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Abstrakt 

 
Cieľom príspevku je informovať o digitálnej knižnici k téme Prírodné látky 

prierezovej témy „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti“ Štátneho vzdelávacieho 
programu. Digitálna knižnica bude sprístupnená na stránke http://kekule.science.upjs.sk 
(Školský informačný servis). Učiteľom prírodovedných predmetov bude poskytovať 
didaktické výučbové zdroje potrebné pre tvorbu interdisciplinárnych projektov v rámci 
prierezovej témy. Didaktické výučbové prostriedky (modelové návrhy projektov, učebné 
materiály, internetové zdroje, experimenty z chémie a biológie, výstupy projektov) budú 
rozpracované do formy vhodnej pre dištančné vzdelávanie učiteľov i žiakov. 
 
Kľúčové slová: digitálna knižnica, didaktické prostriedky, projektové vyučovanie 
 
Abstract 

 
The aim of this contribution is to inform about the digital library related to the topic 

Natural substances of the cross topical theme “Creation of the project and the presentation 
skills” within the State education programme. The digital library will be available on the 
website http://kekule.science.upjs.sk (School information Service). For the science teachers 
there will be the didactic materials provided to create interdisciplinary projects within the 
mentioned cross topic. The didactic materials (project proposals of the models, teaching 
materials, internet sources, scientific experiments, the outputs of the projects) will have a 
form for distance education of teachers and students. 
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1. ÚVOD  
 

Schválenie nového školského zákona č. 545/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove 
a vzdelávaní umožnilo vytvárať pre základné a stredné školy dvojúrovňový, participiálny 
model obsahu vzdelávania – Štátne vzdelávacie programy a Školské vzdelávacie programy. 
Dvojúrovňový model znamená pre žiaka  nielen zvládnutie štandardov, t.j. ktoré vedomosti, 
zručnosti a návyky si osvojí, ale podstatné bude získanie takých kompetencií, ktoré umožnia 
každému žiakovi úspešne sa realizovať na trhu práce. V praxi to znamená zvýšenie tlaku na 
učiteľov, aby dokázali vybudovať pevné poznatkové základy a zručnosti na nadobúdanie 
kompetencií, ktoré prispievajú nielen k získaniu vedomostí, ale aj k poznaniu, aké vedomostí 
a zručnosti a najmä akým spôsobom ich má žiak nadobudnúť, bez ohľadu na jeho budúce 
povolanie. Táto filozofia viedla k vymedzeniu vzdelávacích oblastí a prierezových tém, kde 
jedna  z prierezových tém je Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Požiadavka zaradiť projektové úlohy do výučbového procesu prírodovedných 
predmetov v systematickej a organizačnej forme vychádza z učebného procesu orientovaného 
na žiaka, kde nadobúdanie poznatkov, zručností a schopností sa uskutočňuje samostatnou 
činnosťou žiakov. Aby bolo projektové vyučovanie efektívne a prínosné, musí byť 
realizované za vhodných podmienok a pod odborným vedením skúsených pedagógov. 
Mnohým učiteľom je však potrebné pri realizácii tohto vyučovania poskytnúť pomocnú ruku, 
pretože nemajú s touto metódou výučby skúsenosti (Kalafutová, 2010). 

Vzhľadom k tomu pripravujeme súbor učebných textov, experimentov a iné podporné 
materiály k téme Prírodné látky, ktoré budú súčasťou digitálnej knižnice. 

 
2. DIGITÁLNA KNIŽNICA 

 
Pojem digitálna knižnica sa stáva stále viac frekventovaným pojmom v odbornej 

literatúre. Často ho používame bez toho, aby sme si uvedomili, čo všetko sa skutočne za 
týmto termínom skrýva. 

Jaroslav Šušol charakterizuje elektronickú knižnicu ako určité hardvérové a softvérové 
rozhranie, ktoré lokálnym i vzdialeným používateľom umožňuje integrovaný prístup  
k vlastným i externým informačným zdrojom (Šušol, 1998). 

Digitálna knižnica poskytuje veľmi efektívne spôsoby sprístupnenia obsahu 
dokumentov, od možnosti vyhľadávania a získania plných textov podľa vybraných 
indexovaných polí. Môže byť zdrojom poznatkov a informácií vo všetkých vedných 
odboroch.  

Cieľom digitálnej knižnice je zabezpečiť pre používateľov jednotný prístup k 
digitálnym informáciám bez ohľadu na ich formu, formát, spôsob a miesto uloženia 
(Bartošek, 2001). 
Digitálne knižnice: 

- nemajú slúžiť iba ako prostriedok prístupu k informáciám, ale tiež podporovať nové 
metódy intelektuálnej práce (Soergel, 2002), 

- majú podporovať vytváranie individuálnych alebo komunitných informačných 
priestorov, 

- umožňujú každému občanovi prístup k univerzu ľudského poznania v hociktorom čase 
z každého miesta našej planéty používateľsky prívetivým, ale aj efektívnym 
spôsobom, 

- pomáhajú prekonať vzdialenostné, jazykové a kultúrne bariéry a prístup k nim by mal 
byť umožnený prostredníctvom rôznych zariadení prístupu k internetu (Makulová, 
2003). 
 

2.1 Digitálna knižnica pre výučbu témy Prírodné látky a jej štruktúra 
 
Téma prírodne látky je zakotvená v obsahových a výkonových štandardoch Štátneho 

vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 a Štátneho vzdelávacieho 
programu pre gymnázia ISCED 3A. 

V obsahových a výkonových štandardoch sú  požiadavky na sprístupnenie nového 
obsahu v rámci týchto tém, napríklad: 

- poznať negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka,   
- uviesť rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnať ich vplyv na zmenu glykémie, 
- poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede, 
- charakterizovať výskyt cholesterolu v potravinách a vysvetliť jeho význam pre 

organizmus,  
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- porovnať význam LDL – „zlého cholesterolu“ a HDL – „dobrého cholesterolu“ pre 
človeka, 

- vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave a i. 
 

Didaktické prostriedky digitálnej knižnice k téme Prírodné látky sú rozpracované   
podľa nasledovnej štruktúry: 

 Učebný materiál 
Spracovanie učebného materiálu bude vychádzať z obsahových a výkonových štandardov 
témy Prírodné látky a  bude doplnený o rozširujúce sa učivo a riešenie projektu. Obsahom 
uvedeného materiálu budú učebné texty spracované do nasledovných tém:  
- Lipidy 
- Sacharidy 
- Bielkoviny 
- Nukleové kyseliny 
- Vitamíny 
Príklad spracovania výkonového štandardu: „Poznať orientačné zastúpenie sacharidov 
v mede“: 
 

ChemickChemickéé zlozložženie meduenie medu
Med je viskózna, sladká a lepkavá kvapalina.

Chemické zloženie medu závisí od rôznych
faktorov a môže kolísať:

Med obsahuje:Med obsahuje:
• Viac ako 80% medu tvoria cukry, najmä ovocný 

cukor (fruktóza) a hroznový cukor (glukóza). Tieto 
cukry sú pre nás ľahko a rýchlo stráviteľné
a predstavujú výdatný zdroj energie. Sú
zastúpené približne v rovnakom pomere.
Prirodzenou súčasťou medu je aj disacharid
sacharóza.
Obsah sacharózy je kritériom pravosti včelieho 
medu.

 
 

Učebný materiál bude spracovaný do nasledovných časti: 
- štruktúrované učebné texty určené na motiváciu a sprístupnenie poznatkov príslušnej 

témy projektu, 
- učebné úlohy, motivačné aktivity, didaktické testy, námety didaktických hier, 

(uvedené didaktické prostriedky budú slúžiť  na upevnenie a prehĺbenie témy 
riešeného projektu). 
Príklad motivačnej aktivity k téme Tuky: 

MotivaMotivaččnnáá aktivitaaktivita
Pri nadmernom príjme tukov v potrave, sa môžu 
u človeka vyskytnúť rôzne choroby. 
Využi prístup k internetovým informáciám 
a stručne jednotlivé choroby charakterizuj:

- Ischemická choroba
- Ateroskleróza
- Vysoký krvný tlak
- Choroby žlčníka
- Cukrovka
- Choroby látkovej premeny a neuro-humorálnej
regulácie.

 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
540 

 

Didaktický materiál má po obsahovej stránke interdisciplinárny charakter. Spája 
poznatky z chémie a biológie, v ktorom majú svoje miesto aj odborníci z knižničnej 
a informačnej vedy. Ich prínos je v tvorbe kvalitného a bohatého obsahu. 

 
 Zbierka modelových návrhov projektov k problematike prírodných látok 
Zbierka bude obsahovať modelové príklady návrhov projektov spracovaných na základe 
„štvorúrovňového plánu“ podľa Demutha. Každý navrhovaný projekt bude rozpracovaný 
z hľadiska 4 úrovní: Podnet a motivácia, Spoločné plánovanie, Realizácia a prezentácia 
výsledkov, Hodnotenie výsledkov. 
Na modelových príkladoch projektov budú rozpracované aj inovatívne metódy, formy 
a materiálne prostriedky vyučovania, ktoré podporia rozvoj kľúčových kompetencií 
žiakov. 
 Digitálna knižnica experimentov 
Knižnica bude obsahovať nasledovné časti: 
- klasické chemické experimenty k vybratej téme, 

 
Ukážka chemického experimentu k téme Mlieko: 

  

Chemický experiment:Chemický experiment: Stanovenie kyslosti mliekaStanovenie kyslosti mlieka

Pomôcky a chemikálie:
2 veľké kadičky (250-500 cm3), 1 - 2 titračné banky, pipeta, 
byreta, vzorka mlieka, hydroxid sodný NaOH, fenolftalein.

Postup práce:
Pripravíme si titračnú aparatúru, byretu naplníme 
hydroxidom sodným NaOH. Do titračnej banky 
napipetujeme 20 cm3 mlieka, pridáme asi 150 cm3 vody 
a 10 kvapiek fenolftaleinu. Postupne pridávame po 1 cm3

roztok NaOH a stanovíme jeho približnú spotrebu v bode 
ekvivalencie, kedy sa mlieko trvalo zafarbí do ružova. Toto 
mlieko si uchováme v kadičke ako referenčnú vzorku.

Titračná aparatúra na stanovenie kyslosti mlieka

vzorka mlieka + fenolftalein

roztok NaOH

 
 
- experimenty realizované prístrojmi na báze mobilnej analytiky s chemickým kufríkom 

alebo s vybratými setmi. Prostredníctvom týchto experimentov si žiaci osvoja ako 
pracovať v teréne, 

- výsledky experimentov, kde sa budú nachádzať ukážky výsledkov meraní, ukážky 
pracovných listov, protokolov (napr. protokol ku chemickej analýze medu, mlieka 
a pod.). 
 
Ukážka pracovného listu k téme Bielkoviny: 
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 Knižnica výstupov projektov 
Táto časť bude obsahovať príklady realizovaných výstupov projektov: 
- Ukážky vybraných projektových prác k problematike prírodných látok napríklad na 

tému: Mlieko – emulzia zdravia, Nastanú medové časy?, Med základ zdravia, 
Čokoláda a i.,  ktoré majú pomôcť učiteľovi pri realizácií projektového vyučovania.  

- PowerPointové prezentácie  
Ukážky prezentácií, ktoré umožnia sprístupniť tému Prírodných látok pútavo 
a zrozumiteľne s možnosťou multimediálnych prvkov. Prezentácie sú okrem 
základného textu obohatené o obrázky, tabuľky, grafy, animácie a videá. 

- Ukážky videí, násteniek, plagátov, ankety a pod. 
 

Ukážka PowerPointovej prezentácie z projektovej práce „Prítomnosť cudzorodých 
látok v mlieku a mliečnych výrobkoch“ študentov gymnázia, Spišská Nová Ves 
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Ukážka násteniek z projektovej práce „Nastanú medové časy?“ študentov gymnázia, Vranov 
nad Topľou 
 

 
 

3. ZÁVER 
 
Digitálna  knižnica pre výučbu témy Prírodné látky ponúkne didaktické prostriedky 

podľa požiadaviek Štátneho pedagogického ústavu a poskytne učiteľom adekvátne odborné 
informácie pre viaceré vedné odbory. Učiteľom a žiakom umožní kreatívny prístup v procese 
vyučovania a vzdelávania sa.  

Poslúži nielen učiteľom chémie ale aj iných prírodovedných predmetov pri tvorbe 
projektových prác. Tým si môže učiteľ zvoliť vlastný predmet Projektové vyučovanie 
v chémii a spracovať ho na diaľku podľa vlastnej štruktúry s bohatým a tvorivým využitím 
ponúkaných informácií. 

Táto práca vznikla za podpory grantu KEGA č. 027UPJŠ-4/2011. 
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