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Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,
dostáva sa vám do rúk Zborník príspevkov zo 6. národnej konferencie učiteľov chémie.

6. národná konferencia učiteľov chémie sa konala v Trnave. Téma konferencie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete
chémia na všetkých typoch škôl, je tradičnou témou, vychádzajúcou z hlavných cieľov
Združenia učiteľov chémie, ktorými sú najmä pomoc učiteľom, priblíženie, sprostredkovanie
najnovších informácií nielen z chémie, ale aj z diania v školstve.
6. národnú konferenciu učiteľov chémie otvorila prodekanka Trnavskej univerzity pre
vzdelávanie 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.
Na konferencii bolo prítomných 82 účastníkov.
Ďakujem všetkým prispievateľom, ktorí poskytli príspevok aj napriek svojmu
pracovnému vyťaženiu, aj recenzentom príspevkov.
Ďakujem prof. PhDr. Ľubomírovi Heldovi, CSc., vedúcemu Katedry chémie
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, PhDr. PaedDr. Martinovi
Bodisovi, PhD., moderátorovi konferencie, predsedovi dozornej rady ZUCH, Mgr. Slávke
Frankovej, Mgr. Márii Feješovej, Mgr. Gabriele Šurínovej, Bc. Slávke Saladiovej,
RNDr. Jane Krajňákovej, členkám Združenia učiteľov chémie za pomoc pri organizovaní
konferencie.
Ďakujem naším podporovateľom a sponzorom, ktorými boli: Zväz chemického
a farmaceutického priemyslu, RAABE, s. r. o., EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
Verím, že vás príspevky v zborníku zaujmú.

Helena Vicenová
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Združenie učiteľov chémie
a

Pedagogická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave

6. národná konferencia učiteľov chémie

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní,
hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
Termín: 2. február 2018
Miesto: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, Trnava
Garanti: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., RNDr. Helena Vicenová
Moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Cieľová skupina: učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, iná odborná
verejnosť

PROGRAM
9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 10.15 Otvorenie 6. národnej konferencie učiteľov chémie
doc. Ing. Viera Peterková, PhD., prorektorka Trnavskej univerzity pre
vzdelávanie
RNDr. Igor Gallus, riaditeľ Odboru gymnázií a jazykových škôl, MŠVVaŠ SR
doc. Ing. Ján Reguli, CSc., Slovenská chemická spoločnosť
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10.15 – 10.45 Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka ZUCH
10.45 – 11.00 Vyhlásenie 2. ročníka súťaže „Skús pokus“
JUDr. Monika Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA
11.00 – 12.15 Odborné referáty
11.00 – 11.30 Mgr. Júlia Miklovičová, PhD., NÚCEM Bratislava


Prírodovedná gramotnosť v štúdii PISA

11.30 – 11.45 doc. Ing. Ján Reguli, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava


Čo potrebujeme vedieť z chémie, aby sme si nezničili Zem?

11.45 – 12.15 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava


Vysokoškolské vzdelávanie a príprava učiteľov v Trnave: minulosť,
súčasnosť a budúcnosť

12.15 – 12.30 Valné zhromaždenie
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka ZUCH


schválenie Výročnej správy za rok 2017



schválenie Plánu činnosti na rok 2018

12.30 – 13.30 Prestávka (obed)
13.30 – 15.30 Tvorivé dielne
IBSE aktivity k témam Látky a ich vlastnosti, Zmesi, Časticový model látky,
Chemická väzba, Periodický zákon, Štruktúra a vlastnosti organických látok,
Fotosyntéza, Dýchanie.
15.30 Záver konferencie
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Správa o činnosti OZ za rok 2017
1. Úvod
Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie v súlade
s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 19.7.2012.

Základné ciele združenia


Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých
pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku
i v zahraničí.



Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym
organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania
mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.



Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.



Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku
a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.



Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania
chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných,
stredných a vysokých škôl.



Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí.



Organizovať akcie na podporu chémie.

Združenie dosahuje svoje ciele v činnostiach:


organizovanie seminárov, konferencií, kurzov a pod.,



podpora účasti na výchovno-vzdelávacích podujatiach,



podpora študijných pobytov, stáží a návštev škôl a vzdelávacích zariadení doma a v
zahraničí,



podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie rôznych publikácii pod.,



zlepšovanie materiálno-technických podmienok a prostredia pre účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.
8

2 Orgány občianskeho združenia
Orgánmi združenia sú:
a/ valné zhromaždenie,
b/ správna rada,
c/ predseda správnej rady – štatutárny orgán,
d/ dozorná rada – kontrolný orgán.
Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

Zloženie štatutárneho a kontrolného orgánu
občianskeho združenia ZDRUŽENIE UČITEĽOV CHÉMIE
identifikačné znaky:
Kontakt: tel. 0903688154; e-mail: helena.vicenova@gmail.com; web: www.zuch.sk
Správna rada:
RNDr. Helena Vicenová

– predseda
kontakt: tel. 0903688154, email: helena.vicenova@gmail.com

Ing. Mária Filová

– člen
kontakt: filovamaria@gmail.com

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

– člen
kontakt: chrappova@fns.uniba.sk

Dozorná rada:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD. – predseda
kontakt: martin.bodis2@gmail.com
PaedDr. Pavol Bernáth

– člen

Ing. Lucia Dovalová

– člen

Sídlo ZUCH
Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
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3 Prehľad činností v roku 2017
3.1 Podpísanie memoranda o spolupráci s odbornými nakladateľstvami RAABE, s. r. o.,
a EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.,
•

28. januára 2017 v Bratislave

– zastúpenými riaditeľkami Mgr. Miroslavou Schrimpelovou a JUDr. Monikou
Oravskou

3.2

5. národná konferencia učiteľov chémie

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne
v predmete chémia na všetkých typoch škôl
•
3. februára 2017 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
– konaná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku
– moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Otvorenie konferencie:
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka FPV UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
Slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“
Všeobecné referáty
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., UMB Banská Bystrica
•

Chemické vzdelávanie na Slovensku
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., ŠPÚ Bratislava

•

Aktuálne otázky inovácií štátnych vzdelávacích programov
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

•

Klub riaditeľov spoločnej školy – pre lepšie školstvo a spoluprácu na Slovensku
Valné zhromaždenie

RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH
•

schválenie Výročnej správy za rok 2016
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•

schválenie a Plánu činnosti na rok 2017, predstavenie spolupráce so ZUCH

•

vyhlásenie súťaže Chémia pod pokrievkou – Skús pokus
– JUDr. Monika Oravská, EXPOL PEDAGOGIKA

•

voľba orgánov občianskeho združenia

•

poďakovanie aktívnym členom ZUCH

Odborné referáty
doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
•
Od tradičných chemických učebných úloh k úlohám komplexným pre rozvoj a
overovanie kompetencií.
prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU, Trnava
•

Prečo dosahujeme zlé výsledky v meraniach PISA?
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

•

Význam veľkosti častíc v chémii, prírodných a technických vedách

Tvorivé dielne
– zaujímavé experimenty a námety

– z konferencie bol vydaný Zborník príspevkov z konferencie uverejnený na stránke
http://www.zuch.sk/

3.3 Chémia pod pokrievkou – Skús pokus!
•

3. február – 8. jún 2017
– Komisia v zložení:

Predseda poroty: RNDr. Helena Vicenová
Čestný člen poroty prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Mgr. Alžbeta Slavkovská
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RNDr. Michaela Bugeľová
Ing. Mária Filová
JUDr. Monika Fegyveres Oravská

3.3 Učiteľ nie je Google – 6. ročník odbornej konferencie
•

15. jún 2017 v Senci

–

vystúpenie vo workshope pre učiteľov chémie – Učíte prírodné vedy inovatívne?

3.4

EXPOLEDU – súvislé vzdelávanie učiteľov

–
vzdelávací projekt odborného vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, na ktorom sa
zúčastnilo vyše 1000 pedagógov
–

Bratislava, Banská Bystrica a Košice

–

lektorovanie

3.5 Objavujeme čaro chémie
•

15. december 2017
– vyhodnotenie 3. ročníka súťaže

Komisia v zložení:
Predsedníčka komisie: RNDr. Helena Vicenová
Členovia komisie: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Ing. Mária Filová
RNDr. Michaela Bugeľová
– priebeh súťaže a vyhodnotenie 3. ročníka súťaže je uvedený v zápisnici

3.6 Zaregistrovanie ZUCH ako príjemcu 2 % z dane

12

3.7 Prezentácia činnosti ZUCH
•

na stránke www.zuch.sk

•

v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku

•

v časopise Dnešná škola – človek a príroda

•

na seminároch, konferenciách, workshopoch, metodických podujatiach

3.8 Časopis Dnešná škola – človek a príroda
•
vychádzal ako dvojmesačník v elektronickej aj tlačenej podobe, 4. ročník s podporou
MŠVVaŠ SR (vyšlo 6 čísel)

4 Finančná správa
V roku 2017 malo ZUCH:
- príjmy: 1517,39 eur
- výdavky: 1451,28 eur
Výsledok hospodárenia: 58,11 eur
Hospodárenie skontrolovala dozorná rada.

5 Záver
Táto výročná správa je dostupná na stránke www.zuch.sk.

13

Plán práce Združenia učiteľov chémie na rok 2018
JANUÁR
zasadanie Správnej rady ZUCH
FEBRUÁR
6. národná konferencia učiteľov chémie - Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov
vo vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
- 2. februára 2018 na Pedagogickej fakulte TU v Trnave
- vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie
- vydanie zborníka príspevkov z konferencie
- zasadanie Správnej rady ZUCH
JÚL
Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie organizovaný Chemickou sekciou PRIF UK
- spolupráca, aktívna účasť
AUGUST
Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov organizovaný Fakultou chemickej
a potravinárskej technológie STU
- spolupráca, aktívna účasť
SEPTEMBER
- zasadanie Správnej rady ZUCH
- Objavujeme čaro chémie, 4. ročník, výzva
DECEMBER
- zasadanie Správnej rady ZUCH
- Vyhodnotenie 4. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie
PRIEBEŽNE
Dnešná škola – človek a príroda
- vydávanie časopisu (trojmesačník)
Spolupráca
- ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
- ZCHFP SR
- SCHS
- Slovnaft, a.s.
- BASF Slovensko
- Bratislavská vodárenská spoločnosť
- RAABE, s. r. o.
- EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
- so základnými, strednými a vysokými školami
Materiály pre učiteľov
- uverejňovať naďalej na stránke www.zuch.sk
14

Prezentácia činnosti ZUCH
- na stránke www.zuch.sk
- v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku
- v médiách
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Združenie učiteľov chémie

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre hodnotenie
celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie (3. ročník)
Predsedníčka komisie: RNDr. Helena Vicenová
Členovia komisie: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Ing. Mária Filová
RNDr. Michaela Bugeľová
Do 3. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie 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.
V II. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, dve tretie miesta a 23
čestných uznaní.
V III. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, dve tretie miesta a 17
čestných uznaní.
Postupujúce práce hodnotila porota nasledovne:
a) opis pokusu, motivácia, záver – max. 5 b,
b) vlastná realizácia pokusu – max. 10 b,
c) bezpečnosť pri práci, fotodokumentácia, celkový dojem – max. 10 b.
Z hľadiska bezpečnosti pri práci sa najviac vyskytovali nedostatky v nepoužívaní ochranných
prostriedkov, neudávali sa koncentrácie roztokov.
V niektorých prípadoch chýbala fotodokumentácia, príp. nebolo možné posúdiť, či žiaci
používali ochranné prostriedky, resp. či látky, s ktorými nemôžu pracovať, pridával učiteľ.
Celkovo komisia pokladá 3. ročník súťaže za veľmi vydarený, pozitívne hodnotí posun ku
kvalite prác.
Ďakujeme všetkým učiteľom chémie, ktorí sa spoločne so svojimi žiakmi zapojili do súťaže.
Cieľ súťaže – prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu
a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť, bol splnený. Pedagógovia, ktorí sa spolu so svojimi
žiakmi zapojili do súťaže, dodržiavajú pri práci legislatívne predpisy EÚ. Tešíme sa, že žiaci
nezabúdajú poďakovať svojím učiteľom, ktorí im ukazujú cestu pri odhaľovaní tajomstiev
a krás chémie.
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Výsledková listina
3. ročník celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie
I. kategória (6 a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda G)
Miesto
1.
2.
3.
3.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Dominika Plačková
ZŠ Zákopčie Stred 957, 023 11
Lena Bezáková, Aneta Kondrlová
ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01
Topoľčany
Nikola Iliašová
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, 976 32 Badín
Andrea Brezinová, Dominika Tkáčiková
ZŠ Korňa, Ústredie 533, 023 21 Korňa

Názov práce
Kvasnice v
peroxide
Plastelínová Eko
sopka

Učiteľ žiaka
Mgr. Lenka Paseková

Bezpečný „žabí
sliz“
Soľná záhradka

Ing. Lucia Dovalová

Mgr. Jana Kacinová

Mgr. Gabriela Šipláková

Výsledková listina
3. ročník celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie
II. kategória (8. ročník ZŠ a tercia G)
Miesto
1.

2.
3.
3.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Jana Cigáneková, Barbora Steinhüblová
Gymnázium Karola Štúra v Modre
Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
Emily Furinda
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3,
945 01 Komárno
Kristína Poláková, Adriana Janovičová
ZŠ Bernolákova 5, Holíč
Veronika Nagyová
Spojená škola Jána de La Salle
Čachtická 14, 83106 Bratislava

Názov práce
Instantné snehové
vločky

Učiteľ žiaka
RNDr. Jana Krajňáková

Dôkaz prítomnosti
enzýmu kataláza v
pečeni
Neviditeľný nápis

Ing. Želmíra Dobrovická

Slonia pasta

Mgr. Ing. Miroslava
Jurčová
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Mgr. Katarína Štrbová

Výsledková listina
3. ročník celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie
III. kategória (9. ročník ZŠ a kvarta G)
Miesto
1.
2.

3.

3.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Mária Žideková
ZŠ Lipová 2, 015 01 Rajec
Karin Baranovičová
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4,
927 01 Šaľa
Lenka Barancová
Gymnázium M. Rúfusa,
965 01 Žiar nad Hronom
Matej Vida
ZŠ M. R. Štefánika 910/51 Trebišov,
075 01 Trebišov

Názov práce
Chemický
semafor
Tajné horiace
písmo

Učiteľ žiaka
Mgr. Anna Pekarová

DNA v skúmavke

Mgr. Barbora Kinková

Ako funguje
Pancreolan

RNDr. Gabriela Belasová

Ing. Aneta Šebeňová

Spolu 12 ocenených prác.

Čestné uznania
za úspešnú účasť v 3. ročníku súťaže Objavujeme čaro chémie komisia udelila 61 prácam:

I. kategória (6. a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda G)
Meno a priezvisko žiaka/škola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov práce

Karin Pogranová
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, 927 01 Šaľa
Martin Kučera, Ľudovít Tóth
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3,
945 01 Komárno
Monika Janečková, Paulína Soldánová
ZŠ s MŠ, Športová 33, 919 26 Zavar
Miloš Fusko, Dávid Lietavec
ZŠ Lipová 2, 015 01 Rajec
Daniela Valčová, Mária Hrabčáková
ZŠ Juh 1054, 093 01 Vranov nad Topľou
Barbora Grigová, Lenka Rybárová
ZŠ Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská
Lúčka
Ernest Fázik
Jakub Voltmann
ZŠ, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
Martin Gurbaľ
ZŠ s MŠ Vlčany, Školská 1547,
925 84 Vlčany
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Učiteľ žiaka

Chemikova záhradka

Ing. Aneta Šebeňová

Tajné písmo

Ing. Želmíra Dobrovická

Sliz

Mgr. Monika Pivarči

Hrnček var

Mgr. Anna Pekarová

Dôkaz kyslíka

Ing. Mária Babjaková

Výbuch sopky

Ing. Oľga Bogová

Faraónove hady

Mgr. Jana Leitmanová

Dôkaz produktu
dýchania

Mgr. Mária Feješová

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Timea Holekšiová
ZŠ Vajanského 93, 900 01 Modra
Karolína Sabolová, Michaela Kopčáková
ZŠ, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
Tomáš Dunaj
CSŠ, Švermova 10, 069 01 Snina
Michaela Pešková, Stella Steinhüblová
Gymnázium Karola Štúra v Modre
Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
Matúš Závodský
ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
Dalibor Križo, Peter Šušota
ZŠ S MŠ Zázrivá, Stred 122, 027 05 Zázrivá
Zuzana Smutná
ZŠ Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17,
969 22 Banská Štiavnica
Milica Ćurčić, Sofia Krejčová
Gymnázium, Ul. 1. mája 8,
901 01 Malacky
Zuzana Marcinová
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňová 20, 080 01 Prešov
Adam Juriš a Lukáš Hovanec
ZŠ s MŠ Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Kamila Haláková, Maximilián Seleš
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A 81102 Bratislava
Lucia Lukášiková, Gabriela Mužíková
Evanjelické lýceum Juraja Tranovského,
Komenského 10,
031 01 Liptovský Mikuláš
Beáta Gyalogová, Lýdia Hlavatá
ZŠ s MŠ, Ul. Školská 647, 92542 Trstice

Citrón vs. ocot

Mgr. Mária Golianová

Sliz

RNDr. Michaela Semančíková

Filtrácia znečistenej
vody
Farebné kvetinky

Ing. Milana Buhajová

Domáce Vysoké Tatry

PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

Posledný výkrik
gumového medvedíka
Minidymovnica

Monika Brodňanská

Manganistanový
chameleón

Mgr. Lenka Bergerová, PhD.

Prebudenie draka

RNDr. Zuzana Dzurišinová,
PhD.

Farebné tornádo

Mgr. Lucie Melicherová

Horúci ľad

Martina Škutová

Spopolnená kobra

Ing. Elena Jelenová

Farba coca coly

Mgr. Gabriela Dobriová

RNDr. Jana Krajňáková

Mgr. Patrícia Zorvanová

II. kategória (8. ročník ZŠ a tercia G)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko žiaka/škola

Názov práce

Filip Mišovič
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4,
927 01 Šaľa
Erich Chobot, Hana Havranová
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice, 934 01 Levice
Daniel Bačovčin, Šimon Krišta
ZŠ Sídlisko II 1336
093 01 Vranov nad Topľou
Erika Škodová
ZŠ Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01
Kúty
Elena Bendíková, Ivana Jančíková
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského,
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Samuel Sršník, Martin Struhár
ZŠ, Skalka 34, 01311 Lietavská Lúčka

Medený chameleón

Ing. Aneta Šebeňová

Chemické stopky

Mgr. Miroslava Labovská

Modrý plameň

Mgr. Mária Vojtková

Zlaté mince

RNDr. Marika Blaškovičová

Farebné Ilúzie

Ing. Elena Jelenová

Čistenie vody
aktívnym
uhlíkom
Premena vody na
víno

Ing. Oľga Bogová

Denisa Ačaiová, Františka Peková
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír 11
044 43 Budimír
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Učiteľ žiaka

Mgr. Emília Petrašková

Elektrolýza
roztoku chloridu
sodného s pomocou
červenej kapusty
Šťastie v snehových
vločkách

Mgr. Jana Leitmanová

Reaktivita kovov s
kyselinou sírovou
Želé cukríky

Mgr. Lukáš Hecht

Ing. Milana Buhajová

13. Michaela Magátová

Denaturácia
bielkovín vaječného
bielka
Chemikova záhrada

14.

Lávová lampa

Ing. Jana Surovčíková

Dúhové čaro

Anikó Vargová
Miroslava Králiková

18. Dominika Švédová, Kristián Peťko

Výroba bioplastu a
jeho
rozklad v prírode
Prenikanie tekutín
do gumového
medvedíka
Vlastnosti etanolu

19.

Nápoj bohov

Mgr. Patrícia Zorvanová

Šampanské vs.
nápoj bohov

Bibiána Matienková

Premena vody na
víno
Fontána lásky

Mgr. Anna Pekarová

Zastúpenie etanolu
v rôznych
kvapalinách

Martina Škutová

8.

Filip Moskal
ZŠ, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

9.

Katarína Selmecziová
ZŠ s MŠ Vlčany, Školská 1547,
925 84 Vlčany
Adam Martiš
SZŠ BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava
Gabriela Benková , Emma Langová
ZŠ Kúpeľná 2, 080 01Prešov
Mária Homzová
CSŠ, Švermova 10, 069 01 Snina

10.
11.
12.

15.
16.

ZŠ Zákopčie, Stred 957, 023 11 Zákopčie
Nina Čirková, Michaela Töröková
ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava
Ema Walterová, Ema Macková
ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec
Alexandra Habiňáková
ZŠ A. Kmeťa, M.R.Štefánika, Levice

17. Tereza Šicková

ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín

20.
21.
22.
23.

ZŠ Jána Hollého
Ul. Hollého 48, 927 05 Šaľa
Barbora Murgačová, Martin Bačo
ZŠ Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17,
969 22 Banská Štiavnica
Jeroným Kučera
ZŠ, Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
Patrik Poljaček, Mário Škubák
ZŠ Lipová 2, 015 01 Rajec
Barbora Šikulová a Emma Damaškovičová
ZŠ s MŠ Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Samuel Roháč, Ján Gottweis
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A 81102 Bratislava

Mgr. Mária Feješová

RNDr. Michaela Semančíková

Mgr. Lenka Paseková

PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.
Mgr. Martina Sklenárová

Mgr. Lucie Melicherová

III. kategória (9. ročník ZŠ a kvarta G)
Meno a priezvisko žiaka/škola
1.
2.
3.
4.
5.

Dominika Krivdová, Diana Huong Nguyen
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3,
945 01 Komárno
Ján Čišecký, Barbora Kondeková
ZŠ Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec 336
Alexandra Sabolová, Marko Antuš
ZŠ Sídlisko II 1336
093 01 Vranov nad Topľou
Maxima Anderková, Stanislava Mičková
ZŠ Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré
Jakub Halamík, Veronika Martošová
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov
122/7, 010 03 Žilina

Názov práce

Učiteľ žiaka

Extrakcia betakaroténu

Ing. Želmíra Dobrovická

Analýza neznámych
vzoriek
Domáci jogurt a
limonáda

Mgr. Martina Kullová

Denaturácia bielkovín
vajcového bielka
Výroba „umelých listov“

Ing. Jelena Virbová
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Mgr. Mária Vojtková

Anna Petrášová

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nina Tessediková, Dagmar Zorvanová
ZŠ s MŠ Vlčany, Školská 1547,
925 84 Vlčany
Peter Krajčovič
SZŠ BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava
Alžbeta Vavricová, Viktória Kubačaková
ZŠ Zákopčie, Stred 957, 023 11 Zákopčie
Zuzana Pavlišková
ZŠ, Bernolákova ulica 1061,
093 01 Vranov nad Topľou
Michal Krulich
ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
Erika Kužmová
ZŠ, Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 54, 094
02 Slovenská Kajňa
Barbora Švenková, Ema Dunová
ZŠ Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17,
969 22 Banská Štiavnica
Mária Danielová, Karina Gičová
CSŠ, Švermova 10, 069 01 Snina
Dávid Janíček a Peter Pejkovič
ZŠ s MŠ Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Filip Brutovský
Gymnázium Alejová 1, 040 01 Košice
Ema Cigáňová
ZŠ, Jedľové Kostoľany 75
951 96 Jedľové Kostoľany
Natália Lackóová, Adam Pčola
Spojená škola Jána de La Salle
Čachtická 14, 83106 Bratislava

Šmolkovský pitný režim

Mgr. Mária Feješová

Neutralizácia HCl a
KOH
Dúhové mlieko

Mgr. Lukáš Hecht

Lávová lampa

RNDr. Marianna Ivanová

Farebná redukcia katiónu

PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

Raketové auto

Mgr. Martina Varechajová

Čarovné dropsy

Mgr. Patrícia Zorvanová

Farebná chémia

Ing. Milana Buhajová

Olejová sopka

Mgr. Lucie Melicherová

Elektrolýza vodného
roztoku chloridu sodného
Dôkaz prítomnosti
vitamínu C

RNDr. Denisa Hrehorová

Vlastný galvanický
článok

Mgr. Ing. Miroslava Jurčová

Mgr. Lenka Paseková

Mgr. Gabriela Šurínová

Schválili:
Predsedníčka komisie: RNDr. Helena Vicenová
Členovia komisie: prof. Ing. Viktor Milata, PhD.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Ing. Mária Filová
RNDr. Michaela Bugeľová
Bratislava 15. 12. 2017
RNDr. Helena Vicenová
predsedníčka správnej rady ZUCH
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Prírodovedná gramotnosť v štúdii PISA
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD., NÚCEM, Bratislava; julia.miklovicova@nucem.sk
Úvod
Výsledky štúdie zaznamenávajúcej výkony žiakov v prírodovednej, čitateľskej a matematickej
gramotnosti, sú v médiách prezentované predovšetkým prostredníctvom grafov a tabuliek, v ktorých
Slovensko už štandardne zastáva spodné priečky pod priemerom OECD. Je však potrebné
pripomenúť, že primárnym zámerom krajín, ktoré sa do štúdie PISA zapájajú, nie je dosiahnuť prvú
priečku v medzinárodnom porovnaní (hoci by sme túto situáciu prijali omnoho lepšie), ale získať
objektívny obraz o vzdelávacom systéme krajiny. Ide o spätnú väzbu pre vzdelávací systém a aj
„nelichotivý“ výsledok je tým, ktorý môže vyprovokovať riešenie aktuálnej situácie aj na legislatívnej
úrovni.
Samozrejme, PISA nie je univerzálnym nástrojom pre posúdenie kvality vzdelávania.
V súčasnosti je však jedným z objektívnych a nezaujatých „pohľadov zvonka“ na náš vzdelávací
systém. Jej výsledok tiež otvára diskusiu o vzdelávaní na Slovensku, čo pomôže identifikovať
a pomenovať niektoré z jeho problematických oblastí.

Gramotnosť v štúdii PISA
Pojem gramotnosť je v spoločnosti často vnímaný pomerne jednostranne. Negramotný je ten
človek, ktorý nevie čítať a písať. V štúdii PISA má však omnoho širší rozmer. Vo všeobecnosti
a veľmi zjednodušene môžeme povedať, že pojem gramotnosť v štúdii PISA znamená schopnosť:
prečítať (text), vyhľadať (informáciu), porozumieť (jej) a použiť (ju).
Gramotnosť v štúdii PISA je navyše pre každú oblasť definovaná samostatne, s prihliadnutím na
špecifiká jednotlivých skúmaných domén. Definícia gramotnosti sa pre každú zo sledovaných oblastí
v priebehu času rozširuje a spresňuje tak, aby čo najlepšie vystihovala aktuálne požiadavky
spoločnosti na absolventov škôl.
Každá zo sledovaných gramotností, ako aj rozdelenie a zameranie úloh v rámci jednotlivých
gramotností, je veľmi detailne popísané v tzv. „Rámci“1, ktorý je pre každú z gramotností vytvorený
samostatne a pre každý cyklus PISA sa dopĺňa a inovuje. Rámec v teoretickej rovine definuje, na čo
budú zamerané úlohy z konkrétnej oblasti, akým spôsobom budú žiakom prezentované, čo je účelom
ich zaradenia do testovania – čo chceme zistiť, aký je kontext úloh, prečo a ako budú úlohy v teste
zastúpené atď.
V každom cykle PISA sa objavujú všetky 3 základné oblasti, pričom každý cyklus PISA sa
prioritne zameriava na jednu z týchto oblastí a výkon žiakov v nej podrobnejšie skúma. PISA 2015
bola zameraná na prírodovednú gramotnosť.

1

Rámce pre všetky skúmané gramotnosti v štúdii PISA 2015 je možné nájsť na stránke OECD:
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/ (stránka je v anglickom jazyku). V slovenskom jazyku sú rámce pre jednotlivé
oblasti súčasťou tematických správ, ktoré vydáva NÚCEM. Všetky doteraz publikované tematické správy je možné nájsť na
webovej stránke NÚCEM (http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/PISA/dokumenty/publikácie/tematické
správy).
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Nástroje štúdie PISA
PISA meria výkon žiakov kognitívnym testom. Postoje žiakov ku skúmaným oblastiam a k
vzdelávaniu všeobecne skúma prostredníctvom žiackeho dotazníka. Prostredie školy, v ktorom sa žiaci
vzdelávajú, je monitorované školským dotazníkom. Údaje o výkonoch žiakov získané prostredníctvom
testu sú pri hodnotení doplnené údajmi získanými dotazníkovým prieskumom. Vieme tak určiť, čo
všetko môže na žiaka a jeho výkon vplývať a do akej miery: Je to jeho motivácia? Je to rodinné
zázemie? Je to prostredie v škole? Je to spôsob vyučovania?
Ak poznáme odpovede na tieto (a mnohé ďalšie) otázky, ktoré nám PISA môže poskytnúť,
môžeme uvažovať o tom, čo zmeniť na úrovni škôl, univerzít pripravujúcich budúcich učiteľov, či
inštitúcií zameriavajúcich sa na tvorbu kurikúl, či iných podporných dokumentov pre školy, aby sme
výstupom vzdelávania bol plnohodnotný občan s rozvinutým kritickým myslením a otvorenými
možnosťami na trhu práce.

Základná charakteristika úloh v štúdii PISA
Tvorcovia úloh pre meranie PISA vychádzajú pri tvorbe úloh z identifikovaného Rámca, pričom
úlohy nezohľadňujú obsah konkrétneho národného kurikula, ale zameriavajú sa na vedomosti a
zručnosti, ktoré sú v súčasnom svete potrebné pre úspešnú orientáciu sa v informáciách, kritické
posúdenie rôznych životných situácií, či rôznych prezentácií v médiách, ktoré v konečnom dôsledku
majú vplyv na ďalší pracovný i osobný život jednotlivca.
Rámec obsahovo nedefinuje konkrétne oblasti, ktoré má žiak zvládnuť. Úlohy v štúdii PISA sa
nezameriavajú na konkrétne vedomosti, ale na tzv. kompetencie pre konkrétnu oblasť skúmania.
„Reč“, ktorou sú úlohy žiakovi prezentované je prispôsobená veku a skúsenostiam 15-ročných
„tínedžerov“. Snahou tvorcov úloh a východiskom sú reálne situácie alebo problémy, ktoré
v spoločnosti aktuálne rezonujú. Zámerom štúdie PISA však nie je predstaviť žiakovi situáciu,
s ktorou sa má v budúcnosti stretnúť, alebo sa zaoberať problémom, ktorý určite bude v budúcnosti
riešiť. Úloha v štúdii PISA stavia žiaka pred problém, hoci fiktívny, a žiakovou úlohou je vyriešiť ho
pomocou informácií, ktoré má k dispozícii (podnet). Nie je teda v tejto súvislosti na mieste pýtať sa
„Kedy sa s podobnou situáciou stretne?“, alebo „Načo to žiakovi bude?“, ale získať odpoveď na
otázku: „Ako sa mu podarilo tento problém vyriešiť?“.
Veľmi dôležitou charakteristikou úloh v štúdii PISA je identifikácia úrovne vedomostí
a schopností žiaka v konkrétnej oblasti. Zásadnou otázkou, na ktorú testy PISA hľadajú odpoveď je:
Čo žiak ešte v tejto oblasti dokáže a čo už nie? Každá z domén skúmaných v PISA je teda štandardne
rozdelená do vedomostných (referenčných) úrovní, ktoré jasne definujú hranice schopností žiakov,
pričom najvyššia je úroveň 6. V rámci niektorých gramotností bola najnižšia referenčná úroveň (1) z
dôvodu citlivejšieho rozlíšenia rozdelená na úrovne 1a a 1b, pričom PISA vo výsledkoch upozorňuje
aj na žiakov, ktorí na základe výkonu nedosahujú dokonca ani úroveň 1b2.
Bez ohľadu na úrovne definované pre konkrétne gramotnosti, je možné veľmi všeobecne zhrnúť
rozdiely medzi referenčnými úrovňami nasledovne:
Top skupina (úrovne 5 a 6): Žiaci, ktorí dokážu vyriešiť úlohy na najvyššej úrovni, predstavujú
pre spoločnosť veľmi významný ľudský potenciál. Takíto žiaci prejavujú schopnosť: logicky
2

Detailný popis referenčných úrovní pre každú gramotnosť je možné nájsť v Prílohe 3 Národnej správy (PISA 2015).
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dedukovať, zdôvodňovať a argumentovať; diskutovať o problematike; porozumieť informáciám
a navzájom ich spájať; rozoznávať protirečenia; identifikovať problém; vytvoriť hypotézu
a experimentálne ju overiť; pracovať s textom (problémom), s ktorým sa ešte nestretli; zhodnotiť
dôsledky svojich rozhodnutí; pracovať samostatne.
Riziková skupina (nedosahuje úroveň 2): Žiaci, ktorí vyriešia iba úlohy na najnižších
úrovniach a dokončia povinnú školskú dochádzku bez toho, aby nadobudli v jednotlivých oblastiach
základné vedomosti a zručnosti, čo pre nich predstavuje prekážku v ich ďalšom vzdelávaní. Ide
o skupinu, ktorá je vzhľadom na úroveň svojich schopností ľahko ovplyvniteľná a manipulovateľná.
Takíto žiaci sa identifikujú tým, že: dokážu hľadať iba informácie, ktoré sú jasne vyznačené ako
podstatné; často potrebujú asistenciu pri riešení problémov; nedokážu selektovať informácie; dokážu
vykonávať jednoduché prepojenie za sebou idúcich informácií; majú obmedzené znalosti, ktoré
dokážu použiť len v známych situáciách; dokážu vysvetliť len základné pojmy; dokážu robiť
jednoduché rozhodnutia; dokážu riešiť jednoduché problémy s minimálnym počtom krokov; nedokážu
plánovať a stanoviť si ciele. Charakteristika žiakov, ktorí v testovaní nedosiahli ani úroveň 1 nemusí
zodpovedať ani popísaným schopnostiam na najnižšej úrovni gramotnosti.

Prírodovedná gramotnosť
Prírodovedná gramotnosť bola hlavnou doménou v štúdii PISA 2015. Už samotná definícia
prírodovednej gramotnosti pre cyklus PISA 2015 pomerne detailne charakterizuje jej podstatu:
Prírodovedná gramotnosť je v štúdii PISA definovaná nasledovne:
Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké myšlienky ako
aktívny občan.
Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa do logických diskusií na tému veda
a technika, čo si vyžaduje nasledujúce kompetencie:
 Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov.
 Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum
Opísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky.
 Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom
Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách a vyvodiť primerané vedecké
závery.
Všetky detaily zohľadňované pri tvorbe úloh z oblasti prírodovednej gramotnosti zaradené do
kognitívneho testu sú skúmané z pohľadu nasledujúcich aspektov:
kontexty: osobné, lokálne/národné a globálne problémy (otázky);
znalosti: obsahové (fyzikálne systémy, živá príroda, Zem a vesmír), procedurálne, epistemické;
kompetencie: schopnosť vysvetliť javy vedeckým spôsobom, navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný
výskum, interpretovať získané dôkazy a údaje vedeckým spôsobom;
postoje: záujem o prírodné vedy a technológie, ocenenie vedeckých prístupov k bádaniu, porozumenie
a základné povedomie o otázkach týkajúcich sa životného prostredia.
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Vzájomné prepojenie jednotlivých aspektov rámca prírodovednej gramotnosti lepšie zobrazuje
nasledujúci obrázok:

Uvoľnené úlohy
Po realizácii každého cyklu štúdie PISA sa zverejní niekoľko úloh, ktoré už v ďalších cykloch
testovania PISA nebudú zaradené. Odbornej verejnosti sa týmto spôsobom na praktických príkladoch
prezentuje filozofia štúdie PISA a spôsob jej realizácie. Uvoľnené úlohy vo všetkých jazykoch
testovania z cyklu PISA 2015 je možné nájsť na stránke OECD3, z predchádzajúcich cyklov štúdie od
roku 2003 na webovej stránke NÚCEM4.

Stručný prehľad výsledkov PISA 2015
Doteraz posledná štúdia PISA sa uskutočnila v roku 2015. Výsledky štúdie boli verejnosťou
vnímané pomerne jednostranne – Slovenská republika sa umiestnila vo všetkých skúmaných
oblastiach pod priemerom OECD. Interpretácia výsledkov tejto medzinárodnej štúdie však nie je taká
jednostranná, ako by sa mohlo zdať. Zistenia, ktoré sú pre Slovensko kľúčové majú omnoho širší
rozmer. Nižšie uvádzame len niekoľko z nich (z oblasti prírodovednej gramotnosti, ktorá bola hlavnou
doménou v PISA 2015):
 v štúdii PISA 2015 sa v rizikovej skupine umiestnila takmer tretina (30,7 %) slovenských
žiakov, čo je nárast oproti roku 2006;
 identifikovali sme významné zníženie počtu našich žiakov v tzv. top úrovni;
 slovenských žiakov v prírodovednej gramotnosti je, po zvážení všetkých vplyvov (ESCS,
BSJM, EPIST5), porovnateľný s výkonom žiakov v Spojenom kráľovstve;
 vyššia frekvencia laboratórnych cvičení súvisí s vyšším skóre v prírodovednej gramotnosti
v rámci gymnázií a stredných odborných škôl.
3

Uvoľnené
úlohy
v slovenskom
aj
maďarskom
jazyku
je
možné
nájsť
na
stránke
OECD:
http://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/, a pre danú úlohu nájsť príslušný jazyk: „Slovak (Slovak Republic)“ alebo
„Hungarian (Slovak Republic)“.
4
Uvoľnené úlohy z predchádzajúcich cyklov štúdie PISA je možné nájsť na stránke NÚCEM:
http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5 v záložke „Publikácie“.
5
ESCS – socioekonomický a kultúrny status žiaka, ktorý zohľadňuje zázemie žiaka z pohľadu zamestnania/spoločenského
postavenia rodičov a materiálneho zabezpečenia domácnosti; EPIST - epistemické postoje žiakov, ktoré vyjadrujú vzťah
žiakov k vedeckej metóde práce; index vonkajšej motivácie, BSJM - očakávaný zamestnanecký status, ktorý vyjadruje mieru
záujmu žiakov o prírodné vedy z hľadiska využitia v budúcom povolaní.
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Výsledky štúdie PISA z pohľadu Slovenska sú detailnejšie spracované v Národnej správe (PISA
2015), ktorú pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Správa je dostupná
v elektronickej podobe na webovej stránke NÚCEM6.

Záver
Štúdia PISA poskytuje slovenskému vzdelávaciemu systému spätnú väzbu, neposkytuje však
riešenia problémov, ktoré v ňom identifikuje. Otvorenie otázky nefunkčných alebo zastaraných
stereotypov vzdelávacieho systému, ktoré na národnej úrovni nedokážeme objektívne vnímať, je
prvým krokom k ďalšiemu hlbšiemu preskúmaniu nastoleného problému alebo k diskusii o jeho
riešeniach. Spochybňovanie nástroja, s ktorým sa často v súvislosti s testovaním PISA stretávame,
môžeme vnímať ako obhajobu súčasného stavu vzdelávania na Slovensku, nepredstavuje však riešenie
problému súčasných vzdelávacích stratégií, ktorý vnímame, no nedokážeme presne pomenovať.
Na záver by sme si ešte dovolili poznamenať, že nie každý nedostatok vzdelávacieho systému,
na ktorý upozorní štúdia PISA, sa musí nutne riešiť zmenou legislatívy. Za kvalitu vzdelávacieho
systému nesieme všetci svoju časť zodpovednosti. Snažme sa preto urobiť pre zabezpečenie
kvalitného vzdelávania pre naše deti čo najviac na všetkých úrovniach.

6

Elektronickú verziu Národnej správy PISA 2015 možno nájsť na nasledujúcom odkaze:
http://www.nucem.sk/documents//27//NS_PISA_2015.pdf

26

Čo potrebujeme vedieť z chémie, aby sme si nezničili Zem?
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Pedagogická fakulta TU, Trnava; jan.reguli@truni.sk
Úvod
Hneď v úvode sa žiada vysvetliť dôvod takto zvoleného názvu. Tvárime sa, ako by sa nič
nedialo a že naša planéta vydrží akékoľvek správanie ľudí na nej. Stále viac sa však ukazuje, že to tak
nie je. Takmer každodenne sa stretávame s informáciami poukazujúcimi na zhoršovanie vo všetkých
oblastiach globálneho i lokálneho životného prostredia. Posledné tri roky boli vyhodnotené ako
najteplejšie v histórii pravidelných meteorologických meraní. Obsah oxidu uhličitého v atmosfére
prekročil 0,040 %. Stále sa v ovzduší zvyšuje koncentrácia metánu. Z európskych obchodov sa
sťahujú vajíčka s obsahom pesticídov, v dedinách na Žitnom ostrove voda obsahuje herbicídy, časť
Bratislavy ohrozuje stará skládka toxických chemikálií. 20. storočie sa dá nazvať storočím plastov.
Kto neverí, nech sa pozrie na brehy slovenských riek (alebo na plastové ostrovy v oceánoch).
Keď dôjde k nejakej havárii a ohrozeniu životného prostredia, väčšinou sú na vine „chemické
látky“. Súčasne obyčajní ľudia uprednostňujú potraviny „bez chemikálií“ alebo v Európe aspoň „bez
éčok“. Na druhej strane pri odstraňovaní následkov havárií sa politici obracajú so žiadosťou o pomoc
na chemikov.
Napriek tomu, že (s výnimkou zopár ignorantov ako Václav Klaus alebo Donald Trump)
panuje všeobecná zhoda na tom, že ohrozenie globálneho životného prostredia Zeme je spôsobené
ľudstvom, vzdelávanie na Slovensku sa tejto problematike takmer vôbec nevenuje.
Prečo a ako by sa mal zmeniť obsah predmetu chémia na stredných školách
Výchova k ochrane lokálneho i globálneho životného prostredia by si zaslúžila osobitný
školský predmet. Záujemcov o nové predmety je viacero (vrátane výchovy k finančnej gramotnosti a
iných) a preto sa to asi nepodarí. Environmentálna výchova by sa preto mala stať súčasťou predmetu
chémia, keďže zmeny životného prostredia sú zmeny chemické.
Chémia je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných oblastí. Počet nových
syntetizovaných látok stúpa exponenciálne a v súčasnosti presiahol 100 miliónov. Dalo by sa z tohto
odvodiť, že by sa mal adekvátne rozširovať aj rozsah školského predmetu chémia – čo je samozrejme
nereálne. Je preto potrebné uvažovať o tom, ako zmeniť obsah predmetu chémia tak, aby študentov
pripravil na život – vychoval chemicky gramotných a zodpovedne sa správajúcich občanov.
Základy chemických poznatkov poskytuje predmet chémia na základnej škole. Po jej
absolvovaní sa žiaci rozdelia do stredných škôl s rôznym zameraním. Prírodovedne a technicky
zamerané gymnáziá a stredné odborné školy potrebujú pokračovať v chémii približne v súčasnej
podobe – s posilnením environmentálnej výchovy. Takýto obsah chémie potrebujú tí študenti, ktorí
plánujú pokračovať v štúdiu prírodovedných, technických alebo medicínskych študijných programov
(a študenti chemicky zameraných stredných odborných škôl).
Pre ostatných stredoškolákov by mal byť vytvorený predmet chémia s úplne iným obsahom.
Takéto predmety vo svete už dlhodobo existujú, o čom svedčia viaceré učebnice, vychádzajúce už
mnoho rokov. Ako príklady môžeme uviesť 14 vydaní Chemistry for Changing Times (John W. Hill a
kol.), 5 vydaní Conceptual Chemistry https://conceptualacademy.com/textbook/conceptual-chemistry
a tiež Contextual Chemistry https://conceptualacademy.com/textbook/contextual-chemistry-alive (obe
od J. Suchockého).
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Americká chemická spoločnosť vydáva osobitné série učebníc klasickej chémie a chémie pre
nechemikov. Pre „nechemicky zameraných“ prvákov na stredných školách je určená Chemistry in the
Community (6 vyd.)
https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemcom.html.
Najvýznamnejšou vysokoškolskou učebnicou chémie pre nechemické študijné programy je Chemistry
in Context (zatiaľ 9 vydaní) tiež od Americkej chemickej spoločnosti
https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/undergraduate/chemistryincontext.ht
ml. Učebnicu s podobným zameraním majú aj v Nemecku (Chemie in Kontext).
S cieľom prípravy prírodovedne gramotných občanov bol vo Veľkej Británii začiatkom tohto
storočia zavedený predmet Science for Public Understanding. Jeho novou verziou je Science and
Society.
Obsah týchto predmetov rešpektuje, že sa zmenili ciele vzdelávania. Zjednodušene sa dá
povedať, že odovzdávanie vedomostí je len jedným z mnohých cieľov a do popredia sa dostali iné
ciele, najmä príprava na život, schopnosť samostatne si získavať poznatky, riešiť problémy a prijímať
zodpovedné rozhodnutia. Chémia pre nechemické študijné programy amerických college je chémiou
životného prostredia a spotrebiteľskou chémiou. V uvedených učebniciach sa väčšina kapitol venuje
nasledujúcim témam – ktoré som tu usporiadal do piatich skupín:
1.
2.
3.
4.
5.

Vzduch, voda, globálna zmena klímy a oceánov,
fosílne a obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia,
poľnohospodárstvo, potraviny a výživa obyvateľstva,
chémia a zdravie (liečivá, šport, toxikológia),
spotrebiteľská chémia (čistiace prostriedky, kozmetické prípravky, plasty a pod.).

Čo sa u nás neučí o vzduchu a vode
Súčasťou chémie ako výchovy k ochrane životného prostredia musia byť podrobné informácie
o tých chemikáliách a chemických zmesiach, ktorých je okolo nás najviac a ktoré teda najviac
ovplyvňujú náš život – a ktoré aj najviac poškodzujeme. Ide o vzduch a vodu.
Slovenskí študenti si vôbec neuvedomujú vplyv človeka na zloženie atmosféry a vôd.
Nepoznajú pojmy ako ekologická stopa alebo vodná stopa. Netušia, že Zem drancujeme takým
tempom, že dokážeme zničiť aj zdroje, ktoré boli považované za nevyčerpateľné.
Ekostopa (ecological footprint https://www.footprintnetwork.org/) je metóda merajúca vplyv
ľudských aktivít na planétu Zem. Tento vplyv vyjadruje plochou zemského povrchu, na ktorú si
nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Obyvatelia
najvyspelejších štátov využívajú viacnásobne väčšiu plochu, než prislúcha ich štátu.
Podobne vodná stopa (water footprint http://waterfootprint.org/en/) predstavuje – prepočítane
na osobu alebo na štát – množstvo vody potrebné na udržanie spotreby tovarov a služieb (napr. vodná
stopa 1 kilogramu hovädzieho mäsa je 15000 litrov).
Nikto našim študentom nehovorí, že ľudí z chudobných krajín vyháňajú nielen vojny, ale aj
nedostatok pitnej vody a potravín. A že súčasne obyvatelia bohatých štátov vyhadzujú do odpadu
takmer polovicu potravín.
Na druhej strane treba poukázať aj na to, že celosvetovo prijaté opatrenia môžu byť úspešné –
o čom svedčí postupná regenerácia ochrannej ozónovej vrstvy Zeme (zapĺňanie ozónovej diery) po
zákaze používania freónov.
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Skleníkový jav je prirodzenou súčasťou „fungovania“ atmosféry. Vďaka nemu je priemerná
ročná teplota na Zemi 15 °C (bez neho by bola len –18 °C). Vodná para zodpovedá za
2/3 skleníkového javu. CO2 je hlavným prispievateľom (60 %) k zosilnenému skleníkovému efektu
spôsobenému človekom.
Pri hodnotení skleníkových plynov je dôležitý aj celkový čas zotrvania v atmosfére (global
atmospheric lifetime). Pre CO2 ide o stovky rokov. Schopnosť plynu absorbovať IČ žiarenie sa hodnotí
pomocou GWP (global warming potential) – relatívny príspevok molekuly daného plynu ku
globálnemu otepľovaniu. CO2 má GWP = 1. Metán prispieva asi 20 % k zosilneniu skleníkového
efektu. Jeho koncentrácia sa za 200 rokov zvýšila na dvaapolnásobok. Metán má GWP = 21. Jeho
životnosť v atmosfére je však kratšia – 10 až 15 rokov.
Zosilnený skleníkový efekt spôsobuje zmenšovanie plochy oceánskeho ľadu, vzrast hladiny
oceánov, zmeny chémie oceánov, zmenu Golfského prúdu, stratu biodiverzity, ohrozenie zdrojov
pitnej vody.
Ako môžeme zmenu klímy spomaliť? Obmedziť spotrebu fosílnych palív. Zastaviť
odlesňovanie tropických dažďových pralesov. Zachytávať a uskladňovať CO2 (carbon capture and
storage). Zadržiavať dažďovú vodu v krajine. Pre predchádzanie následkov klimatickej zmeny bude
nevyhnutné vybudovať pobrežné ochranné sústavy, vyšľachtiť nové, odolnejšie odrody rastlín, ale aj
zlepšiť zdravotníctvo a tak minimalizovať šírenie infekčných chorôb.
Škola ako miesto prípravy žiaka na reálny život
Školy by mali pripravovať svojich absolventov na reálny život a problémy, s ktorými sa budú
musieť v budúcnosti vyrovnávať. Aby pochopili, že veci nie sú len biele alebo čierne. Mnohé
problémy majú nejednoznačnú podstatu a ich hodnotenie rôznymi ľuďmi môže byť aj úplne
protichodné. Preto by sa vzdelávanie nemalo vyhýbať ani kontroverzným témam.
Ako kontroverzné sa dajú označiť témy, ktoré ľudia považujú za dôležité pre nich osobne aj
pre spoločnosť a na ktoré neexistuje jeden všeobecne prijatý názor. Kontroverzné témy rozdeľujú ľudí
na skupiny s odlišným hodnotením daného problému. Niektoré vyvolávajú silné emócie a preto
výrazne polarizujú spoločnosť na dva protichodné tábory.
Prírodovedných predmetov sa týkajú kontroverzné spoločensko-prírodovedné témy
(controversial socio-scientific issues). Niektoré z nich súvisia s etikou, niektoré s hodnoteným
environmentálneho rizika a úžitku nových technológií (alebo aj látok a materiálov). Ako príklady
môžeme spomenúť „frakovanie“ – získavanie zemného plynu hydraulickým štiepením bridlicových
hornín, získavanie a aplikáciu kmeňových buniek v medicíne, metódy genetického inžinierstva a
používanie geneticky modifikovaných organizmov, najmä plodín.
Kontroverzné témy – aj prírodovedné – predstavujú možnosť využiť aj na hodinách
prírodovedných predmetov debaty vedené podľa pravidiel Slovenskej debatnej asociácie
(www.sda.sk).
Novým problémom sa v posledných rokoch stalo šírenie množstva konšpiračných teórií a
rôznych výmyslov (tzv. hoaxov), často až nezmyslov. Dôležité je naučiť mladých ľudí rozlišovať
medzi realitou a konšpiráciou. Nebudeme sa tu venovať politickým konšpiračným teóriám, mnoho je
aj takých, ktoré majú chemickú alebo prírodovednú povahu.
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Najčastejšie uvádzané konšpiračné teórie a výmysly, súvisiace s chémiou
Medzi nezmyselné konšpiračné teórie môžeme
zaradiť napr. predstavy, že biele kondenzačné
stopy (contrails) za lietadlami na oblohe
obsahujú rôzne toxické látky vypúšťané na ľudí
(a teda sú to „chemtrails“).

Inou nezmyslenou predstavou je, že nás pred chorobami ochránia homeopatiká – prípravky
s nulovou koncentráciou aktívnej zložky (keď ju správne „dynamizujeme“ pretrepaním). Napriek
tomu, že nikto nepochybuje, že „nič“ nemôže liečiť – a že účinok homeopatík nepotvrdili žiadne
hodnoverné vedecké štúdie, venujeme výrobcom homeopatík obrovské peniaze a súčasne rozprávame
o ziskoch farmaceutických spoločností (ktoré vraj bránia vyliečeniu mnohých chorôb samozvanými
liečiteľmi). Aktivity antivakcinačných aktivistov ohrozujú kolektívne zdravie znižovaním
zaočkovanosti populácie – napriek tomu, že sa výmysly o nebezpečnosti očkovania nikdy nepotvrdili.
Prídavné látky – potravinové aditíva majú zabezpečovať bezpečnosť a trvanlivosť, jednotnú
chuť, vôňu a konzistenciu potravín. Majú uľahčiť ich produkciu, zlepšiť výživovú hodnotu, dodať a
zjednotiť farbu. Všetky „éčka“ podliehajú dlhému a drahému schvaľovaciemu konaniu. Súčasťou
povolenia pre každé aditívum je aj max. koncentrácia a zoznam potravín, v ktorých sa môže používať.
Vynorilo sa mnoho teórií odmietajúcich všetky éčka. Ľudia si ich často zamieňajú s jednou ich
skupinou – emulgátormi. Emulgátory sú povrchovo-aktívne látky. Nemusia byť len syntetické (napr.
lecitín z vaječného žĺtka v majonéze). Niektoré syntetické potravinárske farbivá boli podozrievané
z rôznych negatívnych účinkov najmä na deti – nič z toho sa ale vedeckými štúdiami nepotvrdilo.
Glutaman sodný, ktorý vyvoláva piatu „lahodnú“ chuť – umami, je prirodzenou súčasťou
mnohých potravín – zeleniny, materského mlieka, syrov. Nikdy sa nepotvrdili žiadne jeho škodlivé
vlastnosti. Podrobnejšie sa s potravinovými aditívami môžete zoznámiť na: http://pdf.truni.sk/eskripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/ a v článku http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_3_2016.pdf na
str.47.
Genetická modifikácia je vedomý zásah človeka do genetickej informácie živého tvora, pri
ktorom sa upravuje genofond organizmu odobratím, vymenením či pridaním časti chromozómu. Takto
sa pripravili: mrazuvzdorné paradajky a zemiaky; zemiaky, kukurica a bavlník, ktoré pomocou génu
pre Bt-toxín hubia svojich škodcov; sója, repka olejná a iné plodiny odolné voči niektorým
herbicídom. Vyvinuli sa rastliny so zvýšenou toleranciou voči suchu, soli, chladu, mrazu a horúčave
ako aj s toleranciou voči záplavám.
Odporcovia GMO sa boja rôznych následkov, z ktorých žiadne sa ale dosiaľ nepotvrdili.
Výsledky zahŕňajúce práce viac než 500 nezávislých výskumných tímov nepreukázali žiadne riziko
konzumácie biotechnologicky upravených potravín v porovnaní s potravinami získanými klasickými
šľachtiteľskými metódami. Závery štúdie z roku 2016 potvrdili, že použitie GMO môže viesť
k redukcii v použití pesticídov a zvýšeniu biodiverzity.
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Podľa WHO každý rok kvôli nedostatku vitamínu A 250 až 500 tisíc detí v krajinách, kde je
hlavnou potravinou ryža, oslepne a polovica z nich dokonca umrie. Vedci vyvinuli ryžu, ktorá
obsahuje 20-krát viac beta karoténu. 50 g tejto ryže by dokázalo pokryť 60 % odporúčanej dennej
dávky vitamínu A. V júni 2016 109 laureátov Nobelovej ceny požiadalo Greenpeace aby sa vzdali
svojej kampane proti GMO vo všeobecnosti a osobitne proti „zlatej ryži“. Pýtali sa, „koľko
chudobných ľudí bude musieť ešte zomrieť, kým začneme túto kampaň považovať za zločin proti
ľudskosti“?
Školské vzdelávanie sa kontroverzným témam a konšpiračným teóriám nemôže vyhýbať,
pretože sa stali súčasťou našich životov. Učiteľom preto odporúčam pravidelne navštevovať slovenské
portály upozorňujúce na rôzne konšpiračné teórie a ich šíriteľov:
http://www.lovcisarlatanov.sk/,
http://www.pouzimerozum.sk/,

http://www.myty.sk/,
https://invivomagazin.sk/,
https://www.konspiratori.sk/

Z portálu www.sysifos.cz sa dá stiahnuť kniha: HEŘT, J. Alternativní medicína a léčitelství :
Kritický pohled. Chomutov 2010.
Podrobnejšie sa chemickým konšpiračným teóriám venuje článok v našom časopise Biológia,
ekológia, chémia http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_4_2017.pdf na strane 47.
Našťastie v Európe zatiaľ nemáme problém s akceptovaním Darwinovej evolučnej teórie a
nesnažíme sa ju nahradiť teóriou kreacionizmu, resp. „inteligentného dizajnu“.
Neschopnosť verejnosti rozlišovať medzi tým, čo je vedecké a čo nie tkvie v tom, že v školách
o tom nikto neučí. Ľudia potom nedokážu rozlišovať medzi vedou overenými skutočnosťami a
výmyslami – najmä ak sú namiešané v jednom príspevku.
Podobne sa vzdelávanie nevenuje rozvoju kritického myslenia študentov, schopnosti
posudzovať prijímané informácie, schopnosti diskutovať a prijímať zodpovedné rozhodnutia.
Zodpovednosť za súčasný stav nesie nielen školstvo, ale aj mnohí slovenskí vedci, ktorí stále
podceňujú význam komunikácie s verejnosťou.
Záver
Ľudstvo dospelo do štádia, keď nevratne mení klímu vlastnej planéty. Podstatou ochrany
životného prostredia je zabránenie chemickým zmenám, ktoré ohrozujú všetky procesy na našej
planéte. K tomu by mala prispieť zmena obsahu predmetu chémia pre študentov, ktorí sa už chémii
nebudú viac venovať. Potrebujú environmentálnu spotrebiteľskú výchovu, ktorá ich presvedčí ich, že
bez aktívnej účasti všetkých nás sa našu Zem nepodarí zachrániť.
Keďže veľké množstvo konšpiračných teórií sa zaoberá vymyslenými hrozbami „chemických
látok“, vyučovanie chémie sa musí venovať výchove chemicky gramotných občanov. Študenti musia
byť schopní rozlíšiť, ktoré výroky v záplave informácií môžu považovať za vedecké a ktoré sú len
súčasťou konšpiračných teórií.
Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantu KEGA 003TTU-4/2016 Chémia a spoločnosť.
Návrh alternatívneho obsahu stredoškolskej chémie a tvorba učebnice pre zvýšenie chemickej
gramotnosti.
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Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov v Trnave: minulosť, súčasnosť
a budúcnosť
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Pedagogická fakulta TU, Trnava; lheld@truni.sk
Združenie učiteľov chémie je jednou z mála „stavovských“ organizácií učiteľov na Slovensku.
V rámci svojej činnosti organizuje aj pravidelné národné konferencie, ktoré sú spravidla lokalizované
na vysokoškolských pracoviskách pripravujúcich učiteľov chémie. Pre rok 2018 pripadla táto vždy
milá udalosť na Trnavu, mesto v ktorom vysokoškolské vzdelávanie a príprava učiteľov má svoju
bohatú minulosť, súčasnosť aj budúcnosť.
Z dávnejšej i nedávnej minulosti
Nemôžeme preto obísť a nespomenúť pôsobenie historickej Trnavskej univerzity v rokoch 1635 až
1777. Jej bohatá história a dobový význam pre Uhorsko a európsku kultúru je dnes už dobre
zmapovaná v súčasných publikáciách (Šimončič, Hološová 2010). Z jej histórie je však zrejmé, že to
bola jedna z najvýznamnejších inštitúcií fungujúcich na území dnešného Slovenska a obdobne ako
banskoštiavnická banícka akadémia temer upadla do zabudnutia. Po týchto významných európskych
inštitúciách zostali majestátne budovy, ktoré v Trnave a v Banskej Štiavnici obdivujú tisícky turistov
možno si ani neuvedomujúc ďaleko väčší kultúrny význam.
Aby sme sa viac priblížili deklarovanej téme, prenesieme sa o niekoľko storočí v čase do obdobia po
ukončení druhej svetovej vojny. Obdobia po vojenských kataklizmách sú sprevádzané sociálnymi
otrasmi a významnými zmenami. Aj pre vzdelávanie bolo toto obdobie plné zmien – o slovo sa hlásila
demokratizácia vzdelávania. V rámci tohto procesu boli zrušené osemročné gymnáziá a namiesto
meštianskych škôl a osemročných gymnázií vznikla jednotná stredná škola.
Nové smerovanie a rozvoj školského systému na Slovensku si vyžiadal zmeny v príprave učiteľov. Do
systému bola zabudovaná vysokoškolská príprava učiteľov, ktorá našla svoje inštitucionálne
ukotvenia zriadením Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v roku 1946.
Ďalšie obdobie očakávaného rozvoja Slovenského školstva sa však preplietlo s neslávnym obdobím
totalitnej moci po februári 1948. Celý školský systém sužovali neustále reformy a nevyhli sa ani
učiteľskému vzdelávaniu. Nasledovala Vyššia pedagogická škola v Bratislave (1953) a Vysoká škola
pedagogická pripravujúca učiteľov pre stredné školy. Za pár rokov sa prvá inštitúcia v podobe
Pedagogického inštitútu v roku 1959 presťahovala do Trnavy a druhá zanikla (splynula so
vzdelávaním učiteľov na filozofických a prírodovedeckých fakultách univerzít, vtedy UK v
Bratislave). V roku 1964 bol inštitút pričlenený ku Komenského univerzite ako Pedagogická fakulta
UK v Trnave. Táto inštitúcia pôsobila až do roku 1983 v Trnave a následne bola premiestnená do
Bratislavy.
Nový impulz pre vysokoškolské a tiež učiteľské vzdelávanie v Trnave znamenal politický prevrat po
roku 1989. Bola pripravená koncepcia učiteľského vzdelávania (Held, Pupala 1993), ktorá hľadala
a snažila sa vykrývať nedostatky učiteľskej prípravy socialistického učiteľa predchádzajúcej éry.
V roku 1992 teda spolu s Trnavskou univerzitou vznikla aj jej pedagogická fakulta, ktorá sa významne
etablovala na národnej i medzinárodnej úrovni (ARRA, Akreditačná komisia vlády SR).
Dnes je na Slovensku viac ako 25 učiteľských prípraviek, štúdium je málo koordinované. V roku 2004
sa do slovenskej legislatívy dostalo pôsobenie Boloňského dohovoru o jednotnej perspektíve
vysokoškolského priestoru v Európe. Bolo zavedené tzv. štruktúrované vysokoškolské štúdium.
Všetky študijné programy v Európe a teda aj u nás sa vtesnali do bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupňa štúdia.
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Koncepciu štruktúrovanej prípravy učiteľov vtedy pripravila expertná skupina profesorov ministra
školstva v zložení Pupala, Held, Višňovský. Proti takémuto usporiadaniu učiteľskej prípravy sa však
zdvíha v pravidelných intervaloch vlna opozície vedená B. Kosovou (2012).
I keď formálne usporiadanie štúdia a študijných programov môže ovplyvňovať kvalitu učiteľskej
prípravy, za najdôležitejšie momenty ale považujeme vnútorné parametre, orientáciu jednotlivých
pracovísk, katedier aj jednotlivcov.
Súčasnosť
V nasledovnom sa pokúsime stručne priblížiť didaktickú orientáciu katedry chémie, pracoviska,
zabezpečujúceho prípravu učiteľov chémie. Ako sme už naznačili pôvodná orientácia katedry hľadala
alternatívne zameranie učiteľskej prípravy. Od počiatku sa venovala tzv. konštruktivizmu v príprave
učiteľov chémie aj keď najprv skôr opatrne, skôr ako alternatíve, ktorá sa vo svete objavuje.
Neskôr sa táto pozícia pracoviska prostredníctvom oficiálnej medzinárodnej spolupráce (FAST,
LAMAIN A LA PATE, POLLEN, FIBONACCI, PRISCINET, SUSTAIN) dostala do centra našej
pozornosti a je dnes podstatou didaktickej prípravy učiteľov. Skúsenosti získané v medzinárodných
projektoch chceme aplikovať v našich podmienkach. Pre tento krok sme získali podporu v podobe
projektu APVV Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020.
Na tomto podujatí Vás informujeme o výsledkoch spomenutého projektu, ktorý vychádza z aktuálneho
stavu prírodovedného vzdelávania v základných školách, výsledkov medzinárodných meraní PISA
v Slovenskej republike opísaného predrečníčkou dr. Miklovičovou. Porovnávame situáciu v okolitých
krajinách. Predstavujeme dominantné myšlienky, rekonštruuje tradičné témy prírodovedného
vzdelávania tak, aby sa vytvoril moderný a funkčný koncept kurikula použiteľný v SR. Okrem
obsahových línií sa snažíme aj o formálnu zmenu v organizácii kurikula. Opierame sa menej tradičné
kategórie. Do popredia kladieme kategórie ako kľúčové tézy, nosné myšlienky, didaktické sekvencie
a aktivity žiakov. Koncepčne sa tak vzďaľujeme od cieľovo orientovaného kurikula. Pri riešení
projektu sa zišli odborníci z viacerých odborových didaktík, a to didaktiky fyziky, chémie, biológie
a geológie ako aj viacerých univerzít. Dosiahnutie konsenzu v takomto kolektíve didaktikov
prírodných vied je predpokladom ďalšieho posunu v implementácii výsledkov.
Blízka perspektíva?
K realizácii zmien v školstve sa nezaobídeme bez pomoci učiteľov z praxe. Na akademických,
výskumných a teoretických pracoviskách vieme pripraviť koncepcie i materiály pre prax. Potrebujeme
však pomoc učiteľov z praxe pri ich overovaní, vylepšovaní a aplikácii. Vyzývame Vás preto na
spoluprácu a súčasne chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili 6. národnej konferencie
Združenia učiteľov Slovenska. Hojná účasť na konferencii ma utvrdzuje v presvedčení, že napriek
nedobrému stavu nášho školstva, financovania učiteľov, nezáujmu spoločnosti, existuje ešte stále
mnoho nadšených učiteľov, ktorí ešte stále majú dosť energie a ochoty priložiť ruku k zlepšeniu
vyučovania chémie.
A to je, samozrejme, aj náš záujem. Na konferencii sme vám predstavili čosi z toho, čo pripravujeme
pre budúce prírodovedné vzdelávanie. Vieme, že to čo vám ukazujeme je smerovanie väčšiny
rozvinutých školských systémov a chceli by sme aby nastal posun naznačeným smerom aj v našej
krajine. Iste ste si všimli, že naši absolventi sú už dnes na prezentovaný scenár pripravovaní. Bez
nadšených učiteľov z praxe sa však nezaobídeme. Pripravili sme preto pre Vás nasledovné:
Aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom
vzdelávaní (spolu so získaním 8 kreditov), ktoré by sme mohli realizovať od marca v regiónoch
Slovenska na niektorej z Vašich škôl podľa záujmu a počtu prihlásených. Obsahom budú okrem
nevyhnutnej teoretickej prípravy najmä praktické aktivity, z ktorých niektoré ste mali možnosť vidieť
u nás na konferencii. Vzdelávanie bude bezplatné.
Ako sme už naznačili v príprave našich absolventov, budúcich učiteľov chémie sa otvorene snažíme
o ich prípravu na perspektívne úlohy prírodovedného vzdelávania. Preto sme Vám aj na tejto
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konferencii mohli ukázať krátke výseky ich diplomových prác, ktoré však dohromady budujú jednotný
celok, ktorý je neustále dopĺňaný a prepracúvaný.
Základná kľúčová téza pripravovaného perspektívneho kurikula, ktorú tradične saturuje chemické
vzdelávanie je nasledovná vedecká idea: Všetky látky okolo nás sú zložené z veľmi malých častíc. Táto
téza môže byť rozpracovaná do viacerých nosných myšlienok. Jednou z rozpracovaných variant je
napríklad nasledovná séria (voľne podľa Harlen 2010, 2015).
Všetky „veci", s ktorými sa stretávame v každodennom živote, vrátane ovzdušia, vody a rôznych
druhov pevných látok sa nazývajú látky, pretože majú hmotnosť a zaberajú priestor.
Rôzne látky sú identifikovateľné na základe ich vlastností, niektoré z nich sa používajú na ich
klasifikáciu. Napríklad pevné látky, kvapaliny alebo plyny.
Ak sa niektoré látky kombinujú, tvorí sa nová látka s odlišnými vlastnosťami, ako mali pôvodné látky.
Niektoré látky možno jednoducho zmiešať bez trvalej zmeny a môžu byť opäť oddelené.
Látky možno tiež meniť zahrievaním alebo chladením. Množstvo látky sa nezmení, keď sa pevná látka
topí alebo kvapalná odparuje.
Ak je látka delená na menšie a menšie kúsky zistí sa, že je vytvorený z kúskov – častíc, ktoré sú menšie
než tie, ktoré je možné vidieť pod mikroskopom. Tieto častice nie sú v látke; ony sú látka. Všetky
častice v konkrétnom (určitom) materiáli sú rovnaké a sú odlišné od častíc v iných materiáloch.
Častice nie sú statické, ale pohybujú sa náhodným smerom. Rýchlosť, s ktorou sa pohybujú je vnímaná
ako teplota látky.
Častice sa môžu priťahovať alebo sa vzájomne odpudzujú. Rozdiely medzi pevnými látkami,
kvapalinami a plynmi sa dajú vysvetliť pohybom častíc, ich odpudzovaním a príťažlivými silami
medzi susednými časticami. Čím väčšia je príťažlivá sila medzi časticami, tým viac energie je potrebné
na ich oddelenie, napríklad pri prechode z pevného skupenstva do kvapalnej formy, alebo z kvapaliny
na plyn. To je dôvod, prečo látky majú rôznu teplotu topenia a varu.
Najmenšia časť látky sa nazýva atóm. Všetky materiály, kdekoľvek vo vesmíre, živom aj neživom, sú
vytvorené z veľmi veľkého počtu týchto základných „stavebných kameňov", ktorých je čosi viac ako
100 rôznych druhov. Látky vytvorené len z jedného druhu atómu sa nazývajú prvky.
Atómy rôznych prvkov môžu byť skombinované (zlúčené) dohromady, aby vytvorili veľmi veľký počet
zlúčenín. Chemická reakcia zahŕňa nové usporiadanie atómov reagujúcich látok, ktoré sa menia na
nové látky, zatiaľ čo celková hmotnosť zostáva rovnaká.
Vlastnosti rôznych materiálov sa dajú vysvetliť zo správania sa atómov a skupín atómov, z ktorých sú
vytvorené.
Atómy majú vnútornú štruktúru. Skladajú sa z jadra, sú tvorené protónmi a neutrónmi. Jadro je
obklopené elektrónmi. Elektróny a protóny majú elektrický náboj – elektrón negatívny, protón
pozitívny. Atómy sú neutrálne, náboje sú vyrovnané .
Elektróny sa pohybujú rýchlo, tvoria elektrické prúdy a spôsobujú magnetické sily. Ich výsledný efekt
spôsobuje, že príťažlivá sila drží atómy spolu v molekule.
Ak sú niektoré elektróny odstránené z atómu alebo pridané, majú atómy kladný alebo záporný náboj a
nazývajú sa ióny.
V niektorých atómoch je jadro nestabilné a môže uvoľňovať (emitovať?) časticu. Tento proces sa volá
rádioaktivita. Proces zahŕňa uvoľňovanie radiácie (žiarenia?) a množstvo energie, ktoré sa pritom
uvoľňuje je omnoho väčšie, než pri chemických reakciách.
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Z vyššie uvedených nosných myšlienok vyberáme ako ukážku našej práce rozpracovanie jednej z nich.
Tradične by sme ju pravdepodobne stotožnili s témou Čisté látky a zmesi látok. V našom rozpracovaní
revidujeme teoretické východiská myšlienky, uvádzame zistenia o typických miskoncepciách žiakov.
Navrhujeme nevyhnutné kroky tzv. didaktickej sekvencie a rozpracúvame príslušné aktivity pre
žiakov.
Realizácia nosnej myšlienky v zamýšľanom kurikulu
Ak sa niektoré látky zmiešajú, tvoria sa nové látky s odlišnými vlastnosťami ako mali pôvodné látky.
Iné látky sa zmiešajú bez trvalej zmeny a možno ich opäť oddeliť.
Teoretické východiská a predstavy žiakov o študovaných javoch
Napriek tradičnému obsahu chemického vzdelávania a relatívnej jednoduchosti sa tu stretávame
s množstvom prirodzených prekonceptov odporujúcich odborným predstavám ale aj miskoncepcií,
ktoré škola nevie dosť dobre odstrániť a mnohé práve vďaka jej pôsobeniu vznikajú. K poslednej
menovanej skupine patrí predstava o chemických látkach, prípadne chemikáliách. Zavádzaním
neadekvátneho pojmu chemická látka namiesto pojmu čistá látka vznikajú miskoncepcie s výraznou
afektívnou dimenziou s negatívnym kontextom. Už na prvý pohľad je zrejmé, že zámena nesprávneho
pojmu (chemická láka) za odborne adekvátny pojem (chemicky čistá látka) môže zásadne ovplyvniť
vzťah žiakov (a v konečnom momente aj verejnosti) k chémii.
Odhliadnuc od vyššie uvedenej umelo vytvorenej negatívnej situácie tu vznikajú prirodzené
interferencie pojmov čistý, čistenie, umývanie ako spôsob čistenia najmä v súvislosti s vodou ako
najrozšírenejšou kvapalinou. Na druhej strane bežná skúsenosť s rozpúšťaním tuhých látok
v kvapalinách (cukor a voda) prinášajú nevhodnú predstavu o zmiznutí látky. Za roztoky deti zvyčajne
považujú len tie, ktoré sú v kvapalnom skupenstve.
V rámci výtvarných alebo prírodovedných aktivít detí v primárnom a predprimárnom stupni môžu deti
získať skúsenosť s chromatografickými javmi. Je preto prirodzené, aby sa chromatografia ako metóda
oddeľovania látok zo zmesi v praxi čoraz častejšie používaná a mediovaná (kriminálne seriály) dostala
do zoznamu školou prezentovaných oddeľovacích a čistiacich metód.
Jeden z rozšírených javov v laickej verejnosti (a tiež u študentov učiteľstva chémie) je ignorovanie
zásadných rozdielov pri čistení vody vo vodárenských zariadeniach a čistenie odpadových
(komunálnych) vôd v čistiarňach odpadových vôd. Pripomeňme, že v prvom prípade je dôležité
fyzikálne a chemické odstránenie nečistôt, nevhodných prímesí a najmä dezinfekcia. Na druhej strane
v odpadových vodách ide najmä o mikrobiologické odbúranie primiešaných organických látok a ich
zníženie na prijateľnú hodnotu. V prvom prípade je činnosť mikroorganizmov nežiaduca a v druhom
prípade je zámerne podporovaná.
Didaktická sekvencia
Štúdium empirických dôkazov o tom, že látky bežne vnímané ako čisté, napríklad voda alebo vzduch,
sú zmesami látok alebo roztokmi.
Pojmové vymedzenie a klasifikácia heterogénnych zmesí ako pena, dym, suspenzia, emulzia
a vnímanie homogénnych zmesí (roztokov) vo viacerých skupenstvách.
Empirické štúdium vlastnosti niektorých zmesí a ich porovnanie čistými látkami. Stabilita fyzikálnych
vlastností.
Vyjadrovanie zloženia roztokov. Empirická identifikácia zloženia roztokov (vizuálna kolorimetria,
meranie hustoty a pod.)
Získanie skúsenosti s viacerými technikami oddeľovania zmesí (filtrácia, destilácia, kryštalizácia,
chromatografia, adsorbcia)
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Aktivity
Identifikácia prítomnosti solí vo vode (salinita) pomocou vodivosti roztoku (rôzna intenzita
rozsvietenia (vhodnej led-diódy v jednoduchom obvode) a následná konfrontácia množstva solí vo
vode na základe odparku.
Odhad „koncentrácie“ farebného roztoku a jeho porovnanie s pripravenými štandardnými roztokmi
Skúmanie rozličných filtračných materiálov
Demonštrácia destilácie, prípadne iných techník oddeľovania zmesí
Adsorbcia farbiva v nápoji na drevenom (aktívnom) uhlí
Chromatografia hnedej fixky na kriede alebo filtračnom papieri
Vytvorenie modelu pieskového filtra
Porovnanie procesov v akváriu, samočistiacich procesov vodných tokov a ČOV

Namiesto záveru ukážky aktivít
Z vyššie navrhnutých aktivít na tomto mieste prezentujeme jednu z nich. Aktivita je spracovaná vo
forme pracovného listu. Druhá ukážka je naplnením nasledovnej nosnej myšlienky: Častice nie sú
statické, ale pohybujú sa náhodným smerom. Rýchlosť, s ktorou sa pohybujú je vnímaná ako teplota
látky.
Je čistá voda naozaj čistá?
Príprava
Voda je najrozšírenejšia látka na Zemi. Bežne sa v prírode vyskytuje vo forme vodnej pary, dažďa,
ľadu alebo snehu. V bežnom živote sa stretávame s rôznymi pojmami ako destilovaná voda, minerálna
voda, voda z vodovodu, dažďová voda atď. Naším cieľom bude zistiť, či sa jedná o zmesi látok alebo
o chemicky čisté látky.
Problém
Voda je spravidla číra a bezfarebná kvapalina bez chuti a zápachu. Odhadni, ktorá z prítomných
vzoriek vody obsahuje najviac minerálov. Na základe odhadu zoraď vzorky od najmenšieho obsahu
minerálov po najvyšší obsah minerálov. Svoj predpoklad zapíš do tabuľky č. 1.
Tabuľka č. 1

názov vzorky vody

predpoklad

poradie vzoriek
na základe
elektrickej
vodivosti (od
najmenšej po
najväčšiu)

voda z vodovodu
destilovaná voda
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poradie vzoriek
na základe
odparku

poradie vzoriek
na základe
porovnania etikiet

(od najmenšieho
odparku po
najväčší)

(od najmenšieho
množstva po
najväčšie)

Vincentka
Fatra extra silná
Rajec nesýtený
Mitická perlivá
dažďová voda

Pomôcky
baterka, dióda (farebná, 3,5 V), alobal (alebo gumička), plastové poháriky (0,4 dcl), fixky (alebo
samolepiace etikety a pero), voda z vodovodu, destilovaná voda, Vincentka, Fatra extra silná, Rajec
nesýtený, Mitická perlivá, dažďová voda, kartónová škatuľa, papierové obrúsky, Petriho misky, pipety
Postup A
1. Priprav si zariadenie z baterky, alobalu (alebo gumičky) a diódy podľa obr. č. 1.
alobal
dióda
baterka 4,5 V

obrázok č. 1 zariadenie na meranie elektrickej vodivosti
Skúmanie zmesí
2. Otestuj funkčnosť vytvoreného zariadenia, tak že do obvodu budeš na krátky čas zapájať rôzne
vodivé predmety (klinec, strieborný prsteň) a nevodivé predmety (pastelka, guma).
3. Priprav si 7 plastových pohárikov (0,4 dcl) a označ ich.
4. Do plastových pohárikov nalej po okraj z každej vzorky.
5. Do prvého pohárika so vzorkou č. 1 ponor pripravené zariadenie. Následne zrealizuj kvantifikované
pozorovanie, kde budeš pozorovať intenzitu svietenia diódy v príslušnej vzorke na štvorstupňovej
škále (0 nesvieti, + slabá intenzita svietenia, ++ stredná intenzita svietenia, +++ silná intenzita
svietenia ). Výsledky zapíš do tabuľky č. 2.
6. Vytiahnuté zariadenie dôkladne osuš papierovým obrúskom. Postup opakuj pri všetkých vzorkách.
7. V prípade veľkého osvetlenia triedy použi kartónovú škatuľu ako tienidlo pre lepšie pozorovanie.
Priprav si kartónovú škatuľu, tak že vystrihneš primeraný otvor do ktorého budeš umiestňovať
poháriky so vzorkami.

Tabuľka č. 2
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názov vzorky vody

Intenzita svietenia diódy

destilovaná voda
voda z vodovodu
Vincentka
Fatra extra silná
Rajec nesýtený
Mitická perlivá
dažďová voda

8. Na základe výsledkov pozorovaní zoraď jednotlivé vzorky podľa intenzity svietenia diódy od
najmenšej intenzity po najväčšiu intenzitu svietenia diódy. Zapíš poradie do tabuľky č. 1.

Postup B
1. Pozorne si prezri zloženie minerálnych vôd na etiketách.
2. Na základe zloženia zoraď vzorky od najmenšieho obsahu minerálov po najvyšší obsah minerálov.
Zapíš do tabuľky č. 1

Postup C
1. Priprav si 7 rovnakých Petriho misiek.
2. Petriho misky dôkladne vylešti a označ podľa vzoriek vôd, ktoré máš k dispozícii.
3. Následne z každej vzorky odober pipetou 1 ml a kvapni na príslušné označené hodinové sklíčko.
Postupuj tak, že budeš odoberať pipetou po 1 ml podľa poradia, ktoré si určil v predchádzajúcich
úlohách (od vody s najmenším množstvom minerálov po vodu s najvyšším množstvom minerálov).
Skúmanie zmesí
4. Petriho misky opatrne prenes na miesto, kde môžu zostať do najbližšej vyučovacej hodiny.
5. Na nasledujúcej hodine zapíš svoje pozorovania do tabuľky č. 1. Jednotlivé vzorky zoraď od
najmenšieho množstva odparku po najväčšie množstvo odparku.
Zhrnutie
1. Jednotlivé výsledky vykonaného pozorovania medzi sebou porovnaj. Je intenzita svietenia diódy u
všetkých vzoriek rovnaká?
2. Porovnaj navzájom poradie vzoriek vôd usporiadaných podľa intenzity svietenia diódy s poradím
vôd, ktoré si určil na základe preštudovania etikiet.
3. Na základe predchádzajúcej diskusie skús vysvetliť, čo spôsobuje rozsvietenie diódy?
4. Aký je vzťah medzi intenzitou rozsvietenia diódy a typom použitej vzorky (vody) ?
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5. Na základe výsledku odparovania jednotlivých vzoriek skús znova odpovedať na otázky č. 3 a č. 4.
6. Naším cieľom bolo zistiť, či sa jedná o zmesi látok alebo ide o chemicky čisté látky. Na základe
vykonaných činností roztrieď jednotlivé vzorky medzi dve skupiny: zmes látok a chemický čistá látka
zmes látok:
chemicky čistá látka:
7. Svoje tvrdenie vysvetli.
8. Diskutuj so spolužiakmi v skupine, ktorý spôsob bol najlepší pre určenie množstva minerálov v
daných vodách. Aké problémy sa vyskytli a ako by ste ich v budúcnosti riešili, poprípade ako by ste
vylepšili jednotlivé postupy.

Ovplyvňuje rýchlosť pohybu mikročastíc aj teplota?
Príprava
Častice rôznych plynov sa pohybovali rôznou rýchlosťou. Faktorom, ktorý vplýval na rýchlosť pohybu
častíc bola ich veľkosť.
Teraz budeme skúmať rýchlosť pohybu častíc rovnakých plynov, teda častíc, ktorých veľkosť je
rovnaká, pričom sa zamyslime nad tým, či teplota ovplyvňuje rýchlosť pohybu týchto častíc.
Problém
Má teplota nejaký vplyv na pohyb častíc plynu? Aký?
Pomôcky
2 striekačky, injekčná ihla, tlačka, gumená hadička, kúsok dreva na zablokovanie striekačky, stopky,
zdroj chladu
Postup
UPOZORENIE: Obleč si plášť a nasaď ochranné okuliare.

1. Zostav striekačkový systém podľa obrázku 1.

obrázok 1
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a/ Na striekačku A nasaď injekčnú ihlu, gumenú hadičku a tlačku. Pozor, tlačka musí byť umiestnená
na gumenej hadičke tak, aby po stlačení nezatlačila na injekčnú ihlu.
b/ Striekačku A pevne chyť, zatlač tlačku, potiahni piest na značku 50cm³ a zaisti ho zarážkou
(kúskom dreva) tak, aby sa v striekačke udržal konštantný objem.
c/ Striekačku B naplň 50cm³ vzduchu a do tabuľky 1 zaznač svoje predpoklady o približnej rýchlosti
vzduchu pri vysokej a nízkej teplote.
d/ Striekačku B napoj na hadičku striekačky A, otvor tlačku a sleduj čas, za ktorý klesne objem plynu
v striekačke B zo 40 cm³ na 20 cm³. Svoje pozorovania zaznač do tabuľky 1.
e/ Vyprázdni obidve striekačky. Zopakuj postupy a/ - d/, ale striekačku B nechaj po naplnení 50 cm³
vzduchu vychladnúť (vlož ju do chladničky). Následne so striekačkou pracuj urýchlene, lebo vzduch
v striekačke sa po jej vybratí z chladničky veľmi rýchlo ohrieva.
Tabuľka 1:
striekačka A

teplota
vzduchu v
striekačke B

vákuum

vysoká

vákuum

nízka

skutočnosť

predpoklad

Zhrnutie
1. Vysvetli, ako teplota ovplyvnila čas potrebný na presun rovnakého objemu vzduchu do čiastočného
vákua.
2. Sú nejaké vzťahy medzi teplotou a približnou rýchlosťou častíc toho istého plynu?
Zadanie
Kvapni jednu kvapku potravinárskeho farbiva do pohára so studenou a jednu kvapku do pohára
s horúcou vodou. Zaznamenaj, čo si pozoroval a vysvetli pozorovaný jav na základe získaných
vedomostí a skúseností.
Literatúra
Harlen, W. (ed.) (2010) Principles and big ideas of science education. Association for Science
Education : Herts. ISBN: 978086357 4 313. Dostupné na: www.ase.org.uk
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Held, Ľ. – Pupala, B. (1990) Návrh alternatívnej prípravy učiteľov. Pedagogická revue, 42, č. 3, s. 223
– 232.
Kosová, B. a kol. (2012) Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektívy. Bratia
Sabovci pre Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 143.
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Chemická gramotnosť
doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., Ing. Eva Culková, PhD., Ing. Renata Bellová, PhD.
Katedra chémie a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku,
danica.melichercikova@ku.sk
Úvod
Ako postupovať vo vzdelávaní, aby naši žiaci boli vo využívaní vedomostí pri riešení
problémových otázok, úloh, situácií, aspoň na priemernej svetovej úrovni a nedochádzalo neustále
k poklesu prírodovednej (chemickej) gramotnosti? To je otázka na ktorú sa pokúsili hľadať odpoveď
viaceré tímy odborníkov v rozsahu desaťročí. Má na danej situácii vinu len obsah učiva, nedostatok
metodických príručiek, minimálne množstvo učebných pomôcok, nezáujem žiakov o teoretický základ
prírodovedných predmetov, nízka motivácia žiakov k úspešnému vzdelávaniu v rodinnom prostredí?
Je to oveľa širší komplex vplyvov, niektorých s globálnym a iných s individuálnym pôsobením. A čo
my, učitelia? Aký je náš podiel na danej situácii? Sme dostatočne zanietení pre nami propagovanú
vednú oblasť, vieme žiakov nadchnúť pre získavanie nových poznatkov a poukazujeme na možnosti
ich uplatnenia v praxi, pri riešení rôznych situácií? Je to jednoznačne individuálny prístup učiteľa,
každý sa podieľa na rozvoji chemickej gramotnosti podľa svojich schopností, možností a vplyvov
prostredia (rodinného, spoločenského).
Cieľ prieskumu
V danej situácii charakterizovanej opakovanými neuspokojivými výsledkami prírodovednej
(chemickej) gramotnosti našich žiakov v projekte PISA nás zaujala myšlienka, či gymnáziá navštevujú
žiaci, ktorých chemická gramotnosť je vyššia ako celoslovenská. Preto sme v prvých ročníkoch
gymnázií uskutočnili prieskum, v ktorom sme testovali do akej miery si žiaci osvojili učivo chémie zo
základnej školy a ako získané vedomosti vedia uplatniť pri riešení rôznych situácií. Či majú učivo
osvojené len formou poučiek (memorovaním faktov) alebo dokážu vedomosti uplatniť aj pri riešení
úloh (logická previazanosť poznatkov).
Metódy, výsledky prieskumu a diskusia
Prieskum sme realizovali využitím metódy testu a priameho rozhovoru so žiakmi prvých
ročníkov gymnázií, tesne po intenzívnom overovaní vedomostí k polročnému hodnoteniu.
Predpokladali sme u žiakov pokojné, bezstresové obdobie a zvýšenú kvalitu poznatkov po
intenzívnom opakovaní učiva. Test bol anonymný ako pre žiakov, tak aj pre školy, ktoré navštevovali
v súčasnosti (gymnáziá), ako aj v minulosti (základné školy). Našim cieľom nebolo hodnotiť mieru
chemického vzdelávania na daných školách. Sledovali sme iba úroveň chemickej gramotnosti žiakov.
V teste bolo 6 úloh, prostredníctvom ktorých sme zisťovali osvojenie učiva a chemickú
gramotnosť žiakov. Niektoré otázky mali rozsiahlejší text, preto sme otázky zvýraznili, aby sme
korigovali prípadné nedostatky respondentov v čitateľskej gramotnosti. Námety na otázky sme čerpali
z učiva prezentovaného v dostupných používaných učebniciach chémie. 1-4 Časový priestor na
odpovede bol minimálne 20 minút. Respondenti pracovali samostatne a test nebol realizovaný na
hodinách chémie za našej prítomnosti, čím sme zamedzili ovplyvňovanie respondentov pri riešení
zadaných úloh.
V prvom prípade nás zaujímalo, či žiaci pri odpovedi prezentujú prednostne memorovanie
definícií a či vedia využiť jej obsah pri hodnotení reálnej situácie.
Otázka: Po vyťažení z ložiska sa ropa spracováva destiláciou. Prečo sa používa práve táto metóda?
Aký je princíp tejto metódy?
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V prvom rade respondenti reagovali na druhú časť otázky, ktorú správne zodpovedalo až 59,18 %
respondentov. Naznačovalo by to, že memorovanie definícií majú respondenti dobre osvojené z učiva
zo základnej školy (6. ročník). Skutočnosť je však iná. V prvom polroku na gymnáziách sa
respondenti na laboratórnych prácach venovali destilácii,5 čo zrejme ovplyvnilo tú vyššiu riešiteľnosť.
A čo tých 40,82 % gymnazistov? Na zdôvodnenie používania destilácie pri spracovaní ropy už
odpovedala správne necelá 1/5 respondentov (18,36 %). Niektoré nesprávne odpovede však prezentujú
určité základy správneho riešenia, napr. destiláciou sa z ropy oddelia látky, ktoré tam nechceme,
v iných prípadoch sa uvádza, aby sa z ropy získala najčistejšia látka. Prekvapila nás však odpoveď,
v ktorej respondent uvádza: z ropy sa odparia ostatné látky a ostane len čistá voda. Napriek tomu, ako
už bolo uvedené, že sa v gymnaziálnom chemickom učive opätovne stretli s pojmom destilácia, až
10,20 % respondentov nereagovalo na túto otázku.

Graf 1 Princíp destilácie

Graf 2 Zdôvodnenie použitia destilácie

Zloženiu vzduchu sa už venuje určitý priestor aj v primárnom vzdelávaní (Prírodoveda).
Respondenti nielen v škole, ale aj z iných zdrojov počuli o zásadách prvej pomoci, konkrétne
o umelom dýchaní z úst do úst. Nasledujúca otázka sa týkala tejto problematiky.
Otázka: Dvaja kamaráti riešia problém, či je v ich vydychovanom vzduchu prítomný kyslík. Jeden
tvrdí, že nie, druhý tvrdí opak, že aj vo vydychovanom vzduchu je prítomný kyslík. Kto má
pravdu? Čím, akým argumentom by mohli svoje tvrdenie dokázať?
Odpovede na tieto otázky nás nepotešili, pretože iba 42,85 % respondentov sa vyjadrilo, že vo
vydychovanom vzduchu je prítomný kyslík a z toho iba dvaja respondenti uviedli aj spôsob ako to
dokázať. Volili horenie sviečky vo vydychovanom vzduchu. Nik neuviedol ako dôvod dýchanie z úst
do úst, hoci my sme predpokladali, že to bude najčastejší argument existencie kyslíka vo
vydychovanom vzduchu. Jeden respondent neprítomnosť kyslíka vo vydychovanom vzduchu
vysvetľoval tým, že v rovnici dýchania sa nevyskytuje ako produkt kyslík. Respondenti nedokázali
hľadať riešenie v poznatkoch získaných mimo učiva chémie. To je zrejme významná príčina
deklarovanej nízkej úrovni prírodovednej gramotnosti. Nenaučili sme žiakov priamej odpovedi, tak
nedokázali hľadať logickú odpoveď v reálnych situáciách. Prekvapujúce boli pre nás odpovede
respondentov z rôznych gymnázií, ktorí prítomnosť kyslíka vo vydychovanom vzduchu dokazovali
tým, že kyslík je prítomný vo vydychovanom CO2, ktorý je tvorený uhlíkom a kyslíkom. Nesprávne
odpovedalo až 51,02 % respondentov. Zrejme nepochopili rozdiel medzi kyslíkom, ako látkou
a atómom kyslíka viazaným v zlúčenine, čo je podľa nás výrazný nedostatok v chemickom myslení.
Vyjadrenia respondentov možno chápať ako dôsledok nedostatočného prepojenia vedeckých
poznatkov uplatniteľných v praxi, v živote jednotlivcov, alebo úzkeho zamerania učiva bez
upozornenia na širšie vnímanie daného problému?
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Graf 3 Prítomnosť O2 vo vydychovanom vzduchu
Pri ďalšej otázke sme sledovali, či respondenti vedia uplatniť poznatok, že vodík je ľahší ako
vzduch a preto ho zachytávame do skúmavky orientovanej hore dnom a kyslík je ťažší ako vzduch,
zachytávame ho do skúmavky dole dnom. Prítomnosť kyslíka sa dá identifikovať tlejúcou trieskou
a vodík s kyslíkom tvorí výbušnú zmes („šteknutie“ v skúmavke pri zahrievaní zmesi).
Otázka: Napíšte chemické rovnice jednotlivých dejov prezentovaných na obrázkoch. Zachytili by ste
do skúmaviek nejaké produkty? Ktoré a ako by ste ich identifikovali?

Riešenie tejto otázky bolo zrejme pre gymnazistov, hodnotených na základnej škole z predmetu
chémia výborný a veľmi dobrý, náročné. Pretože len tretina respondentov mala snahu napísať rovnice
uvedených dejov, hoci neúspešne a ostatní sa ani nepokúsili. Takže sme nezaznamenali ani jeden
prípad správne napísanej rovnice aspoň jednej prezentovanej reakcie. V nejednom prípade vyzeral
pokus o zápis rovnice, napríklad:
HCl + Zn + Zn + Zn + Zn →
H2O2 + 4 Mn →
Na obrázku boli naznačené 4 zrnká Zn, respektíve MnO2. Obrázok bol dostatočne veľký. Nikto
z respondentov neuviedol aké produkty by sa mali uvoľniť, zachytávať v skúmavkách. Nik neuviedol
ani to, že vodík sa zachytáva do skúmavky hore dnom, tak ako je na obrázku by nám zo skúmavky
unikol. Opäť sme nepredpokladali, že to bude neriešiteľná otázka pre respondentov.
Pritom v učebnici chémie pre 7. ročník2 je jedna laboratórna práca venovaná Skúmaniu vplyvu
rôznych látok na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka. V učebnici chémie pre 8. ročník3 je rozpracovaný
návod laboratórnej práce reakcie kyseliny chlorovodíkovej HCl s granulovaným zinkom. V tejto
uvedenej učebnici chémie sú textom aj obrázkami prezentované prípravy vodíka (Zn+H2SO4)
a kyslíka (rozklad H2O2 pomocou MnO2) a ich dôkazy. Aj cvičebnica z chémie pre 8. ročník4 sa touto
problematikou zaoberá. Ako si vysvetliť totálnu neschopnosť vyriešiť zadanie, keď v učebniciach
chémie danej problematike je venovaná dostatočná pozornosť? Pritom viac ako ¾ respondentov
(79,59 %) uvádzalo, že na základnej škole boli z chémie hodnotený známkou výborný a necelá ¼
(20,41 %) známkou veľmi dobrý.
Pri tvorbe testu na zisťovanie chemickej gramotnosti sme ako obtiažnu otázku považovali
stanovenie chemických látok vo vodných roztokoch.
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Otázka: V dome horelo. Požiar bol uhasený veľkým množstvom vody, ktorá bola všade. V kuchyni
a v komore sa našli roztoky látok používaných pri príprave jedál. Vybrali sme 5 nádob
s roztokmi. Predpokladáme, že v nádobách sú roztoky cukru, múky, soli, sódy bikarbóny
a kyseliny citrónovej. Uveďte spôsob, ako ich identifikovať bez ochutnávania!
Opäť sa naše predpoklady o úrovni chemickej gramotnosti sledovaných respondentov nepotvrdili.
Takmer 1/5 respondentov neriešila situáciu prezentovanú v otázke. Predpokladali sme, že identifikácia
múky vo vode nebude problematická, pretože ostatné látky sú vo vode dobre rozpustné. Identifikovala
ju len necelá tretina respondentov (30,61 %). Keďže sme predpokladali určité ťažkosti pri identifikácii
ostatných látok, v ďalšej otázke, ktorá bola na druhej strane dotazníka, sme otázku doplnili o pomôcky
(skúmavky, kahan, kryštalizačnú misku, trojnožku, pH papieriky, zátku s ohnutou trubičkou)
a chemikálie (vápennú vodu a roztok jódu) vhodné na identifikáciu, ale k úspešnosti riešenia to
nepomohlo. Najvýraznejšie bolo stanovenie kyseliny citrónovej prostredníctvom pH papierikov.
V pôvodnej otázke tak reagovalo 28,57 % a po doplnení sa úspešne prezentovalo 34,69 %
respondentov. Niekoľkí respondenti tvrdili, že roztok kyseliny citrónovej je možné rozoznať podľa
farby (žltej), alebo vône. Identifikáciu sódy bikarbóny pomocou stanovenia pH by v oboch prípadoch,
správne riešilo 16,32 % respondentov. Skoro rovnaké množstvo respondentov (14,28 %) tvrdí, že
vodný roztok sódy bikarbóny pení a preto sa dá ľahko identifikovať. K identifikácii sladkého a slaného
roztoku by 16,32 % respondentov uplatnilo kryštalizáciu a odlíšili by látky podľa veľkosti kryštálov.
Iba jeden respondent zo všetkých gymnázií uviedol, že pri zahrievaní by kryštáliky cukru
skaramelizovali. Pri tvorbe otázky sme čerpali z návodu laboratórnych prác Anorganické a organické
látky, prezentovaných v učebnici chémie pre 9. ročník ZŠ.6 Organické látky sú citlivejšie na teplo ako
látky anorganického pôvodu. Ďalším nevysvetliteľným prekvapením bolo pre nás, že počet
neodpovedajúcich respondentov po rozšírení otázky sa zvýšil o štvrtinu (z 18,36 % na 42,85 %).
Jódový roztok na identifikáciu múky (škrobu) nepoužil nik, hoci stanoveniu škrobu v roztoku sa
venuje pozornosť v učebnici chémie pre 9. ročník 6 v kapitole Organické látky v živých organizmoch,
ako aj v laboratórnej práci.
ZÁVER
Keďže sme pri zostavovaní otázok do testu vychádzali z prezentovaného učiva chémie na
základnej škole a na gymnáziu študujú vedomostne zdatnejší žiaci (hodnotenie chémie výborne, veľmi
dobre), predpokladali sme, že dostaneme takmer 90 % správnych odpovedí. Pritom viac ako polovica
respondentov (51,07 %) uvažuje po absolvovaní gymnázia študovať na vysokej škole odbory
s uplatnením chemickej gramotnosti (medicína, farmácia, učiteľstvo atď.). Náš predpoklad bol veľmi
odvážny. Výsledky testu nás nútia k zamysleniu nad príčinami daného stavu. Nerealizovali sme
celoslovenský výskum (to realizoval NÚCEM), iba prieskum v širšej oblasti Slovenska, ktorý
z dôvodov anonymity nelokalizujeme. Neustále vystupuje do popredia otázka, prečo čakáme na
reformu školstva a nezačneme, my učitelia, s reformou svojich vyučovacích hodín s vedomím, že
vzdelávame pre budúcnosť, aj pre našu budúcnosť.
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