návštevníci aj orga-

nizátori. Preto sme tento rok toto podujatie zopakovali, samozrejme, s novými pokusmi a aktivitami. 

Hlavnou témou celej Vedeckej noci zostali prírodovedné predmety – biológia, chémia a fyzika. 

Spolu sme zriadili 18 stanovíšť (ani jedno sa nezopakovalo z minulého roka). Jediné, čo zostalo 

rovnaké, bola organizácia celého podujatia. 

Do akcie boli zapojení žiaci 7., 8. a 9. ročníka, ktorí v oblasti prírodných vied už nie sú nováčikmi. 

Novinkou bola zapojenosť krúžku Vševedko – žiaci 1. stupňa., ktorí predstavili vedu detským 

hravým spôsobom. 

Žiaci sa na úlohu sprievodcov jednotlivými vednými odbormi dôkladne pripravili a vôbec ich ne-

zaskočili otázky zvedavcov. Ukázali, čo vedia, a nie je toho málo! Svojich úloh sa zhostili na výbornú! 

Pre návštevníkov sme pripravili  základy resuscitácie, mohli sa naučiť rôzne obväzové techniky, po-

chopiť stavbu vtáčieho pera a vajíčka, spolu s našimi „anatomičkami“ sa pozreli do útrob srdca cicavcov. 

V rámci fyziky najviac zaujala plazmová lampa a jej tajuplné blesky, tieto sme vyrábali aj na sta-

novišti nazvanom elektrostatika, všetci mohli nahliadnuť do ďalekého vesmíru alebo pochopiť princíp 

šošovky na optickej lavici. 

Chemici robili plameňové skúšky, vysvetlili princíp katalyzátora v aute, oživili „faraónových ha-

dov“, spustili elektrolýzu, neutralizovali roztok alebo dokázali, že šunka neobsahuje iba mäso. 

No a čo tí najmenší? Okrem toho, že bol na nich úžasný pohľad, pretože všetko vykonávali naozaj 

veľmi zodpovedne, vyrábali čarodejníkov odvar, vystreľovali „rakety“ na planétu Saturn a nechali liezť 

obrovského pavúka po stene.
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Hodiny a hodiny prípravy opäť priniesli svoje ovocie. Pre mňa ako hlavnú „režisérku a scenárist-

ku“ Vedeckej noci je na nezaplatenie pocit, keď z ústrania sledujem mojich žiakov, ktorí sú stredobo-

dom pozornosti a vychutnávajú si pocit dôležitosti. Keď vidím, ako zo seba dávajú maximum a tvária 

sa ako veľkí vedci. Snažia sa nesklamať svojich rodičov alebo pani učiteľku, u ktorej jedným očkom 

hľadajú tichý súhlas, či všetko vykonávajú tak, ako majú. Teší ma, keď vidím spokojný úsmev rodičov, 

ktorí v hlúčiku ostatných pyšne hovoria: „Tamten v bielom plášti je môj syn (dcéra)!“ Toto sú tie chvíle, 

keď viem, že moja práca má zmysel, keď viem, že som sa rozhodla pri voľbe povolania správne, napriek 

všetkému a všetkým. 

Ďakujem mojim žiakom, na ktorých som hrdá.

Mgr. Silvia Bielichová

ZŠ Klátova Nová Ves 

958 44 Klátova Nová Ves

bielichova.s@azet.sk
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Na exkurzii v Dusle

Koncom septembra sa žiaci 2. A, seminaris-

ti z  chémie a  učiteľky z  Gymnázia J. F. Rimavského 

v  Levoči RNDr.  Marcela Šuňavská, Mgr.  Lenka 

Valentová a Mgr. Veronika Popadičová zúčastnili ex-

kurzie v chemickom závode Hnojivá Duslo. 

Ciele exkurzie boli:

• prehĺbenie poznatkov z anorganickej chémie (výroba kyseliny dusičnej, hnojív),

• spojenie teoretických poznatkov s praktickou ukážkou výrobného a technologického procesu,

• propagácia chémie a jej využitia v praktickom živote,

• profesijná motivácia.

Na exkurziu sme sa všetci veľmi tešili. Žiaci sa najskôr teoreticky oboznámili s tým, čo v závode 

uvidia. Bolo to dôležité hlavne preto, aby sa vedeli v technologickom procese rýchlo zorientovať, keď-

že uvidia zariadenia, na ktorých nebude presný popis prebiehajúcich chemických reakcií. Asistentka 

riaditeľa PhDr. Katarína Sklenčárová pre nás všetko v závode zorganizovala, s úsmevom nás privítala 

a usadila v zasadačke, kde nám Ing. Alexandra Novotná predstavila spoločnosť Hnojivá Duslo, s. r. o. 

Premietla nám personálnu štruktúru fi rmy, plán areálu, mapu s  vyznačením ohrozeného územia 

v prípade havárie (7,1 km) a umiestnenia receptorov na detekciu amoniaku, porozprávala nám o ich 

prepojení na hasičskú stanicu a sirény v dotknutých obciach. Z jej výkladu sme sa dozvedeli aj o his-

tórii materskej spoločnosti Duslo Šaľa a vzniku spoločnosti Hnojivá Duslo, s. r. o. 

Potom sa žiaci rozdelili na dve skupiny. Naším ďalším programom bola obhliadka výrobne liadku, 

baliarne, skladov, výrobne kyseliny dusičnej a  uskladňovacích nádrží amoniaku. Každá skupina sa 

s odborným sprievodom vydala na jednu prevádzku. Naša skupina ako prvú navštívila výrobňu liad-

ku. Na začiatku nám majster ukázal zásobníky vápenca (pochádza z Rudnian), vysvetlil nám, ako sa 

pomocou dopravníkových pásov dostane vápenec do rozkladného reaktora s kyselinou dusičnou, kto-

rý sa nachádzal na plášti budovy. Zariadenia boli v plnej prevádzke a budovu sme najprv obišli zvonku. 

Priniesli nám vzorky zakaleného (hnedého) a čistého (bieleho) roztoku, vychádzajúceho už z kalolisu. 

Zakalený roztok zapáchal po amoniaku, čistý už len mierne. Hneď vedľa stála vymrazovačka vzduchu. 

Úložisko vápenca. Elevátor s granulátom.

Po ukážke sme vstúpili do prvej výrobnej budovy. Najskôr sme navštívili velín (riadiace centrum), 

kde sedeli traja zamestnanci a pomocou počítača riadili a kontrolovali výrobný proces. Po krátkej dis-

kusii žiakov a zamestnancov nás majster zaviedol k technologickým zariadeniam. Videli sme kalolis, 

vysvetlili nám princíp fungovania, čo signalizuje zaplnenie (vzrastajúci tlak), aj spôsob jeho čistenia. 
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V miestnosti bol veľký hluk. Následne sme si pozreli odparky (atmosférická, vákuová), kde sa roztok 

zahusťoval, a kryštalizátor, z ktorého na dopravníku vychádzal jemný biely prášok. Prášok sa granu-

loval a pomocou elevátora sa dopravil na veľké sitá. Vo veľkom okrúhlom sklade si žiaci pripomenuli 

Vianoce, pretože vyzeral ako krásna zasnežená krajina. Niektorí mali chuť sa v tomto snehu aj vyváľať, 

no, samozrejme, že to nešlo. Odtiaľ putoval granulát do baličky. Táto časť sa študentom páčila asi naj-

viac. Pracovníci sa s ochotou ujali žiakov a zodpovedali im ich zvedavé otázky. Išlo o plne automatickú 

prevádzku. Všetko fungovalo na senzor. Ako demonštráciu bezpečnosti vedúci úseku zastavil chod 

celej prevádzky baliarne pootvorením dvierok. Žiakov tiež zaujalo množstvo krajín, kam sa tento pro-

dukt vyváža (Argentína, Čile, Čína...).

Ďalšou prevádzkou bola výrobňa kyseliny dusičnej. Pred budovou nás vedúci úseku oboznámil 

s prevádzkou. Žiaci si hneď všimli zástavku a zvon, preto sa hneď začali pýtať, ako to súvisí s výrobou. 

Vedúci im objasnil, že zástavka ich oboznamuje so smerom prúdenia vetra, čo je dôležité vedieť pri 

únikoch. A zvon je tam len z historického hľadiska. Niekedy sa pomocou neho signalizoval únik, dnes 

už majú elektronické senzory a výstražné sirény. Po vstupe do budovy sme navštívili velín. Žiakov pre-

kvapili nástenné panely plné gombíkov, žiaroviek, páčok ako z fi lmov. Bolo to staré riadiace centrum 

(1968), ktoré sa využíva len sčasti. Väčšinu riadia pracovníci pomocou počítačov. Z velínu sme sa po 

skupinkách vybrali do miestnosti s  veľkým horákom, kde prebieha spaľovanie vopred predčisteného 

amoniaku. Cez malý otvor sa žiaci mohli pozrieť priamo do vnútra horáka, kde na piatich tenkých pla-

tinovo-ródiovo-paládiových sitách prebieha oxidácia amoniaku a vznikajúce oxidy dusíka sa odvádzajú 

potrubím a absorbujú vo vode. Vzniká 53 %-ná kyselina dusičná. V priestore sme cítili amoniak najprv 

len mierne, no neskôr došlo k väčšiemu úniku. Jedna žiačka zápach zhodnotila ako vôňu farby na vlasy. 

Skupina, ktorá ostala vo velíne, zažila malý poplach. Spustil sa alarm, ktorý signalizoval únik amoniaku.

Poslednou zastávkou boli nádrže s amoniakom – tri ob-

rovské gule s objemom 1000 m3. Žiaci sa mohli na gule pozrieť 

aj zblízka. Dokonca sme mohli vidieť povinné cvičenie hasi-

čov, ktoré mali na poslednej guli. 

Exkurzia trvala približne 3 hodiny, počas ktorých za žiaci 

nemali čas nudiť. Výroba ich zaujala a odnášali si domov pl-

no nových poznatkov. Možno sa aj vďaka tejto exkurzii niekto 

rozhodne stať sa chemickým inžinierom.

Mgr. Veronika Popadičová

GJFR Levoča, Kláštorská 37

054 01 Levoča

popadicova.veronika@gmail.com

Hnojivá Duslo. [online]. Dostupné na internete: www.hnojivaduslo.sk (Cit. 15. 1. 2014).

Velín.

Zásobník amoniaku.

Horák.
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Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom

O ťažbe vápenca na Slovensku II 

Keď cestujeme po Slovensku, bez ohľadu na to, či 

využijeme vlak alebo auto, je takmer nemožné nenara-

ziť na rôzne kopce, z ktorých by ťažobná činnosť neuk-

rojila menšiu alebo väčšiu časť. Ak táto „odhryznutá“ 

časť svieti do okolia svojou svetlou alebo dokonca bielou 

farbou, skoro určite ide o vápencový lom. Prečo ich na-

chádzame na Slovensku tak veľa? 

Jánska dolina v Nízkych Tatrách. Vápencový lom v Gombaseku neďaleko Rožňavy.

Prvý dôvod je ten, že na Slovensku je týchto častí niekdajších morí mnoho a v súčasnosti tvoria 

aj veľké časti dnešných našich pohorí. Druhý dôvod je ten, že vápenec je veľmi užitočná hornina. Jej 

hlavný význam je v stavebnom priemysle. 

Po prvé, vápenec sa používa ako pekný stavebný kameň. Takým je napríklad travertín, zvláštna, 

avšak nie morská, ale suchozemská odroda vápenca, vyskytujúca sa vo forme zaujímavých vrstiev 

obsahujúcich rôzne dierky, kanály a taktiež skamenené zvyšky rastlín a živočíchov. Vznikla vyzráža-

vaním uhličitanu vápenatého z minerálnych vôd. Túto horninu preto nachádzame v bezprostrednom 

okolí mnohých dnešných kúpeľov, napríklad pri Bešeňovej, vo Vyšných Ružbachoch, v Gánovciach, 

Dudinciach, Sivej Brade a inde.

Vrstvy travertínu vo Vyšných Ružbachoch.
Vznik travertínu z minerálnej vody vyvierajúcej 

z prameňa v Sivej Brade pri Spišskom Podhradí.
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Travertín sa používa hlavne ako obkladový dekoračný kameň, avšak existujú aj mnohé budovy, kde 

ho použili ako stavebný kameň. Asi najznámejšou takou stavbou na Slovensku je Spišský hrad. Keď spo-

míname stavebné obkladové kamene, nemožno vynechať mramor. Mramor je vápenec, ktorý sa v prí-

rode pod veľkým tlakom premenil na iný typ takzvanej metamorfovanej horniny. Táto premena zme-

nila vzhľad pôvodného vápenca, avšak prirodzene nemohla zmeniť jeho zloženie, takže stále zostal jej 

hlavnou zložkou uhličitan vápenatý. Jediné miesto na Slovensku, kde sa ťažil mramor, je pri obci Tuhár 

v okrese Lučenec. Veľké bloky mramoru však možno uvidieť aj v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. 

Omnoho väčší význam má však vápenec pri výrobe umelých stavebných materiálov. Vápenec sa 

používa napríklad pri výrobe vápna a cementu, ktoré sú hlavnými spojivovými materiálmi pri výrobe 

rôznych stavebných tvárnic a betónu. Výroba cementu je trocha komplikovaná, ale výroba spojív na 

báze vápenca je väčšinou založená na jeho tepelnom rozklade (CaCO
3
 → CaO + CO

2
). Ich spojivová 

funkcia je výsledkom spätnej premeny oxidu vápenatého na uhličitan vápenatý v dôsledku jeho re-

akcie s vodou a vzdušným oxidom uhličitým. Uvedené spôsoby využitia vápenca sú ľahko zapamäta-

teľné, ak si všimneme to, ako často sa vyskytujú v blízkosti vápencových lomov cementárne a vápen-

ky – napríklad cementáreň a lom v Rohožníku, Turni nad Bodvou, Ladciach, Lietavskej Lúčke, lom 

a vápenka vo Varíne. 

Vápenec sa používa pri výrobe železa a ocele, kde viaže na seba rôzne nežiaduce zložky prítomné 

v železnej rude, ktoré sa nakoniec koncentrujú vo vysokopecnej troske, aj pri výrobe skla a papiera. 

Zároveň sa vápenec alebo vápno využíva v poľnohospodárstve na úpravu kyslosti pôdy, ako aj v rôz-

nych aplikáciách zameraných na ochranu životného prostredia. Väčšina týchto použití je založená 

na neutralizácii alebo absopcii rôznych nežiaducich látok prítomných v pôde alebo v plynných, resp. 

kvapalných polutantoch. Najčastejším prípadom využitia mletého vápenca pri ochrane životného 

prostredia je odstraňovanie oxidov síry zo spalných plynov z tepelných elektrární. Hlavným produk-

tom reakcie týchto oxidov s vápencom a vodou je minerál sadrovec (CaSO
4
 · 2H

2
O), ktorý sa taktiež 

využíva v stavebníctve.

Kto by si pomyslel, že niekde na Slovensku existuje aj 

Vápencová ulica? Naozaj je to tak, nachádza sa v jed-

nej z okrajových štvrtí Bratislavy, v ktorej sa nachádzal 

vápencový lom a zároveň aj podnik na výrobu vápna.

doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Katedra anorganickej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

842 15 Bratislava

jesenak@fns.uniba.sk 

Pri Leviciach sa nachádza travertínový lom, z ktoré-

ho sa vyrábajú rôzne ozdobné a sakrálne predmety.

Asi najznámejšou stavbou z bieleho travertínu je 

Spišský hrad.
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Pre inšpiráciu a potešenie

Základná škola s materskou školou 

kráľa Svätopluka 

v Šintave

Začiatok kalendárneho roka sa v  základ-

ných školách nesie v  znamení zápisov budúcich 

prvákov. Inak tomu nebolo ani v ZŠ s MŠ kráľa 

Svätopluka v Šintave. Okrem udalostí súvisiacich 

s veľkým dňom predškolákov sa budeme venovať 

aj komisionálnym skúškam frekventantov kurzu 

na dokončenie ZŠ. 

Vystúpenie žiakov školy v MŠ pred zápisom

Ofi ciálne pozvanie pre predškolákov na zápis 

do prvého ročníka si pripravili štvrtáci pod ve-

dením triednej učiteľky Mgr. Jarmily Vargovej už 

deň vopred. Zaspievali pesničky, zahrali scénky, 

pripomenuli im dôležitý deň, ktorý je pred nimi. 

Program sa deťom veľmi páčil a aktívne sa do ne-

ho zapájali. 

Čaj u riaditeľa – návšteva predškolákov v riaditeľni pred vstupom do školy

Doobeda v deň zápisu sa predškoláci stretli s riaditeľom školy. Napätie a očakávanie na ich tvárach 

odzrkadľovali výnimočnosť udalosti. Po podaní ruky odpovedali na otázky, ktoré neboli jednoduché, 

museli povedať nielen svoje meno a priezvisko, ale aj dátum narodenia, ulicu a číslo domu. V riadi-

teľni boli pre nich nachystané zákusky a čaj, avšak najskôr každý zarecitoval básničku alebo zaspieval 

pesničku. Aj posledné zvyšky trémy sa čoskoro vytratili, deti veselo džavotali a prezrádzali riaditeľovi, 

ako sa v materskej škole na stretnutie pripravovali.

Pán riaditeľ, čo hovoríš na budúcich školákov?

Predstavenie sa pri privítaní zvládli všetci 17 na výbornú. Prekvapili ma pesničkami a básničkami 

a potešili tým, že sa tešia do školy. Bolo to milé stretnutie.

JanuárJanuár
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Pre inšpiráciu a potešenie

Zápis prvákov

Poobede už budúci prváci prichádzali do 

školy spoločne so svojimi rodičmi. Plní očakáva-

ní po jednom vchádzali do vyzdobenej triedy. 

Oslovila som Mgr. Jarmilu Vargovú, aby 

nám priblížila priebeh zápisu.

Zápis do I. ročníka sa uskutočnil 22. 1. 2014 

od 14.00 do 17.00 hod. v  priestoroch súčasnej 

prváckej triedy. Školskú zrelosť u detí, ktoré do-

vŕšili požadovaný vek, zisťovali učiteľky zo zák-

ladnej školy Mgr. Anna Hercegová a Mgr. Jarmila 

Vargová, zo špeciálno-pedagogickej poradne 

Mgr. Miroslava Ormandyová, z MŠ bola morálnou oporou pre deti Mgr. Mária Hrabíková. S rodičmi 

komunikovala a potrebné údaje kontrolovala a zapisovala Mgr. Zuzana Endelová.

Na zápise sa zúčastnilo 25 detí, z nich bolo 23 detí, ktoré navštevujú Materskú školu v Šintave. 

Všetky deti absolvovali ústny pohovor, zameraný na zistenie základných údajov (meno, bydlisko, ro-

dina, záľuby, vzťah ku škole), prezentovali básne a piesne, ktoré sa naučili, a pomocou rozprávkového 

domčeka určovali priestorovú orientáciu. Následne pracovali v pracovnom liste zameranom na mate-

matické zručnosti (počítanie, geometrické tvary, veľkosť objektov, farby) a grafomotorické zručnosti. 

Každé dieťa pomenovalo učiteľom určené predmety a nakreslilo postavu s výnimkou tých, ktorým bol 

navrhnutý odklad povinnej školskej dochádzky v počte 6.

Ostatné deti boli sústredené a preukázali dobré vedomosti. Zopár detí nemalo čistú výslovnosť, 

no navštevujú logopéda. Predškoláci boli komunikatívni, nehanbili sa, neplakali a neboli stresovaní Po 

zvládnutí všetkých požiadaviek dostali deti Pamätný list a darčeky vyrobené štvrtákmi.

Kurz na dokončenie ZŠ

V septembri ste otvorili kurz na dokončenie ZŠ, čím ste dali možnosť ľuďom, ktorí školu ne-

dokončili v riadnom čase, aby túto príležitosť využili v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Pán 

riaditeľ, boli účastníci kurzu úspešní?

V tomto školskom roku sme mali v kurze dvoch záujemcov o získanie úplného základného vzde-

lania. Jeden na komisionálnych skúškach preukázal, že nadobudol požadované vedomosti, takže sa 

môže tešiť z úspešného absolvovania školskej dochádzky a pokračovať ďalej v štúdiu. Druhý absolvent 

pre osobné dôvody (zaťaženie v práci, rodinné starosti) skúšky nezvládol, ale v budúcnosti bude mať 

ešte možnosť dokončiť si ZŠ.

Určite je ťažké pri práci zvládať aj štúdium, ale keď človek chce – dá sa – zvládne to. My chceme 

naďalej dávať aj druhú šancu.

Helena Vicenová



22

Rôzne

Jazykové okienko

Sklený verzus sklenený

V  pracovných listoch nášho časopisu sa medzi 

pomôckami často objavujú nádoby zo skla. Tak sa ob-

javila aj otázka, či je správne spojenie sklená nádoba 

alebo sklenená nádoba.

V slovenčine sú správne obidve prídavné mená: sklený aj sklenený. 

Pri písaní prídavného mena sklený sa mnohí mýlia a píšu dve spoluhlásky n – sklenný. Správna je 

iba podoba s jedným n, musíme si len uvedomiť, že odvodzovacím základom je slovo sklo, v ktorom 

nie je spoluhláska n (podobne slama – slamený, drevo – drevený, guma – gumený, prútie – prútený, 

ale kameň – kamenný, okno – okenný, plátno – plátenný).

Zázvor verzus ďumbier

V poslednom období sa na Slovensku zvýšila obľuba zázvorových nápojov: čaj, pivo, tonic, mo-

jito,  ... Len výnimočne objavíte v obchodoch či nápojových lístkoch reštaurácií niečo ďumbierové. 

Určite by krásne znejúcemu slovenskému slovu ďumbier pomohla zvýšená frekvencia v  médiách. 

Obidva názvy rastliny – ďumbier i zázvor – sú spisovné, môžeme ich použiť obidva, nájdeme ich aj 

v kodifi kačných príručkách slovenčiny, ale odborným botanickým názvom je len názov ďumbier.

Environmentálny verzus enviromentálny

Prídavné meno environmentálny (týkajúci sa životného prostredia) pochádza z francúzskeho ja-

zyka. V tlači či odborných prácach sa mnohokrát vyskytuje podoba tohto slova bez spoluhlásky n – 

enviromentálny. V tomto prípade je však správna iba podoba environmentálny (so spoluhláskou n na 

konci prvej časti slova).

Tip

V prípade rýchlej pomoci s jazykovým problémom Vám pomôžu Pravidlá slovenského pravopisu 

a Krátky slovník slovenského jazyka – príručky sú spracované aj do elektronickej podoby, nájdete ich 

na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV: www.juls.savba.sk 

V prípade, že Vás čas nebude tlačiť, pokojne (nespis. kľudne) zaklopte na jazykové okienko, pošlite 

nám svoju otázku a odpoveď bude uverejnená na stránkach nášho časopisu.

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Katedra slovenského jazyka 

FF UKF v Nitre

molsiak@ukf.sk

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

Doslov
„Prezentácia inovatívnych tren-

dov a  koncepčných zámerov vo vy-

učovaní, hlavne v predmete chémia 

na všetkých typoch škôl II“ je témou 

2. národnej konferencie učiteľov ché-

mie organizovanej Združením učite-

ľov chémie 3. februára 2014 v Ústave 

chemických vied Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach.

Naše poďakovanie patrí od-

bornej garantke konferencie, ve-

dúcej Oddelenia didaktiky chémie 

doc.  RNDr.  Márii Ganajovej, CSc., 

vedeniu Prírodovedeckej fakulty, 

prednášajúcim a  všetkým účastní-

kom konferencie – učiteľom zo zák-

ladných škôl, gymnázií a  stredných 

odborných škôl z celého Slovenska. 

V  nasledujúcom čísle Dnešnej 

školy zdokumentujeme dianie na 

konferencii.

Výber z budúceho čísla:

• dokončenie rozhovoru s námest-

níčkou generálnej riaditeľky Me-

todicko-pedagogického centra 

Darinou Výbohovou,

• aktuálne témy z 2. národnej kon-

ferencie učiteľov chémie,

• príloha bude určená učiteľom 

biológie.

Opýtali ste sa...
Obce sa bránia tomu, aby materské školy znova prešli pod 

správu štátu. Prečo, veď sa sťažujú, že nemajú dostatok fi nan-

cií na ich prevádzku? Podľa mňa by sa aj školy mali vrátiť pod 

správu štátu, veď štát je zodpovedný za vzdelanie. Zabránilo 

by sa tým závislosti riaditeľa školy od starostu, primátora... 

Aký máte na to názor ako riaditeľ školy?

Materské školy previedol štát na obce pred 11 rokmi a  je 

pravda, že často v zúfalom stave, odvtedy náklady na ne znášajú 

samosprávy z podielových daní. A je len na obci, koľko fi nanč-

ných prostriedkov dá na materskú školu (ale takisto na školský 

klub detí či školskú jedáleň). Teraz pán minister ohlásil na dis-

kusiu zmenu, ktorú chce prediskutovať na odbornej úrovni. Tu 

je priestor, aby sa vyjadrili aj OZPŠaV SR, NŠO, resp. Spoločnosť 

pre predškolskú výchovu, OEMP Slovensko. 

Otázka znela, že obce sa bránia, poopravil by som otáz-

ku: nie obce sa bránia, ale predstavitelia Združenia miest a ob-

cí Slovenska vyjadrili, že zrejme nebudú môcť súhlasiť. Prečo? 

Ťažko tomu rozumieť. 

Mnohí starostovia by privítali prechod materských škôl pod 

štát, lebo považujú za vhodné, aby materské školy boli fi nanco-

vané tak isto ako základné školy, ako prenesené kompetencie, 

s tým, že budovy by zostali v majetku obce, takisto aj zriaďovateľ-

ská pôsobnosť by zostala na obci. 

Mnohé obce si nemôžu dovoliť fi nancovať svoje originálne 

kompetencie, ak by to robil štát, zlepšilo by to zaškolenosť detí a tiež 

verím, že i materiálne zabezpečenie. Určite by nešlo o centralizáciu. 

Jednoznačne podporujem návrat materských škôl pod štát 

ako prenesený výkon štátu. Čiže fi nancie by mali byť napojené 

priamo na štát a nie na ľubovôľu samosprávy. 

Iná otázka je, či vôbec zriaďovateľmi škôl majú byť samo-

správy... Tomu sa bude ZMOS určite brániť. Na druhej strane, 

bude lepším hospodárom o budovy štát? To si nemyslím. Je vždy 

pekné, ak je spolupráca medzi obcou a školou, ja teraz takú spo-

luprácu mám. 

Určite sa treba ozývať, ak majú byť posilňované kompetencie 

zriaďovateľa, lebo v mnohých obciach je problém, ak sú narušené 

vzťahy. A ak má ísť o racionalizáciu, tak tam musí byť dominant-

ný štát a určiť sieť škôl, to obce nezvládnu.

Na Vaše otázky odpovedá 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., 

riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave
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Príloha 6/február 2014

Aktivity z fyziky: Teplota
Všetky predkladané aktivity sa venujú meraniu teploty (vody a vzduchu v otvorených alebo izo-

lovaných sústavách). Teplota patrí medzi najčastejšie merané veličiny v našom každodennom živote. 

Súvisí s opisom a predpoveďou počasia, prípravou pokrmov, s technologickými procesmi... 

V Štátnom vzdelávacom programe pre základnú školu je problematika teploty zaradená pod ná-

zvom Teplota, skúmanie premien skupenstva látok. Tvorí prvú časť učebnice pre 7. ročník základnej 

školy a  tretí ročník gymnázií s  osemročným štúdiom. Zmeny teploty telesa sú spojené s  tepelnou 

výmenou, pri ktorej si telesá medzi sebou vymieňajú teplo, ktorého veľkosť sa dá vypočítať práve na 

základe merania zmien teploty zúčastnených telies. V Štátnom vzdelávacom programe pre základnú 

školu je problematika výmeny tepla zaradená pod názvom Výmena tepla. Tvorí druhú časť učebnice 

pre 7. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

Všetky aktivity je vhodné zaradiť k  častiam, ktoré sú v  učebnici spracované pod označením 

Meranie teploty, Teplomer, Meranie času, Meranie teploty v priebehu času, Kalorimeter, Výmena tep-

la, Ako meriame teplo, Výpočet tepla. Žiaci si precvičia pojmy teplota, teplomer, druhy teplomerov, 

jednotka teploty, rozdiel dvoch teplôt, čas, meradlo času, jednotky času, teplo, jednotka tepla, tepelné 

vodiče, tepelné izolanty, tepelná rovnováha, odovzdávanie a prijímanie tepla, hmotnostná tepelná ka-

pacita. V priebehu merania je užitočné dôsledne charakterizovať aj použitý teplomer – identifi kovať 

jeho merací rozsah, určiť presnosť (odchýlku) merania podľa veľkosti najmenšieho dielika. Pri spra-

covaní výsledkov merania sa žiaci zdokonaľujú v práci s  tabuľkou a grafom. Aktivity umožňujú aj 

výpočet tepla odovzdaného okoliu.

V prvej aktivite Teplota chladnúcej vody by žiaci mali potvrdiť, že v prostredí chladnejšom, ako je 

voda na začiatku, sa bude teplota vody postupne zmenšovať – voda bude chladnúť. V druhej aktivite 

Termoska a jej izolačné vlastnosti by si žiaci mali overiť, že v izolovanom prostredí voda chladne rela-

tívne pomaly. V tretej aktivite Meranie teploty vzduchu by si žiaci mali uvedomiť, že teplota v našom 

okolí úzko súvisí s dejmi nižších vrstvách atmosféry a vplývajú na ňu mnohé faktory – ročné obdobie, 

oblačnosť, zrážky, vietor, vlhkosť a pod.

Nasledujúce materiály ponúkajú praktické aktivity, ktoré sa nemusia nevyhnutne realizovať počas 

vyučovania a v priestoroch školy. Dajú sa s adekvátnou prípravou uskutočniť aj v domácom prostredí.

Mgr. Peter Kelecsényi

Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8, P. O. Box 26

830 00 Bratislava

peter.kelecsenyi@statdedu.sk
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Pomáhajme si vzájomne

Aktivita č. 1: Teplota chladnúcej vody

Úloha: Meraj teplotu chladnúcej vody v kadičke.

Pomôcky: kadička alebo pohár, teplomer, meradlo času, miešadlo, voda.

Pracovný postup: 

 1. Nalej do kadičky teplú vodu (z vodovodu alebo zohriatu).

 2. Odmeraj teplotu vody. Zaznač hodnotu do tabuľky.

 3. Meranie opakuj každú minútu. Urob ďalších 10 meraní.

 4. Podľa tabuľky zostroj graf závislosti teploty vody od času.

Charakteristika teplomera:

 jednotka stupnice: ..........

 merací rozsah: .......... (nezabudni na jednotky)

 najmenší dielik: .......... (nezabudni na jednotky)

 odchýlka merania: .......... (nezabudni na jednotky)

Tabuľka:

čas (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

teplota (° C)

Náčrt aparatúry aj s popisom:

Záver: Na začiatku merania (0 min) mala voda teplotu t
0
 = ...... ° C. Plynutím času sa jej teplota 

znížila až na t = ...... ° C. Teda voda v priebehu ...... min zmenila teplotu o Δt = ...... ° C. 

 Počas pokusu voda odovzdala okoliu teplo Q, ktoré určím podľa vzťahu Q = m · c · Δt.

Výpočet: ......................................................................................................................................................

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

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

čas (min)

teplota (° C)

Graf:
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Aktivita č. 2: Termoska a jej izolačné vlastnosti

Úloha: Preskúmaj termosku a meraj teplotu vody v termoske.

Pomôcky: termoska, teplomer, odmerná nádoba, voda.

Pracovný postup: 

 1. Preskúmaj termosku tak, aby si ju nepoškodil.

 2. Nalej do termosky vodu s presne známym objemom (100 ml ^ 100 g).

 3. Odmeraj teplotu vody a termosku uzavri. Zaznač hodnotu do tabuľky.

 4. Odmeraj teplotu vody každých 30 minút. Meraj počas 5 hodín.

 5. Podľa tabuľky zostroj graf závislosti teploty vody od času.

Charakteristika teplomera:

 jednotka stupnice: ..........

 merací rozsah: .......... (nezabudni na jednotky)

 najmenší dielik: .......... (nezabudni na jednotky)

 odchýlka merania: .......... (nezabudni na jednotky)

Tabuľka:

čas (h) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

teplota (° C)

Náčrt termosky aj s popisom:

Záver: Termoska je izolovaným prostredím. Vnútorná nádoba je od okolia izolovaná ................. 

Na začiatku merania (0 h) mala voda teplotu t
0
 = ° C, časom sa teplota vody ...................., 

na konci merania (5,0 h) bola teplota t = ...... ° C. 

V priebehu pokusu sa teplota vody zmenila o Δt = ......° C. 

Počas pokusu voda odovzdala okoliu teplo Q, ktoré určím podľa vzťahu Q = m · c · Δt.

Výpočet: ......................................................................................................................................................

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

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

Graf:

čas (h)

teplota (° C)
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Pomáhajme si vzájomne

Aktivita č. 3: Meranie teploty vzduchu

Úloha: Meraj teplotu vzduchu v priebehu dňa počas celého týždňa.

Pomôcky: teplomer, písacie potreby.

Pracovný postup: 

 1. Preskúmaj teplomer.

 2. Odmeraj teplotu vzduchu ráno po zobudení, poobede po príchode zo školy a večer pred spaním. 

Hodnoty zaznamenaj do tabuľky. Meranie zopakuj počas celého týždňa.

 3. Pomocou tabuľky zobraz výsledky merania do grafu. Na vodorovnú os nanes konkrétny deň, na 

zvislú os nameranú teplotu. Ranné teploty znázorňuj modrou, poobedňajšie červenou a večerné 

čiernou farbou. 

 4. Cez body rovnakej farby prelož čiaru grafu.

Charakteristika teplomera:

 jednotka stupnice: ..........

 merací rozsah: .......... (nezabudni na jednotky)

 najmenší dielik: .......... (nezabudni na jednotky)

 odchýlka merania: .......... (nezabudni na jednotky)

Tabuľka:

deň

teplota ráno (° C)

teplota poobede (° C)

teplota večer (° C)

Záver: V priebehu týždňa som nameral najnižšiu teplotu 

...... ° C, bolo to v .................. 

Najvyššiu teplotu som nameral ..... ° C, bolo to 

v .................. 

Z maximálnych denných teplôt (červenou far-

bou) som vypočítal priemernú dennú teplotu 

...... ° C.

Výpočet: ......................................................................................

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

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

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