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Abstrakt 
 

Cieľom príspevku je informovať o tvorbe a implementácii digitálnej knižnice 
didaktických prostriedkov pre výučbu prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné a stredné školy „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti“ a „Environmentálna 
výchova“. Digitálna knižnica obsahuje didaktické výučbové prostriedky pre tvorbu 
interdisciplinárnych projektov prierezových tém spracovaných z hľadiska chémie, biológie a 
fyziky. Zameriame sa najmä na tému Energia vo výučbe chémie, pretože učitelia pre výučbu 
tejto témy nemajú k dispozícii didaktické materiály. 
 
Kľúčové slová: digitálna knižnica, didaktické materiály, energia 
 
Abstract 
 

The aim of the paper is to inform about creating and implementation of digital library 
of methodological means for teaching cross-cutting themes of the National Educational 
Programme “Creating a Project and Presentation Skills” and “Environmental Education”. The 
digital library contains methodological teaching means for creating inter-disciplinary projects 
of complex topics from the point of view of chemistry, biology, and physics. We will focus on 
the issue of Energy in the learning of chemistry, because teachers do not have methodological 
materials for the teaching of this topic. 
 
Key words: digital library, methodological materials, energy 
 
 

1. ÚVOD 
 

Hlavné myšlienky a ciele projektu Milénium v súlade s trendom v Európskej únii sa 
začali na Slovensku realizovať v praxi od septembra 2008 schválením školského zákona  
545/2008 Z. z. z 22. mája 2008  o výchove a vzdelávaní. Dvojúrovňový model obsahu 
vzdelávania (Štátne vzdelávacie programy a Školské vzdelávacie programy) ukončil etapu 
vzdelávania „učiť všetkých všetko“ a otvoril cestu k diferenciácii štúdia tak, aby boli 
zohľadňované záujmy žiaka a študenta vzhľadom na jeho profesijnú orientáciu a praktické 
využitie poznatkov. Podstatou práce učiteľa už nebude „recyklácia informácií“, ale vytvorenie 
priestoru pre účasť žiakov na tvorbe poznatkov, aby sa naučili učiť a videli zmysel obsahu, 
ktorý sa učia. Kľúčovou úlohou pre učiteľa bude naučiť žiakov vyhľadávať informácie, 
kriticky zhodnotiť, upraviť a prezentovať, konštruktívne diskutovať, pracovať v skupine, 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
615 

 

plánovať a pod. Podstatným pre žiaka bude získanie kľúčových kompetencií, ktoré mu 
umožnia realizovať sa na trhu práce. Vyústením týchto myšlienok bola tvorba vzdelávacích 
programov, vzdelávacích oblastí a prierezových tém (Kalafutová, 2010, s. 120-125). 

  
2. ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM A PRIEREZOVÉ TÉMY 

 
Štátny vzdelávací program (ŠVP) vymedzuje povinný obsah vzdelávania – jadrové 

učivo, prostredníctvom ktorého by sa mali rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov, požiadavky 
na ich vedomosti, spôsobilosti a hodnotové postoje. Podporuje medzipredmetový prístup k  
obsahu vzdelávania prostredníctvom prierezových tém, ktoré sú odrazom života človeka 
v súčasnom svete. Prierezové témy sú povinnou súčasťou vzdelávania. Prierezové témy 
možno vo výučbe realizovať:  

 ako súčasť vzdelávacích oblastí a učebných predmetov ŠVP, 
 ako samostatný predmet v rámci profilácie školy, 
 formou kurzov. 

Každá škola si môže individuálne zvoliť spôsob realizácie a stanoviť časovú dotáciu. 
Ciele a obsah prierezových tém sú súčasťou viacerých predmetov a môžu sa uplatňovať 
prostredníctvom rôznych organizačných foriem a metód výučby (problémové, skupinové, 
kooperatívne, zážitkové). 

 
2.1 Prierezové témy ŠVP „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti“ a 

„Environmentálna výchova“ realizované formou projektového 
vyučovania 
 

V rámci kurikulárnej reformy sa teda dôraz kladie na získavanie kľúčových 
kompetencií (spôsobilostí) ako produkt celkového vzdelávania a sebavzdelávania, na 
prierezové témy (napr. energia, voda, apod.) a na metódy aktívneho poznávania. Jednou 
z nich je metóda projektového vyučovania.  

Výskumu v oblasti vzdelávania učiteľov pre projektové vyučovanie k témam Trvalo 
udržateľného rozvoja sa na Oddelení didaktiky chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach venujeme už niekoľko rokov v rámci mnohých projektov (KEGA č. 3/3004/05, 
LPP 0131-06, KEGA č.3/6301/08). Z riešenia projektov vyplynulo, že mnohým učiteľom je 
potrebné pri realizácii tejto metódy pomôcť, pretože s ňou majú malé skúsenosti, alebo 
žiadne. Z týchto dôvodov sme na požiadanie Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave 
pripravili pre učiteľov chémie metodickú príručku  pre výučbu novokoncipovaného 
voliteľného predmetu ŠVP Projektové vyučovanie v chémii ako  formu výučby prierezovej 
témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  
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Obr. 1     Didaktická príručka Projektové vyučovanie v chémii 

 
Je návodom na tvorbu projektov a po obsahovej stránke prehlbuje učivo koncipované 

vo vzdelávacích štandardoch chémie základnej školy a gymnázia i učivo prierezovej témy 
Environmentálna výchova. Obsahom tejto didaktickej príručky sú nielen návrhy tém pre 
projektové práce, ale aj konkrétne projektové práce, ktoré boli prezentované na záverečných 
konferenciách projektových súťaží na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (Ganajová, 
2010, 144 s.). 

 
3. TVORBA DIGITÁLNEJ KNIŽNICE PRE TÉMU ENERGIA 

 
Tvorba digitálnej knižnice vyplýva z ďalšej požiadavky ŠPU vytvoriť pomôcku 

s ukážkami modelových príkladov projektov interdisciplinárneho zamerania pre výučbu 
prierezových tém Tvorba projektov a prezentačné zručnosti a Environmentálna výchova 
a overiť ju v praxi. Súčasťou digitálnej knižnice budú didaktické prostriedky: modelové 
návrhy projektov, učebné materiály, internetové zdroje, experimenty, videá, prezentácie, 
spracované učebné texty, návrhy otázok a úloh na netradičné formy overovania a upevňovania 
poznatkov, vypracované dotazníky a ankety k riešeným témam, návrhy na školské relácie, 
podujatia apod. Cieľom tvorby digitálnej knižnice je poskytnúť učiteľom prírodovedných 
predmetov  didaktické výučbové zdroje, potrebné pre tvorbu interdisciplinárnych 
prírodovedných projektov v rámci prierezových tém, v štruktúrovanej digitálnej forme. 

Problematika zdrojov energie je jednou z hlavných tém trvalo udržateľného rozvoja. 
Učivo o  energii sa nachádza nielen v obsahových a výkonových štandardoch Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 a Štátneho vzdelávacieho 
programu pre gymnáziá ISCED 3A pre predmet chémia ale aj v predmetoch fyzika a biológia. 
Učitelia však pre výučbu tejto témy nemajú k dispozícii didaktické materiály (učebnice, súbor 
experimentov...), čo im spôsobuje značné problémy, pretože táto problematika je pomerne 
náročná. Vzhľadom na absenciu učebného textu v učebniciach chémie, fyziky a biológie sme 
pre študentov ako aj učiteľov pripravili súbor učebných textov, experimentov a iné podporné 
materiály k danej problematike, ktoré sú súčasťou digitálnej knižnice (Sečková, 2011, s. 75-
76). 
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3.1  Didaktický materiál Energia a jej zdroje vo výučbe chémie 
 
Obsahom uvedeného materiálu sú učebné texty s chemickými experimentmi 

spracované do nasledovných tém:  
Didaktika témy energia a zdroje energie 
Energia a jej formy – slovník základných pojmov z hľadiska chémie v kontexte – 
Druhy energie, Premeny energie, Energia a spoločnosť, Energia a životné prostredie 
Energetické suroviny – Fosílne zdroje energie, Uhlie, Ropa, Zemný plyn 
Obnoviteľné zdroje energie – Slnečná energia, Vodná energia, Veterná energia, 
Geotermálna energia, Biomasa 
Alternatívne palivá – Bioplyn, Bioetanol, Bionafta, Vodík ako alternatívny zdroj 
energie 
Využitie zdrojov energie v školskej praxi – Návrhy projektových prác, Pokusy k téme 
energia, Pracovné listy k téme energia 
Po obsahovej stránke má didaktický materiál interdisciplinárny charakter. Spája 

poznatky z chémie, biológie, fyziky a geografie. V chémii nadväzuje na učivo tém: Chemický 
dej, Uhľovodíky, Zdroje uhľovodíkov, Deriváty uhľovodíkov, Vodík, Palivá a pod (Sečková, 
2011).  

 
Obr. 2      Ukážka spracovania časti textu didaktickej príručky 

Spracovanie textovej verzie publikácie slúži ako podklad pre tvorbu digitálnej 
knižnice spracovanej k téme Energia, ktorá je dostupná na stránke školského informačného 
servisu http://kekule.science.upjs.sk. 

 
3.2  Knižnica študijných materiálov k energii a jej zdrojom 

  
Knižnica študijných materiálov bude obsahovať: 

- elektronické učebné texty, ktoré sa zaoberajú základnou charakteristikou energie a jej 
zdrojov, 
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Obr. 3      Ukážka elektronického učebného textu 

 
- klasické chemické experimenty k danej problematike, 

 
Obr. 4      Ukážka karty experimentu Príprava bioetanolu 

- experimenty s mobilnou sadou pre obnoviteľné zdroje energie, ktorá slúži ako 
pomôcka pre výučbu obnoviteľných a vodíkových technológií. Jej súčasťou je aj 
model autíčka na vodík, ktorý sa môže využiť vo vyučovacom procese na 
demonštráciu využitia vodíka ako alternatívneho zdroja energie. Tento model má 
svoje využitie vo vyučovaní chémie a fyziky. Autíčko na vodík obsahuje palivový 
článok, ktorý umožňuje vyrábať vodíkové palivo a umožňuje demonštrovať PEM 
palivový článok a PEM elektrolyzér. Súčasťou knižnice bude videoukážka práce 
s takýmto modelom autíčka, 

  
Obr. 5      Model autíčka na vodík 

- výučbové prezentácie pre učiteľov pripravené v programe MS PowerPoint, venované 
sprístupňovaniu učiva s využitím multimédií, 
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Obr. 6      Ukážka výučbovej prezentácie na tému Vodík ako alternatívny zdroj energie 
- pracovné listy, pomocou ktorých si môžu žiaci overiť a precvičiť učivo prezentované 

na vyučovacej hodine, 

 
Obr. 7      Ukážka pracovného listu 

- kvízy, tajničky, hry, pripravené v rôznych programoch (HotPotatoes, Crossword 
Compiler, MS PowerPoint, MS Excel, ...) určené na overovanie vedomostí zábavnou 
formou (Kalafutová, 2010, s. 290-293). 
 

3.3  Knižnica návrhov projektových prác  
 
V tejto časti knižnice budú sprístupnené:  

- návrhy projektových prác k problematike energie, 
- ukážky realizovaných projektových prác v rámci projektových súťaží realizovaných 

Oddelením didaktiky chémie PF UPJŠ v Košiciach, 
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Obr. 8, 9      Ukážky realizovaných projektových prác 

- ukážky výstupov jednotlivých projektových prác (postery, dotazníky, relácie 
v rozhlasoch, pexeso, ...). 

  
Obr. 10      Ukážka pexesa na zdroje energie 

Cieľom digitálnej knižnice didaktických prostriedkov pre výučbu prierezových tém 
Štátneho vzdelávacieho programu pre základné a stredné školy „Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti“ a „Environmentálna výchova“ je zabezpečiť pre používateľov 
jednotný prístup k digitálnym informáciám bez ohľadu na ich formu, formát, spôsob a miesto 
uloženia. Informačné zdroje, ktoré tvoria digitálnu knižnicu budú využívať učitelia chémie ale 
aj iných prírodovedných predmetov nielen pri samotnej výučbe chémie ale aj pri tvorbe 
projektových prác v školskej i mimoškolskej činnosti. 
Táto práca vznikla za podpory grantu KEGA č. 027UPJŠ-4/2011. 
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