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Na odbornú tému

V novom školskom roku pokračujeme
s chémiou inovatívne v ôsmom ročníku
Od 1. septembra 2017 sa učebný predmet chémia v 7. ročníku základnej školy a 2. ročníku gymnázia s osemročným štúdiom vyučoval podľa Inovovaného
štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP). Od 1. septembra 2018 pokračujeme
s inovovanou chémiou v 8. ročníku základnej školy a 3. ročníku gymnázia
s osemročným štúdiom. Súčasne vychádza aj inovovaná učebnica, spracovaná
v súlade so vzdelávacím štandardom iŠVP.
V učebnici sú spracované tematické celky Zloženie
látok a Významné chemické
prvky a zlúčeniny. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.
Cvičebnica k učebnici
chémie
je spracovaná
Učebnica vám bude aj v tomto školskom roku pomáhať pri odhaľovaní
a poznávaní
látok a chemic- tak,
kých reakcií, ktoré poznáte z bežného života. Naučíte sa o zložení a štruktúre látok, ktorá ovplyaby
bola
v
súlade
s iŠVP
vňuje ich vlastnosti. Pomocou návodov na pozorovania a skúmania budete spoznávať a overovať
vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Naučíte sa, že látky majú
nielen
svoje názvy, ale aj skratky
a
inovovaným
vydaním
– značky a vzorce, pomocou ktorých sa môžete dorozumieť aj inde vo svete. Úlohy na konci každej
kapitoly
vám pomôžu
upevniť a overiť
učebnice
Chémia
prevedomosti.
8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia v sučebnici
osemročným
štúdiom.
Komplexným
systémom
Pri orientácii
vám budú pomáhať
jednotlivé grafické
prvky, obsah učebnice
a register na otájej konci. Učebnica obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chezok
úloh podporuje
psychomotorických
funkcií žiamické
prvkyaa zlúčeniny.
Na konci každej z rozvoj
nich sa nachádza
dvojstrana s dôležitými poznatkami.
kov. Cvičebnica poskytuje priestorPrajem
na vám
záznamy
z
pozorovania
veľa radosti z poznávania.
a skúmania, poznámky žiaka, riešenia úloh z učebnice,
Autorkaobsahuje obrázky použité aj v učebnici – podporuje prácu žiaka
s učebnicou. Na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky.
Milí žiaci!
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témy

3.4.3 Významné hydroxidy

Pozorujeme a skúmame
Úloha: Pozorujte rozpúšťanie hydroxidu sodného vo
vode a teplotné zmeny, ktoré ho sprevádzajú.

záznam
o pozorovaní
a skúmaní

Pomôcky a chemikálie:
kadička, laboratórna lyžička, sklená tyčinka, teplomer,
odmerný valec, hydroxid sodný, voda
Postup práce:
1. Do kadičky naleje učiteľ 50 ml vody a zmeria jej teplotu.
2. Za miešania pridá lyžičku hydroxidu sodného a zmeria teplotu zmesi.
Pozorovanie:
Opíšte dej prebiehajúci po pridaní hydroxidu sodného
do vody. Ako sa nazýva zmes, ktorá vznikla?
Zapíšte teplotu vody. Zapíšte teplotu zmesi. Ide o endotermickú alebo exotermickú reakciu?
Záver:
Na základe poznatkov o časticovom zložení látok vysvetlite dej prebiehajúci po pridaní hydroxidu sodného
do vody.
Vysvetlite, prečo sme zisťovali teplotné zmeny prebiehajúceho deja.

Pozorne si prezrite obrázky a nádoby s hydroxidmi, ktoré vám ukáže vyučujúci.
Porovnajte vlastnosti hydroxidov na obrázku.

Chceme vedieť viac
Názov hydroxidu sa skladá z dvoch
slov. Podstatné meno je hydroxid.
Prídavné meno je odvodené od
názvu kovového prvku s príponou,
ktorá zodpovedá jeho oxidačnému
číslu, napr.:
CaII(OH)2 hydroxid vápenatý
Pri tvorbe vzorca napíšeme značky prvkov v poradí kovový prvok
a prvky hydroxidového aniónu.
Oxidačné číslo atómu kovového
prvku je dané príponou prídavného
mena, hydroxidový anión má vždy
nábojové číslo −1, napr.: hydroxid
vápenatý
CaII(OH−)x
Kladné oxidačné číslo atómu vápnika je II. Záporné nábojové číslo
hydroxidového aniónu je −1.
Súčet oxidačných čísel všetkých
atómov sa musí rovnať nule:
x • (−I) = −II
x=2
vzorec: Ca(OH)2

Kde sa vzali v roztoku hydroxidu hydroxidové anióny?
Pri rozpúšťaní hydroxidu sodného vo vode vznikajú ióny
Na+ a OH−. Vzniknuté ióny sa „obalia“ molekulami vody.
Podobne ako hydroxid sodný, aj ostatné hydroxidy vo vodnom roztoku ionizujú, pričom vznikajú hydroxidové anióny
– OH− a príslušné katióny kovov.
NaOH

súhrn
dôležitých
informácií

H2O

Na+ + OH−

H 2O
H 2O
H 2O
H 2O

H 2O
H 2O
H 2O

námety na
získavanie
nových
informácií
a hľadanie
súvislostí

Hľadáme súvislosti, informácie

Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny zložené z kovového prvku, kyslíka
a vodíka, napr. hydroxid sodný (NaOH). Všetky hydroxidy obsahujú
hydroxidový anión – OH−.

dôležitý
poznatok

názov
kapitoly
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3.4.2 Zloženie a vlastnosti hydroxidov

H 2O

Na+

OH−

OH−

Na+

H 2O
H 2O

H 2O

Čo vyjadrujú výstražné značky
na nádobách s hydroxidmi?
Ktoré pravidlá platia pri práci
s takýmito látkami?
Pri poleptaní hydroxidom, musíme
okamžite postihnuté miesto opláchnuť
prúdom studenej vody.

Chemické zlúčeniny
3.1

Použitie hydroxidov
Hydroxid sodný (NaOH) a hydroxid draselný (KOH)
sa používajú na výrobu mydla, papiera, plastov, textilných vláken z celulózy. Používajú sa aj na čistenie rôznych nádob a odtokov.

3.2

Prostriedky na čistenie odtokov obsahujú hydroxid sodný. Silne zásadité roztoky rozkladajú aj vlasy, ktoré sú
zvyčajne príčinou ich upchatia. Hydroxid sodný sa nachádza tiež v umývacích prostriedkoch do umývačiek
riadu. Tieto prostriedky musia byť správne označené
a uložené mimo dosahu detí.
Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) sa používa v stavebníctve. Jeho zmiešaním s pieskom a vodou sa získava vápenná malta, ktorá sa používa ako stavebný materiál
a na omietanie stien. Zmes hydroxidu vápenatého (haseného vápna) s vodou sa používa na bielenie a dezinfekciu stien. Využíva sa aj v poľnohospodárstve na vápnenie kyslých pôd a v potravinárstve pri výrobe cukru
a sódy.

3.3

Chceme vedieť viac

3.4

Tuhý hydroxid sodný a hydroxid draselný pohlcujú
zo vzduchu vlhkosť (sú hygroskopické) a oxid uhličitý.

ZAPAMÄTÁME SI
Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny zložené z kovového prvku, kyslíka a vodíka.
Hydroxidy vo vodnom roztoku ionizujú, vznikajú hydroxidové anióny (OH−) a príslušné
katióny kovov. Hydroxidové anióny spôsobujú zásaditosť roztokov hydroxidov.
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Chemické názvoslovie a terminológia
Mol či mól, mólový či molárny, molekulový či molekulárny?

Začnime od toho najjednoduchšieho. Jednotka látkového množstva má meno mól (s dlhým ó) a jej symbolom je mol (s krátkym o). Slovo mól môžeme prirovnať k slovám meter či pascal a symbol mol zasa k symbolom
m a Pa.
V rovniciach zvykneme jednotky vyjadrovať symbolmi, takže v zápise n = 1 mol treba použiť mol s krátkym
o, rovnako ako v odvodených symboloch mmol či mol-1. Vo vete môže byť správne mól aj mol. Látkové množstvo
môžeme zadať ako 1 mól aj 1 mol, rovnako ako dráhu môžeme zadať ako 1 meter aj 1 m. Skloňovať však môžeme
iba slovo mól, a teda tvary móly, mólov atď. musia byť s dlhým ó.
Rovnako nesprávne ako napísať 2 moly s krátkym o je aj použitie krátkeho o na odvodenie prídavného mena.
Slovo molový patrí výlučne do hudobnej terminológie (napr. molový akord). Čo sa týka prídavného mena vzťahujúceho sa na jednotku mól, stretnúť sa môžeme s tvarmi mólový aj molárny. Z hľadiska spisovnosti však nie
sú rovnocenné. Kodifikačné príručky slovenského jazyka poznajú vo vzťahu k jednotke mól iba jedinú možnosť
utvorenia prídavného mena, a to v tvare molárny. Prídavné meno mólový síce v príručkách existuje, no je preň
kodifikovaný iný význam, ktorý sa nevzťahuje na mól, ale výlučne na mólo.
Tí, ktorí sú zvyknutí na tvary mólový zlomok alebo mólová hmotnosť, zrejme nebudú radi, že sa má predchádzať viacvýznamovosti slova mólový práve týmto spôsobom. Uvedený stav je však kodifikovaný veľmi jasne
a zrejme sa len tak ľahko nezmení. Spisovné sú iba tvary molárny zlomok, molárne percento a molárna hmotnosť. Ako molárne tiež označujeme aj ďalšie veličiny vztiahnuté na mól látky (napr. molárny objem, molárna
tepelná kapacita), prípadne na molárnu koncentráciu (napr. molárna vodivosť a molárny absorpčný koeficient).
Pre úplnosť ešte doplňme, že veličiny, ktoré sú analogickým spôsobom vztiahnuté na hmotnosť látky, už dávno
po správnosti neoznačujeme ako veličiny merné, ale ako veličiny špecifické (napr. špecifická tepelná kapacita).
V tejto súvislosti sa tiež patrí poznamenať, že jednotka látkového množstva má od januára 2018 novú definíciu. Kým v minulosti sa mól definoval cez počet častíc v 12 g uhlíka 12C, nová definícia explicitne ukotvila
hodnotu Avogadrovej konštanty (6,02214076 . 1023 mol-1) a odvoláva sa priamo na ňu. Malo by tak byť ešte
jasnejšie než doteraz, že látkové množstvo súvisí hlavne s počítaním častíc a nie s vážením – mól máme chápať
podobne ako napr. tucet.
V súvislosti s tvarmi molárny – mólový spomeňme aj dvojicu tvarov molekulárny – molekulový. Táto otázka
bola v minulosti oblasťou vášnivých nezhôd, preto radšej hneď skraja uveďme, že súčasná kodifikácia považuje obe možnosti za rovnako spisovné a dokonca aj za významovo synonymné. Z jazykového hľadiska sú teda
rovnako správne tvary molekulová štruktúra aj molekulárna štruktúra, molekulový kyslík aj molekulárny kyslík.
Je však pravdou, že v niektorých slovných spojeniach sa vyskytuje výlučne jeden z tvarov. Máme vždy molekulový orbitál a molekulový prešmyk, naopak, spravidla sa spomína molekulárna gastronómia. Aký je dôvod tejto
variantnosti, to je otázka vyžadujúca si zodpovedný jazykovedný výskum. Podobné situácie však existujú aj pri
iných dvojiciach rovnakokoreňových odborných adjektív, ako napríklad bazilikálny – bazilikový, dioritický –
dioritový, argotický – argotový a pod.
Aj pri používaní tvarov molekulárny a molekulový môžu existovať rôzne preferencie. Za nezmyselné je však
treba považovať v minulosti publikované argumenty, ktoré interpretovali pôvod slova molekulárny cez pridanie
slovenskej adjektívnej koncovky -ny k anglickému molecular, čím sa naznačovala akási duplicitná adjektívnosť.
V skutočnosti má koncovka -álny/-árny pôvod v latinčine (koncovky -alis/-aris) a v slovenčine sa takto odvodilo veľké množstvo adjektív: spektrum – spektrálny, fenomén – fenomenálny, norma – normálny, luna – lunárny
atď. Teda aj slovo molekulárny je z hľadiska jeho odvodenia celkom spisovné a museli by sa proti nemu hľadať
úplne iné argumenty.
Máte aj vy otázku z oblasti terminológie a názvoslovia? Pokúsime sa na ňu nájsť odpoveď. Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu erik.szabo@uniba.sk.
					
RNDr. Erik Szabo, PhD.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
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Bádateľská aktivita pre tematický celok Voda
Kolobeh vody
Abstrakt
Cieľom príspevku je informovať učiteľskú verejnosť o jednej aktivite zo súboru bádateľských aktivít vytvorených pre tematický celok Voda, ktorá bude aj obsahom metodickej príručky pre chémiu 7. ročníka základnej školy
a 2. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. Bádateľská aktivita Kolobeh vody je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP a rozvíja porozumenie poznatkov o kolobehu vody v prírode, spôsobilostí vedeckej práce, ako sú spôsobilosť pozorovať, predpokladať, experimentovať, tvoriť závery, a spôsobilostí súvisiacich s myslením a učením sa.
Príspevok nadväzuje na teoretické východiská o bádateľsky orientovanej výučbe a bádateľských aktivitách uverejnených v článku Bádateľské aktivity pre tematický celok Premeny látok (Sotáková, Ganajová, Šalamúnová, 2018).
Kľúčové slová: bádateľské aktivity, voda, kolobeh vody.
Úvod
Voda je nadpredmetová téma. Na vodu je možné nazerať nielen z pohľadu chémie, ale aj ekológie, biológie,
geografie či fyziky. Metodika rieši nasledovný didaktický problém: Voda je najdôležitejšia látka na Zemi a je
nevyhnutnou súčasťou nášho života. Bez vody by sme nemohli existovať. Na Zemi je stále rovnaké množstvo
vody. Ako je to možné? Ako prebieha kolobeh vody v prírode? Z akých fáz sa skladá? Ako sa v atmosfére tvoria
oblaky? Vieme pozorovať kolobeh vody a tvorbu oblakov aj v laboratórnych podmienkach?
Žiaci si rozvíjajú tieto poznatky, zručnosti a spôsobilosti:
• Využiť poznatky o vyparovaní a kondenzácii pri realizácii experimentov.
• Charakterizovať štyri základné fázy kolobehu vody v prírode.
• Navrhnúť postup a uskutočniť experimenty spojené so simuláciou kolobehu vody.
• Zrealizovať jednoduchú simuláciu tvorby oblakov v laboratórnych podmienkach.
• Spôsobilosť pozorovať a usudzovať.
• Spôsobilosť experimentovať.
• Spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia.
• Kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita.
Metodika Kolobeh vody sa snaží prepojiť teoretické poznatky o fázach kolobehu vody v prírode s procesmi,
s ktorými sa žiaci stretávajú každý deň. Na základe jednoduchých simulácií sa žiaci oboznamujú s fázami kolobehu vody v prírode, ako aj s procesom tvorby oblakov.
Príspevok sprístupňuje pracovný list pre žiaka a metodický list pre učiteľa. Jednotlivé úlohy v pracovnom liste
sú zostavené podľa modelu 5E bádateľského cyklu, pričom ide o nasmerované bádanie. Súčasťou pracovného
listu je úloha na hodnotenie. Hodnotenie spočíva vo vyplnení tabuľky metakognície. Metakognícia je forma
sebahodnotenia a patrí k nástrojom formatívneho hodnotenia. Žiak hodnotí vlastnú aktivitu na vyučovacej
hodine a analyzuje svoj proces učenia sa.
Metodický list obsahuje odpovede na otázky z pracovného listu, odporúčaný priebeh výučby podľa modelu
5E a doplňujúce otázky, ktoré učiteľ môže klásť žiakom. Na ďalších stranách sú uvedené pracovný a metodický
list.
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Záver
Metodiku Kolobeh vody do výučby zaradilo 10 učiteľov v rámci projektu IT akadémia, ktorí nám následne
poskytli spätnú väzbu. Na základe ich pripomienok boli optimalizované úlohy v pracovnom liste. Ďalej
uvádzame niektoré názory učiteľov na výučbu s uvedenou metodikou.
„Téma je vhodne prepracovaná s ohľadom na praktické aktivity v laboratórnych podmienkach školy. Žiaci pochopia kolobeh vody nielen cez video a obrazové prílohy, ale aj cez jednoduché pokusy v prijateľnej forme, zvládnuteľné všetkými žiakmi. Praktické skúmanie a simulácia kolobehu boli pre všetkých zaujímavé s ľahko predpovedateľným výsledkom.“
„Veľmi dobre prepája chémiu s fyzikou – skupenské zmeny vody v kolobehu v prírode, deti veľmi dobre reagovali,
aktívne sa zapájali v ktorejkoľvek úlohe.“
„Bádateľskú aktivitu by som zaradila hneď po téme „Význam vody“ ako druhú vyučovaciu hodinu. Až po bádateľskej aktivite by som pokračovala v téme „Druhy vôd“ na tretej vyučovacej hodine.“
„Žiaci s poruchami učenia potrebovali pomoc k lepšiemu pochopeniu určitých súvislostí a vysvetlenie niektorých pojmov. Tiež mali problém pochopiť, že kolobeh je nikdy nekončiaci systém. Podobne im bolo potrebné
objasniť teplotné pomery v atmosfére, aby chápali vznik oblakov. Keď videli kvapky vody vzniknuté pri experimentálnych úlohách, bolo im to jasnejšie. Slabší žiaci mali problém s vyvodzovaním záverov, tak im bolo potrebné
trochu napovedať.“
Viac informácií o projekte a o tom, ako sa do neho zapojiť, nájdete na stránke http://itakademia.sk/sk/domov/.
Poďakovanie
Tento článok vznikol s podporou z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v rámci projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“,
ITMS kód projektu: 312011F057 a projektu VEGA č. 1/0265/17 „Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných
vied, matematiky a informatiky“.
Zdroje
Inovovaný štátny vzdelávací program. Chémia. [online]. Dostupné na internete:
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_nsv_2014.pdf
[cit. 21. 5. 2018].
Ganajová, M. et al. 2010. Projektové vyučovanie v chémii. Didaktická príručka pre učiteľov základných škôl. Bratislava : ŠPÚ, 2010. 144 s. ISBN 978-80-8118-058-3.
Sotákova, I., Ganajová, M., Šalamúnová, K. 2018. Bádateľské aktivity pre tematický celok Premeny látok. In
Dnešná škola. Roč. 5, č. 2, s. 7 – 11. ISSN 1339-7761.
Vicenová, H., Ganajová, M. 2017. Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. ISBN 978-80-8091-430-1.
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Kovy a ich vlastnosti
Veda ovláda všetky oblasti nášho života a stále je čo objavovať, skúmať a tvoriť zaujímavé a užitočné veci. Prečo
sú prírodné vedy v našom poznaní také užitočné?
Keď si predstavíme život našich predkov, porovnáme ich život s naším, pochopíme, že prevažnú väčšinu nášho pohodlia nám priniesli nové poznatky z biológie, fyziky aj chémie. Jednou z dôležitých tém v rámci vyučovania chémie sú aj Kovy a ich vlastnosti. S pojmom kov sa žiaci stretávajú neustále, pozorujú, čo sa deje s kovmi
vplyvom počasia, prostredia i času. V ôsmom ročníku je téme Kovy venovaná značná časť a v rámci týchto hodín je veľkým prínosom využitie bádateľských metód postavených na rozvíjaní spôsobilostí žiakov pozorovať,
usudzovať, rozvíjať kreativitu žiakov – schopnosť riešenia problémov.
Jednou z možností, ako žiakom priblížiť vlastnosti kovov, je po osvojení si poznatkov o vlastnostiach a rozdelení kovov vytvoriť vlastnú „Vzorkovnicu kovov“. Učiteľ dá žiakom podnet, či sú schopní nájsť okolo seba päť
kovov, identifikovať ich a predstaviť spolužiakom vlastnosti vybraných kovov. Žiakov možno motivovať vyhlásením súťaže, kto dokáže nájsť najviac kovov okolo seba a identifikovať ich. Prínosom a kladným hodnotením
pri prezentácii vzorkovníc je aj zaradenie základných informácií
o kove, ako napríklad umiestnenie v periodickej tabuľke prvkov,
vlastnosti a reaktivita kovu.
Bádateľsky orientované vyučovanie dáva učiteľovi priestor, aby
žiakovi predložil problém a ponúkol mu priestor na jeho riešenie. Žiaci by mali svojou aktivitou nájsť riešenie, formulovať závery z pozorovaní, vysloviť hypotézy a následne ich overiť vlastnou aktívnou činnosťou. V pracovnom liste Spoznaj, z čoho sme
vyrobené sme žiakom formulovali úvodný problém. Jeho vyriešením bolo zistenie, z čoho je vyrobených päť telies: dva kľúče,
minca, figúrka a klinec. Žiaci museli využiť doteraz nadobudnuté
vedomosti a zručnosti, a to:
• experimentálne zistiť niektoré vlastnosti kovov,
• vedieť rozdeliť kovy podľa vlastností,
• aplikovať vlastnosti kovov pri ich využití v bežnom živote,
• aplikovať vzťah závislosti hustoty od druhu kovu.
Po experimentálnej časti žiackej práce môžeme pristúpiť
k diskusii a vyriešeniu záhady Spoznaj, z čoho sme vyrobené.
Podľa ďalších indícií sa dá identifikovať kov, z ktorého je teleso,
odôvodniť svoje tvrdenie na základe experimentálnej činnosti
a doterajších poznatkov nadobudnutých o kovoch. Poslednou
časťou práce je aplikácia získaných poznatkov o kovoch v ich
praktickom využití. Ktorý kov je vhodný na využitie v priemysle, zariadeniach, ale aj v bežnom živote rozlišujú žiaci na základe
experimentálnej činnosti, pozorovania a osvojovania si faktov
o látkach okolo nás. Takáto forma žiackej práce ich nabádala
od začiatku k objavovaniu súvislostí, aktívnemu prístupu k danej
téme. Vytvorené vzorkovnice kovov sa stali hodnotnou didaktickou pomôckou pre žiakov. V diskusii sme mali priestor, aby sme
poukázali na ďalšie možnosti využitia kovov. Záverečná „búrka
mozgov“ vyvolala u žiakov pocit, že slovo kov má nespočetné
množstvo podôb.
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Didaktická analýza vyučovacej jednotky: Kovy
Stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne
Predmet: chémia
Ročník: ôsmy
Žiakom rozvíjané spôsobilosti: Spôsobilosti vedeckej práce: spôsobilosť pozorovať, spôsobilosť usudzovať, spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť experimentovať, spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia.
Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa: kritické myslenie, kreativita – schopnosť riešenia problémov.
Obsahový štandard:
• umiestnenie kovov v periodickej tabuľke prvkov
• vlastnosti kovov
Výkonový štandard – kognitívne ciele:
• poznať umiestnenie kovov v periodickej tabuľke prvkov, ich názvy a značky
• experimentálne zistiť niektoré vlastnosti kovov
• vedieť rozdeliť kovy podľa vlastností
• aplikovať vlastnosti kovov pri ich využití v bežnom živote
• aplikovať vzťah závislosti hustoty od druhu kovu
Metódy a formy: riadené bádanie, model 5E, skupinová spolupráca.
Bádateľská aktivita:
Problém: Z akých kovov sú vyrobené predmety okolo nás?
Model 5E
1. fáza: Zapojenie
• Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a rozdá im pracovné listy s úvodným textom uvádzajúcim žiakov do riešenej
problematiky.
• Učiteľ formuluje problém.
• Úlohou žiakov je opísať postup, akým by mohli zistiť vlastnosti jednotlivých kovov.
• Pri riadenom bádaní si musí žiak sformulovať sám cestu riešenia, závery a vysvetlenia zistení, musí vedieť
hľadať informácie, použiť ich pri určení kovu, z ktorého je predmet vyrobený.
2. fáza: Skúmanie
Žiaci majú k dispozícii kovy. Rozdelia si úlohy a vypracujú postup ako by zistili vlastnosti kovov. Žiaci diskutujú
v skupinách, radia sa a vzájomne si vymieňajú názory.
Očakávaný postup: Na základe pozorovania a zaznamenávania do tabuľky zistia rozdiely jednotlivých kovov.
3. fáza: Vysvetlenie
Žiaci porovnávajú závery z experimentov so svojimi predpoveďami.
4. fáza: Rozpracovanie
• Žiaci navrhujú, aké kovy sú použité pri výrobe predmetov.
• Učiteľ nastolí otázku, akú ďalšiu fyzikálnu veličinu by sme museli poznať, aby sme presne zistili, o aký kov ide.
5. fáza: Hodnotenie
Karta sebareflexie po skupinovej spolupráci
Sebareflexia po skupinovej spolupráci
Počas skupinovej práce som sa vedel/a dohodnúť
so spolužiakmi, čo budem robiť.
Pri skupinovej práci som bol/a pre skupinu
užitočný.
Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje
názory a diskutovali so mnou.
Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som tak
pracovať aj nabudúce.

Takmer vždy

Zriedkavo

Takmer nikdy
















Mgr. Jana Galková
ZŠ s MŠ Centrum 1 Dubnica nad Váhom
jankag2@gmail.com

12

Na odbornú tému
Pracovný list: KOVY
Žiak Chemikus rád pozoroval látky okolo nás. Pripravil si svoju vzorkovnicu kovov a predstavil ju spolužiakom. Spoločne pozorovali vlastnosti kovov, určovali chemické značky kovov a ich umiestnenie v PSChP. Chemikus si pripravil úlohu pre spolužiakov, a to vyriešiť záhadu 5 neznámych kovov. Priniesol si so sebou 2 kľúče,
1 mincu, 1 kovovú figúrku a použitý klinec. Získané indície viedli spolužiakov k rozlúšteniu záhady, z akých
kovov sú predmety vyrobené.
Skúmajme a určime vlastnosti neznámych kovov!
Teleso/
vlastnosť

Farba

Vzhľad

Správanie
v plameni
kahana

Správanie
v mg. poli

Hmotnosť

Kľúč 1
Kľúč 2
Minca
Figúrka
Klinec
Úloha 1: Do prázdneho políčka doplňte názov a značku kovu, z ktorého je teleso vyrobené:
Kľúč 1

Kľúč 2

Minca

Figúrka

Klinec

Kov s nízkou
hustotou

Kov na pokovovanie predmetov

Ušľachtilý kov

S meďou vytvára
zliatinu s názvom
bronz

Neušľachtilý kov
vyrábajúci sa
z rúd krveľ alebo
hnedeľ

Úloha 2: Ak sa vám podarilo rozlúštiť Chemikusovu záhadu, navrhnite, ktorý z kovov by ste použili na:
KOV
Pokovovanie autodiskov
Fóliu na čokoládu
Vodič v elektroinštalácii
Spájanie súčiastok v elektrickom obvode
Nohy na školskej lavici
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Súbor nenáročných chemických experimentov
nielen pre chemikov I.
Úvod
Tento príspevok bol iniciovaný prosbou jedného z riešiteľov grantového projektu KEGA (Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) s názvom Terénne
vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov o návrh nenáročných chemických experimentov,
ktoré by súviseli s hlavnými cieľmi tohto projektu. K nim patrilo vytvorenie vzdelávacích materiálov umožňujúcich ich využívanie počas terénneho vyučovania geológie, geografie a biológie na základných a stredných
školách.
V tomto príspevku navrhnuté experimenty majú síce charakter chemických pokusov, avšak bezprostredne
sa týkajú vyššie uvedených predmetov. Navyše, súvisia aj so sériou článkov o vode, ktorá je publikovaná práve
v tomto časopise. Pokusy možno odporučiť pri návšteve náučných chodníkov v blízkosti vápencových kameňolomov a pohorí. Mnohé z nich je však lepšie uskutočniť v pohodlí školských učební, pričom ako hlavný objekt skúmania možno použiť akúkoľvek horninu s prevažujúcim zastúpením uhličitanu vápenatého, napríklad
vápenec, mramor alebo travertín. Prvá časť tejto publikácie je venovaná takému experimentu, ktorý možno
uskutočniť v prírode. Druhá časť (bude uverejnená v budúcom čísle) sa zameriava na experimenty, ktoré sú
vhodnejšie skôr pre školské učebne.
Návrh experimentu, jeho interpretácie a komentáre
Pokus s využitím polyetylénového (PE) vrecka
Pred návštevou geologickej lokality si do polyetylénovej nádoby s dobrým uzáverom vopred pripravíme kyselinu chlorovodíkovú s približnou koncentráciou w = 8 % zriedením komerčne dostupnej HCl vodou. Vzhľadom na znižovanie nákladov na pokus, je výhodné použiť lacnú technickú kyselinu chlorovodíkovú (w = 31 %),
ktorá je bežne dostupná ako čistiaci prostriedok s cenou pohybujúcou sa v rozmedzí od 1 až 3 eurá za jeden
liter. Voľba stupňa zriedenia je kompromisom medzi rizikom vyplývajúcim z faktu, že pôvodná koncentrovaná
kyselina je zapáchajúcou žieravinou na jednej strane a výrazným znižovaním rýchlosti reakcie s uhličitanom
vápenatým pri znižovaní jej koncentrácie, na strane druhej. Týmto opatrením sa kyselina dostáva mimo kategórií žieravín a látok s dráždivým účinkom (podľa Európskej smernice týkajúcej sa klasifikácie nebezpečných
látok). Pri riedení východiskovej kyseliny je však nutné mať na zreteli jej leptavé a dráždivé účinky. Ďalšími
pomôckami, ktoré potrebujeme, je niekoľko PE vreciek so suchým zipsom (napríklad s približným rozmerom
10 x 15 cm).
V mieste geologickej lokality, napríklad vo vápencovom lome, vložíme niekoľko malých kúskov vápenca
s veľkosťou približne 1 až 2 cm do PE vrecka, zalejeme ich vopred pripravenou kyselinou a vrecko uzavrieme
suchým zipsom. Vývoj CO2 v podobe bublín je takmer okamžitý. Je dobre viditeľný najmä v protisvetle. Vo
vrecku prebieha táto reakcia:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
Jej produktom je vodný roztok chloridu vápenatého a oxid uhličitý. Ide teda o heterogénnu reakciu, ktorej
produkty sú za bežných podmienok vo všetkých troch skupenstvách. Chlorid vápenatý je síce tuhou látkou,
avšak vzhľadom na jeho dobrú rozpustnosť vo vode je produktom reakcie roztok, ktorý zvyčajne obsahuje aj
rôzne jeho hydráty a zároveň bublinky CO2. Tento experiment ilustrujú obrázky č. 1 a 2.
Vývoj plynu pri tomto pokuse spôsobí, že PE vrecko sa v priebehu krátkej doby nafúkne (obr. 3). Jeho explózia však nehrozí, pretože vrecko nemá úplne vzduchotesný uzáver. Pre istotu ho však možno po jeho nafúknutí
prepichnúť v jeho hornej časti a jeho obsah vyprázdniť na mieste pokusu. Nemusíme sa obávať poškodzovania
životného prostredia, pretože nadbytočná kyselina sa neutralizuje reakciou s uhličitanom vápenatým v pôde
a chlorid vápenatý je zdraviu neškodná látka.
Ak vzájomný pomer látkových množstiev kalcitu vo vápenci (presnejšie CaCO3 vo vápencovej hornine) a kyseliny zvolíme v prospech kyseliny, výsledný produkt reakcie by mal byť takmer číry roztok obsahujúci okrem
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nezreagovanej kyseliny a veľkých bubliniek CO2 už vyššie spomenuté hydráty chloridu vápenatého (obr. 4). Takýto stav však dosiahneme spravidla až o niekoľko hodín, prípadne až na druhý deň. Platí to však iba v prípade
použitia čistých vápencových hornín, v ktorých nie sú zastúpené významné množstvá iných minerálov.
Pohľad na číry roztok je príležitosťou na to, aby sme sa zmienili o chloride vápenatom. Je to hygroskopická
látka, ktorá sa pod označením E509 používa ako potravinové aditívum využívané pre rôzne účely, ako napríklad látka upravujúca pH nápojov alebo zabraňujúca spekaniu sypkých potravín. Často ju nájdeme napríklad
v konzervovanej zelenine a ovocí, syroch, sladkostiach a pekárenských výrobkoch. V týchto výrobkoch má
rôzne funkcie, napríklad v konzervovanej zelenine a ovocí zlepšuje ich konzistenciu, v iných výrobkoch má
funkciu potravinového plniva alebo spevňujúcej látky. Hygroskopické vlastnosti CaCl2 sa využívajú pri sušení
rôznych látok, medzi iným aj chemikálií v exikátoroch. Má aj farmaceutické využitie, predovšetkým je zložkou
dialyzačných a infúznych roztokov. Tu snáď možno spomenúť, že aj pri prvej úspešnej dialýze, ktorá v roku
1945 po prvýkrát v histórii zachránila ľudský život, dialyzačný roztok obsahoval túto látku spolu s hydrogénuhličitanom sodným (NaHCO3). Dialyzačný roztok sa prebublával práve naším oxidom uhličitým. Tento úspech
dosiahol po mnohých neúspešných pokusoch počas II. svetovej vojny holandský lekár Willem Johan Kolff. Jeho
zariadenie pre dialýzu dostalo jeho meno Kolffova oblička. Jej vývoj, ktorý začal v roku 1940, pramenil zo snahy
pomôcť pacientom od strašného a dlhého trápenia v dôsledku otravy vlastnými produktmi metabolizmu. Tými
sú predovšetkým močovina CO(NH2)2 (syntetická močovina je prvou organickou látkou vyrobenou z anorganických látok), kyselina močová (C5H4N4O3) a kreatín (C4H9N3O2). Táto umelá oblička využívala objav polopriepustnej membrány celofánu (polymér vyrábaný z celulózy) z roku 1912, s ktorým sa dnes stretávame najmä
v podobe priehľadnej fólie, do ktorej sa balia potraviny, cigarety a kytice kvetov. Zhodou okolností, otvory
celofánu mali takú veľkosť, že dovolili preniknúť molekulám uvedených látok cez tieto otvory, ale zároveň boli
nepriepustné pre krvné telieska. Je namieste otázka, prečo je vlastne chlorid vápenatý (spolu s inými látkami)
súčasťou dialyzačných roztokov? Dôvod je ten, že ak by tam neboli, cez celofán by unikali z krvi aj malé ióny
vápnika, sodíka, draslíka a horčíka (a iné). Zaujímavé je, že prvá úspešná dialýza W. J. Kolffa bola úspešná iba
vďaka náhode. Dialýza totiž pomohla naštartovať funkciu umierajúcej pacientky. Iróniou je, že ňou bola jedna
z mnohých odsúdených za kolaboráciu s nacistami počas II. svetovej vojny. Pretože sa však vďaka dialýze stala
veľmi slávnou, bola predčasne oslobodená.
Najčastejší spôsob výroby chloridu vápenatého je založený práve na tej reakcii, ktorá nám prebehla v PE vrecku. Elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého sa vyrába vápnik a chlór. Ak by sme sa však snažili naše vrecko
s touto látkou zmraziť napríklad vo výparníku našej chladničky, určite sa nám to nepodarí, pretože potrebovali by sme k tomu teplotu takmer mínus 60°C. Práve táto vlastnosť roztokov CaCl2 sa využíva na zabránenie
zamŕzania vody pri veľmi nízkych teplotách alebo pri chladiacich procesoch (roztoky sú chladiacim médiom).
Vráťme sa však k reakcii vápenca s kyselinou v našom vrecku. Pri tomto experimente je potrebné poukázať
najmä na to, že hlavnú zložku jednej z najčastejších sedimentárnych hornín vápenca tvorí uhličitan vápenatý
(predovšetkým ako minerál kalcit), ktorý možno rozložiť jednoduchým rozkladom roztokom kyseliny chlorovodíkovej. Oxid uhličitý, ktorý sa uvoľňuje pri tejto reakcii, veľmi názorne hovorí o tom, že hlavná časť uhlíka
na našej planéte je viazaná v tejto, a jej podobných horninách (karbonátoch). Z nich najdôležitejšie sú dolomit
(CaMg(CO3)2 a magnezit (MgCO3). Všetky tri horniny sú významnými anorganickými surovinami, posledná
dokonca našou najvýznamnejšou exportnou surovinou. Dolomit a magnezit sa však kyselinou chlorovodíkovou nerozkladajú.
Dôležité je tiež upozorniť aj na to, že rovnaké množstvo oxidu uhličitého sa uvoľňuje aj pri termickom rozklade vápenca (CaCO3 → CaO + CO2), ktorý je hlavným chemickým dejom pri výrobe vápna a cementu a rozsah tejto priemyselnej reakcie je preto obrovský. Možno si o tom urobiť predstavu z toho, že veľká časť vápenca
u nás aj v zahraničí sa ťaží práve vďaka tomu. (Napríklad obr. 5. ukazuje našu najväčšiu vápenku v obci Varín.
Aké množstvo vápenca, dolomitu a dolomitického vápenca spracoval tento podnik od jeho vzniku v roku 1925,
možno vidieť podľa chýbajúcej časti kopca v blízkom kameňolome.) Zároveň je možné poukázať aj na to, že
CO2, ktorý tvorí približne 44 hmotnostných percent vápenca, pri tepelnom rozklade miliónov ton vápenca ročne (na Slovensku), výrazne prispieva k zvyšovaniu obsahu CO2 v ovzduší nielen tým, že tento plyn sa uvoľňuje
pri rozkladnej reakcii uhličitanu vápenatého, ale aj tým, že teplo potrebné pre tento rozklad sa získava spaľovaním fosílnych palív alebo z nich vyrábaných látok. Fosílne palivá sú zasa najväčším zdrojom organického
uhlíka. Na druhej strane, veľká časť uvoľneného oxidu uhličitého sa spätne viaže pri tvrdnutí stavebných hmôt,
pretože v mnohých prípadoch je hlavnou chemickou reakciou týchto dejov opätovný vznik uhličitanu vápena15
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tého. Podobne k uvoľňovaniu CO2 dochádza aj pri tepelnom spracovaní magnezitu pre výrobu žiaruvzdorných
materiálov podľa reakcie:
MgCO3 → MgO + CO2
Pri vyššie uvedenom experimente možno zároveň poukázať aj na to, že uhlík z atmosférického oxidu uhličitého sa spätne mení na látky v tuhom skupenstve jednak viazaním fotosyntézou do živých pletív rastlín a jednak znova vo vode v uhličitane vápenatom, napríklad aj vo forme vápenatých schránok rôznych živočíchov.
(Na potvrdenie tohto faktu nám poslúži lupa, ktorou ich často možno vo vápencoch identifikovať.) Typické
zastúpenie najvýznamnejších foriem výskytu uhlíka v prírode ilustruje obr. 6.
Priemyselný termický rozklad vápencov, dolomitu a magnezitu pomocou fosílnych palív je veľmi zaujímavý,
pretože sa v ňom spájajú dve reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje oxid uhličitý. Energia akumulovaná fotosyntézou
v uhľovodíkoch sa exotermickou reakciou spotrebováva na rozklad uvedených karbonátov (v chemickej terminológii uhličitanov).

Obr. 1. Reakcia vápenca s 8 % -ným roztokom HCl v PE vrecku.

Obr. 2. Detailný pohľad na vývoj mikroskopických bublín oxidu uhličitého. Na obrázku je zaujímavé ešte niečo. Ukazuje
totiž, že v priebehu reakcie sa pôvodné veľké kusy vápenca
menia na jemný prášok. Je to spôsobené tým, že reakcia prebieha v rôznych častiach povrchu vápenca rôznou rýchlosťou,
takže najskôr sa vytvárajú na povrchu erózne kanáliky, ktoré
svojim zväčšovaním začnú oddeľovať malé kúsky z pôvodne kompaktného telesa. Tento dej objasňuje priložená schéma. Hlavné dva dôvody nerovnomernej rýchlosti reakcie sú
tie, že jej rýchlosť je ovplyvňovaná jednak nerovnomerným
chemickým zložením horniny a jednak tým, že aj v prípade
jej rovnomerného zloženia sa rýchlosť reakcie mení v závislosti od orientácie jednotlivých kryštálov kalcitu. (Podobne
od orientácie kryštálov závisí aj rýchlosť rozpúšťania solí,
pretože v rôznych smeroch je rôzna.) Jasnejšie tento dej môžeme zhodnotiť tak, že reakciu prebiehajúcu v niekoľkých paralelných vreckách prerušíme a po opláchnutí kúskov vápenca
vodou si ich povrch prezrieme lupou.

Obr. 3. Pohľad na nafúknuté PE vrecko s čiastočne zreagovanou reakčnou zmesou.
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Obr. 4. Konečný produkt reakcie veľmi čistého vápenca s kyselinou chlorovodíkovou je roztok chloridu vápenatého a jeho
hydrátov s bublinkami CO2 . Ak by sme tento roztok preliali
do termosky a pridali k nemu zopár kúskov ľadu, mohli by
sme v nej namerať (v závislosti od koncentrácie CaCl2) neuveriteľnú teplotu takmer mínus 60°C.

Obr. 5. Pohľad na časť najväčšej vápenky na Slovensku v obci
Varín pri Žiline. Spracováva vápenec, dolomit a dolomitický
vápenec z blízkeho lomu. O množstve spracovávaných surovín si možno urobiť približnú predstavu z veľkosti chýbajúcej
časti blízkeho kopca, z ktorého sa tieto horniny ťažia.
Obr. 6. Tento záber z Jánskej doliny v Nízkych Tatrách ukazuje
tri bežné formy výskytu uhlíka
v tejto lokalite, ide o vápenec,
stromy a iné rastliny a oxid uhličitý v atmosfére. Chýba už len
oxid uhličitý rozpustený vo vodách blízkeho potoka, prípadne
v miestnych minerálnych vodách.

Záver
Ďalšia séria experimentov s uvedenou dvojicou látok spolu so záverečným hodnotením všetkých pokusov
bude zverejnená v budúcom čísle Dnešnej školy.
Poďakovanie: Autori si dovoľujú poďakovať PaedDr. Anne Drozdíkovej, PhD., a PaedDr. Elene Čipkovej, PhD.,
z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
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Predstavujeme a informujeme

Hovorme o jedle, hovorme o chémii
Projekt Hovorme o jedle, ktorý organizujú Centrum znalostí o potravinách a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, nás každoročne oslovuje. Prečo? Deti
z našej školy rady varia a pečú, no a potom to s velikánskou chuťou aj zjedia.
Snažíme sa každý rok zostaviť koncepciu, ktorá by prepájala väčšinu vyučovacích
predmetov v hlavnej téme, chémiu nevynímajúc. Veľa aktivít robíme ako partnerské
učenie, starší žiaci učia žiakov z I. stupňa alebo predškolákov z blízkej materskej školy. Na partnerské učenia
pozývame aj rodičov alebo starých rodičov, ktorí majú k hlavnej téme blízko.
V roku 2015 sme v rámci témy Mlieko so žiakmi deviateho ročníka urobili netradičnú laboratórnu prácu.
Nie v chemickom laboratóriu, ale v školskej kuchynke. Žiaci vyrábali domáci jogurt, pričom ako kvasnú kultúru použili biely Zvolenský jogurt. Časť jogurtu pripravili v jogurtovači, časť priamo v elektrickej rúre. Písomný
záznam bol podobný ako pri laboratórnej práci. V zhrnutí sme poukázali na dôležitosť teploty, ktorá nesmie byť
nízka, lebo jogurt nezhustne, ale ani vysoká, lebo kvasinky sa zničia a jogurt sa nevytvoril. Jogurt sme využili
na prípravu netradičného zákusku, ktorý sme nazvali TRI V JEDNOM – upiekli sme piškótový košíček, naplnili
jogurtom a ozdobili drobným ovocím zo záhrady. No mňamky!
V roku 2016 žiaci siedmeho ročníka v téme Ovocie, zelenina z našich sadov urobili nielen pokusy, ale natočili aj videá. Každé video vyzeralo ako malá laboratórna práca v priamom prenose. Účinkujúci vo videu popísali
všetky pomôcky, chemikálie a povedali aj postup. Po uskutočnení samotného experimentu poskytli divákom
aj chemické vysvetlenie pokusu. Pri natáčaní videí zažili deti veľa zábavy. Mysleli si, že to bude raz-dva. Nebolo
tomu tak, každé natočenie videa trvalo oveľa dlhšie, ako predpokladali. Raz sa im nepáčilo, že hovorili rýchlo,
druhýkrát nebolo dobre vidno všetky pomôcky, občas zlyhal aj kameraman. Nakoniec všetko dobre dopadlo
a výsledky ich práce môžete nájsť aj na portáli youtube:
Tancujúce hrozienka – https://www.youtube.com/watch?v=TR_cwxooF9I
Hnednutie jabĺk – https://www.youtube.com/watch?v=9XYyZviImSE
Vodivosť citróna – https://www.youtube.com/watch?v=ToO2eoeF0t4.
Jeden žiak robil pokus s neviditeľným písmom (citrónom napísaný text na papieri, jeho následné ohriatie
nad plameňom kahana a zhnednutie). Jeho video sme radšej nezverejnili, pretože papier sa mu zapálil. Ak by
nebola pripravená nádoba s vodou, mohlo to dopadnúť všelijako. Žiaci v diskusii povedali, že musia byť pripravení aj na nečakané situácie a prekážky.
V roku 2017 v téme Chlieb, pečivo, obilniny sa žiaci ôsmeho ročníka pokúsili dokázať železo v rozmixovanej
pšenici pomocou neodymového magnetu. Pokus žiakom nevyšiel, čo žiaci odôvodnili tým, že pravdepodobne nemali pšenicu obohatenú železom (teda takú, akú odporúčali v návode, ktorý sme získali na internete).
Žiaci však našli na internete efektné video, ktoré dokazuje prítomnosť železa v rozmixovaných cereáliách –
https://www.youtube.com/watch?v=NHqN-Be5nlU Rozmixovanú pšenicu deti nevyhodili, ale ju využili na dôkaz
škrobu jódovou skúškou.
Dôkaz škrobu následne uskutočnili aj v zemiakoch, maizene a solamyle. Šikovné ôsmačky natočili z týchto
pokusov video – https://youtu.be/6Y2UqA9cr0g. Ďalší pokus, ako správne uskladniť ošúpané zemiaky, aby nepodliehali rýchlej oxidácii vzdušným kyslíkom, sme realizovali počas dvoch dní. Naše odporúčanie po uskutočnení
tohto pokusu znie nasledovne: Keď ošúpete viac zemiakov, ako potrebujete, a chcete ich čo najlepšie uchovať
do ďalšieho dňa, dajte ich do studenej vody, pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy a zatvorte do chladničky.
Pred ďalším použitím ich prepláchnite studenou vodou. Budú ako čerstvo ošúpané.
Keďže chémia nie je izolovaná od ostatných prírodných vied, uskutočnili sme pokusy aj z biológie a fyziky.
Napríklad šiestaci na biológii pozorovali klíčenie jednoklíčnolistových rastlín (obilniny – raž, pšenica, kukurica). Veľkým zážitkom bolo pozorovanie plesne hlavičkatej pod mikroskopom, ktorá im narástla na nesprávne
uskladnenom chlebe. To, čo videli pod mikroskopom, si aj pomocou mobilného telefónu odfotili a fotografia
sa im naozaj vydarila.
Siedmaci na fyzike zisťovali energetickú hodnotu rôznych druhov chleba krásnym pokusom len so školskými pomôckami. Aby vedeli lepšie porovnať nameranú hodnotu so skutočnou energetickou hodnotou, zvolili si
suchár, lebo na jeho obale bol uvedený údaj s energetickou hodnotou. V samotnom pokuse išlo o to, že nechali
horieť kúsok suchára, ktorého hmotnosť zistili pomocou rovnoramenných váh.
Žiakov experimentovanie veľmi baví. Keď zrealizujú pokusy, viac si zapamätajú, viac sa naučia. Hľadajú súvislosti, odôvodňujú príčiny odchýlok od teoretických predpokladov. Môžu zapojiť fantáziu a vymyslieť vlastné
pokusy s jedlom. A preto budeme určite aj v nasledujúcich ročníkoch hovoriť o jedle. Deti určite budú opäť
experimentovať s veľkou chuťou – na chémii, biológii či fyzike.
Mgr. Jana Kňazeová
ZŠ Malinovského 1160/31, Partizánske
jana.knazeova@gmail.com
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Pre inšpiráciu a potešenie

Štiavnické unikáty
Plánujete exkurziu pre žiakov vašej školy a neviete ako a čím ich zaujať?
Rada vám poradím. Jednu krásnu exkurziu sme zažili v máji.
11. 5. 2018 sa žiaci druhého stupňa ZŠ Michala Tareka z Abrahámu
zúčastnili zaujímavej exkurzie. Cieľom našej cesty bolo Banské múzeum
v prírode v Banskej Štiavnici, ktoré je najväčšie svojho druhu na Slovensku. Expozícia je rozdelená na povrchovú a podzemnú časť. Po vzhliadnutí náučného filmu o ťažkom živote baníkov v minulosti i dnes sme sa
v rámci bezpečnosti „vyzbrojili“ prilbou, plášťom a lampou. Potom sme
už s lektorkou sfárali do bane. Odborný pútavý výklad a samotná štôlňa
nás všetkých veľmi zaujala. 130 schodov hore, 130 schodov dolu a takmer
100-minútová prehliadka podzemnej štôlne preverila aj našu kondíciu.
Povrchová expozícia nás prostredníctvom 7 stanovíšť s 10 informačnými tabuľami oboznámila s geologickou
stavbou a vývojom územia Slovenska, vrátane historického a geologického vývoja Zeme. Expozícia je modernou učebnicou s množstvom horninových exponátov, pochádzajúcich z celého územia Slovenska. Súčasťou
expozície je aj veľká geologická mapa SR s legendou vytvorenou z vybrúsených vzoriek hornín.
Po prestávke, ktorú sme využili na desiatu a nákup krásnych, zväčša geologických suvenírov, polodrahokamov, smerovali naše kroky do unikátnej základnej školy – ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.
Už pri príchode nás na stene budovy školy upútala jedinečná vertikálna exteriérová záhrada, ktorá je prvá
na Slovensku. A to nie je jediné prvenstvo tejto netradičnej školy.
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach je prvá škola na svete, kde začali ako povinný predmet
vyučovať sokoliarstvo. Sokoliarstvo je teda predmet, ktorý je aj klasifikovaný podobne ako biológia, matematika či cudzí jazyk. Žiaci tejto školy, sokoliari, tento predmet však nevnímajú ako povinnosť. Sokoliari tvrdia,
že sokoliarstvo je láska na celý život. V rámci prehliadky školy sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií
zo života dravých vtákoch aj exotických papagájov. Ara modro-žltá patrí vďaka svojim parametrom medzi
najväčšie papagáje sveta. Tieto krásne vtáky sme navštívili priamo vo voliére a zážitkom pre nás bola možnosť
kŕmiť ich. Obyvateľom voliéry je i žako sivý, jeden z najznámejších a najtalentovanejších papagájov.
Okrem exotického vtáctva tu chovajú viac ako 60 jedincov dravcov a sov. Najšikovnejšie deti zo žiackych sokoliarov majú pridelené konkrétne dravce, o ktorých výcvik a kŕmenie sa starajú aj počas víkendov a prázdnin.
Okrem sokolov, myšiakov, orlov či viacerých druhov sov sa žiaci starajú aj o samicu supa bielohlavého, orliaka
bielohlavého a pár orlov stepných, ktoré žijú v Mongolsku a na kazašských stepiach.
V areáli školy sme videli viacero záhrad – tropickú; provensálsku; japonskú. Svoje miesto tu majú i teráriá
s kajmanom okuliarnatým či leguánom zeleným. Prostredníctvom týchto exotických plazov chcú viac prezentovať evolúciu živočíchov, preto sú názornou ukážkou vo vyučovacom procese.
Lákadlom pre deti i návštevy je aj učebňa s názornou ukážkou
tropického pralesa. Pri prechádzke touto školskou učebňou nám ponad
hlavy poskakovali tri malé opičky tamarína pinčieho. Hoci v zoologických záhradách patrí tamarín medzi bežné druhy pazúrikatých opíc,
v prírode je na pokraji vyhynutia. Aj vďaka nim je vzdelávanie o klimatických zmenách, klíme či význame pralesa pre deti zaujímavejšie.
Stajňa s jazdeckým areálom je v miestnej škole takisto súčasťou
vyučovania. V školskej budove sú zriadené nevšedné učebne, v chodbe
sú zabudované dve 320-litrové akváriá, ktoré približujú biotopy
afrických jazier Tanganika a Malawi.
Na záver prehliadky školy sme boli svedkami úžasného sokoliarskeho vystúpenia, ktorého sme boli súčasťou.
Ďakujeme pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach Mgr. Pavlovi Michalovi a žiakom tejto unikátnej školy za množstvo zaujímavých informácií a krásny program. Videli sme tu zodpovednosť
žiakov, s akou sa starali o zverené zvieratá, a lásku k prírode tu bolo cítiť na každom kroku. Zaujímavosťou je, že
táto unikátna škola je otvorená aj pre verejnosť, a to počas letnej sezóny. Neváhajte a navštívte ju!
PaedDr. Slávka Franková
ZŠ Michala Tareka Abrahám
slavka.evelyn.frankova@gmail.com
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Jazykové okienko

Prečiny slovenčiny?
Pred dovolenkou je ideálne urobiť si poriadok na pracovnom stole a v mailovej schránke, keďže návraty do pracovnej reality sú po letnej pauze veľmi náročné. Počas predchádzajúcich mesiacov sa nazbieralo pár klasických otázok,
ktoré patria do kategórie „čo to tí jazykovedci vymýšľajú“. Je tu netradičná
hitparáda a netradične začneme hneď prvou priečkou.
Prvé miesto si už dlho drží otázka, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každej
školskej besedy o slovenčine. Z publika sa vždy ohlási zvedavec s otázkou:
Ako sa má správne napísať veta: Letel výr nad vodným vírom, zrazu prišla
búrka a obidva víry (alebo výry?) zmizli. Správne by však mala veta vyzerať
takto: Letel výr nad vodným vírom, zrazu prišla búrka a výr aj vír zmizli.
Slová výr (sova) a vír (krúživý pohyb vody alebo vzduchu) sú homonymá, čo znamená, že rovnako znejú,
ale majú odlišný význam a odlišnú grafickú podobu. Prvá veta sa síce môže vysloviť, ale nie napísať, lebo
homonymá nemôžu mať spoločný tvar množného čísla.
Na druhé miesto sa v súčasnosti prepracovali nové slová páčik (like/lajk) a svojka (selfie), ktoré sa začali
šíriť medzi používateľmi sociálnych sietí. Niektorí na ne zareagujú s úsmevom na perách, iní s výrazným
opovrhnutím. Nevymysleli ich však jazykovedci, keď sa nudili, vznikli spontánne ako slovenský ekvivalent
slov. Ak sa niektoré z týchto slov prirodzene rozšíri a začne sa bežne používať, môže sa dostať do slovníkov
a byť prijaté ako oficiálny preklad.
Tretie miesto obsadila dlhoročná stálica – skupina vymyslených slov hovník (váľanda, gauč, pohovka), podstrešnica (lastovička) a vopcháčik (párok v rožku). Ide o vtipné výtvory ľudovej tvorivosti, niektoré z nich
už majú dokonca desiatky rokov, no z času na čas sa aj niektoré seriózne médiá počas uhorkovej sezóny
rozhodnú prezentovať ich ako zaujímavosti slovenčiny.
Samostatnou kapitolou je podvodný email, ktorý tvrdil, že slovenčina je najťažší jazyk na svete. Text, podpísaný údajným jazykovým typológom s titulmi pred a za menom, prináša množstvo chýb a nepresných
informácií. Ak budete mať čas prečítať si počas dovolenky reakciu riaditeľa JÚĽŠ, nájdete ju na webovej
stránke http://www.juls.savba.sk/dokumenty/najtazsi-jazyk-na-svete.html
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

EXPOLEDU 2018 bude pokračovať počas jesene!
Prvé témy druhého ročníka bezplatných seminárov EXPOLEDU 2018 pre pedagógov prírodovedných
predmetov prvého a druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií prebiehali postupne od
marca do mája v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Ich pokračovanie je pripravené!
Tento rok sa semináre rozšírili o prvostupňovú prírodovedu, ktorá nebude chýbať ani počas jesene. Doplnia
ju semináre z biológie, chémie a fyziky pre pedagógov na druhom stupni základnej školy a v príslušných
ročníkoch na gymnáziu s osemročným štúdiom.
Termíny druhých tém EXPOLEDU 2018
Mesto
Košice
Banská Bystrica
Bratislava

Termíny
17., 24. – 26. september 2018
22. – 25. október 2018
19. – 22. november 2018

Lektorkou druhej témy seminára z chémie bude RNDr. Helena Vicenová, ktorá všetkých srdečne pozýva na
svoj seminár Vyučovanie chémie s použitím inovatívnych materiálov.
Prihlasovanie prebieha postupne. Vždy je možné prihlásiť sa na semináre do mesta, v ktorom bude prebiehať najbližšie vzdelávanie. Všetky informácie o obsahu seminárov a možnosti prihlásiť sa nájdu záujemcovia na www.expolpedagogika.sk/EXPOLEDU.

