Dnešná škola –
človek a príroda

9 771339 776003

10

Medzinárodná chemická olympiáda po rokoch opäť na Slovensku
Spoznali sme víťazov 2. ročníka súťaže Skús pokus
Apatiekárstvo v Bratislave malo silné korene
Ročník V

Číslo 4

Október 2018

úvod
NaNa
úvod
Na
úvod
Obsah
Obsah
Na
úvod
Na
úvod
Na úvod
Obsah

úvod ..................................................................2
NaNaaktuálnu
tému

Na úvod ..................................................................2
Vážení čitatelia,
VáženíVážení
čitatelia,
Medzinárodná chemická olympiáda
čitatelia,
prázdniny
sa
skončili,
čo
znamená,
že
v novomprázdniny
školskomsaroku
2018/19 vám želáme
skončili, čo znamená, že
rokoch opäť
na Slovensku ...............................3
s osobnosťou
školskéabrány
sú už
dokorán.
Bolo by
krásne, poRozhovor
veľaškolské
zdravia
energie,
aby
ste zažívali
radosť
Rozhovor s osobnosťou
brány sú už dokorán. Bolo by krásne,
keby
sa
žiaci
cítili
v
škole
šťastní.
Prieskumy
S riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu
pri práci
s vašimi žiakmi, tešili sa z ich pokrokeby sa žiaci cítili v škole šťastní. Prieskumy
Štátneho
ústavu
že
to
tak nie je. Poznám
všakvveľa
ta- S riaditeľom
Nadoc.
odbornú
tému pedagogického
kov ukázali,
pri ukázali,
bádaní
a
objavovaní
poznatkov
príPhDr. Ľudovítom
Hajdukom, PhD. ................3
že to tak nie je. Poznám však veľa taPhDr.
Ľudovítom
Hajdukom,
PhD.
................3
kých, ktorí sa do školy tešia a chodia do nej doc.
rodovedných
Naše
unikátne
názvoslovné
prípony
oslavujú
kých, ktorípredmetoch.
sa do školy tešia a chodia do nej
radi.
Ako
je
to
so
šťastím
učiteľov?
Stretla
som
mnohých
učiteľov,
ktorí
svoje
skúsenosti
podelíStretla
Ing. Aneta
Šebeňová,
učiteľka
100 rokov ..............................................................6
radi.OAko
je to
so šťastímsa
učiteľov?
som mnohých
učiteľov,
ktorízo
Na odbornú tému
učia s láskou.
Nič
nie je len čiernobiele. Poďme teda na to! Nech sa nám
základnej
školy
v
Šali.
Na odbornú tému
učia s láskou. Nič nie je len čiernobiele. Poďme teda na to! Nech sa nám
všetkým
spolu
–
žiakom
i
učiteľom
–
v
našich
školách
nažíva
príjemne.
Analýza učebníc chémie 8. a 9.
V druhej
sa v Bratislave
stretlonažíva
presnepríjemne.
300 mlavšetkým
spolu –polovici
žiakom júla
i učiteľom
– v našich školách
učebníc chémie
8. a 9. experimentov
Súbor nenáročných
chemických
Boli by sme
radi,
keby sveta,
počas školského
roka bola
vaším
spoloč- Analýza
dýchBoli
chemikov
zo
76
krajín
aby
si
zmerali
sily
na
jubilejročníka základnej školy ..........................................6
by sme radi, keby počas školského roka bola vaším spoločškolyII..........................................6
nielenzákladnej
pre chemikov
..........................................7
níkom
a sprievodcom
aj Dnešnáchemickej
škola. Ďakujeme
za vašu
priazeň ročníka
nom
50.
ročníku
Medzinárodnej
olympiády.
Mottom
níkom
a sprievodcom
aj Dnešná škola.
Ďakujeme
za vašu priazeň
v
uplynulom
roku.
Tešíme
sa,
že
spoločne
vstupujeme
už
do
4.
ročníbol „návrat
tam,sa,
kdežesa
to všetko
začalo“. už
Mgr.
Jelka
Novsúťaže
uplynulom
roku. Tešíme
spoločne
vstupujeme
do 4.
ročníNa aktuálnu tému
ka vydávania
nášho časopisu.
Aj
terazúspešní
chceme olympionici,
prinášať informácie
ciarová
a
Samo
Andrejčák,
naši
bývalí
nás NaPredstavujeme
aktuálnu témua informujeme
ka vydávania nášho časopisu. Aj teraz chceme prinášať informácie
k
aktuálnym
a
odborným
témam,
rozhovory,
pokusy,
námety...
Radi
Klub riaditeľov
ŠKOLY
..................12
aktuálnej atéme
vovedútémam,
priamo
do medzinárodnej
olympiádoRadosť
z chémie
vSPOLOČNEJ
Šali majúŠKOLY
veľkí
i malí
...........10
kvaktuálnym
odborným
rozhovory,
pokusy, námety...
Radi
riaditeľov
SPOLOČNEJ
..................12
zverejníme
vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu, školu, KlubObjavujeme
vej
kuchyne.
čaro
chémie
......................................14
zverejníme vaše príspevky, v ktorých predstavíme vašu prácu, školu,
a tak inšpirujeme
iných.
Jubileum
slávia
aj
naše názvoslovné prípony. Ako to s nimi, Objavujeme čaro chémie ......................................14
a tak
inšpirujeme
iných.
O jednej zaujímavej webovej stránke pre žiakov,
Do
prvého
tohtoročného
čísla
nám Erik
poskytol
rozhovor
riaditeľ
to nám
prezradí
vo svojom seriáli
RNDr.
Szabo,
PhD.
SpoDo prvého
tohtoročného
čísla nám
poskytol rozhovor
riaditeľ
Predstavujeme
a informujeme
učiteľov
a študentov
............................................11
Štátneho
pedagogického
ústavu
doc.
PhDr.
Ľudovít
Hajduk,
PhD.
ločne s prof.
Ing. Karolom
Jesenákom,
a RNDr.
Predstavujeme a informujeme
Štátneho
pedagogického
ústavu
doc. PhDr. CSc.,
Ľudovít
Hajduk,Henrietou
PhD.
V
odbornej
téme
sa
venujeme
analýze
učebníc
chémie
pre
8.
a
9.
Kvapká ti na karbid? ............................................15
Mázorovou,
PhD.,
budeme
pokračovať
v nenáročných
experiV odbornej
téme sa
venujeme
analýze učebníc
chémie pre 8.
a 9.
Kvapká ti na karbid? ............................................15
ročník základných
škôl.
Predstavíme
vám Kúzelnú
fyziku
i podnetné
mentoch
nielen
pre
chemikov.
Zaujímavú
webovú
stránku
pre
Spoznali
víťazov
2. ročníka súťaže
Kúzelnásme
fyzika
......................................................16
ročník základných škôl. Predstavíme vám Kúzelnú fyziku i podnetné
aktivity
v trochaškolách,
a topredstaví
ZŠ A. Radlinského
v SKútoch,
ZŠ Ľ.apaŠtúra Kúzelná fyzika ......................................................16
žiakov,
učiteľov
študentov
jej
autor.
históriou
Skús
pokus ..........................................................12
aktivity v troch školách, a to ZŠ A. Radlinského v Kútoch, ZŠ Ľ. Štúra
Tardošskí
školáci na hodine chémie v Šali ...........18
v Šali a ZŠBratislave
J. A. Komenského
v Komárne. Veríme,
že neodmietnete
nás voboznámi
Bartal.
Predsta- Tardošskí školáci na hodine chémie v Šali ...........18
vtiekárstva
Šali a ZŠ J.v A.
Komenského
Komárne.Mikuláš
Veríme, že
neodmietnete
potulky
po
Slovensku
s Karolom
Jesenákom
a absorbujete
vedomosti
víme
vám
víťazov
2.
ročníka
súťaže
Skús
pokus.
Jednoduchým
potulky
po Slovensku
s Karolom
Jesenákom
a absorbujete
vedomosti
Pre inšpiráciu
z
jazykového
okienka.
inšpiráciua potešenie
a potešenie
s vajcovými škrupinami, ktorý nám opísala Pre Pre
zexperimentom
jazykového okienka.
inšpiráciu avpotešenie
Apatiekárstvo
Bratislave malo
silné korene ....14
Veríme,
že
vám
pomôže
aktualizovaný
prevádzkový
poriadok,
PaedDr.
Lívia
Hasajová,
PhD.,
môžete
žiakom
netradičným
Ekologické
bublifukovanie
...................................19
Veríme, že vám pomôže aktualizovaný prevádzkový poriadok,
Ekologické
bublifukovanie
...................................19
ktorý
sme
spracovali
na
základe
pripomienok
a
vyjadrení
odborných
spôsobom
priblížiť na
nielen
rýchlosť
chemických
reakcií,odborných
ale aj disktorý
sme spracovali
základe
pripomienok
a vyjadrení
Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom
pracovníkov
na úseku
verejného
zdravotníctva
a podľa
vyjadrenia Potulky
Slovensku
s Karolom Jesenákom
kutovať
o
šikovnosti,
tvorivosti
a
pracovitosti
našich
predkov.
Vplyv po
plošného
obsahu
pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva a podľa vyjadrenia
O antimóne v slovenských horách .......................20
hlavného
hygienika
SR môže
slúžiťNikoly
ako vzor
pre učiteľov
chémie
na
„Žabí
sliz“
v
prevedení
žiačky
Iliašovej
zo
ZŠ
s
MŠ
O na
antimóne
slovenských
horách
.......................20
rýchlosťvchemickej
reakcie
............................16
hlavného hygienika SR môže slúžiť ako vzor pre učiteľov chémie na
ich vlastného
prevádzkového
poriadku.
JeDovalovej
k dispozícii
na dopracovanie
Tajovského
v Badíne
pod vedením
Ing.
Lucie
dopracovanie
ichulici
vlastného
prevádzkového
poriadku.
Je k dispozícii
na stránke
www.zuch.sk.
určite
vyskúšajte!
Predstavujeme a informujeme
na
stránke
www.zuch.sk.
„Žabí sliz“............................................................17
a informujeme
S
novým
školským
rokom je odniesla
pred namiocenenie
druhý ročník
súťaže Predstavujeme
Nikolka
si
za
tento
experiment
zo
súťaže
S novým školským rokom je pred nami druhý ročník súťaže
Súčasné problémy vo vyučovaní chémie ...............22
Objavujeme
čaro
chémie.
Na
vaše
podnety
sme
jej
trvanie
posunuObjavujemečaro
čarochémie.
chémieNa
a my
tak zároveň
pozývame
do 4. Súčasné problémy vo vyučovaní chémie ...............22
Objavujeme
vaševás
podnety
sme jejajtrvanie
posunuli od súťaže,
2. septembra
do 15. decembra
2016. Tešíme
sachémie,
na práceale
vašich Rôzne
ročníka
organizovanej
Združením
učiteľov
li od 2. septembra do 15. decembra 2016. Tešíme sa na práce vašichaj
žiakov
a
na
stretnutie
s
vami
pri
slávnostnom
vyhodnotení
súťaže
na Jazykové
Rôzne okienko ................................................18
na 7. národnú
konferenciu
učiteľov
chémievyhodnotení
do Ružomberka.
žiakov
a na stretnutie
s vami pri
slávnostnom
súťaže na
Rôzne

5. národnej konferencii učiteľov chémie.
Jazykové
okienko ..................................................24
Oznamy
..............................................................18
5. národnej konferencii učiteľov chémie.
V mene
celej našej
redakcie vám želám, milé kolegyne a kolego- Jazykové okienko ..................................................24
Príjemné
čítanie
a
experimentovanie!
V mene celej našej redakcie vám želám, milé kolegyne a kolegoOznamy ................................................................24
Objavujeme
čaro chémie.....................................19
via, úspešný a šťastný nový školský rok.
Oznamy ................................................................24
via, úspešný a šťastný nový školský rok.
Foto
Lucia
Fotonanaobálke:
obálke:Ing.
archív
ZŠDovalová
J. A. Komenského
Foto na obálke: archív ZŠ J. A. Komenského
Tešíme
sa
na
Vaše
príspevky,
otázky
a
podnety
(k
článku
na
str.
17)
v
Komárne
(k
článku
na
str.
19)
Tešíme
sa
na
Vaše
príspevky,
otázky
a
podnety
Tešíme sa na Vaše príspevky, otázky a podnety
(email:
helena.vicenova@gmail.com). v Komárne (k článku na str. 19)
(email:
helena.vicenova@gmail.com).
(email: helena.vicenova@gmail.com).
Časopis vychádza s finančnou podporou
Časopis vychádza s finančnou podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ročník
IV, 4číslo
1 (september
Ročník
V, číslo
(október
2018) – október 2016)
Ročník IV, číslo 1 (september – október 2016)
Dvojmesačník,
vychádza
x do roka.
Trojmesačník, vychádza 4 x do6 roka
Dvojmesačník, vychádza 6 x do roka.
Zadané
do
tlače:
5.
9.
2016
Zadané do tlače: 1. 10. 2018
Zadané do tlače: 5. 9. 2016
EV 5045/14
EV 5045/14
EV 5045/14
1339-7761
(tlačené
vydanie)
ISSNISSN
1339-7761
(tlačené
vydanie)
ISSN 1339-7761 (tlačené vydanie)
ISSN
1339-3952
(online)
ISSN 1339-3952 (online)
ISSN 1339-3952 (online)
Vydavateľ:
Združenie
učiteľov
chémie,
Tilgnerova
Vydavateľ:
Združenie
učiteľov
chémie,
Tilgnerova
14, 14,
Vydavateľ: Združenie učiteľov chémie, Tilgnerova 14,
841
05
Bratislava,
IČO:
42263484
841 05 Bratislava, IČO: 42263484
841 05 Bratislava, IČO: 42263484
www.zuch.sk
Web:Web:
www.zuch.sk
Web: www.zuch.sk
Tlač:
NEUMAHR
s r. o.
Tlač: LUSKPRESS, spol.TLAČIAREŇ,
s r. o.
Tlač: NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r. o.

Šéfredaktorka:RNDr.
RNDr.Helena
HelenaVicenová
Vicenová
Šéfredaktorka:
Šéfredaktorka:
RNDr. Helena
Vicenová
Zástupkyňa
šéfredaktorky:
RNDr.
Jana Chrappová,
Chrappová, PhD.
Zástupkyňa
šéfredaktorky:
RNDr.
Zástupkyňa
šéfredaktorky:
RNDr.
JanaJana
Chrappová, PhD.PhD.
Členovia
redakčnej
rady:
Ing.
Mária
Filová
Členovia
redakčnej
rady:
Mária
Filová
Členovia
redakčnej
rady:
Ing.Ing.
Mária
Filová
Ing.Lucia
LuciaDovalová
Dovalová
Ing.
Ing. Lucia Dovalová
prof.Ing.
Ing.Karol
KarolJesenák,
Jesenák,CSc.
CSc.
prof.
prof.
Ing. Karol
Jesenák, CSc.
prof.
RNDr.
Elena
Masarovičová,
DrSc.
prof.
RNDr.
Elena
Masarovičová,
DrSc.
prof.
RNDr.
Elena
Masarovičová,
DrSc.
doc.
PaedDr.
Danica
Melicherčíková,
PhD.
doc.
PaedDr.
Danica
Melicherčíková,
PhD.
doc.
PaedDr.
Danica
Melicherčíková,
PhD.
PhDr.
Marcel
Olšiak,
PhD.
PhDr.
Marcel
Olšiak,
PhD.
PhDr.
Marcel
Olšiak,
PhD.
Recenzenti odborných
článkov:
RNDr. Jana
Chrappová,
PhD.
Recenzenti
odborných
článkov:
Jana
Chrappová,
Recenzenti odborných článkov:
RNDr.RNDr.
Jana Chrappová,
PhD. PhD.
prof.
RNDr.
Alexandra
Šimonovičová,
CSc.
prof.
RNDr.
Alexandra
Šimonovičová,
CSc.
prof.
RNDr.
Alexandra
Šimonovičová,
CSc.
Grafickéspracovanie:
spracovanie:LUSKPRESS,
Ing. Peter Kaminský
Grafické
spol.
Grafické spracovanie: Ing. Peter Kaminský s r. o.

2 2
2

Na aktuálnu tému

Medzinárodná chemická olympiáda
po rokoch opäť na Slovensku

Sústredená práca počas teoretickej časti.

V druhej polovici júla sa v Bratislave
stretlo presne 300 mladých chemikov zo
76 krajín sveta, aby si zmerali sily na ju
bilejnom 50. ročníku Medzinárodnej
chemickej olympiády. Mottom súťaže
bol „návrat tam, kde sa to všetko zača
lo“, keďže 1. ročník MChO sa uskutočnil
práve v bývalom Československu.
Príbeh Medzinárodnej chemickej
olympiády sa začal v Prahe 18. júna
1968. Práve vtedy prvýkrát vkročili
študenti s láskou k chémii na „pôdu“
Medzinárodnej chemickej olympiády.
Začiatky, ako to už v živote chodí, boli
Slovenský reprezentačný tím a ich mentori. Zľava: Stanislav Kedžuch, Peter
skromné. Zúčastnili sa ČeskoslovenSlovenský
reprezentačný
tím a ich
Zľava: Orságh,
Stanislav
Kedžuch,
Peter
Rukovanský,
Rukovanský,
Michal Chovanec,
Petermentori.
Gonda, Martin
Rastislav
Serbin.
sko,
Poľsko a Maďarsko, pričom každý
Michal Chovanec, Peter Gonda, Martin Orságh, Rastislav Serbin.
štát reprezentovalo 6 študentov. Súťažiaci sa potrápili so štyrmi teoretickými a dvoma praktickými úlohami. Prvý ročník MChO bol vyhodnotený
ako úspešný, a tak sa rozhodlo, že by sa do súťaže mali prizvať aj ďalšie krajiny. Asi nikto však vtedy ešte netušil,
kde bude táto súťaž o 50 rokov. V roku 2018 sme sa vrátili tam, kde to všetko začalo, ale už s omnoho väčšou
„rodinou“, neuveriteľných 76 krajín, a s rekordným počtom súťažiacich – 300,00 (s presnosťou na 2 desatinné
miesta). Tento rok sa súťažiaci potrápili s tromi praktickými a ôsmimi teoretickými úlohami.
Výber reprezentantov SR prebieha na základe výsledkov celoštátneho kola ChO v kategórii A. Spravidla
10 najúspešnejších riešiteľov celoštátneho kola dostáva pozvánku na 1. výberové sústredenie, kde si študenti pod vedením pedagógov z vysokých škôl prehlbujú vedomosti z tých oblastí chémie, ktoré sa nachádzajú
v prípravných úlohách zverejnených organizátorskou krajinou medzinárodného kola olympiády. Záverečný
deň sústredenia patrí teoretickému testu, ktorý spolu s výsledkami priebežných testov rozhoduje o postupe
do druhého, praktického sústredenia, kde na 7 študentov čaká intenzívny tréning laboratórnych techník zvyčajne v oblasti analytickej, organickej a fyzikálnej chémie. Päť najúspešnejších študentov sa nakoniec stretne
na 3. sústredení, ktoré už predstavuje simuláciu Medzinárodnej chemickej olympiády. Z nich sa vyberú štyria
reprezentanti a jeden náhradník.
V tomto roku sa do reprezentačného družstva SR prebojovali Peter Gonda, Michal Chovanec (obaja z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi), Martin Orságh (Gymnázium J. Lettricha v Martine) a Peter Rukovanský
(Gymnázium M. R. Štefánika v Nových Zámkoch). Všetci sú dlhoročnými riešiteľmi chemickej olympiády a zároveň bývalými účastníkmi Letnej školy chemikov. K slovenskej delegácii patrili aj mentori Stanislav Kedžuch
a Rastislav Serbin, ktorí boli zodpovední za preklad zadaní súťažných úloh do slovenčiny, ako aj za dohľad nad
bodovým hodnotením našich študentov.
Samotná olympiáda sa začala slávnostným otváracím ceremoniálom v Starej tržnici, počas ktorého prítomných pozdravili pozvaní hostia z oboch organizujúcich krajín a na pódiu sa predstavili ľudové súbory aj moderné tanečné skupiny. Súčasťou
ceremoniálu bolo aj odhalenie novej vlajky MChO
a predstavenie všetkých
zúčastnených krajín.
Súťažiaci a ich mentori
sa potom presunuli na hrad
Červený Kameň, kde bola
pre nich pripravená recepcia
a kultúrny program do neskorých nočných hodín.
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Prezidenti 50. ročníka MChO Peter Holzhauser (VŠCHT) a M
odovzdávajú vlajku olympiády prezidentke Francúzskeho výb
Szymczakovej.
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Nasledujúci deň patril celodennej exkurzii po stopách baníctva v Banskej Štiavnici a blízkom okolí. Študenti navštívili kaštieľ vo Svätom Antone,
sfárali do podzemia štôlne Bartolomej, prezreli si zbierku mineralogického
múzea na námestí v Banskej Štiavnici a vyskúšali si aj hľadanie kryštálov
kremeňa v lome Šobov. Súčasťou voľnočasového programu na Slovensku
bola aj prehliadka Bratislavy, športový program (Action Park Čunovo, Aquapark Senec) a ochutnávka minerálnych vôd – to študenti ešte netušili, že
analýza vzorky minerálnej vody bude aj súčasťou praktickej časti súťaže (samozrejme, nie senzorická, ale odmerná).
Kým si študenti užívali nesúťažné dni naplnené voľnejším kultúrno-športovým programom, ich mentori tvrdo pracovali: najprv skontrolovali všetkých 19 laboratórií Univerzity Komenského pripravených pre MChO, aby sa
uistili, že každý súťažiaci bude mať počas praktickej časti rovnaké pracovné
podmienky. Následne sa počas presunu do Prahy oboznámili s oficiálnymi
anglickými zadaniami súťažných úloh a po ich schválení na večernom zasadnutí medzinárodnej poroty sa pustili do ich prekladu do svojich národ- Takto si účastníci vychutnávali
ných jazykov. V nasledujúcich dňoch ich čakali ešte ďalšie tri zasadnutia, Action Park.
Takto si účastníci vychutnávali Action Park. 😊😊
týkajúce sa úloh teoretickej časti, štatistík a pridelenia medailí.
V praktickej časti súťaže sa súťažiaci popasovali s troma úlohami. Pomocou titračných metód zisťovali obsah
katiónov v minerálnej vode. V časti venovanej organickej chémii mali za úlohu uskutočniť haloformovú reakciu
so Savom, ktorého aktívnou zložkou je chlórnan sodný. V úlohe venovanej fyzikálnej chémii nakoniec vykonali
kinetické štúdium reakcie peroxidu vodíka s cysteínom, ktorej priebeh indikovali záblesky modrej chemiluminiscencie luminolu.
V teoretických úlohách sa súťažiaci museli vysporiadať s totálnou syntézou prírodných látok, ako napr. Cidofovir (liek používaný na liečbu vírusových infekcií napr. AIDS), taktiež ukázali svoje schopnosti pri práci
s grafmi a spracovávaní nameraných údajov. Ani tento rok nechýbali komplikované výpočty z termodynamiky,
chemickej rovnováhy, kinetiky a elektrochémie. Nakoniec boli úlohy obohatené ešte aj o poctivú kryštalografiu
a rádiochémiu.

Praktická časť súťaže.

Praktická časť súťaže.

Sústredená
prácateoretickej
počas teoretickej
Sústredená
práca počas
časti. časti.

Po ukrutných piatich hodinách, plných potu, sa študenti presunuli do Prahy.
V Prahe už na študentov netrpezlivo čakali ich mentori, s ktorými kvôli zabezpečeniu fair-play priebehu
súťaže neboli v kontakte viac než 5 dní. Nasledovné dni patrili oprave riešení súťažiacich – každý jeden test
opravili autori úloh aj vedúci jednotlivých delegácií a výsledné hodnotenie určili po vzájomnej dohode. Kým
mentori tvrdo bojovali o každú desatinku bodu, študenti navštívili obec Svatý Jan pod Skálou a Solvayove
vápencové lomy v Českom krase, spoznali historické centrum Prahy a technológiu čistenia vody v starej čističke
odpadových vôd v pražskom Bubenči. Spestrením programu bola aj prednáška Dr. Petra Wothersa o pôvode
názvov chemických prvkov s ukážkami zaujímavých chemických pokusov.
Po dňoch plných zážitkov prišla na rad chvíľa, na ktorú všetci čakali, a to vyhodnotenie súťaže. Záverečný
ceremoniál bol sprevádzaný pestrým a emotívnym programom. Potom už všetci v sále čakali len na to, či zaznie ich meno a či si pôjdu na pódium po cenu. Tak ako aj na iných súťažiach tohto typu, oceňovanie prebieha
4
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formou pásiem. Určité percento súťažiacich získava zlatú medailu, o niečo väčšie pásmo je strieborné a ešte viac
medailí sa udelí v pásme bronzov. Navyše 10 pozícií hneď pod poslednými medailami dostáva čestné uznanie,
ktoré bolo tento rok vo forme perníkovej medaily.
Naši súťažiaci obstáli aj tento rok v silnej konkurencii veľmi pekne a každý z nich si domov na krku odniesol
vzácny kov. Najlepšie z celej štvorice sa umiestnil Peter Rukovanský, ktorý tak pre Slovensko vybojoval striebro.
Rovnaký cenný kov získal aj Martin Orságh. Michal Chovanec a Peter Gonda získali obaja bronzové medaily.
A hoci je 50. ročník MChO už len spomienkou, pozrime sa naň ešte raz, tentokrát z pohľadu organizátorov.
Počas dvoch rokov príprav, ktoré vyvrcholili začiatkom júla, sa do organizácie olympiády zapojilo obrovské
množstvo ľudí, najmä z radov zamestnancov a doktorandov PriF UK, FChPT STU, ale aj ďalších dobrovoľníkov.
Na všetko dohliadal štvorčlenný miestny organizačný výbor, ktorého členovia museli pre úspešný priebeh
olympiády obetovať aj množstvo prebdených nocí strávených v laboratóriách či za kopírkami a počítačmi...
Za realizáciu praktických úloh od skoncipovania, cez opakované testovanie a ladenie až po vyhodnotenie
súťažných riešení a ich bodovanie zodpovedali desiati členovia vedeckého výboru. Spolu so svojimi pomocníkmi mali po praktickej časti súťaže presne 56 hodín, aby opravili 300 študentských riešení, stanovili takmer 600
teplôt topenia či vyhodnotili viac než 400 TLC platničiek...
Na príprave praktickej časti sa podieľalo viac ako 50 študentov a doktorandov, ktorí v 19 laboratóriách pripravili 300 identických pracovných miest, pričom rozmiestnili viac než 55 000 kusov jednotlivých pomôcok!
Len pre úlohu z fyzikálnej chémie (hoci bola materiálne jednou z najmenej náročných úloh) bolo potrebné
individuálne skalibrovať vyše 300 teplomerov či očistiť, označiť, naplniť a rozmiestniť viac ako 2000 fľaštičiek.
Veľkosti podujatia sa museli prispôsobiť aj nádoby použité na zásobné roztoky – pre analytickú chémiu sa nepripravovali v odmerných bankách, ale v 200-litrových sudoch.
Počas súťaže bolo v laboratóriách na dozore takmer 60 asistentov, ďalších 45 dobrovoľníkov vykonávalo
dozor na chodbách Prírodovedeckej fakulty. O pohodlie a bezpečnosť súťažiacich sa 24 hodín denne staralo 79
sprievodcov a 3 zdravotníci. Na prípravu teoretickej časti bolo potrebných ďalších 10 šikovných a ochotných
ľudí, ktorí dokázali premeniť telocvičňu na Mlynoch na plnohodnotnú súťažnú miestnosť. A olympiáda by sa,
samozrejme, nezaobišla ani bez pomoci mnohých ďalších, ktorí pracovali ako fotografi, novinári, obsluha kopírok či len akútne riešili akékoľvek problémy, ktoré sa nečakane vyskytli.
Vlajku medzinárodnej chemickej olympiády sme
na záverečnom ceremoniáli odovzdali, aby putovala
do Paríža, kde sa bude konať 51. ročník MChO. Francúzski pozorovatelia nám robili spoločnosť po celý
čas súťaže, od príprav po celý priebeh, a môžeme
povedať, že naši budúcoroční reprezentanti sa môžu
tešiť na veľmi priateľskú atmosféru a istotne aj na ďalší neopakovateľný zážitok. Chémii zdar!

P. S.
Kto chce budúci rok ochutnať francúzsky syr a víno
ako reprezentant SR na MChO, môže sa začať pripravovať už dnes, preto hurá do riešenia tohtoročných úloh kategórie A, ktoré nájdete na stránke
www.olympiady.sk.
Prezidenti
50.
ročníka
MChO
Peter
Holzhauser
(VŠCHT)
a Martin Putala (PriF UK)
Prezidenti 50. ročníka MChO Peter Holzhauser (VŠCHT)
a Martin
Putala olympiády
(PriF UK) odovzdávajú
vlajku Francúzskeho
olympiády
odovzdávajú
vlajku
prezidentke
výboru pre vzdelanie Anne
prezidentke Francúzskeho výboru pre vzdelanie Anne
Fotografie: IChO 2018 (www.50icho.eu/gallery/)
Szymczakovej.
Szymczakovej.

Mgr. Jela Nociarová
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
jela.nociarova@gmail.com

Samuel Andrejčák
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
samo.andrejcak@gmail.com

5

Na odbornú tému

Chemické názvoslovie a terminológia
Naše unikátne názvoslovné prípony oslavujú 100 rokov

ný, natý, itý, ičitý... Pri spomienkach na hodiny chémie sa ľudom asi len máločo vynorí tak samozrejme ako
názvoslovné prípony. Bohužiaľ, len zriedka si spomenieme aj na to, aké sú výnimočné.
S poznatkom, že v iných jazykoch funguje chemické názvoslovie o čosi menej rafinovane, sa väčšina z nás
stretne skôr náhodou. Aspoň v minulosti sa to na hodinách chémie nespomínalo. Faktom však je, že náš systém
prípon je svetovým unikátom, ktorý máme len u nás na Slovensku a v Českej republike. Nikde inde na svete už
žiadne iné podobné chemické názvoslovie neexistuje. A práve v tomto roku náš systém prípon oslavuje presne
100 rokov.
Je pravda, že myšlienka názvoslovných prípon ako takých je staršia. Napadla okolo roku 1820 Jánovi Svatoplukovi Preslovi, ktorý stál pri zrode nášho chemického jazyka. Práve on vymyslel slová ako kyselina, roztok
či zlúčenina. Vytvoril aj veľa našich vlastných názvov prvkov, ktorým dal typickú príponu ík. A zaviedol aj prvé
názvoslovné prípony na rozlíšenie tzv. mocenstva prvkov: natý, itý, ný, owý, ělý; aj príponu an pre soli.
Ako je vidieť, tento systém postupne prešiel výraznými zmenami. Spájaním prípon itý, ný a ělý s názvami
prvkov s príponou ík vznikli tvary ičitý, ičný a ičelý, ktoré sa neskôr osamostatnili ako nové prípony. Dramatickými zmenami prešli aj samotné vzorce, nielen ich pomenovávanie. Značky prvkov prestali označovať
ekvivalenty, ale atómy. Voda prestala byť HO a stala sa dnešnou H2O, z NO3 sa stal dnešný N2O3. To výrazne
zamiešalo aj príponami, ktoré zmeny, našťastie, prežili, no bolo v nich treba spraviť poriadok. Ujal sa toho
Alexandr Sommer Batěk, ktorý v roku 1900 navrhol názvoslovie takmer v súčasnom stave, len ako prvú dal
príponu ičnatý. Na ný ju zmenil v roku 1918 Emil Votoček a systém prípon tým uviedol do stavu, ktorý používame dodnes.
V iných jazykoch všetky pokusy o vybudovanie názvosloví anorganických zlúčenín na báze prípon zlyhali.
Viaceré jazyky v minulosti používali systém rozoznávania nižšieho a vyššieho oxidačného čísla, napr. v angličtine príponami ous a ic. Tieto prípony však bolo treba používať pre rôzne oxidačné čísla. Kým dvojica cuprous –
cupric označovala zlúčeniny meďné a meďnaté, ferrous – ferric boli zlúčeniny železnaté a železité a cerous – ceric
zasa cerité a ceričité. Celkom nedostatočný bol tento systém pri prvkoch, kde sú bežné viac ako dva oxidačné
stavy.
Za naše názvoslovie však asi nevďačíme len prirodzene bohatému ohýbaniu slov v našich jazykoch, ktoré
nám dalo dostatok prípon. Kľúčové zrejme bolo aj správne načasovanie. Totiž systém podobný nášmu bol
navrhnutý v Nemecku. Každému oxidačnému číslu mala zodpovedať jedna morféma. VCl3 a PCl3 mali mať
morfému i ako vanadichlorid a fosfichlorid, kým VCl5 a PCl5 mali mať morfému an ako vanadanchlorid a fos
fanchlorid atď. Tento návrh však vznikol až v roku 1913. Na prepísanie už zaužívaného názvoslovia bolo zrejme
neskoro, návrh sa neujal.
U nás sa, našťastie, názvoslovie
na báze prípon ujalo a priebežne
sa ho darilo dopĺňať a aktualizovať.
Poznamenajme, že v súčasnosti je
naše názvoslovie plne kompati
bilné s pravidlami IUPAC. Len
na miestach, kde iné jazyky musia
vyjadrovať číslovky explicitne, my
dokážeme tieto informácie vyjadriť
príponami. V princípe nám nič
nebráni, aby sme aj v slovenčine
pomenovali N2O5 a ako dioxid pentadusíka či oxid dusíka (V) a manganát (VII). Ale bolo by to veľmi zvláštne. Názvy oxid dusičný a manganistan sú predsa rovnako presné. Len
omnoho krajšie.
Máte aj vy otázku z oblasti terminológie a názvoslovia? Pokúsime sa na ňu nájsť odpoveď. Svoje otázky posielaj
te 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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Súbor nenáročných chemických experimentov
nielen pre chemikov II.
Úvod
Tento príspevok nadväzuje na rovnomenný príspevok zverejnený v minulom čísle Dnešnej školy. Je zameraný na ďalšiu sériu experimentov týkajúcich sa reakcie kyseliny chlorovodíkovej s prírodnými formami uhličitanu vápenatého, ako sú napríklad minerál kalcit, hornina vápenec, travertín alebo mramor. Všetky komentáre
týkajúce sa minulých experimentov sú platné aj pre nasledujúci súbor pokusov. Na rozdiel od tých minulých
sú lepšie uskutočniteľné v školských učebniach. Aj v tomto príspevku navrhnuté experimenty sú využiteľné
na potreby výučby chémie, fyziky, geológie, biológie a geografie.
Pokusy s využitím laboratórnej stričky
Rozklad vápenca možno realizovať aj v obyčajnej polyetylénovej (PE) laboratórnej stričke, z ktorej vyberieme
voľne odnímateľnú rúrku siahajúcu na jej dno. Pomocou takto upravenej stričky možno objektívnejšie sledovať
množstvo uvoľňovaného CO2. Existujú dva varianty tohto experimentu. V prvej sa oxid uhličitý vedie pomocou
tenkej PE alebo gumovej hadičky zavedenej na dno malej skúmavky s vodou a sleduje sa frekvencia uvoľňovaných bubliniek plynu (obr. 1). Vzhľadom na konštantný priemer ústia hadičky, je objem bublín (na rozdiel
od bublín vznikajúcich priamo pri reakcii) konštantný. Takto možno zistiť nasledovné:
Ako sa mení frekvencia vzniku bublín v počiatočných fázach reakcie v závislosti od koncentrácie kyseliny
chlorovodíkovej. Pre takýto experiment je však potrebné pripraviť si kyselinu chlorovodíkovú s niekoľkými
výrazne rozdielnymi koncentráciami a zároveň je potrebné mať k dispozícii z hľadiska zloženia a zrnitosti relatívne homogénnu vzorku vápenca. Takto možno názorne poukázať na zvyšovanie rýchlosti reakcie v dôsledku
zvýšenia koncentrácie kyseliny.
Ako sa mení frekvencia vzniku bublín v závislosti od veľkosti kúskov vápenca (taktiež v počiatočných fázach reakcie). Horninu pre tento experiment možno rozdrviť pomocou kladivka na menšie kúsky, prípadne
až na prášok. Tak môžeme dokumentovať zvýšenie rýchlosti chemickej reakcie v dôsledku zmenšenia veľkosti
častíc reagujúcej látky. Tá totiž zvyšuje reakčný povrch vápenca.
Ako sa mení frekvencia vzniku bublín počas celej reakcie v závislosti na čase. Tá by sa mala najskôr zvyšovať
v dôsledku erózie povrchu vápenca a s ním spojeným zvyšovaním veľkosti povrchu. V dôsledku postupného
znižovania obsahu reaktantov v stričke sa však rýchlosť uvoľňovania plynu začne postupne znižovať a nakoniec
sa reakcia úplne zastaví. To, či reakciu zastaví vyčerpanie kyseliny alebo uhličitanu vápenatého v hornine, závisí
na tom, ktorú látku sme dali do stričky v nadbytku (ich látkových množstiev).
Ak do stričky s kyselinou vložíme neznámy typ horniny, uvoľňovanie CO2 nám umožní potvrdiť v nej prítomnosť kalcitu (CaCO3). Naopak, ak vznik plynu nespozorujeme, ide o horninu bez obsahu tohto minerálu.
Na tomto mieste možno spomenúť, že častou výbavou geológov v teréne je aj malé množstvo koncentrovanej
kyseliny chlorovodíkovej, ktorou zisťujú, či ide o horninu s obsahom kalcitu, prípadne aj aragonitu (taktiež
CaCO3).
Zábavnou možnosťou je túto reakciu uskutočniť v stričke, do ktorej vložíme pôvodnú PE rúrku (obr. 1). Zo
stričky samovoľne začne vytekať kvapalina v dôsledku tlaku CO2 na hladinu roztoku v stričke. Doba úplného
vyprázdnenia stričky závisí od množstva a koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej a tiež od množstva a formy
vložených kúskov horniny. Môže sa pohybovať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín.
Druhou alternatívou experimentu s využitím laboratórnej stričky je priame zistenie množstva uvoľňovaného oxidu uhličitého. V tomto prípade sa plyn zavádza do ústia kalibrovanej nádoby (napríklad odmerného
valca) po jeho naplnení vodou. Princíp objasňuje obr. 2. Tu je však potrebné vopred urobiť výpočet na určenie
približného množstva použitého vápenca s ohľadom na objem použitej odmernej nádoby. Do akej miery je
naša metóda presná, sa dá zistiť pomocou rozkladu čistého uhličitanu vápenatého. K príčinám možných chýb
možno prirátať najmä chybu spôsobenú vysokou rozpustnosťou oxidu uhličitého vo vode, ktorá pri laboratórnej teplote predstavuje približne 1,5 g /kg vody, teda 0,76 l/kg. Táto veľká chyba nás však zároveň upozorní
aj na jeden z „osudov“ tohto plynu v prírode, ktorým je jeho rozpúšťanie vo vode a tvorba malého množstva
kyseliny uhličitej. Tá disociuje za vzniku hydroxóniových, uhličitanových a hydrogenuhličitanových aniónov:
H2CO3 + H2O ↔ H3O+ + HCO–3 ↔ 2H3O+ + CO327
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Obr. 1. Ľavý obrázok ukazuje spôsob zistenia časovej zmeny objemu CO2 vznikajúceho reakciou vápenca s kyselinou
chlorovodíkovou v laboratórnej stričke na základe zmeny frekvencie uvoľňovania bublín tohto plynu. Stredný obrázok ilustruje
„samovoľný“ výtok kvapaliny v dôsledku tlaku CO2 na hladinu roztoku v stričke. Rýchlosť výtoku možno regulovať, napríklad
zmenou koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej. Pravý obrázok ukazuje možnosť plnenia vysokej úzkej nádoby oxidom
uhličitým. Jej vrchný otvor možno pri plnení uzatvoriť tenkou PE fóliou s malým otvorom pre únik vytlačovaného vzduchu.
V nádobe možno uskutočniť niektoré pokusy poukazujúce na vyššiu hustotu oxidu uhličitého v porovnaní so vzduchom.
V tomto prípade možno upozorniť na riziká spojené s touto vlastnosťou CO2. Na Slovensku máme niekoľko lokalít, kde sa
nedýchateľný oxid uhličitý drží na dne rôznych priestorov v blízkosti výronov minerálnych vôd. Ako príklad možno uviesť
kúpele Vyšné Ružbachy, kde sa malé povrchové preliačiny v miestnych travertínoch nazývajú „šmertne jamy“. Smrteľné sú
však, našťastie, iba pre malé zvieratá.

Obr. 2. Zistenie objemu oxidu uhličitého uvoľneného reakciou CaCO3
s HCl. Valec je nutné naplniť až po okraj vodou, uzavrieť, prevrátiť, vložiť
do nádoby s vodou a uzáver odstrániť. Vo fáze odčítania tohto objemu
na stupnici odmerného valca sa musí nastaviť vertikálna poloha valca
tak, aby hladina vo valci a v nádobe boli v jednej rovine. V takom prípade
nie je nutné robiť korekcie objemu CO2 v dôsledku zvýšeného tlaku.
Obmedzenie rozpúšťania CO2 vo vode možno dosiahnuť predĺžením
hadičky tak, aby siahala až na dno odmerného valca a vytvorením
tenkého povlaku z jedlého oleja na hladine vody v odmernom valci.
Uvedený spôsob objasňujú obr. 4 a 5.

Rozpúšťanie vápenca teda vedie najmä k vzniku hydrogenuhličitanu vápenatého
CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2
Ten sa zvýšením teploty znova rozkladá na vápenec
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2
Tento dej sa napokon znova podieľa na vzniku vápencov. Rozpúšťanie vápenca a jeho opätovné vyzrážanie
sú deje, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, pretože sú zodpovedné za chemickú eróziu celých pohorí a ich transport v podobe roztokov do morí a oceánov a zároveň ich opätovný vznik z ich sedimentov. Na lokálnej úrovni
tento presun vápencov vidíme napríklad v našich krasových pohoriach a ich jaskyniach. Transport uhličitanu
vápenatého možno zrealizovať iným laboratórnym experimentom, pri ktorom oxid uhličitý vznikajúci rozkladom vápenca kyselinou, necháme niekoľko hodín prebublávať cez destilovanú vodu v druhej stričke, naplnenej
zároveň aj malým množstvom jemnozrnného vápenca. Po prefiltrovaní, zahriatí a odparení tejto vody by sme
mali spozorovať na dne sklenenej odparovacej misky jasný biely povlak uhličitanu vápenatého. Je to tá istá látka, ktorú musíme občas odstraňovať z našich varných kanvíc v dôsledku tzv. prechodnej tvrdosti vody a ktorá
nám spôsobuje mnoho iných nepríjemností. Napríklad upchávanie vodovodných a teplovodných rúr alebo
zanášanie častí pračiek a umývačiek riadu. Prechodná je práve preto, že sa dá z nej odstrániť vápnik v podobe
8

Na odbornú tému
Ca(HCO3)2 zahriatím vody. Pri tomto experimente je dobré si tiež uvedomiť, že rozpustnosť CO2 je vyššia pri
nižších teplotách, napríklad pri 60 oC je približne 3,5-krát nižšia ako pri 0 oC. To dáva možnosť, ako tento pokus
vylepšiť ochladením druhej stričky. Celý experiment objasňuje obr. 3.

Zahrievanie
a odparenie

Filtrácia

Povlak CaCO3

Obr. 3. Rozpúšťanie jemnej sus
penzie vápenca vo vode nasycova
nej oxidom uhličitým pripraveným
v ľavej stričke rozkladom vápenca
kyselinou chlorovodíkovou. Uzáver
pravej stričky je potrebné nechať
v takej polohe, aby umožňoval voľ
ný únik oxidu uhličitého, prípadne
mierne zvyšoval jeho tlak v stričke.
Pôvodný tvar horných PE vývodov
stričiek možno zmeniť ponorením
do horúcej vody a ich opätovným
schladením.

Obmedziť rozpúšťanie oxidu uhličitého v našej aparatúre na obr. 2. sa dá obmedziť predĺžením PE rúrky až
do hornej časti odmernej nádoby a zároveň vytvorením tenkého filmu nejakého jedlého oleja na hladine vody
v odmernej nádobe. Spôsob, ako to urobiť, objasňujú obr. 4 a 5.

Obr. 4. Tieto dva obrázky objasňujú spôsob vytvorenia tenkého povla
ku jedlého oleja v odmernej nádobe na zistenie objemu oxidu uhličitého.
Vrch nádoby je potrebné prekryť tenkou PE fóliou. To umožňuje v prevrá
tenej polohe vložiť ju do nádoby s vodou (na obr. 2).

Obr. 5. Detailný pohľad na PE rúrku, vedenú
do hornej časti prevráteného odmerného valca cez
tenký film z olivového oleja.

Záver
Napriek tomu, že pohnútkou pre návrh uvedených experimentov bola pomoc pri riešení edukačného grantového projektu pre predmety geológia, geografia a biológia, tieto pokusy sú dobre využiteľné aj na vyučovaní iných prírodovedných predmetov. Nespochybniteľnou výhodou je ich interdisciplinárna povaha a možnosť
využiť ich takmer na každej škole. Ďalšou výhodou je ich finančná a experimentálna nenáročnosť. Pokusy
nevyžadujú takmer žiadne špecializované laboratórne vybavenie, pretože použité laboratórne nádobky sa môžu
nahradiť inými, bežne dostupnými. Dôležitým odporučením je však vypracovať si pred začatím pokusov súbor
otázok týkajúcich sa vyššie uvedených tém, ktorými sa vyhneme pasívnemu prijímaniu vypočutých informácií.
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
v Bratislave za cenné pripomienky.
Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
karol.jesenak@uniba.sk

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
henrieta.mazorova@uniba.sk
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Radosť z chémie v Šali majú veľkí i malí
Predškoláci bádali v škole

V minulom školskom roku sme sa s predškolákmi z Materskej školy na Ulici 1. mája v Šali
tešili zo zábavnej chémie. Rodičia sa v tomto
školskom roku zaujímali o pokračovanie. Po dohovore s pani riaditeľkou Žanetou Gužíkovou
a rodičmi som sa rozhodla opäť v škole pokračovať s novými predškolákmi. Krúžok absolvovalo
deväť predškolákov.
Pozorovania a bádania som znova zamerala
na bežné chemikálie používané v domácnosti – kyselinu citrónovú, sódu bikarbónu, ocot,
soľ, cukor a potravinárske farbivá. Všetky expe
rimenty si mohli deti zopakovať aj doma pod
dohľadom rodičov. Počas práce krúžku si deti rýchlo osvojili manipuláciu s chemickým sklom – kadičkou,
tyčinkou, odmerným valcom, lievikom, striekačkou a pipetkou. Deti boli očarené experimentmi, napríklad
farebnými červíkmi, výbuchom sopky, nafukovaním balónov, vznikom farebných kvetov, bublinkových hadov
a farebnej dúhy. Na poslednom stretnutí s predškolákmi boli prítomní aj rodičia a ďalší rodinní príslušníci,
ktorí chceli vidieť, čo sa deti počas experimentovania naučili.
Všetci predškoláci získali diplom za výbornú prácu, medailu za zručnosť pri experimentovaní a sladkú odmenu. Na záver žiaci našej školy navštevujúci chemický krúžok predviedli chemickú šou.

Školákov zaujala exkurzia v Dusle
Pri vyučovaní chémie je dôležité nielen správne vysvetliť preberané učivo, uskutočniť experiment, ale aj prepojiť teóriu s praxou. A tak sme
sa so žiakmi našej školy vybrali začiatkom mája
na exkurziu do Dusla, a. s., najbližšieho chemického podniku, ktorý sa nachádza v okolí našej
školy. Pri preberaní učiva v 7. ročníku (chemické
reakcie, skúmanie rýchlosti chemických reakcií) a 8. ročníku (kyseliny, soli, chemické reakcie a rovnice) som žiakov oboznamovala aj so
základnou charakteristikou výroby v podniku.
Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam
chemického priemyslu na Slovensku. Od roku
2005 je súčasťou nadnárodného koncernu Agrofert Holding, a. s., globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníckom a drevárskom priemysle, pozemných technológiách, dopravnej technike, obnoviteľných zdrojoch a médiách. Počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa
gumárskych chemikálií. Okrem nich vyrába polyvinylacetátové a polyakrylátové lepidlá, disperzie a ďalšie špeciálne produkty chemickej výroby.
Pred vstupom do podniku sme boli všetci oboznámení s bezpečnostnými predpismi. Na svoju ochranu a bezpečnosť sme dostali ochranné prilby, okuliare, plynové masky a ochranný odev. Počas exkurzie sme si rozšírili
vedomosti o technológii výroby kyseliny dusičnej, disperzných lepidiel a produktov horčíkovej chémie. Žiakov
najviac zaujala prevádzka výroby kyseliny dusičnej, v ktorej sú všetky procesy riadené automaticky pomocou
počítača. Výroba tejto suroviny spĺňa prísne ekologické kritériá.
Exkurzie sú pre žiakov veľkým prínosom, pretože takto vidia dôležitosť vedomostí a zručností pre svoju budúcnosť. Mgr. Kristíne Wenzlovej ďakujem za pomoc pri každoročnom organizovaní exkurzie.
Ing. Aneta Šebeňová
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska ul., 927 01 Šaľa
saneta@salamon.sk

10

Predstavujeme a informujeme

O jednej zaujímavej webovej stránke
pre žiakov, učiteľov a študentov
Na internetovej stránke Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa začiatkom tohto
roka objavila stránka profesora Karola Jesenáka, na ktorej zverejnil časť zo svojich publikácií, ktoré sú na rozdiel
od publikácií v odborných časopisoch určené prednostne žiakom, učiteľom, študentom, ako aj laickej verejnosti. Väčšina z nich sa týka niektorej z prírodovedných tém.
Stránka má dve hlavné časti. Prvou sú knižné publikácie. Obsahujú knihy pre študentov vysokých škôl, ale aj
také, ktoré sú svojím vedecko-populárnym charakterom prístupné aj širšej verejnosti, napr. elektronické knihy
Historické a súčasné miesta ťažby a spracovania rúd na Slovensku, Exkurzia po miestach ťažby anorganických
nerudných surovín a Pôvod názvov významných minerálov.
Druhú časť stránky tvoria články v rôznych časopisoch. Patria k nim predovšetkým vedecko-populárne články v časopise Quark. Do tejto časti sú zaradené aj kópie článkov publikované v časopise Dnešná škola. Učiteľom
prírodných vied sú venované aj články v časopise Biológia, Ekológia, Chémia a články zaradené do kolónky
Príspevky na seminároch a konferenciách pre učiteľov chémie. Až na niektoré výnimky publikované v časopise
ChemZi a Naša univerzita by mohli byť zaujímavé pre mnohých z horeuvedenej komunity čitateľov aj niektoré
články v časopise Posterus a Esemestník. Ako príklad možno uviesť dva príspevky s názvami Boli čilskí baníci
ohrození Kesonovou chorobou? alebo Má zmysel vracať sa k prekonaným hutníckym technológiám? Prvá téma,
paradoxne, nie je témou medicínskou, ale fyzikálno-chemickou.
Dôležitou časťou uvedenej stránky je jej všeobecný úvod vo forme samostatného pdf, resp. rtf dokumentu,
ktorý je lokalizovaný na jej začiatku. Obsahuje aj hlavné dôvody, ktoré viedli jeho autora k napísaniu uvedených
publikácií. Zároveň dôležité sú aj úvody k jednotlivým častiam tejto stránky, v ktorých je okrem iného uvedená
aj stručná informácia o časopisoch, v ktorých boli tieto články zverejnené.
Posledná časť zmienenej internetovej stránky má názov Anorganické hlúposti –
Jesenák sa asi (určite) zbláznil. Obsahuje tri samostatné časti. Prvou sú Strelené člán
ky v časopise Quark, druhou je odkaz na fejsbúkovú stránku Univerzity Komenského s názvom Veda trochu inak a treťou sú názvy prednášok autora tohto príspevku
na tzv. patavedeckých seminároch. Vo väčšine prípadov obavy z nepochopenia obrázkov a textov na tejto stránke nie sú na mieste. Dôležité je však prečítať si úvody
všetkých troch častí a neuveriť všetkému, čo sa tam píše.
Príjemnú zábavu želá autor.
Jeden z obrázkov z internetovej stránky „Veda trochu inak“.
Sprievodný text bol tento: Pomaly končí mimoriadne horúce
leto a môžeme konštatovať, že podobne ako ľudia, aj chemikálie
znášali vysoké teploty veľmi rozdielne. Ako vidno na obrázku,
kovovému práškovému horčíku (vľavo) to bolo úplne jedno a glo
bálne oteplenie ho preto vôbec nezaujíma. Takému roztoku chlo
ridu amónnemu (v strede) to zasa jedno nebolo, pretože za kaž
dú cenu sa snažil z kadičky ujsť, čo sa však úplne nepodarilo.
Konečne éter (pôvodne v pravej kadičke) zbabelo dezertoval až
do poslednej molekuly a jeho hľadanie po celej fakulte sa skončilo
neúspechom.

Uvedená stránka je priebežne doplňovaná a je bezplatne prístupná každému záujemcovi na adrese:
https://fns.uniba.sk/jesenak/
Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
karol.jesenak@uniba.sk
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Spoznali sme víťazov 2. ročníka súťaže
Skús pokus
Aj na chémii môže byť zábava, hlavne keď sa robia
pokusy! Práve o chemických pokusoch s bežne dostupnými surovinami bol 2. ročník celoslovenskej súťaže
Skús pokus, ktorú organizuje vydavateľstvo EXPOL
PEDAGOGIKA.
Záštitu nad súťažou prevzal bývalý predseda Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Predsedníčkou odbornej poroty bola RNDr. Helena
Vicenová, ktorá je zároveň predsedníčkou Združenia
učiteľov chémie a autorkou učebníc a cvičebníc chémie pre základné školy a príslušné ročníky gymnázií
s osemročným štúdiom.
Súťažné tímy, tvorené žiakmi druhého stupňa základnej školy a príslušných ročníkov gymnázia a ich učiteľmi, mali za úlohu vymyslieť a zrealizovať chemický
pokus a nakrútiť ho na video. Odborná porota nakoniec vyberala z takmer 200 prihlásených videí, do „finále“ postúpilo 30 najlepších. Tie zabojovali o priazeň
poroty a verejnosti v dvoch kategóriách: Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a Ocenenie verejnosti.
V kategórii Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA sa na treťom mieste umiestnil tím
9. trieda v zložení Ivana a Adam na čele s pani učiteľkou Deákovou zo ZŠ Skýcov s pokusom „Mlieko na kameň“
(foto 1). Druhé miesto porota prisúdila tímu Nindžovia z Gymnázia Karola Štúra v Modre, ktorý tvorili Paulína,
Daniela, Michaela, Stella a pani učiteľka Krajňáková, za pokus „Narodeninová párty“ (foto 2). Víťazným tímom
sa stali Nádejní vedci z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa zo Sabinova s pokusom „Inšpektor Biuret“. Video s pokusom, o ktoré sa postarali Klaudia, Bianka, Štefan, Michal a pani učiteľka Zvijaková, zaujalo porotu obsahom
aj spracovaním (foto 3).
V kategórii Ocenenie verejnosti hlasovalo za svojich favoritov viac ako 4000 ľudí. Na treťom mieste sa
umiestnil tím Nádejní vedci z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa zo Sabinova s pokusom „Inšpektor Biuret“ (foto 3).
Na druhom mieste skončil tím Crazy girls z Dolného Kubína, ktorý tvorili Viktória, Aneta, Tatiana, Dominika
s pani učiteľkou Bednárovou (foto 4), a najviac hlasov na webovej stránke organizátora získal tím Kúzelnícki kuchári zo Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave. Víťazné „Pokusy s vajíčkom“ zrealizovali Lucia, Martina a Matúš
spoločne s pani učiteľkou Piršelovou (foto 5).
Okrem hlavných kategórií bolo možné súťažiť tiež o interaktívnu tabuľu určenú pre školu, ktorá zapojila
do súťaže najviac súťažných tímov. Najaktívnejšou školou sa stala ZŠ J. A. Komenského v Komárne (foto 6).
Z darčekových predmetov sa tešila výherkyňa, ktorá bola vyžrebovaná spomedzi všetkých hlasujúcich.
Všetci víťazi boli pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, ktoré sa konalo v gala sále spoločnosti
Slovnaft 29. mája 2018. Pre všetkých boli pripravené hodnotné ceny, ktoré využijú nielen na hodinách chémie.
Venoval ich generálny partner súťaže Slovnaft a partneri súťaže STIEFEL EUROCART, LittleLane, Interaktívna
trieda a nakladateľstvo RAABE Slovensko. Hodnotné ceny pripravil pre víťazov aj organizátor súťaže.
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Počas odovzdávania cien vystúpil aj Matej Koreň, ktorý svojimi piesňami umocnil príjemnú atmosféru slávnostného vyhodnotenia. Pre všetkých zúčastnených bolo po skončení pripravené občerstvenie a svieže nealko
drinky, ktoré barman miešal podľa chuti záujemcov.
Okrem týchto ocenení získali všetky školy, ktoré sa prihlásili do súťaže, 50 % zľavu na nákup cvičebníc
chémie z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Zľavu si môžu uplatniť do 31. 12. 2018.
„Vo vydavateľstve nás všetkých teší, že existuje množstvo zanietených pedagógov, ktorí žiakov dokážu nad
chnúť a umožňujú im napredovať a rozvíjať svoje poznanie, napríklad aj pomocou pokusov. Sme preto veľmi
radi, že našou súťažou môžeme prispieť k motivácii žiakov a ich záujmu o chémiu,“ vyjadrila sa konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi.
Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravuje aj tretí ročník súťaže Skús pokus. O oficiálnom vyhlásení
súťaže budú záujemcovia včas informovaní.
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Ing. Róbert Chudý
EXPOL PEDAGOGIKA
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Apatiekárstvo v Bratislave malo silné korene
V roku 1744 Justi Joannis Torkos napísal publikáciu s názvom:
Taxa Pharmaceutica Posoniensis, ktorá uvádzala súhrn alebo
zoznam prvkov, zlúčenín a iných matérií, používaných na liečenie chorôb. Publikácia mala i iné úlohy. Meštianska vrstva obyvateľstva Bratislavy už v stredoveku mala veľký záujem o produkty
lekární. Prvé lekárne vznikli za múrmi kláštorov a boli pre bežného smrteľníka neprístupné. Predpokladá sa, že úplne prvé takéto zariadenie v Bratislave vlastnila Nemocnica svätého Ladislava ako kláštornú lekáreň. V roku 1310 už bola v prevádzke prvá,
nekláštorná, meštianska súkromná lekáreň v Bratislave. Neskôr,
v 14. storočí začali i kláštorné lekárne poskytovať služby širokej
verejnosti. Prvou takou bola lekáreň U svätej Alžbety v Kláštore
alžbetínok a následne aj lekáreň U Milosrdných bratov. Od roku
1960 jedna z posledných historických lekární – lekáreň U červeného raka pod Michalskou bránou, začala prezentovať sedemstoOriginálne dielo Taxa Pharmaceutica
ročnú históriu bratislavského lekárnictva ako múzeum. Z pôvodPosoniensis.
ných jedenástich miestností v súčasnosti sú v prevádzke už iba tri,
ale účelovo sa priestor nezmenil.
V Bratislave krátko žil a tvoril i svetoznámy autor spisov o liečivách, švajčiarsky lekár a filozof Philippus Aureolus Theosphrastus Bombastus von
Hohenheim, čiže Paracelsus. V časoch, keď sa upaľovali bosorky a naháňali sa duchovia, aj práca lekárnika bola diametrálne odlišná od súčasnej praxe. Najmarkantnejší rozdiel bol azda v tom, že lekárne všetko pripravovali
na mieste. Vznikli tak rôzne špeciality, tajné prípravky, typické pre dané zariadenie. Významným rokom pre lekárnickú odbornú verejnosť je rok 1921,
keď Spolok zamestnaných lekárnikov vydá prvé číslo odborného časopisu
Magister. V tomto období sa objaví aj prvý, krásne ilustrovaný dvojdielny
Slovenský herbár. Bratislavské lekárne boli po rozvoji medicíny veľmi úspešné a niektoré výnimočne bohato a esteticky zariadené. Figurujú v nejednej
knihe, uvádzajúcej najkrajšie lekárne všetkých čias daného regiónu. Okrem
lekárne U červeného raka je nevyhnutné spomenúť lekáreň Salvator, ktorá
v súčasnosti chátra. Pre mnohých obyvateľov Bratislavy je tento fakt veľmi Na ľavej strane Primaciálneho
ťažko akceptovateľný, a preto sa už nie raz objavila snaha, občianska iniciatíva paláca je možné vidieť umelecké
pre záchranu priestorov a samotnej budovy. Pokusy boli zatiaľ bez výsledkov. dielo, znázorňujúce Paracelsa.

Dielo, ktoré nahradilo dokumentáciu
v maďarskom jazyku.

Z novodobých dejín lekárnictva v Bratislave je nutné vyzdvihnúť
vydanie náhradného liekopisu, v roku 1940. Na vydanie prvého Československého liekopisu bolo potrebné ešte niekoľko rokov počkať,
a preto vydavateľstvo časopisu Slovenský lekárnik vydalo dielo, ktoré sa stalo základným kameňom moderného Slovenského lekárnictva. Krátky článok o povolaní lekárnika v starej Bratislave uzatváram
samotným začiatkom príbehu, čiže dávnou minulosťou. Tak ako sa
veda vyvíja, vyvíjajú sa i metódy liečenia, ba aj liečivá a pomocné látky.
Paracelsus kedysi dávno vyslovil jednu významnú myšlienku: Každá
látka je jedovatá, záleží len na množstve. Nevedno, či ho neinšpirovala práve návšteva bratislavského regiónu pri vyslovení tejto hypotézy,
ktorú potvrdil najmocnejší element: čas. V každom prípade náhľad
do denníka neznámeho lekárnika potvrdzuje, že prvok, v súčasnosti obávaný jed, ešte prednedávnom sa bežne používal ako liečivo.
Snáď v blízkej budúcnosti sa vyrieši i nepriaznivá situácia najznámejšej lekárne v Bratislave – lekárne Salvator a lekárnictvo bude
v hlavnom meste prezentované i prostredníctvom týchto významných, ničím nenahraditeľných a prekrásnych priestorov.
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Časť hlavnej fasády lekárne Salvator.

Interiér lekárne U červeného raka.

Nábytok v lekárni U svätého Svorada
na Palisádach.

Zaujímavá reklama v časopise Bratislavské lekárske listy.

Časopis Magister.

A ešte niekoľko zaujímavostí na záver:
Istý Johannes Benvenutti de Illice, dôverník kardinála Gentiliho, žijúci v Bratislave, pred smrťou vo svojej
poslednej vôli povedal, aby z jeho majetku bol vyplatený lekárnik, ktorý mu v ťažkej chorobe zabezpečil lieky.
Meno prvého bratislavského lekárnika sa nezachovalo, a preto ho pramene často spomínajú iba ako Anonymus
Apothecarius Posoniensis.
V období stredoveku už lekárnické povolanie bolo veľmi vážené a spoločensky uznané. Väčšina apatiekárov
vlastnila dom, viniče a iné nadštandardné majetky. Boli však vysoké nároky aj na vzdelanosť, najmä praktickú
zručnosť lekárnikov. Od 16. storočia boli preto zavedené takzvané vizitácie, povinne, raz ročne. Cisár Karol VI.,
otec Márie Terézie, v roku 1727 nariadil hĺbkovú vizitáciu lekárnikov v Bratislave. Lekárnik U svätej Trojice
skúšky nespravil. Ernest Hofkunst z lekárne U červeného raka skúšku spravil veľmi podpriemerne. Najlepším
lekárnikom roka sa ukázal Andrej Kochmeister, z lekárne U zlatého grifa. Juraj Peltz ako jediný nemusel absolvovať túto skúšku, lebo mal diplom z viedenskej univerzity.
Ktovie prečo, v roku 1788 cisár Jozef II. zakázal okresným lekárom počas vizitácie prijímať od lekárnikov
novoročné dary. Išlo predovšetkým o marcipán, voňavé vody a levanduľové prípravky.
Taxa Pharmaceutica Posoniensis obsahuje i v súčasnosti už neakceptovateľné látky, ktoré sa v dávnej minulosti bežne využívali na liečenie. Oči raka, kosti slona, parohy spálené i surové, ale i prášky proti urieknutiu,
žaba i žabí sliz, mravce, pavúk, pľúca líšky, popol z ježka a krtka a podobne.
Mikuláš Bartal
Európske lýceum, Jedľová 7
821 07 Bratislava
mikulas.bartal@gmail.com
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Vplyv plošného obsahu
na rýchlosť chemickej reakcie
Pena z vápenatej škrupinky slepačieho vajíčka – zážitková aktivita s dôrazom na uplatnenie osobnostného,
sociálneho a morálneho rozvoja (OSR) vo vyučovacom procese.
Motivácia: kultúrna identita, patriotizmus a vzdelanosť, tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili
a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie daností
regiónu, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá,
vlastná tvorba (remeslá).
Pomôcky: roztieračka s roztieradlom, kadička (3 ks), Petriho
miska (3 ks), laboratórna lyžička.
Chemikálie: ocot (8 %), škrupiny vajíčok.
Postup práce:
1. Škrupiny rozotrieme v roztieračke na prášok.
2. Do kadičiek nalejeme po 75 ml octu a postavíme ich na Petriho misky.
3. Do prvej kadičky s octom nasypeme lyžičku častíc, ktoré
sme roztierali v roztieračke cca 10 minút. Do druhej kadičky s octom pridáme častice roztierané približne 15 minút.
Do poslednej kadičky s octom pridáme na prach rozotreté
častice.
Pozorovanie a vysvetlenie:
Po nasypaní vaječných škrupín do octu pozorujeme tvorbu
hustej peny.
Penový vankúš vytláča z banky vznikajúci oxid uhličitý.
Veľkosť reagujúcich častíc súvisí s množstvom vzniknutej peny. Potvrdili
sme vplyv závislosti plošného obsahu častíc na rýchlosť chemických reakcií.
Splnili sme cieľ OSR, diskutovali sme o šikovnosti, tvorivosti a pracovitosti našich predkov ako O predpoklade našej bádateľskej aktivity. Skúmanie
prírody nevyhnutne patrí k elementárnym atribútom vzdelávania v oblasti
Človek a príroda, prostredníctvom bádateľských aktivít na hodinách chémie
žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, pozorovať vzájomné premeny i ovplyvňovanie sa prírodných dejov. Činnostný i bádateľský
charakter edukácie umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických procesov a dejov, experimentovať, naučiť sa s látkami pracovať bezpečne. Na základe zvládnutých poznatkov nadobúdajú žiaci kompetenciu
efektívne ich využívať v praktickom živote.
Zdroje
Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.
1. vyd. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2017. ISBN 978-890-8091-427-1
PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.
ZŠ Dlhé Hony 1
911 01 Trenčín
livia.bahledova@gmail.com
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„Žabí sliz“
Príprava slizu je veľmi obľúbená medzi mojimi mladými chemikmi a každoročne sa naň tešia. Sliz je nenewto
novská dilatantná kvapalina, ktorá sa raz správa ako kvapalina a inokedy ako tuhá látka. Pri pomalom narábaní
tečie, naťahuje sa, pri náraze je elastická, ale pri prudkom pohybe, natriasaní a rýchlom miešaní sa láme a trhá.
Jednoducho – hotová zábava pre malých i veľkých!
Pomôcky: kadička, kryštalizačná miska, drevená palička, sklená tyčinka,
pipeta.
Chemikálie: biele lepidlo, destilovaná
voda, potravinárska farba, hydrogen
uhličitan sodný (sóda bikarbóna).
Postup:
1. Do kadičky pripravíme 5 ml roztoku farby z potravinárskeho farbiva
a destilovanej vody.
2. 
Do misky odvážime 120 g bieleho
lepidla.
3. 
K lepidlu pridáme pár kvapiek
roztoku potravinárskej farby (aby
sme dosiahli požadovanú farbu –
najviac 5 ml) a zamiešame drevenou
paličkou.
4. Do zmesi pridáme 0,6 g hydrogenuhličitanu sodného – poprášime po celom povrchu lepidlovú zmes v miske a zamiešame drevenou paličkou.
5. Pokračujeme v miešaní drevenou paličkou, až kým zmes nezíska konzistenciu žuvačky.
6. Žuvačkovú zmes ďalej miesime v rukách, až kým sa neprestane lepiť
na prsty.
7. Hotový sliz natlačíme do pripravených plastových nádobiek, v ktorých
ho môžeme uchovávať v chlade aj niekoľko týždňov.
Poznámky:
Do lepidla nie je vhodné pridávať práškovú farbu, pretože ju ťažko rozmiešate. Treba pripraviť dostatočne sýty roztok potravinárskej farby, aby
farba slizu bola jasná. Neprekračujte množstvo roztoku farby 5 ml, pretože
by ste mohli lepidlo príliš veľmi zriediť a sliz by sa roztekal.
Najvhodnejšie lepidlo na prípravu slizu je Herkules. Môžete však vyskúšať aj iné.
Namiesto kryštalizačnej misky môžete použiť akúkoľvek misku, v ktorej
sa bude dobre miešať.
Zmes lepidla a sódy bikarbóny miesime drevenou paličkou ako cesto.
Po pár minútach intenzívneho miesenia by sa malo odliepať od stien misky.
Vtedy zmes môžeme vziať do rúk a rýchlymi pohybmi pokračovať v miesení v rukách. Ak sa príliš rozteká, je potrebné zmes dlhšie miesiť.
Nikola Iliašová, 7. ročník
Ing. Lucia Dovalová
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
www.mladychemik.webnode.sk
dovalova.lucka@gmail.com
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Jazykové okienko
Medzery v písaní medzier
Pri písaní dávame automaticky medzi slová medzery, často
však zabúdame na medzery vo viacerých prípadoch.
Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje
medzerou, napr. 10 % . Značka % sa v podľa slovenského pravopisu oddeľuje medzerou aj pri zápise prídavného mena, napr.
spojenie desaťpercentný roztok sa zapisuje v podobe 10 % roztok.
Pri uvádzaní matematického znaku pre násobenie sa píše medzi číslami medzera, čo platí aj pri uvádzaní
rozmerov, napr. 70 × 60 cm.
Vyjadrenie pomeru strán alebo skóre tímov v zápase, tu medzeru dávame pred aj za dvojbodkou, napr. 3 : 2.
Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností pri značkách jednotiek sa píše číslo s jednotkou
v jednom riadku. Vždy ich oddeľujeme medzerou, napr. 5 kg, 1,5 m.
A ešte trojica na záver:
t. j. – píše sa s medzerou po t,
a pod. – píše sa s medzerou po a (nepíšeme pred spojku a čiarku),
tituly a hodnosti – píšu sa s medzerou medzi skratkou a menom, ako napr. RNDr. Ján Chlebík.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
FF UKF v Nitre
molsiak@ukf.sk

Združenie učiteľov chémie
a
Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Oznam

pozývajú na

7. národnú konferenciu učiteľov chémie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne
v predmete chémia na všetkých typoch škôl
Termín: 1. február 2019 (polročné prázdniny)
Miesto: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Garanti: doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., RNDr. Helena Vicenová
Moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Cieľová skupina: u
 čitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl,
iná odborná verejnosť

Program konferencie a návratka budú zverejnené na stránke www.zuch.sk
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Objavujeme čaro chémie
Propozície 4. ročníka súťaže
Vyhlasovateľ súťaže: Združenie učiteľov chémie.
Organizátor súťaže: Združenie učiteľov chémie.
Odborní garanti: RNDr. Helena Vicenová (ZUCH), prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (SCHS).
Cieľ súťaže: Prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu
a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.
Termíny:
Vyhlásenie súťaže: 3. september 2018.
Školské kolo: 3. september 2018 – 30. november 2018.
Odoslanie postupujúcich prác zo školského kola: 3. december – 7. december 2018.
Uzávierka súťaže: 7. december 2018.
Vyhodnotenie prác celoslovenského kola: 1. februára 2019 (počas 7. národnej konferencie učiteľov chémie).
Kategórie:
Súťaž je určená žiakom 6. – 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií (ISCED 2).
I. kategória: 6. – 7. ročník základnej školy, príma a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom,
II. kategória: 8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom,
III. kategória: 9. ročník základnej školy, kvarta gymnázií s osemročným štúdiom.
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak (dvojica žiakov) podľa príslušných kategórií.
Do celoslovenského kola posiela škola v každej kategórii maximálne jednu víťaznú prácu zo školského kola.
Žiak (alebo dvojica žiakov) spracuje formou prezentácie pokus, ktorý bol zrealizovaný bez pomoci učiteľa alebo
za asistencie učiteľa. Ak sa na práci spolupodieľa učiteľ, v postupe sa uvedie, v ktorých krokoch.
Každá práca (prezentácia v programe PowerPoint) musí obsahovať nasledujúce časti:
a) Názov pokusu, meno žiaka (dvojice žiakov), meno učiteľa, škola (presná adresa).
b) Motivácia – uvedie sa, prečo sa žiak rozhodol pre tento pokus.
c) Pomôcky.
d) Chemikálie.
e) Postup práce.
f) Záver – záverečné zhrnutie, prínos práce, poďakovanie spolupracovníkom pri fotografovaní a pod.
g) Zdroje.
h) Fotodokumentácia – fotografie dôležitých krokov pracovného postupu aj s popisom.
Rozsah prezentácie max. 15 strán (slajdov), veľkosť súboru max. 5000 kB.
Hodnotenie celoslovenského kola
Maximálny počet dosiahnutých bodov za prácu je 25.
Odborná porota rozhoduje podľa nasledovných kritérií:
1. Do užšieho výberu postupujú len práce, v ktorých sú pokusy opísané tak, že sú opakovane realizovateľné
a boli v nich použité len povolené chemikálie.
2. Postupujúce práce hodnotí 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.
Vyhodnotenie a výsledky súťaže
Súťaž bude slávnostne vyhodnotená na 7. národnej konferencii učiteľov chémie.
Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách a na webovej stránke www.zuch.sk.
Kontaktná osoba: RNDr. Helena Vicenová,
mob. 0903 688 154, email: helena.vicenova@gmail.com.
Šablóna prezentácie a prihláška na súťaž, ktoré treba vyplniť a elektronicky poslať
na email: helena.vicenova@gmail.com, je na www.zuch.sk.
RNDr. Helena Vicenová
predseda Správnej rady ZUCH

PREDSTAVUJEME VÁM NOVINKU!

CVIČEBNICU K UČEBNICI CHÉMIE PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GOŠ

Cvičebnicu v súlade s iŠVP vytvorila RNDr. Helena Vicenová, autorka
učebnice chémie pre 8. ročník ZŠ.
Už viac nemusíte hľadať, googliť, tlačiť, všetko nájdete v cvičebnici určenej
pre žiakov:
• veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
• testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov,
• dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke
žiacke projekty,
• priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní,
• zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.

