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Abstrakt 
Cieľom článku je informovať učiteľskú verejnosť o vytvorených bádateľských aktivitách pre tematický celok Pre-

meny látok, z ktorých niektoré budú aj obsahom metodickej príručky pre chémiu 7. ročníka základnej školy a 2. 
ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. V súlade s inovovaným ŠVP sme pripravili aktivitu pre tému Energe-
tické zmeny pri chemických reakciách a štyri aktivity pre tému Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie. 
Bádateľské aktivity podporujú rozvoj porozumenia konceptuálnych poznatkov, spôsobilostí vedeckej práce a spô-
sobilostí súvisiace s myslením a učením sa. Pilotné overovanie bádateľských aktivít sme realizovali v 8. ročníku ZŠ 
v rámci opakovania na piatich základných školách v ôsmich triedach so 165 žiakmi. 

Kľúčové slová: bádateľské aktivity, premeny látok, pilotné overovanie.

Úvod 
Inovovaná učebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Vi

cenová – Ganajová, 2017) vychádza z  obsahových a  výkonových štandardov jednotlivých tém zakotvených 
v  iŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie – učebný  predmet chémia. Tieto štandardy určujú obsah učiva, 
požiadavky na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti. Jej snahou je naplnenie rámca vzdelávania pre 21. storočie, 
ktoré tvorí jadro základných poznatkov (určené obsahom tém) a témy 21. storočia (ako sú Globálne problémy 
životného prostredia, Význam vody a vzduchu a pod.). V rámci týchto tém sa rozvíjajú zručnosti pre učenie 
sa, ako sú kritické myslenie, riešenie problémov, komunikácia, spolupráca, zručnosti pre život, ako sú zodpo
vednosť, samostatnosť, flexibilita a zručnosti súvisiace s využívaním informačnokomunikačných technológií. 
Cez všetky tieto oblasti sa prelína hodnotenie, ktoré má merať nielen porozumenie jadra základných poznatkov 
a obsahu tém 21. storočia, ale aj rozvoj zručností pre učenie sa a život a spôsobilostí vedeckej práce (Partnership 
for 21st Century Skills, 2008).

Požiadavka bádania je zakotvená aj v učebnom predmete chémia v  iŠVP. Inovovaný ŠVP charakterizuje 
predmet chémia ako vyučovací predmet, ktorý má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlast
nou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Bádanie z pohľadu 
žiaka súvisí s aktivitami, prostredníctvom ktorých si žiaci budujú poznatky a porozumenie vedeckých ideí ako 
aj pochopenie toho, ako vedci svet okolo nás skúmajú (National Science Education Standards, 1996). 

Bádateľsky orientované vyučovanie stavia žiaka do roly vedca. Žiaci pozorujú, merajú, experimentujú, na
vrhujú postupy na dokázanie alebo vyvrátenie svojich hypotéz, analyzujú získané dáta, robia závery z pozo
rovania, vytvárajú rôzne modely skúmaných objektov či procesov. Od žiakov 7. ročníka nemôžeme očakávať, 
že budú schopní okamžite navrhnúť a realizovať skúmanie so všetkým, čo k tomu patrí. Žiaci potrebujú prejsť 
množstvom aktivít s výraznou pomocou učiteľa, kým sa dostanú do štádia (ak sa vôbec do tohto štádia dosta
nú), keď sú schopní skúmať nejaký jav samostatne od začiatku až do konca. 

Tab. 1 Zoznam bádateľských aktivít pre tematický celok Premeny látok 
Názvy bádateľských aktivít Typ bádania

1. Exotermické a endotermické reakcie Riadené bádanie

2. Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií Riadené bádanie

3. Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií Riadené bádanie

4. Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií Riadené bádanie

5. Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií Riadené bádanie

Pilotné overovanie bádateľských aktivít pre tematický celok Premeny látok
BA pre tematický celok Premeny látok sme pilotne overovali vo výučbe v 8. ročníku pri opakovaní učiva 

na piatich základných školách z celého Slovenska (ZŠ Mládežnícka 16 – Púchov, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 
– Šintava, ZŠ Janigova 2 – Košice, ZŠ Ľudovíta Fullu – Košice a ZŠ Bernolákova 16 – Košice). Výučbu s BA 
realizovalo 5 učiteliek v ôsmich triedach so 165 žiakmi.

Bádateľské aktivity pre tematický celok 
Premeny látok
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Uvedenými bádateľskými aktivitami sme sledovali:
Rozvoj porozumenia
Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce
Rozvoj komunikácie a spolupráce
Postoje a názory žiakov k vyučovaniu chémie

Za účelom zisťovania, aká je účinnosť výučby s BA z hľadiska rozvoja porozumenia poznatkov, sme použili 
nástroje sumatívneho hodnotenia, a to neštandardizované, objektívne skórovateľné, kognitívne testy a nástroje 
formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiacu kartu žiaka a metakogníciu.

Na overenie porozumenia poznatkov boli žiakom pred a po výučbe s BA zadané testy – pretest a posttest. 
Pretest a posttest tvorilo 10 úloh, ktoré boli zamerané v kognitívnej oblasti na úrovniach – zapamätania (1 úlo
ha), porozumenia (4 úlohy), aplikácie (4 úlohy) a analýzy (1 úloha).

Ako príklad uvádzame výsledky 8. B triedy s 27 žiakmi na ZŠ Mládežnícka v Púchove, kde BA realizovala 
Ing. Katarína Šalamúnová. Priemerná úspešnosť žiakov v preteste bola 42,78 % a v postteste 68,33 %. Diev
čatá riešili pretest s priemernou úspešnosťou 43,88 % a posttest 71,20 %. Chlapci riešili pretest s priemernou 
úspešnosťou 41,68 % a posttest 65,46 %.  

Obr. 1 ukazuje, že rozdiely v priemernej úspešnosti žiakov (v %) v preteste a postteste v závislosti od známky 
z chémie na konci 7. ročníka sú porovnateľné.

Obr. 1 Porovnanie priemerných úspešností žiakov 
8. B triedy (v  %) v  preteste a  postteste v  závislosti 
od známky z chémie na konci 7. ročníka (ZŠ Mládež-
nícka v Púchove).

Porovnanie priemerných úspešností žiakov (v %) v preteste a postteste v  jednotlivých úlohách prezentuje 
obr. 2.

Obr. 2 Porovnanie priemerných úspešností žiakov 8. B triedy (v %) v preteste a postteste v jednotlivých úlohách 
(ZŠ Mládežnícka v Púchove)
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Z porovnania priemerných úspešností žiakov v preteste a postteste vyplýva, že žiaci dosiahli v postteste vyš
šiu úspešnosť v úlohách zameraných na porozumenie, aplikáciu a analýzu, menej úspešní boli v úlohe zamera
nej na zapamätanie.

Ako príklad aplikácie nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby s BA uvádzame výsledky zo sebahod
notiacej karty žiaka, ktorú žiaci vyplnili po BA Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemic
kých reakcií (tab. 2).

Tab. 2  Výsledky zo sebahodnotiacej karty žiaka po BA Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na  rýchlosť 
chemických reakcií (trieda 8. B, ZŠ Mládežnícka v Púchove).

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš 
súhlas s uvedenými tvrdeniami.
Známka z chémie na konci 7. ročníka

áno čiastočne nie

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Viem vysvetliť, aký vplyv má zväčšenie povrchu 
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií. 7 5 1 1 4 6 0 1 2

Poznám príklady reakcií v bežnom živote, ktorých 
rýchlosť je ovplyvňovaná veľkosťou povrchu tuhé
ho reaktantu.

1 2 2 7 8 6 0 0 1

Poznám spôsob, ktorým môžeme zväčšiť povrch 
tuhého reaktantu. 8 5 3 0 5 4 0 0 2

Viem prakticky overiť vplyv zväčšenia povrchu 
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií. 8 7 6 1 3 2 0 0 0

Známka z chémie na konci 7. ročníka: 1 – 8 žiakov, 2 – 10 žiakov, 3 – 9 žiakov.

Z odpovedí žiakov v tab. 2 môžeme vidieť, že žiaci sú si istí v praktickom overení vplyvu veľkosti povrchu 
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií. Aj keď v pracovnom liste žiaci mali úlohu zameranú na zís
kanie poznatkov o ďalších príkladoch reakcií z bežného života, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná uvedeným 
faktorom, v sebahodnotení boli v tomto poznatku neistí. Túto neistotu mohlo spôsobiť aj to, že príklady pre
zentované v pracovnom liste boli pre nich nové a nemali s nimi vlastnú skúsenosť, takže by potrebovali získané 
poznatky ešte upevniť. 

Potrebné je dodať, že žiaci nemali žiadne skúsenosti so sebahodnotením z predchádzajúcej výučby.  

Záver
Zo záverov pilotného overovania BA vo výučbe vyplynulo, že BA žiakov zaujali, že žiaci v úlohách v pracovných 

listoch vyžadujúcich praktické prevedenie nemali problémy, ale v úlohách zameraných na zdôvodňovanie po
trebovali vždy pomoc. Úlohy v pracovných listoch podporili aj rozvoj spôsobilostí vedeckej práce, ako sú tvorba 
predpokladov a tvorba záverov a zovšeobecnení. Z analýzy odpovedí žiakov v pracovných listov sa ukázalo, že 
žiaci sa potrebujú v týchto spôsobilostiach naďalej rozvíjať, pretože majú problémy s prepájaním jednotlivých 
poznatkov v širších súvislostiach. 

Výsledky z aplikácie nástrojov sumatívneho hodnotenia do výučby s BA poukázali na význam bádateľsky 
orientovanej výučby na rozvoj v kognitívnej oblasti na úrovniach – zapamätania, porozumenia, aplikácie a ana
lýzy.

Výsledky z aplikácie nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby s BA upozorňujú na to, že žiaci nemajú 
skúsenosti so sebahodnotením. Väčšina žiakov sa s ním stretla prvýkrát až vo výučbe s BA. Žiakov viac oslo
vili sebahodnotiace karty s  naformulovanými kritériami ako metakognícia, v  ktorej mali sami hodnotiť, čo 
robili, prečo to robili, čo sa naučili a kde by to mohli ešte využiť. Potrebné je však dodať, že aplikácia nástrojov 
formatívneho hodnotenia do výučby vyžaduje, aby učiteľ vedel, ako v ďalšej výučbe využiť získané informácie 
v prospech žiakov.  
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Obr. 3 Ukážka pracovného listu pre BA Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií 
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Pilotné overovanie bádateľských aktivít pre tematický celok Premeny látok 

BA pre tematický celok Premeny látok sme pilotne overovali vo výučbe v 8. ročníku pri opakovaní 
učiva na piatich základných školách z celého Slovenska (ZŠ Mládežnícka 16 – Púchov, ZŠ s MŠ kráľa 
Svätopluka – Šintava, ZŠ Janigova 2 – Košice, ZŠ Ľudovíta Fullu – Košice a ZŠ Bernolákova 16 – 
Košice). Výučbu s BA realizovalo 5 učiteliek v ôsmich triedach so 165 žiakmi. 

Uvedenými bádateľskými aktivitami sme sledovali: 
• Rozvoj porozumenia 
• Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce 
• Rozvoj komunikácie a spolupráce 
• Postoje a názory žiakov k vyučovaniu chémie 

 
Za účelom zisťovania, aká je účinnosť výučby s BA z hľadiska rozvoja porozumenia poznatkov, 

sme použili nástroje sumatívneho hodnotenia, a to neštandardizované, objektívne skórovateľné, 
kognitívne testy a nástroje formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiacu kartu žiaka a metakogníciu. 

Na overenie porozumenia poznatkov boli žiakom pred a po výučbe s BA zadané testy – pretest 
a posttest. Pretest a posttest tvorilo 10 úloh, ktoré boli zamerané v kognitívnej oblasti na úrovniach – 
zapamätania (1 úloha), porozumenia (4 úlohy), aplikácie (4 úlohy) a analýzy (1 úloha). 

Ako príklad uvádzame výsledky 8. B triedy s 27 žiakmi na ZŠ Mládežnícka v Púchove, kde BA 
realizovala Ing. Katarína Šalamúnová. Priemerná úspešnosť žiakov v preteste bola 42,78 % 
a v postteste 68,33 %. Dievčatá riešili pretest s priemernou úspešnosťou 43,88 % a posttest 71,20 %. 
Chlapci riešili pretest s priemernou úspešnosťou 41,68 % a posttest 65,46 %.   

Obr. 3 ukazuje, že rozdiely v priemernej úspešnosti žiakov (v %) v preteste a postteste v závislosti 
od známky z chémie na konci 7. ročníka sú porovnateľné. 

 
 

 


