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Predhovor 

 

„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“ 

Johann Wolfgang von Goethe  

 

Vychádzajúc z tohto citátu dokážeme deti, žiakov, študentov, ale i dospelých inšpirovať 

k poznávaniu a ochrane prírody. Pretože až keď niečo naozaj poznáme, môžeme to mať radi. A 

keď niečo milujeme, máme tendenciu to ochraňovať a starať sa o to.  

V tomto duchu sa nesie nespočetné množstvo diskusií, vedeckých článkov, konferencií 

a pod. Avšak až pri skutočnom zainteresovaní a riešení určitej problematiky človek prijme 

svoju ochranársku funkciu voči prírode i voči svetu navôkol. To bol jedným z dôvodov, prečo 

sme chceli žiakom základných škôl dopriať skutočnú atmosféru vedeckej konferencie. Spolu 

so svojimi učiteľmi absolvovali všetky činnosti spojené s vedeckou konferenciou. Od 

vyplnenia prihlášky, riešenia výskumu, písania článku, cez registráciu, absolvovanie 

plenárnych prednášok až po prezentáciu vlastného príspevku, recepciu pri živej hudbe, 

nadväzovanie nových priateľstiev, výmenu poznatkov a skúseností či čítanie svojho príspevku 

v publikovanom zborníku.  

Žiacka vedecká ekologická konferencia s názvom ŽiVEKo 2019 spojená s oslavou Dňa 

Zeme sa organizuje už po tretíkrát na pôde Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty 

prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a prvým rokom aj na Správe 

Národného parku Malá Fatra vo Varíne. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Nitrianskou 

komunitnou nadáciou, občianskymi združeniami PACH (Poznaj a chráň) a VAU (Viac ako 

učenie) i Slovenskou agentúrou životného prostredia.  

Na konferenciu sa prihlásilo viac ako 70 žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorí 

chcú pomôcť prírode, majú radi výzvy v podobe výskumov, experimentov i nájdenia nových 

riešení. Pri každom kroku bádania ich viedli učitelia a spolu čelili aj strachu pred ich prvým 

konferenčným vystupovaním.  

Zborník predstavuje spolu 30 žiackych príspevkov, rozdelených do 6 sekcií: Posterová 

prezentácia; Ochrana zdravia a zdravý životný štýl; Živá príroda; Neživá príroda a odpady; Zo 

sveta živočíšnej ríše; O Zemi, so Zemou a pre Zem. Príspevky nachádzajúce sa v zborníku sú 

dielom úsilia žiakov, ktoré prekvitalo pri tvorbe vlastného vedeckého výskumu i počas 

prezentácie a diskusii na konferencii. 

Želáme všetkým účastníkom, aby ich získané skúsenosti s aktívnou účasťou na konferencii 

motivovali k ďalším vedeckým výstupom a aby nezanevreli na našu Matičku Zem. 
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Otázkou ale zostáva, stačí to? Stačí viesť žiakov k takejto angažovanosti a očakávať, že sa 

svet zlepší? Odpoveď nemusíme hľadať v žiadnych knihách, máme ju totižto všetci vo svojich 

rukách.  

Lucia Szabová 
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Diverzita motýľov v záhradách v obci 

Čeľadice 

Stanislav Sobczak 

 

Školiteľ:  Mgr. Erika Sobczak, erikamss1@gmail.com, ZŠ s MŠ Čeľadice 87 

 

Úvod 

Cieľom našej práce bolo zmapovať zvyšovanie diverzity motýľov v biotope záhrad 

v mieste môjho bydliska v obci Čeľadice. V práci popisujem spôsoby akým som nalákal motýle 

do našej záhrady, ako aj do záhrady starých rodičov. Ďalším z cieľov bolo stanoviť druhové 

bohatstvo a početnosť motýľov v dvoch rôznych záhradách, ktoré som popísal v kapitole 

Výskum a tým poukázať na ohrozenosť výskytu motýľov v obci. V závere podávam komplexné 

zhodnotenie práce, vyvodzujem závery a odporúčania k predloženej práci. 

 

Motýle v záhradách od skorej jari 

V marci počas slnečných dní, zriedkavo v teplých rokoch už koncom februára, pozorujeme 

prvé „denné“ motýle( Rhopalocera). Sú to prezimované babôčky, známe i laikom. Blízko 

záhrad môžeme vidieť babôčku pávookú (Inachis io), pŕhľavovú (Aglais urticae), zubatokrídlu 

(Polygonia c-album), brestovú (Nymphalis polychloros) a osikovú (N.antiopa). S obľubou sa 

s roztvorenými krídlami vyhrievajú na slnku na zemi , tráve, na kameňoch, alebo trepotavo 

miestami plachtivo lietajú okolo rozkvitnutých vŕb, osík. Cucajú na poranených stromoch, na 

podbeľoch. Kvitnúcich rastlín je ešte málo. Neskôr lietajú babôčka admirálska(Vanessa 

atalanta) a bodliaková (V.cardui). Všetky u nás žijúce babôčky prezimujú okrem babôčky 

sieťkovanej (Araschnia levana). Babôčky po vyrušení a krátkom lete sa obyčajne vracajú na 

pôvodné miesto. Pozornosti neutečie neúnavný letec žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni), 

ktorý tiež prezimuje. Dospelí jedinci– imága, ktoré prezimujú, žijú najdlhšie od jesene do jari. 

Samičky týchto motýľov nikdy nechytáme, pretože zabezpečujú reprodukciu druhu.[1]  

Motýle patria do radu hmyzu nazývaného Lepidoptera, čo znamená ,,šupinaté krídla“. 

Živia sa väčšinou nektárom – sladkou šťavou, ktorá sa tvorí v kvetoch. Denné motýle si hľadajú 

potravu cez deň, zatiaľ čo nočné vylietajú v noci. Rovnako ako iné druhy hmyzu, aj motýle 

prechádzajú vo svojom životnom cykle niekoľkými etapami a ich larvy sa nazývajú húsenice. 

mailto:erikamss1@gmail.com


Motýle majú šesť nôh a tri časti tela : hlava, hruď a bruško. Na hlave majú pár tykadiel, 

ktoré slúžia ako orgán hmatu a čuchu. Veľa druhov denných a nočných motýľov, dokonca aj 

ich húsenice, sa bráni pomocou očných škvŕn, ktoré natoľko pomýlia vtáky, že ich nechajú na 

pokoji. Väčšina motýľov dáva prednosť určitému druhu rastlín. [5] Aj ja som pozoroval motýle 

počas môjho výskumu a zistil som, ktoré rastliny navštevujú. Moje zistenie som popísal 

v kapitole Výsledky.        

 

Výskum 

Terénom môjho výskumu bola naša záhrada pri rodinnom dome v obci Čeľadice, ako aj 

záhrada starých rodičov taktiež v obci Čeľadice. Obec Čeľadice sa nachádza 16 km od Nitry. 

Naša záhrada sa nachádza v zastavanej časti v centre obce, pozostáva z rôznej druhovej 

rozmanitosti rastlín. Pestujeme v nej okrasné kvety napríklad levanduľu, orgován, astry, 

aksamietnice, ale nájdeme v trávniku aj púpavu a z jari aj podbeľ. Medzi ovocnou sadom 

a okrasnou trávnatou častou záhrady je na okraji aj veľa žihľavy. Trávnik kosíme v lete každý 

týždeň. Na obrázku 1 vidíme záhradu za našim domom s ovocným sadom, obrázok 2 je 

predzáhradka s trávnikom. Nenašiel som žiadnu fotografiu našej skalky v predzáhradke, tak ju 

aspoň popíšem: v rohu záhradky pred domom máme skalku s rôznymi trvalkami 

a letničkami, v strede skalky je krásne rozkvitnutá levanduľa. Levanduľu máme vysadenú aj za 

domom pozdĺž jednej steny domu, toto miesto je doslova raj pre motýle. Je to miesto slnečné 

v závetrí. Len škoda, že nemám žiadnu fotografiu. Trávnik, ktorý je za domom aj pred domom 

hnojíme iba bio hnojivom a nevytrhávame z neho ďatelinu ako to robí môj dedko.  

    

Obrázok 1 Ovocný sad v centre obce.        Obrázok 2 Predzáhradka s trávnikom  

                                                                                                v centre obce. 

 

Záhrada starých rodičov sa nachádza na konci dediny pri poliach. Moja babinka v záhrade 

pestuje veľké množstvo pestrofarebných okrasných kvetov, ktoré sú okolo ich rodinného domu  



v predzáhradke a aj v skalke. Okrem toho pestuje aj rôzne druhy byliniek. Z nich poznám  mätu 

a medovku. Starý rodičia majú aj zeleninovú záhradu a ovocní sad. V záhrade pestuje rôzny 

druh zeleniny ako napr. kapustu, mrkvu, petržlen, zemiaky, hrach,  ale nájdem v nej aj jahody. 

Za ich ovocím sadom je pole, ktoré patri poľnohospodárskemu družstvu Čeľadice. Toto leto na 

ňom pestovali slnečnicu. Záhradu starých rodičov vidíme na obrázkoch 3 a 4. Na fotografii 

vidíme babkinu skalku s aksamietnicami a fialovými kvetmi astričky panónskej a na fotografii 

4 vidíme okrasné kvety s ovocným sadom a zeleninovou záhradou v pozadí. 

                

 

Obrázok 3 Babinkina slnečná skalka. 

       

 

Obrázok 4 Záhrada starých rodičov. 

                

Výsledky 

Motýle som pozoroval v oboch záhradách od skorej jari až do jesene iba počas krásneho 

slnečného počasia bez vetra. Rozhodol som sa, že si vytvorím zbierku motýľov viď. Obrázok 

5. 



 

Obrázok 5 Zbierka motýľov. 

 

Na chytanie motýľov som použil entomologickú sieťku na motýle. Občas sa  mi podarilo 

chytiť motýľa s rukou. Zistil som, že najlepší čas na chytanie denných motýľov  je keď je teplo 

a svieti slnko. Druh chytených motýľov  som určoval podľa obrázkov v knihe, ktorú mam vo 

svojej knižnici , ale aj na internete podľa webovej stránky Motýle Slovenska. Tieto druhy 

chytených motýľov a ich počty som zapísal do tabuľky číslo 1. Na grafe môžeme vidieť 

druhovú rozmanitosť a početnosť chytených motýľov od jari, ale najviac motýľov sa mi 

podarilo chytiť hlavne počas letných prázdnin v júli a v auguste. V tabuľke číslo 2 možno 

vidieť porovnanie počtu druhov chytených motýľov v dvoch rôznych záhradách. Na ľavej 

strane v záhrade starých rodičov, ktorá je na konci dediny pri poliach a na pravej strane sú počty 

motýľov v záhrade v strede dediny. 

 

Druh motýľa počet 

Babôčka pavooká 11 

Mlynárik kapustový 10 

Perlovec jahodníkový 9 

Vidlochvost feniklový 5 

Lišaj marinkový 1 

Okáň hruškový 1 

 

Tabuľka 1 Druhotnosť a početnosť motýľov v záhradách v obci Čeľadice. 



Graf 1 Diverzita motýľov v záhradách v obci Čeľadice. 

 

Druh motýľa 

Počet chytených 

motýľov 

v záhrade 

starých rodičov 

Druh motýľa 

Počet chytených 

motýľov v našej 

záhrade 

 

Babôčka pávooká 6 Babôčka pávooká 5 

Mlynárik kapustový 6 Mlynárik kapustový 5 

Perlovec jahodníkový 6 Perlovec jahodníkový 3 

Vidlochvost feniklový 4 Vidlochvost feniklový 1 

Lišaj marinkový 1 Lišaj marinkový 0 

Okáň hruškový 1 Okáň hruškový 0 

 

Tabuľka 2 Druhotnosť a početnosť motýľov v dvoch rôznych záhradách v obci Čeľadice. 



 

Graf 2 Diverzita motýľov v záhrade starých rodičov pri poliach na konci obce Čeľadice. 

 

 

Graf 3 Diverzita  motýľov v našej záhrade v centre obce Čeľadice. 

 

Ako možno vidieť na grafe 2 a 3 viac motýľov a aj viacej druhov motýľov som chytil 

v záhrade starých rodičov, ktorá je na konci dediny pri poliach. Ich záhrada je väčšia 

s okrasnými rastlinami s pestrofarebnými kvetmi čo určite nalákalo viac motýľov, ďalej pestujú 

aj viacej druhov zeleniny a aj ovocný sad je väčší ako ten náš. Na druhej strane v našej záhrade 

sa vyskytovalo menej motýľov, keďže sa záhrada nachádza v strede dediny, záhrada má menšiu 

plochu a má aj menej druhov okrasných rastlín ako tá babkina.  



V mojej zbierke motýľov viď. Obrázok 5 som hrdý na môjho najväčšieho nočného motýľa 

Okáňa hruškovitého, ktorého rozpätie krídel je až 14,5cm viď. Obrázok 6 . Chytil som ho 

v záhrade starých rodičov na plote blízko hrušky. 

 

Obrázok 6 Okáň hruškový. 

 

Okáň hruškový (Saturnia pyri) je druh nočného motýľa z čeľade okáňovité (Saturniidae). 

Rozšírený je v južnej, juhovýchodnej a strednej Európe, v Malej Ázii, v Iráne a na Kaukaze. 

Húsenice dorastajú do dĺžky 12 – 15 cm. Dospelý jedinec dosahuje rozpätie 

krídel 10 – 20 cm a v strednej Európe ide o najväčší druh motýľa. [2] 

Prvé motýle, ktoré som chytil z jari boli babôčky. Tých som chytil najviac ako vidieť 

v tabuľkách 1, 2, 3.. Chytil som ich na žihľave u nás v záhrade ako aj na bodliakoch v babkinej 

záhrade. V zbierke sa mi uchovali dve, a to všetko babôčky pávooké, ostatné sa mi už zničili, 

pretože majú krehké krídelká, tak u ako mlynárika kapustového. Mlynárika kapustového som 

chytil u nás v záhrade na levanduli v júli a v auguste. U babinky som ich nachytal v zeleninovej 

záhrade na kapuste. Taktiež mám iba troch v zbierka, ale už sa im zničili krídelká Obrázok 7 a 

8. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDle
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ok%C3%A1%C5%88ovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_%C3%81zia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaukaz_(geografick%C3%A1_oblas%C5%A5)


                    

Obrázok 7 Babôčka pávooká.             Obrázok 8 Mlynárik kapustový. 

 

Babôčka pávooká- rozpätie krídiel: 62 – 68 mm. Patrí do čeľade 

Babôčkovité (Nymphalidae Swainson, 1827) je to najpočetnejšia čeľaď motýľov. Na väčšine 

miest v Európe sadá tento nápadný motýľ na kvety v záhradách a sadoch. Na krídlach ma žiariví 

vzor pripomínajúci oká na pávom chvoste.[ 3] 

Mlynárik kapustový- rozpätie krídiel: 48 – 50 mm. Malé biele motýliky často poletujú 

okolo kapustových záhonoch , pretože na kapustu kladu vajíčka. Prezrite si ich predné krídla: 

samička ma na každom krídle dve čierne škvrny, samec len jednu. [ 3] 

Vzhľadom na to, že sme pestovali v našej záhrade aj babkinej jahody, tak sa mi podarilo 

chytiť veľký počet Perlovca Jahodníkového. 

Perlovec  jahodníkový- rozpätie krídiel: 42 – 46 mm. Perlovec jahodníkový má na 

okrajoch krídiel rad čiernych bodiek a trojuholníčkov. Okraje spodnej strany krídiel naopak 

zdobia rady striebristých škvŕn. Lieta na jarné kvety vo väčšine európskych krajín.  

Na kvetoch pelargónie sa mi podarilo chytiť aj jednu moru Lišaja marinkového, ten lieta 

počas dňa. 

Lišaj marinkový- rozpätie krídiel: 45 mm. Táto mora tak rýchlo pohybuje krídlami, že 

nad kvetmi pripomína vtáčika kolibríka. Lieta len počas dňa. [  3 ] 

Ďalší motýl v mojej zbierke je Vidlochvost feniklový.  Chytil som ich  až piatich 

v  zeleninovej záhrade u babinky na mrkve a petržlene. Keďže aj mi pestujeme mrkvu 

a petržlen vo vyvýšených záhonoch,  podarilo sa mi chytiť vidlochvosta na jednom z nich. Na 

obrázku 9 má už jedno krídlo odtrhnuté. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Swainson&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1827
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%BEa%C4%8F_(taxon%C3%B3mia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDle


 

Obrázok 9 Vidlochvost feniklový. 

 

Rozpätie krídel vidlochvosta feniklového je od 5,5 cm až asi do 8 cm. Jedinci 

jarnej generácie sú menší a zvyčajne tmavšie sfarbení. Jedinci letnej generácie sú obyčajne 

väčší a svetlejšie sfarbení. Základná farba krídel je jasne sírovo-žltá. Na predných krídlach je 

čierna sieťovitá kresba s čiernym lemom, v ktorom sa nachádzajú žlté polmesiačiky. Na 

zadných krídlach je tiež čierny lem v ktorom je modravý poprašok. Oplodnená samička kladie 

vajíčka na živné rastliny, ktorými sú hlavne niektoré druhy z čeľade mrkvovitých rastlín, 

napr.: mrkva (Daucus), fenikel (Foeniculum), kôpor (Anethum) a pod. [ 4 ]  

 

Akým spôsobom  nalákate tieto krásne bytosti do Vašej záhrady? 

V bodoch uvádzam spôsoby a rady, akým som ja zvýšil diverzitu motýľov v našej aj 

babkinej záhrade a ako aj vy môžete zvýšiť diverzitu motýľov vo vašej záhrade: 

1. Dajte im návnadu so sladkými jedlami. Napríklad ovocie ako hrušku. 

2. Vytvorte im malé kaluže. Naplňte vodou malé nádobky. 

3. Naplánujte si vašu záhradu tam, kde je viac slnka viď. obrázok 10. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mrkva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fenikel
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B4por&action=edit&redlink=1


 

Obrázok 10 Slnečná babkina predzáhradka s pestrofarebnými kvetmi cinií. 

 

4. Vysaďte jasné farby kvetov- modré a fialové napríklad levanduľu, kocúrni  či budleju -motýlí 

ker(Obrázok 11), slnečnicu, astry, okolíkaté rastliny, aksamietnice /garafie- Obrázok 3). 

 

 

Obrázok 11 Motýlí ker- Budleja Davidova s Vidlochvostom feniklovým /Zdroj: 

pixabay.com/. 

 

5.Vysaďte mliečne rastliny - húsenice sa živia ich šťavou. Vytvorte  kút s pŕhľavou – je to 

najlepšia rastlina na vývin motýľov. 



6. Nechajte rásť lúčne a poľné kvety-napr. ďatelina, myší chvost, nevädza. Prípadne si 

zakúpte balíček so semienkami s názvom-Lúka plná motýľov-osivo s rastlinami priťahujúce 

motýle ako vidíme na obrázku 12. 

 

Obrázok 12 Balíček s osivom – jednoročné a viacročné rastliny – Lúka plná motýľov. 

 

7. Nepoužívajte pesticídy – tieto jedy, ktoré sa používajú na ochranu vašej záhrady pred 

hmyzom a chorobami, tiež odradia motýle.  

8. Uistite sa, či sa motýle cítia vítaní. Myslím tým Vašich domácich miláčikov, aby ich 

mačičky a psíci neohrozovali. 

 

Metodika práce 

 Na uľahčenie identifikácie som motýle odchytával pomocou entomologickej sieťky. 

Motýle som určoval pomocou obrázkového  kľúča v publikácií Veľká kniha o prírode 

s nálepkami a pomocou kľúča na webovej stránke https://lepidoptera.sk/ . Počet jedincov 

a počet druhov motýľov som zaznačil do tabuliek a vyhodnotil som ich pomocou koláčových 

grafov v programe Excel. Vyhotovil som zopár digitálnych fotografií chytených motýľov ako 

aj záhrad. Zhotovil som zbierku z tých druhov  motýľov, ktoré sa najviac vyskytujú v dvoch 

rôznych záhradách v obci Čeľadice. Táto zbierka poslúži ako učebná pomôcka na vyučovaní 

Prvouky a Prírodovedy na našej Základnej škole. 

 

Záver 

V prvej časti mojej práci som popísal ekológiu motýľov, spomenul som tie, ktoré nájdeme 

v našich záhradách od skorej jari. Druhovú rozmanitosť s počtom chytených motýľov bola 

zistená lepidopterickým prieskumom. Tento prieskum pozostával v odchyte motýľov v dvoch 

rôznych záhradách v obci Čeľadice. Vyhotovil som aj fotografické snímky motýľov žiaľ nie 

v teréne na rastlinách. Túto časť by som chcel zmeniť tým, že si urobím digitálne snímky 

motýľov v teréne už túto jar a cez leto. Na čo som ale hrdí je, že som si zhotovil vlastnú zbierku 

motýľov, ktorú som už aj ukázal spolužiakov na hodine Prvouky. Túto učebnú pomôcku si 



dokonca požičala aj pani riaditeľka zo Základnej školy v Čeľadiciach, aby ukázala žiakom 

druhovú rozmanitosť motýľov v ich obci. Taktiež by som  chcel túto zbierku do budúcnosti 

rozšíriť o iné druhy motýľov, ktoré v zbierke chýbajú ako je napr. modráčik a vymeniť tie 

zničené. Tým, že som krabičku prenášal do školy, zničili sa motýľom ich krehké krídla a aj 

tykadlá a nohy už odpadli.  

Výsledky prieskumu sú zjednodušené, keďže bol prieskum krátkodobí, nezachytil som 

jednotlivé odchytené motýle presne časovo, iba viem, že najviac som motýle nachytal počas 

letných prázdnin za slnečného počasia, babôčky zase na jar. Charakteristiku každého druhu 

motýľov som stručne popísal. Štatisticky som zhodnotil druhy a počty motýľov v programe 

Excel. Snažil som sa pri vyhodnotení tabuliek diverzity motýľov v jednotlivých záhradách 

vysvetliť aktuálny stav v akom sa územie, záhrada výskumu nachádzala. Zistil som, že bohatá 

druhová rozmanitosť denných motýľov sa vyskytuje v záhradách v obci Čeľadice najviac 

v letných mesiacoch. Viac motýľov som chytil práve v záhrade starých rodičov, ktorá je na 

konci dediny pri poliach. Táto ich záhrada pozostáva z veľkej rozmanitosti pestrofarebných 

okrasných kvetov, ako aj zo zeleninovej záhrady a ovocnej záhrady, kde starý rodičia používajú 

iba bio postreky a to iba vo výnimočných prípadoch, teda skôr žiadne pesticídy ani herbicídy. 

Neviem však, aké poľnohospodárske metódy používa družstvo, ktoré obhospodaruje polia pri 

ich záhrade. V našej záhrade, ktorá je v centre obce Čeľadice som chytil menej motýľov, tie 

buď na levanduli, v kúte záhrady pri žihľave, na ďateline v trávniku, alebo na vyvýšenom 

zeleninovom záhone.  Na menšej ploche v porovnaní k záhrade, ktorú vlastnia starý rodičia. Je 

to z toho dôvodu, že väčšia plocha územia je zastavaná.  

Touto prácou som sa snažil poukázať na diverzitu motýľov v obci Čeľadice v dvoch 

rôznych typov záhradných biotopov. Tým som chcel dať do povedomia ohrozenosť výskytu 

motýľov na dedine v záhradách vplyvom ľudskej činnosti, akým je zastavanosť plôch na úkor 

zelene, ďalej používanie pesticídov v pestovaní okrasných rastlín, zeleniny a ovocia, veď tieto 

postreky sú pre motýle toxické. V práci vidíme, že početnosť jednotlivých druhov klesá 

ubúdaním zelených plôch, kde motýle môžu nerušene lietať a opeľovať rastlinky. Ako zvýšim 

diverzitu motýľov v našej záhrade tento rok? Kúpil som vrecko semienok lúčne kvety pre 

motýle , ktoré plánujem rozsiať v našom sade na jar. 
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Úvod 

Chlieb je základná potravina, ktorú každý deň jedávame. Takmer každému z nás chutí a 

mnohí si nevedia predstaviť život bez neho. 

Vždy ma zaujímalo, ako chlieb vzniká a prečo je pre nás dobrý. Môj tati ho nemá rád. 

Podľa neho nie je zdravý a môže nám aj škodiť.  

Chcel by som ukázať, v čom je pre nás chlieb dôležitý a na čo by sme si mali dávať 

pozor.  

 

Obrázok 1 Biely chlieb. 

 

Ciele a metódy 

Cieľom mojej práce je objasniť a popísať krátku históriu chleba, jeho zloženie a druhy, 

spôsob výroby. Zaujímalo ma, čo je na chlebe dobré, ako sa bráni pšenica a čo je podľa môjho 

tatina na chlebe zlé, čo môže nášmu zdraviu aj škodiť.  

Pri písaní tejto ročníkovej práce som čítal knihy, časopisy a rozprával som sa s rodičmi.  

 

Krátka história chleba  

Ľudia už pred 22 000 rokmi začali mlieť zrná a vyrábali z nich ploché placky. Prví 

predchodcovia dnešného chleba sa piekli v starom Egypte. Jeho obyvatelia vtedy jedávali 

prvé kaše, placky a nekvasené chleby. Vďaka Židom sa chlieb rozšíril z Egypta do okolitého 

mailto:manovska@zsbenkova.sk


sveta. Gréci chlieb vylepšili a Rimania neskôr začali používať kvások. Ten cesto ešte viac 

prekypril bublinkami.  

 

Obrázok 2 Grécky pita chlieb. 

 

V 17. storočí začali pekári používať pivovarské kvasnice. Prekyprenie cesta bolo zrazu 

oveľa rýchlejšie a chleby boli ešte krajšie nadýchané. V roku 1930 sa začal vyrábať aj rezaný 

chlieb, ktorý vyzeral ako dnešný sendvič.  

 

Obrázok 3 Pekáreň, ktorá dodáva chlieb do obchodov. 

 

Kedysi dávno vedela piecť chlieb každá mama aj stará mama. V dnešnej dobe si môžeme 

kúpiť veľa druhov chleba  aj v obchode. Takmer nikto z nás si život bez chleba nevie 

predstaviť.  

 

Zloženie chleba a jeho druhy 

Stačia nám iba tri suroviny, aby sme vedeli upiecť chlieb. Sú to voda, múka a kvasnice. 

Obvykle sa pridáva aj soľ. Najčastejšie sa používa pšeničná múka. Obsahuje najmä škrob 



 

 

a ďalšie látky. Pre chlieb sú dôležité dve bielkoviny gliadín a glutenín. Keď sa spoja s vodou,  

vznikne lepkavá hmota, ktorá sa nazýva lepok.  

 

Obrázok 4 Kvások. 

 

Voda je tiež dôležitá, pretože bez nej by kvasnice nemohli pracovať. Mala by byť stredne 

tvrdá, aby cesto bolo lepšie. Kvasnice sú živé bunky, ktoré premieňajú cukor na oxid uhličitý 

a alkohol. Okrem toho zväčšujú cesto a vytvárajú v ňom dutinky. Vďaka ním cesto dozrie 

a chlieb získa svoju chuť.  

 

Obrázok 5 Cesto na chlieb. 

 

Priemyselné kvasnice, čiže pekárske droždie, sa vyrába z cukrovej repy. Prírodné 

kvasnice – kvások je skysnutá zmes múky a vody. Keď sa použije kvások, príprava chleba 

trvá omnoho dlhšie a je ťažšia. Hotový chlieb z neho je však lepší, zdravší a vydrží dlhšie. 

Existuje veľa druhov chleba. Rozdeľujeme ich podľa toho, z čoho sú vyrobené. Poznáme 

napríklad  ražný, celozrnný, viaczrnný, pšeničný a špaldový chlieb. Na chlieb sa podobajú aj 

maces, knäckebrot, pita, polystyrénové chlebíčky a sucháre.  



 

Obrázok 6 Rôzne druhy chleba. 

 

Ja mám najradšej hrianky z pšeničného chleba. Moja mamka vie upiecť aj chlieb 

z orechovej, mandľovej, tekvicovej a slnečnicovej múky. Podľa nej je to oveľa zdravšia 

náhrada pšeničného chleba.  

 

Obrázok 7 Tekvicový chlieb. 

 

Ako sa pečie chlieb 

Na upečenie chleba potrebujeme vodu, múku, kvasnice, trochu soli, octu, cukru a oleja. 

Môžeme pridať aj rôzne semienka a rascu. Kvasnice premiešame s vodou a cukrom. 

Preosejeme múku, pridáme do nej soľ, rascu a ocot. Všetko zmiešame s vodou a kváskom. 

Cesto poriadne a dlho miesime. Potom ho vložíme do nádoby a necháme vykysnúť na teplom 

mieste. Vyberieme ho, znova vytvarujeme a chvíľu necháme stáť. Urobíme niekoľko zárezov 

a potrieme ho slanou vodou. Nakoniec ho upečieme v rúre alebo peci. 

 

Čo je na chlebe dobré  

Chlieb, ktorý je upečený z obilnín, má v sebe veľa minerálov a vitamínov. Napríklad 

vitamín B, vitamín E, draslík, železo, fosfor, zinok, kyselinu kremičitú a selén . Podľa 



 

 

mnohých vedcov  je celozrnný chlieb najzdravší. Tento chlieb čistí naše telo od škodlivých 

látok a znižuje cholesterol v krvi. Zmierňuje cestovnú horúčku, nevoľnosť z výšky a morskú 

chorobu.  Keď ho zjeme, dobre nás zasýti a hladní budeme neskôr. Má veľa vlákniny a je 

veľmi dobrý pre naše trávenie.  

 

Obrázok 7 Celozrnný chlieb. 

 

Ako sa bráni pšenica a čo je podľa tatiho zlé na chlebe  

Tati mi rozprával, že existujú dva druhy rastlín. Prvé chcú, aby sme ich semená zjedli a 

vylúčili. Druhé zase nechcú, aby sme ich zjedli a bránia sa. Používajú rôzne jedy, napr. glutén 

a lektíny. Poškodzujú nám tenké črevo a spôsobujú rôzne choroby. Okrem toho chránia 

všetky svoje vitamíny a minerály pomocou kyseliny fytovej. Naše telo ich potom nedokáže 

prijať a spracovať. Chlieb sa v našom tele premieňa najmä na cukor. Veľa cukru je pre nás 

škodlivé. Podľa tatiho jeme každý deň mnoho jedál z obilnín. Znamená to, že prijímame málo 

vitamínov a minerálov, ale veľmi veľa cukru. Odkedy tati prestal jesť chlieb, schudol a je 

zdravý.   

 

Obrázok 8 Pšenica. 

 

Záver 

Podľa mňa sa chlebu nemusíme vyhýbať, ale mali by sme si dať pozor na to, aký jeme. 

Najzdravší je kváskový chlieb. Nemali by sme však jesť veľmi veľa chleba, ale nahrádzať ho 

aj inými zdravými jedlami. Napríklad ovocím, zeleninou, mäsom, mliekom a syrom.  
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Prírodné mydlá 

Liana Gajdošová 

 

Školiteľ: Andrea Maňovská, ZŠ Benkova 34 Nitra, manovska@zsbenkova.sk 

 

Úvod 

V mojej ročníkovej práci sa venujem prírodným mydlám. Popisujem v nej ich históriu, 

spôsob výroby, rôzne recepty a moje vlastné skúsenosti s ich výrobou. Prečo som si túto tému 

vybrala? Na narodeniny v júli 2018 som dostala knihu o mydlách, tiež základné pomôcky 

a suroviny na ich výrobu. Keď som vyrobila svoje prvé mydlo, bola som nadšená. Bol to 

recept z internetu a ja som chcela vyskúšať ďalšie recepty a potom vyrobiť mydlo podľa 

vlastnej fantázie a vyskúšať aj vlastné recepty. Cieľom bolo vytvoriť mydlá, ktoré budú 

voňavé, pekné a aj liečivé.  

Minulý rok som sa vo svojej ročníkovej práci venovala liečivým rastlinám, zaujali ma 

najmä silice. Tieto nielen krásne voňajú, ale majú aj liečivé účinky na rôzne choroby. Mnohé 

rastlinné oleje a vonné silice sa dajú použiť aj priamo na pokožku. Preto som sa rozhodla, 

použiť ich na výrobu mydla. Cieľom mojej práce bolo zozbierať a vytvoriť recepty na 

domácu výrobu prírodného mydla metódou melt and pour.  

Moje mydielka majú značku LILY, lebo tak ma všetci volajú. Je to skvelý darček na 

každú príležitosť. Z mojich skúseností som vytvorila aj zoznam problémov, ktoré môžu 

vzniknúť pri výrobe mydla a ako sa môžu riešiť. Tieto tipy pomôžu začínajúcim mydlárom.  

 

Ručne robené prírodné mydielko 

 

Obrázok 1 Moja značka mydielok. 

 

História mydla 

V dnešnej dobe patrí mydlo do každej domácnosti – tuhé alebo tekuté. Nebolo to vždy 

tak. Ľudia používali na svoju očistu vodu, piesok, popol, hlinu, oleje, rastliny aj moč.  



Prvé mydlá sa spomínajú na babylonských hlinených tabuľkách z roku cca 2800 rokov p. 

n. l. Nepredstavujte si mydlo, ako ho dnes poznáme. Vyrábalo sa z popola z ohniska a z 

vývaru z ťavích kostí. Prvý skutočný recept je z roku 2200  p . n. l. a sú v ňom ingrediencie 

ako smrekový popol, živica, drevo, koža vodnej zmyje, koreň myrty. Táto kaša sa po uvarení 

nepoužívala na umývanie, ale na hojenie rán. Starí Egypťania používali mydlo na očistu 

v kúpeľoch a ako prví použili aj mydlicu lekársku a miešanie rastlinných a živočíšnych olejov 

so zásaditými soľami. Tento princíp sa používa dodnes. 

Podľa Gaiusa Pliniusa prvé mydlo vyrobili Galovia, ktorí ho vyrábali z kozieho tuku 

a popola z bukového dreva. Tento prípravok slúžil ako pomáda na vlasy a volal sa saipo, z 

neho vzniklo neskôr slovo sapo. 

V rôznych krajinách sa do receptov pridávali lokálne suroviny, napríklad v Španielsku sa 

pridával olivový olej a popol z morských chalúh. Od 9. storočia začali vznikať prvé mydlárne 

v rôznych európskych štátoch, no mydlo stále nebolo súčasťou každodennej hygieny a bolo 

veľmi drahé. V stredoveku sa mydlo a voda dokonca považovali za škodlivé. Španielska 

kráľovná Izabela Kastílska vraj použila mydlo iba dvakrát v živote – keď sa narodila a pred 

svadbou. Anglická kráľovná Alžbeta I. sa tiež kúpala iba raz za mesiac. Do konca 19. storočia 

si chirurgovia a pôrodné babice pred zákrokom neumývali ruky ani nástroje.  

V roku 1791 si dal francúzsky chemik Nicolas Leblanc patentovať proces výroby 

sodného popola z kuchynskej soli. Tak sa začala priemyselná výroba mydla – vyrábali sa 

väčšie množstvá za menšie náklady.  

Najznámejšia značka prírodného mydla sa volá Savon de Marseille (mydlo z Marseille) a 

vznikla 1688 vo Francúzsku. Kráľ Slnko, Ľudovít XIV., určil, že toto mydlo musí mať min. 

72% rastlinného oleja. Základom bol olivový olej, morská soľ a éterické oleje. Toto mydlo sa 

vyrába dodnes, dá sa dokonca kúpiť aj na Slovensku, aj keď sa receptúra zmenila. Nie je to 

však ochranná známka  a tak sa dajú pod tým názvom kúpiť aj mydlá, ktoré nie sú z Marseille 

alebo majú odlišné zloženie. 

Na Slovensku si ľudia varili zvyčajne mydlo doma v hrnci z loja, mastných zvyškov, z 

kostí, kože a lúhu. Až v roku 1940 bola v Novom Meste nad Váhom postavená prvá výrobňa 

mydla.  

 

Základné zložky a metódy výroby mydla  

Mydlo vzniká zmiešaním rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov s lúhom. Lúh je 

hydroxid sodný alebo draselný. V minulosti sa využíval hydroxid draselný, ktorý sa získal z 



 

 

popola spálenej rastlinnej alebo drevnej hmoty. Celý proces sa volá zmydelnenie alebo 

saponifikácia.  

 

Existujú dva spôsoby, ako vyrobiť mydlo:  

1. metóda za tepla  

Hmota sa zahrieva v hrnci pri pomerne vysokých teplotách (až do 80 °C). Proces 

zmydelnenia prebehne ešte v hrnci. Takto sa vyrábajú priemyselné mydlá a transparentné 

mydlá. 

2. metóda za studena  

Táto metóda je oveľa jednoduchšia a vhodnejšia na domácu výrobu. Mydlo vyrábame pri 

nižších teplotách. Tento proces trvá pomerne dlho, zmydelnenie prebehne až vo forme, mydlo 

musí tuhnúť 8 hodín až 3 dni a zreje bežne 2 - 3 týždne. Mydlo z olivového oleja zreje 

napríklad až 6 mesiacov.  

Ja som použila metódu melt and pour. Melt znamená roztop a pour vylej. Pracuje sa so  

základnou mydlovou hmotou, ktorá sa kúpi ako polotovar. Tá sa roztopí, pridajú sa ďalšie 

suroviny a hotové mydlo sa leje do foriem. Táto metóda je rýchla a jednoduchá pre 

začiatočníkov.  

 

Pomôcky a formy 

Na metódu melt and pour potrebujeme základnú mydlovú hmotu, plastovú nádobu na 

zohriatie hmoty v mikrovlnke (alebo kovovú nádobu a hrniec na zohrievanie hmoty vo 

vodnom kúpeli), ostrý nôž a dosku na krájanie hmoty, lyžicu alebo špajdľu na miešanie 

hmoty, formu, vôňu prípadne farbu a iné prísady, odstraňovač bubliniek. Formy sa dajú 

vyrobiť aj doma, napríklad z tetrapakov, jogurtových nádobiek alebo z  krabice a papiera na 

pečenie. Ja odporúčam silikónové formy, lebo sú mäkké a mydlo sa z nich dobre vyberá. Sú 

však ohybné a pri prenose nevychladnutej hmoty sa mydlo zdeformuje. Plastové formy sú na 

prenos lepšie, mydlo sa ale ťažšie vyberá a tvary sú väčšinou jednoduché. Existujú aj pečiatky 

na mydlo. 

 

 Farby, vône a trblietky 

Farby môžu byť umelé – tekuté alebo práškové. Tekuté farby sú buď potravinárske alebo 

vhodné iba do kozmetiky. Môžu však vyblednúť alebo prejsť z vrstvy do vrstvy. Práškové sú 

stabilnejšie, ale ich treba poriadne zamiešať.  



Mydlo môžeme zafarbiť aj domácimi prírodnými surovinami: červená sladká paprika, 

kurkuma, škorica, kakao, káva, ďumbier, čierne uhlie. Existujú aj sušené ovocné prášky, tie 

v mydle často zmenia farbu. Do prírodných mydiel sa dávajú aj íly, čo sú zeminy bohaté na 

minerálne látky. Existujú aj minerálne pigmenty, vyrábajú sa však v laboratóriu, tak som ich 

do prírodných mydiel neskúšala dávať. 

 

Vyskúšala som vyrábať aj kreatívne mydlá:  

Do transparentného mydla som zaliala drobné hračky. Do kvetinkových a srdiečkových 

mydielok som nasypala trblietky a mydlo bolo krásne lesklé. Pozor, trblietky klesajú na dno 

formy. 

 

Prečo vyrábať vlastné mydlá 

Metóda melt and pour má viaceré výhody:  

• výroba mydla je pomerne jednoduchá (nepracujeme s nebezpečnými chemikáliami – 

pri metóde za tepla a za studena sú potrebné ochranné pomôcky) 

• vieme sami vybrať a skombinovať suroviny a tak vyrobiť skutočne jedinečné mydlo 

• môžeme experimentovať 

• vieme si vybrať zaujímavé tvary mydla 

• je to pekný a osobný darček 

• je to proste zábava alebo praktické hobby 

 

Moje recepty 

Prírodné mydlá vyrábam od júla 2018. Vyskúšala som viacero receptov, predstavím 

svoje najobľúbenejšie. 

1) Nechtíkovo-pomarančové mydlo 

Suroviny: mydlo s kozím mliekom, transparentné glycerínové mydlo, sušené kvety 

nechtíka lekárskeho, pomarančová silica cca 30 kvapiek na 0,5 kg mydla, sušená sekaná 

pomarančová kôra 

Účinky: regenerácia pokožky, mydlo je vhodné na kožné problémy, je mierne 

antiseptické. 

Pozor, pomarančová silica môže podráždiť pokožku u citlivých ľudí, vôňa rýchlo 

vyprchá. 



 

 

 

Obrázok 2 Nechtíkovo-pomarančové mydlo. 

 

2) Levanduľové mydlo 

Suroviny: mydlo s kozím mliekom, sušené levanduľové kvety, levanduľová silica cca 30 

kvapiek na 0,5 kg mydla 

Účinky: protizápalové a  antiseptické, mydlo je vhodné na kožné problémy 

 

Obrázok 3 Levanduľové mydlo. 

 

3) Medovo-peľové mydlo s nechtíkom 

Suroviny: mydlo s medom, kvetový med, peľ, sušené kvety nechtíka lekárskeho (zdobiť 

sa môže aj mydlom s kozím mliekom). 

Účinky: ošetruje a zvlhčuje pokožku 

 



 

Obrázok 4 Medovo-peľové mydlo s nechtíkom. 

 

4) Škoricové mydlo 

Suroviny: mydlo s bambuckým maslom, škorica mletá, škoricová silica cca 20 kvapiek 

na 0,5 kg mydla 

Účinky: antibakteriálne, peelingové (pozor, škoricová silica môže dráždiť pokožku) 

 

Obrázok 5 Škoricové mydlo. 

 

Africké mydlo s kakaom a škoricou 

Suroviny: čierne mydlo z Ghany, škorica mletá, škoricová silica cca 20 kvapiek na 0,5 kg 

mydla, drvené kakaové šupky  

Účinky: Africké čierne mydlo je ručne vyrábané v Ghane zo surového bambuckého 

masla a kokosového oleja. Je známe hydratačnými a čistiacimi účinkami. Mydlo je aj 

antibakteriálne (pozor, škoricová silica môže dráždiť pokožku) a peelingové. 

 



 

 

 

Obrázok 6 Africké mydlo s kakaom a škoricou pri používaní. 

 

5) Eukalyptovo-citrusové mydlo s aloe vera 

Suroviny: 300 g mydla s aloe vera, 6 kvapiek eukalyptovej silice, 5 kvapiek 

grapefruitovej silice, 5 kvapiek mandarínkovej silice, 4 kvapky mätovej silice, 1 lyžička 

prášku z citrónovej kôry. 

Na ozdobenie: sušená pomarančová kôra, zlatá mica (sľudový trblietavý prášok). 

Účinky: antiseptické a protizápalové, ošetruje a hojí namáhanú a poškodenú pokožku, 

podpora hojenia rán, vhodné na mastnú pleť a akné. 

  

Obrázok 7 Eukalyptovo-citrusové mydlo s aloe vera. 

 

Čo sa môže pokaziť? Rady pre začínajúcich mydlárov  

Pri metóde melt and pour môžu vzniknúť rôzne problémy. Môže sa stať, že mydlo nie je 

pekné, alebo funkčné. 

Toto sú moje skúsenosti a ich riešenia:  

Mydlo nie je pekné: 

• bublinky na povrchu mydla vo forme (preto vždy používať odstraňovač bubliniek) 

• roztopená mydlová hmota má príliš veľa bubliniek (hmotu nezohriať na príliš vysokú 

teplotu, lebo ak zovrie, začne peniť) 

• vrstvy mydla sa zlejú (novú vrstvu mydla lejeme, iba ak je predošlá už stuhnutá) 

• mydlové dekorácie, napr. hoblinky sa roztopia (lejeme chladnejšie mydlo a nie priamo 

na hoblinky 



• farba časom prejde z vrstvy do vrstvy  (pri vrstvení použijeme radšej práškové farby) 

• v mydle je kus neroztopenej hmoty (mydlo sa buď neroztopilo poriadne alebo sa lialo 

neskoro 

• nerovný povrch mydla (pri tuhnutí sa nesmie s formou hýbať, z formy sa vyberá iba 

úplne stuhnuté mydlo – treba byť opatrný a trpezlivý) 

• niektoré sušené bylinky menia v mydle farbu – zhnednú a sfarbia aj mydlo 

Je to normálny proces, nedá sa s tým nič robiť. Každú novú bylinku by sme mali najprv 

vyskúšať na malom množstve mydla, ako sa v ňom správa. V mojich receptoch v mydle 

zhnedli levanduľové a ružové kvety. Takéto mydlo radšej použiť čím skôr po jeho výrobe. 

A  B  

Obrázok 9 Levanduľové kvety v mydle v deň výroby (A) a mesiac od výroby (B). 

 

• mydlo má inú farbu ako sme pridali (prírodné prášky, napríklad jahodový,  môžu 

v mydle zmeniť farbu – výsledná farba je hnedá!) 

 

Mydlo nie je úplne funkčné: 

• mydlo nepení dobre (môže sa stať, ak pridáme príliš veľa nepenivých surovín - ja som 

raz dala veľa medu) 

• mydlové vrstvy sa oddeľujú (po každej vrstve používame odstraňovač bubliniek, do 

vrstvy nedávame veľa byliniek - napríklad strúhaný kokos vo vrstve vypláva navrch a preto sa 

vrstva oddelí) 

• mydlo takmer nevonia (pár kvapiek silice sa v mydle stratí, pri namydlení rúk ich 

takmer necítiť – treba pridať dostatok esenciálnych olejov. Niektoré silice rýchlo vyprchajú 

a nie sú ideálne na výrobu mydla – hlavne citrusové oleje ako bergamot, pomaranč atď.) 

• mydlo smrdí (niektoré oleje v mydle stuchnú a tak má aj mydlo svoju záruku, mydlo 

nenechávame na slnku a v teple) 

 

Záver a plány do budúcnosti 

V mojej ročníkovej práci som sa naučila vyrábať domáce prírodné mydlá metódou melt 

and pour. Vyskúšala som recepty z knižiek aj internetu a zvládla som vyrobiť mydlá aj podľa 



 

 

vlastného receptu. Najvoňavejšie bolo levanduľové a najkrajšie nechtíkové mydlo. Budúci rok 

chcem vyskúšať vyrobiť základnú mydlovú hmotu metódou za studena, mojím snom je 

vyrobiť vlastné marseillské mydlo. 
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Úvod 

Stratiť môžeme kľúče, mobil, peňaženku, ale dá sa stratiť aj pôda? 

 

Pôda je pre človeka jednou zo základných súčastí životného prostredia a vzhľadom na jej 

úrodnosť je nevyhnutnou podmienkou pre jeho existenciu.   

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry. Skladá sa: 

• z neživých zložiek – napríklad z častíc ílu, piesku, kamienkov, vzduchu, odumretých 

častí rastlín a živočíchov (tvoriace humus) 

• zo živých zložiek - napríklad z koreňov rastlín, drobných živočíchov, 

mikroorganizmov.                                                                                                           

 Pôda je potrebná na celom svete. Je  domovom rôznych živočíchov, dôležitým miestom 

pre vyššie rastliny, ktoré sú základným zdrojom obživy živočíchov a ľudstva. Vzniká 

pôsobením vonkajších činiteľov na horniny – klímy (slnečné žiarenie, voda, teplo), 

organizmov žijúcich v pôde a na pôde (rastliny, živočíchy, mikroorganizmy). Jeden centimeter 

pôdy vznikne približne za 100 rokov.  

Pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty 

považovaný za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, 

zvieratám a človeku žiť na Zemi. Preto právom môžeme povedať, že vývoj na Zemi 

podmieňuje pôda.  

Pôda je v súčasnosti vystavená mnohým hrozbám  a rôznym poškodeniam ako sú napr. 

erózia, výruby stromov, znečisťovanie pôdy nadmerným hnojením. 

Cieľom nášho výskumu prostredníctvom rôznych aktivít a pokusov bolo poukázať na 

problematiku dôležitosti pôdy, vyvolať u detí predstavu, o tom, čo sa môže stať, ak nebude 

človek ohľaduplný k prírode, nebude rešpektovať jej zákony a bude preferovať len svoje 

záujmy a potreby. Taktiež porozumieť, aký význam má poľnohospodárstvo pre život človeka 
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a uvedomiť si negatívny vplyv hnojív a pesticídov na kvalitu potravín, význam starostlivosti 

človeka o plodiny.   

 

Metodika práce 

Všetky aktivity sa realizovali v triede, kde bolo vytvorené vhodné prostredie na diskusiu, 

podmienky na realizáciu experimentov, počas ktorých žiaci mohli pracovať s pôdou, vodou. 

Taktiež sme využili aj interaktívne cvičenia a doplnkové materiály na utvrdenie pojmov. 

 

Aktivita 1: Hedkin príbeh o obryni Erózii 

Na priblíženie problematiky o pôde nám pani učiteľka prečítala Hedkin príbeh o obryni 

Erózií. Na záver príbehu nám kládla otázky ohľadne toho, čo sme si z textu zapamätali. 

Diskutovali sme o tom, z čoho sa skladá pôda, aké druhy pôd poznáme. 

Výsledok: Naučili sme sa pojem -  erózia.   Erózia je fyzikálny proces rozrušovania 

a odstraňovania častí zemského povrchu pôsobením vonkajších činiteľov ako sú vzduch, 

voda, sneh, ľad. Pojmy sme si utvrdili aj pomocou interaktívnych cvičení (Obrázok 1). 

 

 

Obrázok 1 Interaktívne cvičenia. 

 

Aktivita 2: Kto potrebuje pôdu? 

Aktivita spočívala v rozložení obrázkov na koberci – živočíchy, ktoré žijú v pôde, 

v korunách stromov, živočíchy, ktoré sa pasú na lúke, rastliny a plodiny. 

V prvej časti aktivity sa žiaci  najprv poprechádzali po triede a očami hľadali obrázky, 



ktoré nejakým spôsobom súvisia s pôdou. Mali sme vytriediť obrázky, ktoré podľa nás 

s pôdou súviseli a ktoré nesúviseli. Ďalej sme diskutovali o význame pôdy pre každé zviera a 

rastlinu na obrázkoch. Tému sme rozšírili aj o význam pôdy pre človeka.  

 Po diskusii sme prišli na to, že všetky obrázky živočíchov, rastlín aj plodín nejakým 

spôsobom s pôdou súvisia (Obrázok 2,3). 

 

 

 

Obr ázok 
Obrázok 2 Triedenie obrázkov.  Obrázok 3 Triedenie obrázkov. 

 

V druhej časti aktivity sme boli rozdelení do troch tímov. Každý tím spracoval získané 

vedomosti na výkres (Obrázok 4,5,6): 

• Význam pôdy pre rastliny  

• Význam pôdy pre živočíchy 

• Význam pôdy pre človeka 

Po splnení úlohy sme každý tím svoju prácu prezentovali a hovorili si dôvody, prečo je 

pôda dôležitá a aký má význam. 

 

 

Obrázok 4,5,6 Význam pôdy. 

 

Výsledok: Aktivita bola veľmi poučná, pretože si žiaci uvedomili vzájomnú závislosť 

medzi živočíchmi, rastlinami a pôdou, a zároveň aj skutočnú hodnotu pôdy a význam pre 

jednotlivé formy života na našej planéte. 

 

 



Aktivita 3: Keby som bol/bola pôdou... 

Pri tejto aktivite sme si sadli do kruhu a každý musel odpovedať na dve otázky: 

1. Prečo by som chcel byť pôdou? 

2. Prečo by som nechcel byť pôdou? 

Za každú odpoveď sme dostali jednu kartičku s písmenkom. Po všetkých odpovediach 

sme zo získaných písmen mali poskladať dve slová, ktoré súvisia s pôdou. 

Odpovede na otázku: Prečo by som chcel byť pôdou? 

• Pôda je domovom mnohých živočíchov. 

• Pôda slúži na pestovanie a rozmnožovanie rastlín, ktoré sú zdrojom potravy a kyslíka 

pre živočíchy. 

• Pôda je zásobárňou vody a živín. 

• Pôda čistí vodu a vzduch . 

• Pôda ukrýva pod svojim povrchom nerastné bohatstvá. 

 

Odpovede na otázku: Prečo by som nechcel byť pôdou? 

• Pôda sa zosúva zo svahov. 

• Pôdu znečisťujú ľudia chemikáliami. 

• Pôdu ľudia znečisťujú odpadmi. 

• Na pôde sa stavajú cesty, chodníky, mestá, nemôžem si plniť svoje poslanie, časom sa 

zmenšujem. 

• Ľudia pôdu odlesňujú, voda a vietor ju odnášajú preč. 

Za odpoveď sme dostali kartičky s písmenkami a vyskladali z nich slová: ORNICA 

a ERÓZIA (Obrázok 7). 

 

Obrázok 7  Tvorba odpovedí na otázky. 

 



Výsledok: Naučili sme sa, že ornica je najúrodnejšia a najvrchnejšia  časť pôdy a erózia 

predstavuje znehodnotenie pôdy  odlesnením, erózia vplyvom vetra, vody môže spôsobiť 

zosuv pôdy, prípadne odplavenie jej časti. V závere aktivity sme diskutovali na tému, prečo je 

ornica pre človeka dôležitá, a ako ju máme chrániť. 

 

Aktivita 4: Ako rastie hrach 

Náplňou nášho výskumu bolo založenie pokusných vzoriek rôznych podmienok 

pestovania hrachu a následné pozorovanie a vyhodnotenie zistených poznatkov.  

Na základe pokynov pani učiteľky sme pripravili štyri pokusné vzorky pestovania 

semien. Každá vzorka mala vytvorené iné podmienky na pestovanie a starostlivosť(Tabuľka 

1). Pokus prebiehal v našej triede v mesiaci február tohto roku. Na pokus sme použili štyri 

misky, semená hrachu a pšenice, pôdu, kamienky a vodu. 

 

 1. vzorka 2. vzorka 3. vzorka 4. vzorka 

Pôda •  x •  •  

Svetlo •  •  •  x 

Teplo •  •  •  •  

Voda •  •  x •  

Zistenie      

Vzhľad 

rastlinky 

pevná, 

vysoká 

slabá, 

nižšia 

nevyklíčila vysoká, 

málo 

sfarbená 

Tabuľka 1 Podmienky klíčenia semien a výsledné zistenia. 

 

V prvej vzorke sme semená zasadili do pôdy. Misku  sme umiestnili na parapetnú dosku, 

aby mali rastlinky dostatok svetla a tepla. Pôdu sme pravidelne zalievali. 

Pri druhej vzorke sme sa rozhodli pôdu zameniť za kamienky. Vytvorili sme tým základ 

pre hydroponické pestovanie rastlinky. Vzorku sme opäť umiestnili na slnečné a teplé miesto 

na parapetnej doske okna a pravidelne sme ju polievali. 

Pri tretej vzorke sme semená zasadili do pôdy. Misku  sme umiestnili na parapetnú 

dosku, aby mali rastlinky dostatok svetla a tepla. Pôdu sme vôbec nezalievali. 

Vo štvrtej vzorke sme semená zasadili do pôdy. Miska bola v teple,  umiestnená 

v skrinke, aby sme zamedzili prístupu svetla.  Pôdu sme pravidelne zalievali. 



Takto nastavené životné podmienky skúmania klíčenia a rastu hrášku sme počas celej 

doby trvania pokusu nemenili. Podľa potreby sme pôdu vo vybraných miskách polievali. 

Vzorky sme každý deň kontrolovali a zistenia sme pravidelne zapisovali (Obrázok 8). 

 

 

Obrázok 8  Pestovanie semien pri rôznych podmienkach. 

 

Po mesiaci sledovania vzoriek sme došli k záverom uvedeným v Tabuľke 1. Rastlinka, 

ktorá bola zasadená v pôde, bola pravidelne polievaná a mala dostatok svetla a tepla, bola 

pevná, vysoká s pekným zeleným zafarbením. Rastlinky, ktorým chýbala pôda, síce vyklíčili, 

rástli, ale boli slabé, nízke. Rastlinky, ktorým chýbalo svetlo síce rástli, ale  boli málo 

sfarbené (v tme sme netvorilo zelené farbivo chlorofyl.). V prípade pestovania bez prísunu 

vody semienko nevyklíčilo vôbec.  

Výsledok: Na základe tohto pokusu a pozorovania sme zistili, že poľnohospodárske 

plodiny potrebujú pre svoj život splnenie všetkých životných podmienok – dostatok vody, 

vzduchu, svetla tepla a živín z pôdy. Nedostatočné splnenie ktorejkoľvek podmienky má 

negatívny vplyv na ich rast a je tak ohrozená poľnohospodárska produkcia, máme menšiu 

úrodu. 

 

Aktivita 5: Hnojivá v pôde 

Na úvod nám pani učiteľka prečítala motivačný príbeh o farmároch. Následne sme 

diskutovali o tom, aké hnojivá použili farmári, aké prírodné hnojivá mohli použiť, a aký vplyv 



má hnojenie na rastliny a živočíchy v pôde. Čo sa stane s hnojivom v pôde sme si ukázali 

malým experimentom. 

Pripravili sme si: držiak na skúmavky, 2 kadičky, lievik, gázu, sitko, filtračný papier,  

skúmavku, liehový kahan, zapaľovač, zeminu, soľ a čistú vodu. 

1. Na dno sitka sme si dali vrstvu hustej gázy. Na gázu sme dali trošku zeminy. Sitko 

sme položili na kadičku.  

2. Do druhej kadičky sme dali vodu. Do vody sme dali toľko soli, aby vznikol nasýtený 

roztok. Soľ s vodou sme zamiešali. Roztok sme naliali na zeminu. Voda so soľou 

pretiekla cez zeminu do kadičky (Obrázok 9). 

 

Obrázok 9 Filtrovanie. 

 

3. Roztok z kadičky sme prefiltrovali cez filtračný papier pomocou lievika do kadičky. 

Získali sme tak filtrát.  

4. Časť filtrátu sme naliali do skúmavky, zapálili liehový kahan a dala skúmavku nad 

oheň. Keď sa voda odparila, v skúmavke ostali kryštáliky soli (Obrázok 10,11).  



              

   Obrázok 10 Zahrievanie filtrátu.        Obrázok 11 Kryštáliky soli. 

 

Výsledok: Dokázali sme tým, že soľný roztok prešiel pôdou a dostal sa do kadičky 

s čistou vodou. To znamená, že umelé hnojivo prechádza pôdou, pričom vplýva na život 

rastlín a živočíchov žijúcich v nej a dostáva sa aj do podzemných vôd. Nie je preto pre 

rastliny a zvieratá zdravé používať umelé hnojivá, ale dávať prednosť prírodným tzv. zeleným 

hnojivám, ktoré sú k pôde šetrnejšie. 

 

Aktivita 6: Obchodní inšpektori 

V jeden deň sme sa zahrali na obchodných inšpektorov. Išli sme do blízkej predajne na 

výskum tovaru, kde sme sa zamerali na zisťovanie pôvodu výrobkov. 

Pani učiteľka nás rozdelila do piatich dvojíc a rozdala papiere na zapisovanie. Každá 

dvojica dostala za úlohu kontrolovať iné druhy výrobkov – ovocie, zelenina, mäsové výrobky, 

mliečne výrobky a pekárenské výrobky. Počas návštevy obchodu sme hľadali a zapisovali si,  

ktoré výrobky predávané v predajni  majú pôvod na Slovensku, tiež regionálne výrobky  

a výrobky dovezené zo zahraničia (Obrázok 12). 

Po návrate z obchodu do triedy sme si spravili vyhodnotenie .Na osobitnom papieri boli 

napísané nadpisy REGIONÁLNE, SLOVENSKÉ a DOVÁŽANÉ PRODUKTY. Všetci sme 

sa pri týchto papieroch z jednotlivých tímov vystriedali a zapísali naše zistenia (Obrázok 13). 

 



 

Obrázok 12  Prieskum v predajni. 

 

Regionálne:  

• pekárenské výrobky: Komárno, Zemné 

• mliečne výrobky:  Levice,  Veľký Meder 

• živočíšne a mäsové výrobky:  vajcia - Novogal Dvory nad Žitavou  

• zelenina: paradajky – FARMA Babindol 

 

Slovenské 

• pekárenské výrobky: vianočka s hrozienkami, kváskový delikates chlieb, rožok 

grahamový, chlieb gazdovský, taška s makovou náplňou, bratislavské rožky, , piškótová 

bábovka, opekance SK, závin orechový, závin makový, závin tvarohový, makovka, viaczrnná 

MAXI tyčinka, slané tyčinky 

• mliečne výrobky: syrové špagáty, syr parenica, gazdovské guľky, gazdovské tyčinky, 

jogurt SABI, mlieko Kežmarok, mlieko TAMI – Kežmarok , mlieko RAJO – Bratislava 

• mäsové a živočíšne výrobky:Sčipák humenský, Bratislavská saláma, saláma Nitran, 

saláma Pikador, Malokarpatská saláma, Kudrova klobása, Klabová klobása, špekačky, Mecon 

kids párky, kura bez drobkov, kuracie srdcia 

• ovocie: jablko červené 

• zelenina: mrkva, cibuľa červená, cesnak, cvikla, cibuľa žltá, kaleráb, paradajky 

 

 



Dovážané 

• ovocie: hrušky – Belgicko, avokádo – Izrael + Španielsko, kiwi – Taliansko 

• zelenina: rajčiny – Holandsko, Španielsko, paprika – Belgicko, šalát – Maďarsko, 

kapusta – česká republika, Kel – Maďarsko, tekvica maslová – Maďarsko, uhorky poľné – 

Španielsko, reďkovka – Maďarsko, karfiol – Francúzsko, Cesnak -Španielsko 

 

Obrázok 13 Triedenie zistení z inšpekcie. 

 

Výsledok: Prišli sme k záveru, že väčšina ovocia a zeleniny je dovážaná zo zahraničia 

prevažne Maďarsko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, čo nás veľmi nepotešilo. Práve 

naopak, väčšina mäsových, pekárenskych a mliečnych výrobkov je priamo zo Slovenska. 

Najväčšiu časť regionálnych produktov tvoria mliečne výrobky.  

Nakoniec sme diskutovali o zdravej strave bez umelých postrekov, aké sú výhody 

podporovať kúpu regionálnych a slovenských výrobkov. Sú menšie náklady na prepravu, 

menej pesticídov, podpora zamestnanosti v regióne, rozvoj regiónu. 

 

Záver 

Prostredníctvom aktivít, ktoré sme v našej práci prezentovali sme sa naučili veľa 

zaujímavých a dôležitých vecí o pôde. Uvedomili sme si dôležitosť a význam pôdy, že pôda 

nie je prírodnina, s ktorou môže človek robiť čokoľvek. Je to domov rôznych živočíchov, 

základná podmienka pre rast rastlín a v neposlednom rade pôda nie je zásobárňou potravín, 

ale je nevyhnutná na ich produkciu. Z environmentálneho hľadiska sme si uvedomili  

negatívny vplyv hnojív a pesticídov na kvalitu potravín, takže budeme ohľaduplný k prírode. 

Chceme uplatňovať vlastný environmentálny prístup -  kúpou slovenských výrobkov 

posilníme slovenskú ekonomiku, podporíme rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku 



a budeme mať aj zdravšiu stravu. Potvrdilo sa nám, že pôda je skutočne pokladom pre 

všetkých.  

Ďalším pokračovaním projektu by mohlo byť navrhnúť riešenia ako pôdu chrániť pred 

nepriaznivými klimatickými účinkami a pred ľudskou aktivitou.  Chceme si v škole založiť 

malú biozáhradku, pričom sa budeme venovať viac téme zeleného hnojenia. 
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Separovanie a recyklácia odpadu 

Tatiana Juhásová 

 

Školiteľ:  Andrea Maňovská, manovska@zsbenkova.sk, ZŠ Benkova 34 Nitra 
 

Úvod 

Túto tému som si vybrala, lebo ma zaujíma, čo sa deje s odpadom po vyhodení. Moja 

sestra nosí vrecko s komunálnym odpadom do smetí každý deň. V špajze máme ďalší odpad: 

papier, ktorý odkladáme do škatule, ktorá má už 12 rokov. Vynášame ho raz za mesiac, 

mesiac a pol. Plast odkladáme do plastovej kapsy a vynášame ho raz do týždňa. Odkladáme aj 

hliníkové vrchnáčiky z jogurtov, ktoré sporíme do plátennej tašky. Asi jeden rok nám trvá, 

kým je taška plná vrchnáčikov. Sklenené poháre šetríme, keď robíme lekvár sa nám hodia. Iné 

sklenené fľaše nosíme do nádob na sklo. Môj brat to robí často, lebo rád počúva, ako sa sklo 

rozbíja. Takto to robíme my, naša rodina. 

Bola som zvedavá, ako to robia naši susedia. Vymyslela som si dotazník a popýtala som 

sa susedov, čo robia s odpadom. 

S rodinou som bola pozrieť v Nitrianskych komunálnych službách, ako narábajú 

s odpadom. 

Navštívila som obchod Špajza, kde predávajú bezobalové potraviny. 

Zúčastnila som sa na akcii v Trafačke, kde sa vymieňalo oblečenie, ktoré ľudia už 

nechcú. 

Všetky tieto aktivity mali niečo  spoločné, bol to odpad. 

 

Odpad, separovanie odpadu a recyklácia odpadu 

Odpad je niečo, čo sa musí vyhodiť, lebo to už nepotrebujeme. Odpad vzniká z obalov 

pri nákupe. Keď sa nám pokazí nejaká vec, tiež je z nej zrazu odpad. Alebo keď niečo 

vyrábame, vzniká odpad. Keď jeme jedlo a zostane nám, lebo už nevládzeme jesť, vznikne 

nám odpad.  

Čo urobíme s toľkým odpadom? 

Separujeme ho. 

Separovanie je triedenie odpadu. Dá sa separovať papier, sklo, plast, bio odpad, kov, 

komunálny odpad. Pred našim barakom sme mali odpadové vozíky: zelený na sklo, žltý na 
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plast, modrý na papier a čierny na komunálny odpad. V roku 2018 nám ich vymenili a teraz 

sú nádoby na odpad oveľa väčšie a zmestí sa do nich trikrát viac ako do vozíka. 

Separovaný odpad vieme recyklovať. 

Recyklácia znamená, že použité a nepotrebné veci dokážeme prepracovať na použiteľné 

a nové veci. Napríklad zo starého papiera sa dá vypracovať nový kancelársky papier, obálky, 

toaletný papier, hygienické vreckovky atď. Pôvodne sa papier vyrába zo stromov, ale 

recyklovaním starého papiera vieme ušetriť viac stromov. Ďalší príklad je, že  z PET fliaš  sa 

dá vyrobiť flísová bunda, alebo nová PET fľaša. Takže, keď dáme PET fľašu do plastu, vieme 

ju ešte znova použiť ako novú vec. To boli príklady, ako separovaním a recykláciou šetríme 

prírodné zdroje. Nevypilujeme stromy, šetríme ropu, šetríme vodu a iné. Čím viac 

recyklujeme, tým menej odpadu končí na skládkach a sa spáli. Keď sa odpad spaľuje, tak si 

ničíme atmosféru. 

 

    Obrázok 1 Symbol recyklácie. 

 

Znakom recyklácie sú tri šípky točiace sa do tvaru trojuholníka. Na obale výrobku býva 

tento znak recyklácie, ktorý označuje, kam ho zaradiť pri separovaní. V Nitre dávame do 

plastových nádob okrem plastu aj hliníkové plechovky, viacvrstvové obaly od nápojov. Každé 

mesto separuje inak. 

 

Návšteva Nitrianskych komunálnych služieb 

Keď sme boli v zbernom dvore, jeden ujo nás sprevádzal po areáli. V zbernom dvore 

majú asi 25-30 áut. Ináč v Nitre je šesť zberných dvorov. Odpad smetiarske auto zoberie do 

dvoru a tam to roztriedia na stavebný odpad, plast, sklo, kov, papier, elektronické veci. Plasty 

rozdeľujú tety ručne na rôzne farby. Napríklad na číre, zelené, modré, červené a tetrapaky. 

Majú stroj, ktorý to lisuje a dáva do balíčkov. Balíky sú zadrôtované a ukladané do vysokých 

kôp. Zberný dvor predáva balíky ďalším firmám, ktoré odpad vedia znova použiť. Za 

zberným dvorom je skládka komunálneho odpadu. Je s tým veľa práce. 

 

 



Dotazník pre susedov 

Rozdala som 16 dotazníkov, vrátilo sa mi 9 vyplnených dotazníkov. Pýtala som sa ich: 

1. či separujú 

2. ako separujú 

3. prečo separujú 

4. ako dlho separujú 

Na prvú otázku mi všetci odpovedali áno.  

Všetci separujú zvlášť plast, papier, sklo a komunál. Traja separujú aj kov, hoci pred 

barakom nemáme separačnú nádobu na kov. Jedna rodina mi napísala, že im chýba separačné 

nádoba na kov. Dve rodiny separujú aj bio-odpad.  

V otázke číslo 3 sa najviac vyskytla odpoveď, že chcú šetriť životné prostredie. V dvoch 

odpovediach mi napísali, že myslia na budúce generácie. A v jednej odpovedi napísali, že 

majú radi prírodu a vyslovene spomínajú potrebu recyklovať.  

Na 4. otázku mi odpovedali rôzne. Najmenej separuje niekto pol roka, iný rok a ďalší 

štyri roky. Väčšina separuje odvtedy, čo máme separačné koše. To som ja nebola ešte na 

svete. 

 

Obchod Špajza 

Obchod Špajza je obchod, kde sa čo najmenej používajú obaly. Predávajú sa tam 

potraviny do papierových vreciek, prípadne nádob, ktoré si sami prinesiete. Je to dobrý 

obchod, lebo nerobí zbytočný odpad. Takto ušetríme plast, ktorý sa v prírode dlho rozkladá. 

Okrem potravín tam majú aj drogériu a pomôcky do domácnosti. My sme tam objavili hubky 

na umývanie riadu, ktoré sa veľmi rýchlo rozložia. Sú vyrobené zo špeciálnej tekvice.  

 

Oblečka v Trafačke 

Boli sme v Trafačke. Bola tam výmena oblečenia. Prebiehalo to tam tak, že mama 

zaplatila vstupné 3 eurá a doniesla tašku s oblečením, ktoré už nechcela nosiť. Ja som tam 

doniesla jeden svetrík, čo mi bol malý. Potom sme si prezerali oblečenia, ktoré doniesli iné 

tety. Mohli sme si voľne zobrať, čo sa nám páčilo. Bolo to tam veľmi zaujímavé. Robia to 

tam pravidelne. Tá burza sa robí preto, lebo staré oblečenie sa dá ešte vymeniť za krajšie.  

Robia to aj preto, lebo sa tak dá recyklovať. Ako? Tak, že staré veci idú ďalej a ďalej. Pani 

nám povedala, čo robia s oblečením, ktoré zostane, a ktoré si nikto nevyberie. Sú štyri 

možnosti: 

1. veci, ktoré sú použiteľné dajú na charitu 



2. dajú to do textilných odpadových košov 

3. pekné a použiteľné veci odložia na ďalšiu burzu 

4. nepoužiteľné veci dajú do firiem, kde sa z nich vyrobia poťahy do autosedačiek a iné 

veci. 

 

Záver 

Počas toho, ako som pracovala na tejto práci, som sa dozvedela veľa vecí a rozhodla som 

sa, že budem separovať. Napríklad moja prababka, ani nemusela myslieť na separovanie. Ona 

vyrástla v hlinenom domčeku. Vedela vyrobiť mydlo z kostí a z popola. Dokázala vyrobiť 

látku z ľanu. Prababka mala všetko z rozkladacích materiálov. Neskôr, keď už boli 

mikroténové sáčky, dokázala z balíčka používať len jeden, a ten stále umývala, až kým sa 

neroztrhol. 

V dnešnej dobe sú plasty všade a je ich veľa. Počula som správu, že sa našla veľryba, 

ktorá mala v sebe množstvo plastu, alebo, že vyrástol v mori ostrov z plastu. Musíme myslieť 

na to, čo s tým urobiť. Aby sme mali kde žiť. 



 

 

Obrázok 2 Dotazník. 



 

Obrázok 3 Dotazník. 

 

 



Adresa autora 

Tatiana Juhásová  

Základná škola  

Benkova 34 

949 01 Nitra 

 

 



Búrlivé počasie 
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Školiteľ: Mgr. Marcela Bajtošová, bajtosova@zsbenkova.sk, ZŠ Benkova 34 

Nitra  

 

Úvod 

Prečo sme si vybrali názov Búrlivé počasie? Sme partia spolužiakov, ktorí sa zaujímajú 

o prírodné javy, ich silu a nespútanosť. V našom okolí sa o ničom inom nehovorí ako 

o bláznivom počasí. Je to naozaj tak ? Naozaj sa zbláznilo, alebo sa zbláznil človek? 

A tak sa začala naša bádateľská práca. Zaujímalo nás v čom spočíva búrlivosť, aké má 

dôsledky v živote človeka a prírodného prostredia. Vplyv človeka na počasie.  Pracovali sme 

ako živly v búrlivom prostredí plnom informácií.  Zdrojom sa nám stali žiaci, učiteľka 

a najbližší v našom okolí, encyklopédie, internet. Viedli sme rozhovorili a zbierali informácie. 

 

Počasie /Čo je to počasie, vznik počasia / 

Počasie – atmosferické podmienky v blízkosti zemského povrchu. Podľa nás je to aj 

emócia prírody, schopnosť ako  prejavovať  komunikáciu s ľuďmi. Pod slovom búrlivosť si 

predstavujeme niečoho veľmi veľa, chaos, nebezpečenstvo, neočákavané. 

Kedy vzniklo počasie? Vytvorením atmosféry a prvým nádychom  planéty Zem. Zem 

bola ešte v plienkach a počasie veľmi vrtošivé. Život sa ešte len tvoril a vznikol človek. 

Človek počasie rešpektoval, dával mu božskú podobu, mal radosť, ale aj strach. Potom začal 

prírodu pozorovať, postupne sa prispôsobil a vznikli pranostiky. Nakoniec chce prírodu 

ovládnuť. Tak sa aj stalo. 

 Počasie tvorí : 

a/ Slnko ako najdôležitejší  zdroj. Hviezda slnečnej sústavy, žeravá guľa. Predstavuje 

teplo, svetlo, leto, zábavu, energiu a život. Slnko v minulosti uctievané ako najvyšší boh. 

b/ Zrážky – dážď, sneh, krúpy  

c/ Búrka 

d/ Vietor 

Je nám jasné, že na tvorbe počasia sa podieľajú aj iné zložky, ale my sa zaujímame 

hlavne o prírodné živly. 
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Búrlivosť  počasia a dôsledky na život človeka. 

a/  Slnko  

 Vysoké teploty u nás a vo svete.  

Na základe zistených údajov rok 2018 končí ako štvrtý najteplejší rok v období 1850 -

2018 za rokmi 2015, 2016, 2017. 

- Hurbanovo  najvyššia teplota od konca 19. storočia 40,3 stupňa Celzia, 31.7.2017 

- Irán, Awaz najvyššia teplota nameraná v júni 2017 – 53,7 stupňov Celzia 

- V roku 2018 zaznamenali dlhodobé suchá a vysoké teploty v Európe, ale aj 

v oblastiach za  severným polárnym kruhom 

 Pretrvávajúce sucho v niektorých krajinách západnej Európy viedlo k veľkým stratám na 

úrode.   

 

                       

Obrázok 1, 2 Ilustračné obrázky. 

 

Dôsledky - Požiare - Príbeh najväčšej ekologickej katastrofy 21. storočia: 

- 23. 7. 2018 na polostrove Attica (Grécko), 

- 7. 8. 2018 LAKE FOREST Kalifornia, 

- 31.7. 2018 veľké požiare Britská Kolumbia 

- 15. 2. 2017 Nový Zéland, oheň viditeľný aj z vesmíru požiare zo sucha ohrozujú 

mesto Christchurch, 

- lesné požiare v Indonézií v niektorých oblastiach Sumatry a Kalimantanu (Bornea) 

doslova katastrofálne, a to v dôsledku sucha, 

- 19.8.2018 Ohnivé peklo spustošílo Austráliu – 70 požiarov. 

https://greekcitytimes.com/2018/07/31/fires-burnt-1260-hectares-in-east-attica/


 

 

  

   Obrázok 3 Požiare na Slovensku.             Obrázok 4 Požiare vo svete. 

 

Požiare na Slovensku - Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie 

dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik 

požiarov. Na Slovensku boli zaznamenané veľké počty požiarov, ale ich hlavnou príčinou bol 

búrlivý homo sapiens sapiens svojou nezodpovednosťou, nedodržiaval pravidlá prírody.  

Extrémne nízke teploty   - 25.2. 2018 Tatranská Lomnica / - 27,2 stupňa Celzia od 

roku 1951 ešte take nízke teploty neboli/ a Liptovská Teplička / -23,4 stupňa Celzia /                         

10. augusta 2013 vedci   Antarktíde   namerali najnižšiu teplotu sveta    - 98 stupňov Celzia.   

 

                                                                                                                                                                         

Obrázok 5, 6 Požiare. 

 

b/ Zrážky: kvapalná podoba - dážď, pevná podoba- snehová vločka.                                           

Búrlivosť - veľmi veľa zrážok - lejak, alebo husté dlhotrvajúce sneženie,čo spôsobuje 

v živote človeka chaos . Ich dôsledkom sú povodne, lavíny, poľadovice.                                 

Dôsledok - Povodne  

Mimoriadne veľa zrážok viedlo v priebehu roka 2018 k niektorým vážnym povodňovým 

situáciám.    Príčinou bývajú dlhodobé intenzívne dažde, topenie snehu alebo ľadu, prekážky 

vo vodných tokoch ako sú nahromadenie dreva či ľadových krýh.   



- august 2018 v juhovýchodnej Indii (štát Kerala) najhoršie povodne v tejto časti Indie 

od 20. rokov 20. storočia, 

- v júni a v júli 2018  vážne povodne v západnej časti Japonska (v priebehu 48 hodín tu 

miestami spadlo až 1000 mm zrážok), 

- október 2018 povodne veľkého rozsahu v oblasti Stredomoria (najmä v Taliansku), 

- 19. 7. 2018 -záplavy a zosuvy pôdy    pri vodopádoch Studeného potoka vo Vysokých 

Tatrách, 

- 19. 7. - 3. 9. 2018 - východ zasiahli silné búrky, v okolí Košíc spôsobili veľké záplavy. 

 

Snehová pokrývka veľmi zaujímavá v zime v r.  2017-18 v oblasti západných Álp, kde 

napríklad vo Švajčiarsku (Arosa) zaznamenali historicky druhú najvyššiu snehovú pokrývku 

od decembra do februára – 5,3 metra.         

             

Obrázok 7 Povodeň.    Obrázok 8 Snehová pokrývka. 

 

c/ Búrka – Vietor 

Na Slovensku sa vyskytuje najčastejšie čiarový blesk, zriedkavo guľový blesk, ktorý 

vedci ešte nevedia vysvetliť. Búrková činnosť sa veľmi kamaráti s vetrom a zrážkami /vznik 

búrlivosti/ .                                                                                                                                 

Búrlivosť na Slovensku: 

1. 8. 2016 – Slovenskom sa prehnali extremné búrky, udrelo takmer 50 000 bleskov. 

  

Najväčšia búrlivosť sa prejavuje s nástupom jesene. Ide o tropické búrky hurikány, 

cyklóny a tajfúny. O tropickej búrke hovoríme vtedy,  keď  vietor dosiahne  rýchlosť cez 119 

km/h.                                                      

Tajfún - vzniká nad západnou časťou Tichomoria, teda východne od Ázie.                               

Tajfún Čebi zasiahol západ Japonska  /4. 9. 2018/.  



 

 

Hurikán - vzniká nad Atlantickým oceánom alebo vo východnej časti Tichého oceánu.           

Hurikán Florence / 11.9.2018/ v USA nariadili masové evakuácie. Medzičasom zosilnel na 

hurikán štvrtej kategórie, rýchlosť vetra  220 kilometrov za hodinu. 

Cyklón –  Najväčšie tropické cyklóny sa zvyčajne vyskytujú v severozápadnej časti 

Tichého oceánu, zatiaľ čo v Atlantickom oceáne sú približne dvakrát menšie. 

Cyklón Olívia / 1996/ najsilnejší vietor. 

Od 1. januára do 20.novembra 2018 - 70 tropických cyklónov / priemer je 53 / v severnej 

časti pologule hlavne v oblasti Pacifiku / tajfún Mangkhut,  tajfún Yutu /, cyklón Jebi, hurikán 

Florence, Michael. 

 

  

Obrázok 9 Tajfún v Japonsku.    Obrázok 10 Hurikány vo svete. 

 

 

 

Obrázok 11 Hurikán Florence. 

 



TORNÁDO - vzdušný vír, ktorý vyrastá z oblaku a v podobe chobota sa dotýka 

zemského povrchu. Najčastejším výskytom smrtonosných tornád na svete je americký 

stredozápad v čase od apríla do júna. 

    

Obrázok 12, 13 Tornádo. 

 

- 21.11. 2018 Talianskom sa prehnali 3 tornáda. V tomto roku sa vyskytlo 45 tornád. 

- 12. 7. 2017 apokalypsa v Rakúsku, tornádo spustošilo Viedeň. 

Na prudké búrky a tornáda si treba zvyknúť aj u nás. Vzdušné víry sú spojené  

supercelárnymi búrkami.  

- 4. 10. 2018 Východoslovenská nížina sa vyskytla supercelárna búrka, kde vietor bol 

vyvolaný tornádom. 

U nás sa najčastejšie vyskytujú víchrice – Orkány. Najväčšia kalamita v roku 2004 keď 

víchrica ničila Tatry. 

 

Obrázok 14 Orkán v Tatrách. 

 

 

 

 

https://www.cas.sk/fotogaleria/571636/extremne-vykyvy-pocasia-sa-budu-stupnovat-slovensko-ohrozuju-blesky-supercela-aj-tornado/2/


 

 

Búrlivé počasie v minulosti 

Aké dôsledky zanechalo počasie za posledných 10 rokov sme sa presvedčili. Naše 

bádanie pokračuje v minulosti. Pani učiteľka nás nasmerovala na internetovú stránku 

www.enviroportal.sk kde sme objavili zaujímavosti ohľadom Slovenska: 

 

Historické extrémy počasia na Slovensku 

Príroda sa s ľuďmi nemaznala ani pred stovkami rokov. Množstvo zaujímavých 

informácií súvisiacich s extrémnym počasím môžeme nájsť najmä v starých kronikách. 

Napríklad: 

• Rok 1135 – pre dlhotrvajúce sucho vyschol Dunaj tak, že sa dal prebrodiť. 

• Rok 1186 – po celej strednej Európe panovalo príjemné blaho, neslýchaná mierna  

           zima. Vo februári bolo možné nájsť jablká veľké ako lieskové orechy. V máji   

          dozrievalo ovocie a obilie. 

• Rok 1258 – v januári rozkvitli stromy, v máji sa už žalo a na konci júla vinobranie.  

• Rok 1473 – v júni až novembri bolo v okolí Levoče také sucho, že sa od slnečnej   

           páľavy lesy zapaľovali, na poliach sa aj korene vypálili. 

• Rok 1549 – v noci po Petrovi a Pavlovi sa Levočou prehnala búrka a padal ľadovec  

          veľkosti slepačích vajec, ba aj väčšie kusy. 

• Rok 1616 – v Trnave bol nedostatok vody, tráva sa na niektorých miestach zapálila a  

          pre veľké sucho vyhorela. 

• Rok 1641 – v auguste sa na Spiši vyskytla neslýchaná zima. Úroda sa úplne zničila,  

           zamrzlo 150 koní a dvaja pastieri. Padal sneh a na konároch sa tvorili „ciagle“. 

• Rok 1642 – v júni v okolí Spišského Podhradia napadlo na 2 rífy (118 cm) ľadovca 

veľkosti až ľudskej päste. Ľudia nemohli po hradskej (ceste) poriadne chodiť ani na druhý 

deň.                                                     

 

Vplyv človeka na počasie 

Keď si porovnáme život v minulosti, človek žil viac s prírodou. Rešpektoval ju. Životný 

štýl v súčasnosti takisto prispieva k zmene počasia. Môžeme spomenúť napr.:                                

a/ kanalizácia a odtok dažďovej vody . Ak by dažďová voda vsiakla do pôdy, znížili by sme 

produkciu tepla do atmosféry 

 b/ výrub lesov     

c/ chemické postreky  

http://www.enviroportal.sk/


d/ továrne, výfuky autá 

e/ častá výstavba domov 

f/ nesprávna recyklácia odpadu 

 

Výsledky 

Podľa získaných informácií sme zistili, že búrlivé  počasie našu Zem sprevádzalo od jeho 

vzniku. Zem je podľa nás  živá preto sa vyvíja a mení, čo spôsobuje búrlivosť. Najničivejšia 

búrlivosť je podľa nás spojenie búrky, vetra a dažďa – tropické búrky. Takisto svoj podiel 

majú vysoké teploty, čo spôsobujú suchá a horúčavy, ktoré znižujú fotosyntézu (a tým 

viazanie CO2), zvyšujú pravdepodobnosť lesných požiarov.  V súčasnosti je známe, že 

hurikán má i svoje dobré stránky. Zabezpečuje teplo a energiu na Zemi – z tropických oblastí 

do oblastí miernejšieho podnebia.  V daždi so sebou nesie vodu, čím v mnohých oblastiach 

ukončuje obdobie sucha. Pomáha udržiavať rovnováhu na zemi.            

Búrlivosť v minulosti spôsobovala príroda. V súčasnosti už zasahuje človek svojím 

moderným spôsobom života. Zabudol žiť viac s prírodou, prestal pozorovať a prispôsobovať 

sa. Búrlivosť je oveľa väčšia. Ale je to naozaj tak? O živote z minulosti sa dozvedáme len so 

starých kroník, listín. Informácie sa nešírili tak rýchlo a z každého kúta  Zeme. Nebola 

vyspelá technika a vystačili si len ústnym podaním. Veľa dokumentov sa stratilo, alebo 

zhorelo. Nech je ako chce vieme, že človek si všetko okolo seba ničí a spôsobuje zmeny. 

Stačí sa pozrieť okolo seba. Počasie sa nezbláznilo, je také aké bolo, je a bude. Len búrlivosť 

je častejšia. A čo človek? 

 

Záver 

V našej práci sme sa snažili priblížiť búrlivosť počasia. Našli sme veľa informácií a preto 

sme vybrali tie,  ktoré nás najviac zaujali. Uvedomili sme si šťastie, že žijeme na našom 

malom fliačiku v miernom podnebí bez častých prírodných pohrôm. Aj keď si užijeme svoje 

kalamity, ale nie v takom rozsahu. Ťažko by sme u nás objavili napríklad  tropické búrky. Ale 

ktovie, čo nám prinesie budúcnosť. Nič iné nám neostáva len si uvedomiť, že  človek 

k svojmu životu prírodu potrebuje, ale príroda človeka nie. 

 

Zoznam použitej literatúry 

Kirsteen Rogers, Laura Howell, , Alastar Smith , Philip Clark , Corinne Henderson, 2005 

: Školská encyklopédia čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Košice, 447 str. 
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Život holubov v meste a ich spolužitie 

s človekom 

TIMOTEJ ŠVEC 

 

Školiteľ: Mgr. Marcela Bajtošová, bajtošova@zsbenkova.sk, Základná škola 

Benkova 34, Nitra 

 

Úvod  

Medzi najrozšírenejšie mestské vtáky v Európe patrí holub, tzv. ferálny mestský holub. 

Nie je známe, ako vznikli mestské holuby, ale pravdepodobne vzišli z divo žijúcich holubov 

skalných a pridali sa aj poštové holuby, ktoré uleteli a nevrátili sa k majiteľovi. Poštové holuby 

boli v minulosti veľmi dôležitý komunikačný nástroj, nosili stovky listov. V súčasnosti sa však 

z dobre známeho pomocníka - holuba stáva často nepriateľom ľudí. Preto sa chcem bližšie 

pozrieť na tento problém.  

 

Život holubov v meste a ich spolužitie s človekom 

Spolunažívanie holubov a človeka siaha do dávnej minulosti. Vzťah ľudí k holubom je 

zmiešaný. Niektorí ich nenávidia, iní ich majú radi. Ľudia majú predsudky a strach, sú 

neinformovaní.  

Holuby sú vnímané ako lietajúca nákaza, pritom na Slovensku nebol nikdy potvrdený 

prípad, žeby sa niekto nakazil od mestského holuba. Strach podporujú aj firmy, ktoré ich 

odchytávajú a hubia. Tieto firmy šíria rôzne poplašné informácie o možných chorobách od 

holubov.  

Aj vtáky majú svoje choroby, ktoré však obyvateľov miest neohrozujú. Väčšinou sa 

chorobami vtákov nakazili ľudia, ktorí s nimi pracujú v hydinárni, chovateľských obchodov, 

holubiari, ktorí nedodržiavali hygienické zásady. Človek sa určite nenakazí žiadnou chorobou, 

keď pred ním na ulici preletí holub. Holub neprenáša ani vírus vtáčej chrípky. Problém môžu 

byť povaly, kde žijú veľké kolónie už veľmi dlho, hromadí sa tam ich trus a sú medzi nimi aj 

mŕtve vtáky, ale ani v takýchto prípadoch nebola zaznamenaná nákaza.  



Problém je aj vtedy, ak sa holuby veľmi premnožia, keď si ľudia všimnú znečistené mesto. 

 

Obrázok 1, 2 Holuby v meste. 

 

V posledných rokoch sa premnožené holuby objavujú nielen vo veľkých, ale aj v menších 

mestách, najviac na juhu a strede Slovenska. V mestách sa im darí, pretože tu majú dostatok 

potravy a zároveň nemajú prirodzeného nepriateľa. Do roka tak môže mať jeden pár za 

vhodných podmienok až šesť mláďat. Holub sa potom rozmnožuje do takej miery, ako to 

dovoľujú zdroje potravy alebo možnosti na úkryt či hniezdenie. 

 

Riešenia pre spolunažívanie holubov a ľudí 

a/ Holubník - Veľa ľudí, aj veterinári sa zhodujú, že rozumným riešením je vybudovanie 

takzvaných holubníkov, v ktorých  sa budú zhromažďovať holuby na jedno miesto, zabezpečia 

sa hygienické podmienky, postupne sa bude  obmedzovať rozmnožovanie a počty sa začnú 

postupne znižovať. Je to nákladné riešenie. Holubníky fungujú tak, že holubom sa vyčlení 

povala, kde sa vtáky prikrmujú a preto sa zhromažďujú z okolia. Holubníky sa pravidelne čistia 

a dezinfikujú. Vajíčka sa neustále odoberajú a nahrádzajú umelými, z ktorých sa nevyliahnu 

mláďatá. Tým sa zabraňuje rozmnožovaniu. Postupným starnutím holubov, úhynom a tiež 

lovom dravcov v okolí bude holubov menej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Holubník. 

 

b/ Vtáčia antikoncepcia je tiež riešenie, dáva sa do potravy, no prejaví sa až po 

niekoľkých rokoch. Je nákladná, dlhodobá a spomalí nárast počtu holubov, ale môže zasiahnuť 

aj iné druhy vtákov. 

c/ Odchyt - ďalší spôsob, ako znížiť počet holubov  Treba ho robiť pravidelne, aby sa 

holuby nepremnožili. Odchyt sa robí do pascí, alebo na nocoviskách. Chytené vtáky prezrú 

veterinári, choré utratia, zdravé vypustia ďaleko, aby sa nevedeli vrátiť na pôvodné miesto. 

Horšie podmienky na prežite znížia ich počet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Odchyt holubov. 

 

d/Častým riešením, býva zamedzenie prístupu holubov na miesta, kde ich nechceme 

pomocou sietí, ochranných ostňov, drôtov a zábran. Tieto znemožnia zosadanie na sochy či 

rôzne pamiatky, alebo prílet  na balkóny.  



 

 

 

 

Obrázok 5 Ochranné ostne proti holubom. 

 

e/Zvukové plašenie sa prejavilo ako neúčinné rovnako aj preháňanie a lovenie holubov 

sokoliarskymi dravcami. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6 Prístroj na zvukové plašenie holubov. 

 

f/Zlým riešením je umiestňovanie otráv. Je to nebezpečné pre iné živočíchy napr. dravce, 

mačky, psy, ale aj pre ľudí. Je to zároveň nezákonné. 

 

Mestské holuby neprikrmujme, ale buďme tolerantní k ľuďom, ktorí prikrmujú ostatné 

drobné vtáctvo počas zimného obdobia. Mali by sme holubov rešpektovať a nezabúdať, že 

pôvodné podmienky sme im zničili my vybudovaním sídlisk, tovární a ďalších betónových 

plôch. Ak chcú prežiť, nemajú na výber musia žiť aj v mestskom prostredí. Všetky druhy 

holubov a hrdličky, okrem mestských holubov, patria medzi zákonom chránené vtáky. 



 

Obrázok 7 S holubom v meste. 

 

Holub hrivnák 

V mestskom prostredí je však aj zopár druhov, ktoré pribúdajú. Príkladom je Holub 

hrivnák, ja som sa rozhodol pozorovať na chvíľu jeho život z okna našej školy. 

 

    

Obrázok 8, 9 Vajíčka a mláďatá Holuba Hrivnáka. 



 

Obrázok 10, 11 Holub hrivnák. 

 

 

 Obrázok 12, 13, 14 Denník. 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázok 15, 16 Výsledky pozorovania. 

 

 Záver  

V budúcnosti sa asi budú holubom odoberať vajíčka pomocou holubníkov. Aj keď viacerí 

ľudia na holuby nadávajú, ja som si našiel čas na pozorovanie a ukázať vám aj ich krásu.  
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Tri prírodné krásy Slovenska 

ELIŠKA BROSSMANNOVÁ, HANA MILOVÁ 

 

Školiteľ: Mgr. Marcela Bajtošová, bajtošova@zsbenkova.sk, Základná škola 

Benkova 34, Nitra 

 

Úvod 

Prečo sme si vybrali ako tému 3 prírodné krásy Slovenska? Vieme, že je to len malá časť 

z toho krásneho, čo môžeme na Slovensku nájsť. Chceli sme sa dozvedieť o našej prírode 

niečo nové a zaujímavé. A chceli sme nájsť také miesta, ktoré nie sú všeobecne  až tak známe. 

Ide o rôzne druhy prírodných krás, pretože každá časť prírody v sebe niečo skrýva a je niečím 

pekná. Naša príroda je veľmi rôznorodá a na krásne miesta bohatá. My vám predstavíme 

nádherné jazero, úchvatné vodopády . A aby to nebolo len o neznámych kúskoch našej 

prírodnej krásy, zahrnuli sme aj jednu unikátnu jaskyňu, ktorá je veľmi zaujímavá a vzácna, 

keďže na svete sa nachádzajú iba štyri podobného typu. Je to Ochtinská aragonitová jaskyňa. 

Zároveň chceme poukázať aj na vplyv človeka na prírodu. Jazero, ktoré opisujeme, vzniklo 

v dôsledku ľudskej činnosti, ťažby vápenca. Jaskyňa zase bola objavená pri razení banských 

chodieb. Je dôležité . aby sme sa naučili prírodné krásy nielen objavovať a spoznávať, ale aj 

chrániť a uchovávať.  

 

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA 

Jaskyňa leží v Slovenskom Rudohorí pri meste Jelšava. Bola objavená v roku 1954 pri 

ťažbe uhlia. Prístupová štôlňa sa nachádza vo výške 642 m. Priestory jaskyne vznikli 

činnosťou zrážkových vôd v kryštalických vápencoch. Teplota v jaskyni sa pohybuje okolo 

7,2°C až 7,8°C a relatívna vlhkosť v rozpätí 92% až 97%. Je zapísaná v zozname svetového 

dedičstva UNESCO. 

Ide o svetový unikát, jaskyňa je jednou z troch sprístupnených aragonitových jaskýň 

planéty /ďalšie dve sa nachádzajú v Mexiku a Argentíne/.Jej hodnotu vytvára aragonitová 

výzdoba (známy je najmä útvar Srdce Hrádku), ktorá je jediná svojho druhu v strednej 

Európe. Neprístupnými sestrami sú Bohemia na Novom Zélande a Emine Bojir Chasar na 

Kryme. 



Pár faktov o aragonite. Aragonit je minerál, chemicky uhličitan vápenatý – CaCO3. V 

ultrafialovom svetle často fluoreskuje. Môže mať rôzny tvar a výzor - stĺpovitý, kvapľovitý, 

vláknitý, lúčovitý alebo najvzácnejší, pripomínajúci koral (tzv. železný kvet).  Býva biely, 

bezfarebný, sivý, žltkastý, zelenkastý, modravý, podľa druhu prímesí. Tvorí sa z vodných 

roztokov s vysokým obsahom horčíka, železa a mangánu. 

V jaskyni sa zistili tri generácie aragonitu. Najstaršie sú mliečno zakalené obličkovité 

útvary (datovaný vek 121- až 138-tisíc rokov. Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, 

ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko decimetrov dlhých ihlíc –železný kvet (datovaný vek 

14-tisíc rokov). Aragonit druhej generácie stále dorastá, čím si udržuje bielu farbu a čistý 

vzhľad. Najmladšia generácia aragonitu, ktorý sa v súčasnosti tvorí vytvára drobné vejáriky 

(veľké 2 až 4 mm, miestami aj väčšie), ojedinele miniatúrne špirálovité útvary. 

Čo sa týka turizmu. Jaskyňa je sprístupnená verejnosti od roku 1972.Z celkovej dĺžky 

300 metrov je sprístupnených 230 metrov. Prehliadka trvá polhodinu. Jaskyňa je sprístupnené 

od apríla do septembra, prehliadky sa nekonajú v pondelok. Za rok 2018 jaskyňu navštívilo 

31 300 návštevníkov. Turisti si môžu kúpiť špeciálnu poštovú známku s aragonitovým 

srdcom.A pár zaujímavostí na záver . Za najkrajšie miesto sa považuje Sieň Mliečnej dráhy. 

Biele aragonitové strapce v pukline na strope žiaria vo svetle lámp ako hviezdy na Mliečnej 

dráhe. Počas prehliadky treba zdolať 104 schodov, do jaskyne sa vchádza tunelom dlhým 

300m. Aragonit nevytvára klasické stalagmity a stalaktity. Vytvára rôzne ihlice a špirály, 

Turisti si môžu kúpiť špeciálnu poštovú známku s aragonitovým srdcomktoré sa nápadne 

podobajú oceánskym koralom.  

                      

 

 

                                                                     

        

 

 

 

 

Obrázok 1 Špeciálna poštová známka s aragonitovým srdcom. 



 

 

  

Obrázkok 2, 3 Aragonit. 

 

           

      Obrázok 4 Najstaršia    Obrázok 5 Stredná generácia Obrázok 6 Najmladší  

        generácia aragonitu        aragonitu.     aragonit. 

 

 

HÁJSKE  VODOPÁDY 

Hájska dolina (krasová tiesňava) sa nachádza v národom parku Slovenský kras. Dlhá 

necelé štyri kilometre spája obce Háj a Hačava. Dolinou preteká približne 14km dlhý Hájsky 

potok, ktorý vďaka výškovým rozdielom až 300m vytvára v travertínových hrádzach na 

južnom konci tiesňavy (v oblasti od vrchu Čertov most k obci Háj) sústavu perejí, kaskád a 

vodopádov rôznej veľkosti.   

(Perej je niečo ako malá prekážka napr. v  podobe balvanov, ktorú musí prúdiaca voda 

prekonať ; od pereje sa kaskáda líši tým, že prekonáva vyšší výškový rozdiel a od vodopádu 

zas tým, že má väčšiu dĺžku.) 



 

Obrázok 7, 8 Hájske vodopády. 

 

Ako sa dostať k Hájskym vodopádom: 

Údolím ( Hájskou dolinou ) vedie cesta pre autá, ktorá spája obe obce – obec Háj a obec 

Hačavu. Na vodopády nachádzajúce sa neďaleko tejto cesty poukazujú z tejto asfaltovej cesty 

tri smerovníky informujúce o štyroch najväčších vodopádoch. Cez Hájsku dolinu (po 

asfaltovej ceste) prechádza tiež žltá turistická a červená cykloturistická trasa.      

Ak idete k vodopádom autom, zastaviť môžete len pri druhom smerovníku (nachádza sa 

tu odbočka na Veľký Hájsky vodopád). Pri prvom turistickom smerovníku (nachádza sa tu 

odbočka k Dolnému Hájskemu vodopádu) platí zákaz zastavenia. Malé parkovisko sa 

nachádza aj priamo v doline medzi oboma spomínanými smerovníkmi. Pri Čertovom moste je 

tiež možnosť odstavenia auta. K vodopádom sa dá dostať aj pešo z obce Háj po lesnom 

chodníku, ktorý začína pri poslednom dome na severnom okraji obce. Táto cesta vedie skoro 

k všetkým vodopádom. Horný Hájsky vodopád je prístupný len od asfaltovej cesty. Pri 

Veľkom  Hájskom vodopáde sa nachádza altánok, lavičky a ohniská. Lavička sa nachádza aj 

pri Stredom Hájskom vodopáde. 

Popis: 

Hájske vodopády sú nazývané aj vodopády Hájsky jarok. Počet vodopádov sa zdroj od 

zdroja líši. V dostupných informačných materiáloch a na webových stránkach sa ich počet 

uvádza od  osem do desať podľa toho, či medzi vodopády počítate aj väčšie pereje (asi pri 

dvoch by sa totiž dalo diskutovať o tom, či sú to vodopády, alebo väčšie pereje).  

Vodopády sa valia z travertínových hrádzí. Nie sú len dielom prírody, ale  čiastočne sú aj 

výtvorom ľudských rúk, ktoré v minulosti z tejto oblasti ťažili travertín – horninu využívanú 

ako stavebný materiál.  

Vodopády majú vlastné mená. Smerom z obce Háj do obce Hačava ide o: 



 

 

1. Dolný Hájsky vodopád – výška 5m (od asfaltovej cesty označený ako vodopád č. 1), je 

najnižšie položený 

2. Hájsky vodopád Veľký most – výška 3m 

3. Malá Hájska kaskáda (alebo aj Hájsky vodopád Malý perej) – výška asi 2m 

4. Hájsky vodopád Malý most – výška asi 3m 

5. Hájsky vodopádik – výška  1.5m 

6. Kamenný žľab – výška necelých 1,5m, najmenší z Hájskych vodopádov  

7. Smaragdový vodopád – výška 1,8m 

8. Veľký Hájsky vodopád – výška 7m,najvyšší z Hájskych vodopádov (od asfaltovej 

cesty označený ako vodopád č. 2) 

9. Stredný Hájsky vodopád – výška 6m (od asfaltovej cesty označený ako vodopád č. 3), 

tento vodopád tvorí skala v tvare písmena „J“ 

10. Horný Hájsky vodopád  - výška asi 5,5m (od asfaltovej cesty označený ako vodopád 

č. 4), je najvyššie položený. 

 

BEŇATINSKÉ JAZERO  

Ak sa rozhodnete navštíviť jazero Beňatina a vidieť jeho krásu na vlastné oči, naskytne 

sa vám pohľad, ktorý pripomína scenériu z filmu. Na Slovensku je to síce pomerne neznáma 

lokalita, no turistom a nadšencom prírodných krás má veru čo ponúknuť. Malé travertínové 

jazierko Beňatina je skutočný slovenský unikát. Táto prírodná pamiatka sa nachádza v okrese 

Sobrance medzi dedinami Beňatina a Inovce a pripomína Plitivické jazerá v Chorvátsku.  

Geologicky ide o najvýchodnejšie položenú travertínovú lokalitu na Slovensku, ktorá v 

nie až tak dávnej minulosti slúžila ako kameňolom. Ťažil sa tu vápenec. Keď sa s ťažbou 

skončilo, spodná voda prerazila na povrch, lom zaliala a vzniklo tak krásne jazero s 

neobvyklou farbou. Na 10 metrov vysokých útesoch je zaujímavo sfarbený vápenec, jeho 

červenohnedé sfarbenie má predstavovať 5 metrov vysoký odtlačok (skamenelinu) pravekej 

veľryby, ktorá akoby sa vrhala hlavou dolu do vody. Väčšine ľudí to skôr pripadá ako 

náhodne vytvorený obraz zo sfarbeného vápenca. Oficiálne je tu vyhlásený zákaz kúpania, 

mnohí však neodolajú a kúpu sa na vlastné riziko. 

             



      

Obrázok 9 Plitvické jazerá.   Obrázok 10 Beňatinské jazero. 

 

Výsledky mapovania – Ako vplýva človek na prírodnú krásu 

Ochtinská aragonitová jaskyňa -Ľudia ovplyvňujú stav jaskyne. Jednak dochádza 

k zmene zloženia vzduchu. Vybudovanie pôvodnej vstupnej štôlne zmenilo mikroklímu v 

jaskyni. Dodatočne sa museli vybudovať špeciálne protiprievanové dvere. Počet 

návštevníkov musí byť presne stanovený a nesmie sa prekročiť. Skvapalnenie vodných 

pár nasýtených oxidom uhličitým, ktorý vydychujú návštevníci by viedlo  k deštrukcii 

aragonitu. Okrem toho dochádza aj k mechanickému narušeniu. V rokoch 1954 až 1956 

nebol vstup do jaskyne / vtedy štôlne/ riadne zabezpečený a dochádzalo k odlamovaniu 

aragonitovej výzdoby. Dnes je celý navštevovaný priestor kontrolovaný špeciálnymi 

kamerami. Poškodenie výzdoby jaskyne sa považuje za trestný čin . 

Hájske vodopády - vplyv na človeka:  ukryté v lesoch Hájskej doliny patria k 

najkrajším prírodným výtvorom v Slovenskom krase. Prechádzka lesom popri potoku, 

šum padajúcej vody a krása prírody majú pozitívny vplyv na človeka. Keďže sila 

vodopádov závisí hlavne od množstva zrážok, vodopády lákajú turistov hlavne v jarnom 

období, keď je dostatok vody a Hájsky potok je rozvodnený. Svoje čaro majú Hájske 

vodopády aj v zime, keď mrzne. Vodopády vtedy zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a 

cencúle. V horúcom lete poskytujú chladnejšie a vlhkejšie prostredie. Vodopády sa teda 

neustále menia, sú iné počas suchého leta, ale vedia byť aj poriadne dravé počas 

výdatných jarných dažďov.    

V Hájskej doline sa vyskytuje veľa vzácnych rastlín a živočíchov. Vápencové 

podložie Hájskej doliny dokáže zaujať aj tým, že sa v jeho okolí nachádza veľa fosílií 

(skamenelín) prevažne s odtlačkami rastlín. 

 

 



 

 

Záver 

Dúfame, že sa nám podarilo opísať pár pekných miest a možno dať pár tipov na 

výlet. Je dôležité, aby sme našu prírodu spoznávali , ale aj chránili a správali sa k nej 

vždy s úctou a pokorou, aby nám vydržala čo najdlhšie. A my sa tešíme kedy si tú krásu 

osobne pozrieme.  
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Exotické ovocie 

Simona Mráziková a Christian Bori 

 

Školiteľ: Ingrid Macáková, macakova@zsbenkova.sk, Benkova 34, Nitra 

 

Úvod 

Možno vás zaujalo ovocie nevšedných tvarov a farieb a chceli by ste vyskúšať, ako chutí. 

Mnohí z našich známych boli na dovolenke v exotickej krajine a tam im boli ponúknuté rôzne 

druhy ovocia, ktoré u nás bežne nerastú. Sú pre nás zvláštne farbou, tvarom (kiwano), chuťou, 

prípadne zaradením k druhom (napr. Pitahaya-Dračie ovocie). Preto vás chceme oboznámiť 

s druhmi ovocia, ktoré nie sú zvyčajné pre každodenné jedenie. Exotické ovocia nám môžu 

pomáhať pri chorobách, kedy okrem zlepšenia imunity, nálady a trávenia je zaručených ešte 

veľa iných pozitívnych vlastností pre naše telo, ale na druhej strane nám môžu vyvolať aj 

alergické reakcie, najmä kiwi, mango, figy, banán, ananás. Mandarínky, pomaranče, 

grapefruity či ananásy iste poznáte. Dnes vám povieme niečo o zaujímavejších druhoch  ovocia 

na svete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Exotické ovocie. 

 

Cieľ projektu 

Cieľom nášho projektu bolo zistiť, koľkí z našich spolužiakov poznajú netradičné exotické 

ovocia (ako vyzerá, chutí a či majú nejaké informácie o exotickom ovocí). V našom 

projekte sme sa chceli dozvedieť, koľkí naši spolužiaci sa snažia experimentovať 

s exotickým ovocím a chcú mu príjsť na chuť. 



Netradičné exotické ovocia 

1. Rajčiakovec repový - Pestuje sa pre svoje plody, ktoré v 

zrelosti voňajú po ananásu či jahode a obsahujú vitamín C a veľa 

ďalších, pre telo potrebných vitamínov a minerálov. Dužina je 

trochu kyslejšia. Plody možno konzumovať surové, napríklad 

posypané cukrom, soľou alebo korením a prípadne po rozpolení 

grilovať ako zeleninu. Pred konzumácii je nutné stiahnuť horkú 

šupku, najlepšie ponorením do horúcej vody. G 

2. Guava - Ovocie je vybavené imunostimulačnými, 

protirakovinovými a protizápalovými vlastnosťami. Ak sa 

guava spotrebováva nadmerne, môže dôjsť k poruche trávenia. 

Buďte opatrný pri jedení tohto ovocia je potrebné pre alergie. 

Vzhľadom k tomu, guava je jedlý, môže byť ovocie jesť ako 

jablká. Môžete variť rôzne pochúťky, robiť polotovary. Zo 

sušenej guaveovej buničiny produkujeme syry. Je to veľmi 

chutná orientálna sladkosť. 

3. Cukrové jablká - Sú vynikajúcim zdrojom silného 

antioxidantu - vitamínu A, ktorý vám pomôže získať lesklé 

vlasy a zdravú, mlado vyzerajúcu pleť. Tradičná medicína 

používa dužinu na kožné problémy, najmä vredy. Nie 

každý chce schudnúť. Faktom je, že existuje veľa ľudí, 

ktorí majú problémy pribrať. Tieto plody dodajú telu 

zdravé kalórie, pretože na rozdiel od mnohých nezdravých potravín a nápojov neobsahujú 

rafinované cukry. 

4. Čierna sapota - obsahuje až štyrikrát viac 

vitamínu C, než bežný pomaranč. Telo je čierne, želé, 

príjemné na chuť a vôňu, pripomínajúce čokoládu. Vo 

vnútri ovocia sa nachádzajú malé semená hnedej farby. 

Ovocie sa je iba čerstvé a konzumuje sa iba dužina, 

ktorá kým je nezrelá je biela a postupne tmavne až 

chuťou, vôňou a štruktúrou pripomína čokoládový 

puding. V krajinách, kde sa pestuje, sa zvykne používať aj namiesto čokolády. 

Rajčiakovec Repový 

Guava 

Cukrové jablká 

Čierna sapota 



5. Ackee - pochádza pôvodne zo západnej Afriky a stalo 

sa národným ovocím Jamajky.  Na konzumáciu je určená len 

dužina pretože tmavá bobuľa (semeno) a šupka na ovocí 

obsahujú jedovatý hypoglycín. Toto ovocie sa preto 

konzumuje iba keď je dobre dozreté a neodporúča sa ho 

otvárať násilne. 

 

Metodika práce 

Náš výskum sa konal na základnej škole Benkova a prebiehal v týždni od 04.03 až do 

08.03.2019. Spolupracovali sme so spolužiakom, ktorý fotografoval výskum. V našom 

výskume išlo o to, že sme našim spolužiakom dali ochutnať štyri exotické ovocia, ktoré 

sme si vopred pripravili. Následne nám mali povedať prvú chuť a poslednú chuť, ktorú v 

tom ovocí cítili. Taktiež respondenti priraďovali neočistené ovocie ku nakrájanému. 

 

Metódy a postupy 

1. opis – každé z ovocí by sme chceli takto opísať, oboznámiť sa s informáciami 

o ňom a ukázať Vám, ako vyzerá. 

 

Mango 

Latinský názov: Mangifera indica 

Chuť: pripomína broskyňu, nektárinku, niekedy ananás a žltý melón 

Výskyt: tropické oblasti 

Pôvod: pochadzá z južnej a juhovýchodnej Ázie 

Mango je najlepšie jesť, keď je čerstvé, mäkké na dotyk. Väčšinou sa používa do 

ovocných šalátov. Ale aj varené v jedlách, je tiež vhodné na kompóty a býva používané 

ako príloha k mäsu. 

 Plody sú o veľkosti cca 10 až 15 cm. Mango je zafarbené do zelena, žlta až červena. 

V strede sa nachádza ploché drevnaté semeno. Mango je veľmi bohaté na vitamíny.  

Ackee 



Obsahuje vitamín C, niektoré vitamíny B, vitamín A a E. Mango je tropický strom. 

Dožíva sa až do veku 350 rokov. Narastá do výšky až 30 metrov.  

 

Obrázok 2 Mango. 

 

Granátové jablko 

Latinsky: Punica granatum 

Chuť: aromatická ovocie zo sladkokyslou chuťou 

Výskyt: Stredozemné more, India, USA a po celej Ázii 

Pôvod: pochádza z malého ostrova Sokotra u pobrežia Somálska 

Až 12 cm v priemere veľký plod so zaguľateným  šesťuholníkovým tvarom. Pod tlstou, 

tvrdou šupkou  je šesť až dvanásť puzdier, v ktorých sa nachádza semená so sladkým, 

červeným, bielim či ružovým obale. Celkový počet semien v jednom plode presahuje 600 

semien.  

Granátové jablko obsahuje veľké množstvo sodíku a cukrov. Z vitamínov sú významné 

zastúpenia vitamín B, C a E. V menšom zastúpení je tam vitamín A. Šupka granátového jablka 

a vnútorné steny plodu majú vysoký obsah horkých látok (kyselina tanínová). Dôležitá na 

tvorbu červených krviniek je meď, krvný tlak znižuje draslík. Oba prvky nám granátové jablko 

ponúka.  

Granátové jablká sú významné pri liečení podráždeného tráviaceho systému, ale starovekí 

Egypťania ich používali aj inak. Semienka rozomleli a pridaním vosku vytvorili akési vaginálne 

čipky. Podľa odborníkov nešlo len o mechanickú ochranu, pretože pre vysoký obsah prírodného 

estrogénu mali čipky z granátových jabĺk zabraňoval už samotnej ovulácii. 



Obrázok 3 Granátové jablko. 

 

Nashi 

Latinsky: Pyrus pyrifolia 

Chuť: chutná ako sladká hruška 

Výskyt: Japonsko, Čína 

Pôvod: Japonsko, Čína 

Plody Nashi sú žlté a pevné, podobajú sa jablku. Majú najčastejšie guľovito oválny tvar, 

niekedy mierne sploštený s dlhou stopkou. Aj keď plody niektorých odrôd môžu dosiahnuť 

hmotnosť až jeden kilogram. Šupka je väčšinou bronzovo zlatej farby, býva suchá a silná. 

Dužina je biela, chrumkavá ale zároveň šťavnatá, sladká a málo kyslá. V strede plodu je 

niekoľko čiernych zrniečok. 

Obsahuje veľa vitamínov. Vitamín B,C,E a dokonca aj K, je močopudný, zmierňuje kašeľ 

a čo je zaujímavé eliminuje účinky alkoholu. Nervový systém poteší prísun horčíka. Pomôže 

vám omladnúť so selénom, spevní kosti vďaka vápnik. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Hruška Nashi. 

 

Zlaté kiwi 

Latinsky: kiwi auream 

Chuť: chuťovo je viac sladšie a jemnejšie od normálneho kiwi 

Výskyt: Japonsko, Grécko, Francúzsko, USA 

Pôvod: Čína 

Kiwi je extra zdrojom vitamínu C. Obsahuje ho niekoľko násobne viac ako väčšina bežne 

dostupného ovocia. Napríklad 100g kivi (asi 1 kus) obsahuje odporúčanú dennú dávku vitamínu 

C pre dospelého človeka. Nielen preto je však tak zdravé a pre telo prospešné. Obsahuje aj 

veľké množstvo ďalších vitamínov. 

Konzumovanie Kivi pôsobí ako prevencia proti infekciám a posilňuje imunitu. Dokonca 

urýchľuje metabolizmus a produkciu hormónov, taktiež podporuje rast kostí. Štúdia dokazujú, 

že kiwi taktiež pomáha pri krvácaní ďasien a pri paradentóze. Taktiež toto ovocie stimuluje 

činnosť svalov, posilňuje cievy a väzivovú tkaninu. Vrcholový športovci konzumujú Kiwi za 

účelom získavania energie, a taktiež z dôvodu že vitamín C v spojení s horčíkom zaisťujú 

metabolické procesy v našom organizme a taktiež stimuláciu svalov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Zlaté kiwi. 

 

2.  dotazník – naši spolužiaci vyplňovali internetový dotazník na stránke Edupage ZŠ 

Benkova. V dotazníku sa nachádzalo 8 otázok s výberom troch možností. Výsledky 

uvádzame v prílohe. 

3. výskum – na základe výsledkou dotazníka sme zisťovali či naši spolužiaci skutočne 

opísané ovocie poznajú v realite. Ďalej sme zisťovali, ako im chutí. Jednotlivé chute boli 

u každého individuálne a nie vždy totožné s reálnou chuťou. 

 

Výsledky 

Na grafoch vidíme výsledky nášho dotazníka s ovocím. Na pravej strane grafu vidíme päť 

chutí  (kyslá, sladká, horká, šťavnatá, trpká).   

 

Graf 1 Výsledky manga v prvej chuti. 

Kyslá
53%

Sladká
27%

Horká
7%

Trpká
13%

MANGO PRVÁ CHUŤ



U manga prekvapivo povedalo šesť respondentov že ich prvá chuť je kyslá. Štyria 

povedali že ich prvá chuť bola sladká, dvaja povedali že prvá chuť je trpká a u jedného 

bola chuť horká.  

 

Graf 2 Výsledky u manga v poslednej chuti. 

 

U manga v poslednej chuti povedalo šesť respondentov že i chuť bola kyslá. Siedmi 

povedali že ich posledná chuť bola sladká, jeden mal poslednú chuť horkú a  jeden mal 

poslednú chuť trpkú. 

 

Graf 3 Výsledky zlatého kiwi v prvej chuti. 
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U zlatého kiwi v prvej chuti povedalo desať spolužiakov že i chuť bola sladká. Dvaja 

povedali že ich prvá chuť bola horká. U jedného spolužiaka bola prvá chuť horká. Jeden 

spolužiak povedal že jeho prvá chuť je trpká a ďalší povedal že prvá chuť je kyslá.  

 

Graf 4 Výsledky zlatého kiwi v poslednej chuti. 

 

V zlatom kiwi v poslednej chuti povedali siedmi že i chuť bola sladká. Traja povedali 

že ich posledná chuť bola horká. Dvaja povedali že mali šťavnatú chuť. Jeden povedal že 

jeho chuť bola kyslá a dvaja povedali že poslednú chuť mali trpkú. 

 

Graf 5 Výsledky granátového jablka v prvej chuti. 
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V granátovom jablku v prvej chuti povedalo deväť spolužiakov že i chuť bola sladká. 

Dvaja povedali že ich prvá chuť bola horká. U jedného spolužiaka bola prvá chuť 

šťavnatá.Traja naši spolužiaci povedali že cítili ako prvú chuť kyslú.  

 

Graf 6 Výsledky granátového jablka v poslednej chuti. 

 

V poslednej chuti u granátového jablka nám siedmi povedali že mali horkú chuť. Traja 

že ich chuť bola sladká, jeden nám povedal že mal ako poslednú chuť kyslú. Dvaj mali 

poslednú chuť trpkú a ďalší dvaja mali poslednú chuť šťavnatú. 

 

Graf 7 Výsledky zlatého kiwi v prvej chuti. 
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V prvej chuti u hrušky nashi nám jedenásti povedali že mali sladkú chuť. Dvaja mali 

ako prvú chuť horkú a ďalší dvaja mali ako prvú chuť u hrušky nashi šťavnatú. 

 

Graf 8 Výsledky nashi v poslednej chuti. 

 

Pri poslednej chuti u Nashi mali deviati respondenti chuť sladkú. Jeden mal ako 

poslednú chuť trpkú, dvaja mali šťavnatú chuť a traja spolužiaci mali ako poslednú chuť 

horkú. 

 

Záver 

Zistili sme, že väčšina, našich spolužiakov nekonzumuje exotické ovocie a ani sa o tieto 

druhy ovocia nezaujíma. Je to škoda, pretože toto ovocie obsahuje veľa nám prospešných 

vitamínov, antioxidantov a mnoho iných látok, ktoré pôsobia napr. na zrak, trávenie, na 

ukľudnenie,..... Väčšina pozná iba základne exotické ovocia ako je napríklad mango, banán, 

ananás,... . Keď sme našim spolužiakom dávali ochutnať tieto ovocia, skoro všetci si na nich 

pochutnali. 
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   Obrázok 6 Nakrájané ovocie. 
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Zdravé a nezdravé potraviny 

Lenka Lalková, Svetlana Lalková, Dominika Kelemenová, Viliam 

Ruman 

 

Školiteľ:  Ing. Dana Lalková, lalkova@2zslv.sk, Základná škola, Ul. sv. Michala 

42, 934 01 Levice 

 

Úvod 

Moderná strava obsahuje veľa rafinovaných potravín. Sú to potraviny zbavené svojich 

prirodzených výživných hodnôt – vitamínov, minerálov a vlákniny. Stávajú sa 

koncentrovanejšie, neprirodzene sladšie. Také sú napríklad rafinovaný biely cukor a biela 

múka. Taktiež rôzne prísady a konzervačné látky nepriaznivo ovplyvňujú zdravie. 

Potravinársky priemysel povoľuje viac ako 3000 prídavných látok, ktoré sa môžu pri 

spracovaní potravín používať. Sú to rôzne chemické látky – farbivá, sladidlá, umelé príchute, 

dusičnany, dusitany, konzervanty, kyseliny. Všetko pre náš organizmus umelé látky, ktoré 

musí naše telo spracovať. Môžu spôsobovať alergické reakcie, zaťažujú našu pečeň a 

zažívacie orgány. U detí môžu viesť k hyperaktivite a poruche učenia. Treba čítať etikety na 

obaloch potravín. Aj keď žijeme v rýchlej dobe, treba si uvedomiť, že najzdravšia je domáca 

príprava jedla. Malo by sa používať čo najmenej polotovarov a prísad. 

Nie je jednoduché jesť iba zdravé potraviny a dodržiavať racionálne stravovanie, ale 

čoraz viac ľuďom záleží na tom, čo potraviny obsahujú. Avšak, napriek veľkej 

informovanosti, ľudia stále považujú niektoré nezdravé potraviny za zdravé a výživné. 

Pre túto tému sme sa rozhodli, pretože sme si všimli, že naši spolužiaci sa nezdravo 

stravujú. 

Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo vytvoriť zbierku pokusov, ktorými vieme 

dokázať čo sú zdravé a čo nezdravé potraviny.  

 

Delenie potravín 

• Zdravé potraviny nám dodávajú potrebnú energiu, podporujú vitalitu a znižujú stres. 

Podporujú  schopnosť myslieť a spomaľujú starnutie. Zdravé potraviny nám pomáhajú udržať 

si zdravie.  



 

 

 

Obrázok 1 Zdravé potraviny. 

 

• Nezdravé potraviny spôsobujú únavu, malátnosť  a nesústredenosť. Spôsobujú 

zhoršenie imunity, rýchlejšie starnutie a mnohé závažné ochorenia. 

 

Obrázok 2 Nezdravé potraviny. 

 

Éčka v potravinách 

Prídavná látka v potravinách je zložka potraviny, ktorá sa nepoužíva samostatne ako 

potravina, ale zámerne sa pridáva do potraviny bez ohľadu na jej výživovú hodnotu z 

technologických dôvodov, napr. pri výrobe. 

 



 

 

 

Obrázok 3 Éčka v potravinách. 

 

 

Obrázok 4 Nezdravé potraviny. 

 

Metodika práce 

Výskum prebiehal Na 2. ZŠ v Leviciach v chemickom laboratóriu.  

Ako nezdravé potraviny sme si vybrali Coca-Colu a Skittlesky, lebo sme usúdili, že 

obsahujú farbivo. Prítomnosť farbiva sme si zaumienili dokázať pokusmi.  

Ako zdravé potraviny sme si vybrali citrón, paradajku a papriku. Zisťovali sme v nich 

prítomnosť vitamínu C. 

Nakoniec sme ešte ďalšími pokusmi dokázali prítomnosť glukózy v mede a fruktózy 

v mandarínkovej šťave a citróne.  

 

Pokus č. 1 – skúmanie farbiva v Coca-Cole a meranie jej pH  

Pomôcky a chemikálie: aktívne čierne uhlie – tablety CARBOSORB, laboratórny 

stojan, kruh, držiak, sklená tyčinka, trecia miska, sklená tyčinka, filtračný lievik, filtračný 

papier, strička, 2 kadičky, univerzálne  indikátorové pH papieriky, pH meter, Petriho miska 



Postup: V trecej miske sme si rozdrvili čierne uhlie. Do kadičky sme si naliali Coca-

Colu, nasypali do nej čierne uhlie a zamiešali sklenou tyčinkou. Zostavili sme si filtračnú 

aparatúru a zmes sme prefiltrovali. Filtráciu sme opakovali celkom trikrát.  

Nakoniec sme si do Petriho misky naliali Coca-Culu a zmerali jej pH pomocou pH 

metra, aj pomocou univerzálneho indikátorového pH papierika. 

Pozorovanie: Filtrát bol čoraz bledší. Po treťom filtovaní bol celkom priesvitný 

sirupovitého vzhľadu a mierne zapáchal ako chemikália. Hodnota pH nameraná pomocou pH 

metra bola 2,61 a pomocou pH papierika bola 3. Prostredie teda bolo kyslé.  

Odôvodnenie:  Aktívne čierne uhlie má veľmi dobré adsorbčné schopnosti. Pričom 

adsorbcia znamená naviazanie látky na inú látku. Farbivo z Coca-Coly sa naviazalo na 

aktívne čierne uhlie.  

Záver: Po preštudovaní etikety na Coca-Cole sme zistili, že obsahuje kyselinu 

fosforečnú, čoho dôkazom bolo aj namerané kyslé prostredie. Toto prostredie škodí našim 

zubom a prekysľuje náš organizmus. Taktiež zápach získaného filtrátu bol dôkazom toho, že 

Coca –Cola je nezdravá potravina.  

     

Obrázok 5 Študovanie etikety. 

 

Pokus č. 2 – Farbivá v Skittes 

Pomôcky: cukríky Skittles, strička, voda, Petriho miska 

Postup: Do Petriho misky sme po okrajoch poukladali Skittlesky tak, aby sa farby pri 

sebe striedali. Skittlesky sme zaliali vodou pomocou stričky a pozorovali sme, čo sa stane. 

Pozorovanie: Každá Skitteska „pustila“ farbu, pričom farby sa nezmiešali. 



 

 

 

Obrázok 6 Farbivá v Skittles. 

 

Odôvodnenie a záver: Cukor sa pohybuje z miesta s vyššou koncentráciou ( z povrchu 

Skittles ) na miesto s nízkou koncentráciou cukru – do vody. Spolu s rozpusteným cukrom sa 

pohybovalo aj farbivo. Pri viac ako jednom cukríku, ktoré boli umiestnené do Petriho misky 

sa farby nezmiešali, pretože keď prišli do styku je koncentrácia cukru približne rovnaká. Preto 

sa farby nezmiešali. Usúdili sme teda, že kvôli prítomnosi farbiva Skittelsky nie sú zdravou 

potravinou. 

 

Pokus č. 3 – Zisťovanie C vitamínu v potravinách 

Pomôcky a chemikálie: 1% roztok manganistanu draselného, skúmavky, stojan na 

skúmavky, pipeta, chemická lyžička, pH papieriky, kadičky, digitálna váha, citrón, paradajka, 

paprika, trecia miska, Petriho miska, kadička.  

Postup: Zarobili sme si 1% roztok manganistanu draselného, Do trecej misky sme dali 

paradajku a papriku a do kadičky sme vytlačili šťavu z citróna. Paradajku a papriku sme 

roztlačili. Všetky tri vzorky sme dali do skúmaviek a do každej skúmavky sme následne 

pridali pomocou pipety  po 3 cm3 roztoku manganistanu draselného. 



 

Obrázok 7 Pridávanie roztoku manganistanu draselného. 

 

Pozorovanie: Vzorky sa nám odfarbili.  

 

Obrázok 8 Odfarbenie vzoriek. 

 

Odôvodnenie a záver: Potraviny, v ktorých sa nachádza vitamín C sa po reakcii s 

manganistanom draselným odfarbia. Tie, ktoré ho neobsahujú sa neodfarbia. Usúdili sme 

teda, že dané vzorky obsahujú vitamín C, teda sú zdravé.  

 

Pokus č. 4 – Dôkaz glukózy a fruktózy 

Pomôcky a chemikálie: med, šťava z citróna a mandarínky, 3 skúmavky, stojan na 

skúmavky, chemické kliešte, liehový kahan, zápalky, 10% roztok hydroxidu sodného, 5% 

roztok modrej skalice. 

Postup: Pripravili sme si 5% roztok modrej skalice – Fehlingovo činidlo I a 10% roztok 

hydroxidu sodného – Fehlingovo činidlo II. Do skúmaviek sme dali šťavu z citróna, 

mandarínky a do tretej med. Do každej skúmavky so vzorkou sme pridali 1 cm3 roztoku 



 

 

modrej skalice a 3 cm3 roztoku hydroxidu sodného. Každú vzorku sme nahriali nad 

plameňom liehového kahana.  

 

Obrázok 9 Nahrievanie vzoriek. 

 

Pozorovanie: med sa sfarbil na karmínovočervenú farbu, mandarínková šťava sa tiež 

sfarbila do sýtejšej oranžovej, ale citrón farbu nezmenil. Usúdili sme, že pokus s citrónom 

nám nevyšiel kvôli nízkemu obsahu fruktózy.  

 

Obrázok 10 Výsledky pokusu. 

 

Odôvodnenie a záver: Redukciu sacharidov spôsobila redukcia meďnatých katiónov na 

meďné, čím vznikne zrazenina oxidu meďného.  

 

 



Výsledky 

Nakoľko všetky naše výsledky pokusov sme v práci podložili nafotenou 

fotodokumentáciou, tu už len zhrnieme pomocou tabuľky, ktoré potraviny sme skúmali a kam 

sme ich zaradili – či medzi zdravé alebo nezdravé.  

 

 Zdravé 

potraviny 

Nezdravé 

potraviny 

Čo sme 

objavili 

Poznámka 

autorov 

Coca - 

Cola 

 X Obsahuje 

farbivo 

 

Skittles  X Obsahuje 

farbivo 

 

paradajka X  Obsahuje 

vitamín C 

 

paprika X  Obsahuje 

vitamín C 

 

citrón X  Obsahuje 

vitamín C 

 

med X  Obsahuje 

glukózu 

Nemôžeme 

ale 

skonzumovať 

veľké množstvo 

mandarínk

a 

X  Obsahuje 

fruktózu 

 

Tabuľka 1 Výsledky pokusov. 

 

Záver 

Vybrané pokusy, ktorými sme zisťovali, či sú potraviny zdravé alebo nezdravé, sa nám 

veľmi páčili. Najviac sa nám páčila práca v tíme, veselé zážitky pri fotení členov tímu. Všetky 

obrázky, ktoré sme použili v prezentácii sme si odfotili sami.  

Naučili sme sa ale zároveň aj zodpovednosti pri práci, napr. keď sme nahrievali vzorky, 

museli sme byť pozorní. Tiež tvorba prezentácie bola tímovou záležitosťou.  

Myslíme si, že naša zbierka pokusov, ktorú sme vytvorili by mohla byť vhodnou 

pomôckou pre školy napr. pri realizácii Svetového dňa výživy, ktorý je 16. októbra, ale 



 

 

pomohla by možno aj  v rámci triednických hodín učiteľov zo žiakmi, aby žiaci prestali piť 

Coca-Colu, alebo sa dozvedeli o prítomnosti veľkého množstva farbív v cukríkoch Skittles, 

aby vedeli, že aj ovocie obsahuje cukor ovocný – fruktózu a med zasa cukor hroznový – 

glukózu.  

V budúcnosti by sme chceli pokračovať vo výskume, zamerali by sme sa na zistenie 

obsahu cukru v potravinách  a výskum by sme vylepšili tým, že by sme sa šli pozrieť priamo 

do podniku, kde dané nezdravé potraviny vyrábajú.  

Výskum aj nám členom tímu pomohol tým, že sa budeme snažiť viac vyhýbať 

nezdravým potravinám.  
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Vplyv fajčenia na ľudský organizmus 

Sabina Mária Prištiaková 

 

Školiteľ:  Mgr. Erika Boldišová, boldisovaerika@gmail.com, Základná škola 

Andreja Kmeťa, Ul. M .R. Štefánika 34 Levice 934 01 

 

Úvod 

Fajčenie - ,, Je to zvyk, ktorý sa protivý oku, hnusí sa nosu, škodí mozgu, je nebezpečný 

pre pľúca.“                                                                                                   anglický kráľ Jakub  

 

Je dokázané, že za väčšinu chorôb, ktoré napádajú pľúca, stojí fajčenie. Fajčenie je 

celosvetový problém a je smutné, že sa dotýka čoraz mladšieho veku. Dalo by sa povedať, že 

už detí. Fajčenie je pre ľudský organizmus veľmi škodlivé, nakoľko cigarety obsahujú 

množstvo škodlivých látok. Dlhodobé fajčenie môže vyvolať zhubné nádory, ochorenia ciev a 

srdca, poškodenie žalúdka a mnohé iné zdravotné problémy. 

Cieľom mojej práce bolo skúmať vplyv fajčenia na ľudský organizmus prostredníctvom 

merania vitálnej kapacity pľúc, 4 minútovej rýchlej chôdze a zistiť, čo spôsobujú chemické 

látky, ktoré obsahuje tabak. Rozhodla som sa zistiť vplyv fajčenia na dvoch fajčiarov vo 

svojej rodine a následne som urobila pokus: Prečo je fajčenie nebezpečné? 

 

Fajčenie 

Domáci test  vitálnej kapacity pľúc: 

Na zistenia kapacity pľúc som si vybrala dvoch mužov. Prvý je vo veku 57 rokov 

a aktívne fajčí od svojich 15 rokov. Druhý muž je vo veku 54 rokov a aktívne fajčí od 17 

rokov. Obaja fajčia viac menej rovnaký počet cigariet. Po dobu 6tich týždňov som s nimi 

robila domáci test kapacity pľúc a test 4 minútovej rýchlej chôdze. Najskôr som si stanovila 

hypotézy : 

A) Predpokladala som, že ak by jeden z mojich testovaných mužov obmedzil, alebo na 

týchto 6 týždňov úplne prestal fajčiť, kapacita jeho pľúc by sa zlepšila.  

B) Tiež som predpokladala, že pri teste rýchlej chôdze sa postupne upraví dýchanie, 

budú viac vládať a odkráčajú dlhšiu trasu.   
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Na test som použila objemovo veľkú 5 litrovú bandasku. Každý testovaný mal svoju, 

lebo som na ňu zakresľovala centro fixkou čiarky aj s dátumom pozorovania. Pozorovania 

som uskutočňovala v nedeľu. Výsledky mojich zistení som zaznamenala do tabuľky (príloha: 

Tab. č.1) 

Vitálnu kapacitu pľúc som určovala nepriamo ako objem vytlačenej vody z bandasky. 

Vodu, ktorá v bandaske ostala som preliala do odmerného valca a túto hodnotu som odrátala 

z 5 litrov. Takto som sa nepriamo dozvedela hodnotu kapacity pľúc.  Porovnanie výsledkov 

som zaznamenala v grafe (príloha: Graf 1). 

 

Test 4 minútovej rýchlej chôdze: 

V tomto teste ide predovšetkým o zistenie, či muž, ktorý fajčenie obmedzil bude mať 

počas testu rýchlej chôdze lepšie výsledky ako na začiatku. Tiež to, či muž, ktorý fajčil stále 

rovnako bude mať namerané hodnoty na priemerne stále rovnakej úrovni, ako na začiatku.  

Výsledky mojich zistení som zaznamenala do tabuľky (príloha: Tab. 2). Porovnanie 

výsledkov sú viditeľné v grafe ( príloha: Graf 2). 

 

Pokus: Prečo je fajčenie nebezpečné? 

Na pokus som potrebovala pomôcky: PET–fľašu, vatu, 3 cigarety, zápalky. 

Postupovala som tak, že najprv som omotala dolnú časť cigarety vatou. Vatu som strčila 

do PET – fľaše a cigaretu som nechala vyčnievať z PET – fľaše von. Cigaretu som zapálila. 

Prstom som držala vatu, aby cigareta nevypadla a pritom som stláčala a povoľovala PET – 

fľašu – robila som vlastne simuláciu činnosti pľúc (Obrázok č.1). Až cigareta dohasla, 

namotala som na tú istú vatu druhú cigaretu a potom i tretiu. Postup som opakovala (Obrázok 

č.2,3). Pozorovala som reakciu, prebiehajúcu na vate. 

 

Metodika práce 

1.Zber informácií, ktoré boli ďalej analyzované, spracovávané a po doplnení vlastnými 

logickými postupmi spracované do výslednej hypotézy. 

2. Meranie vitálnej kapacity pľúc u dvoch fajčiarov po dobu 6 týždňov. 

3. Porovnávanie získaných výsledkov 

4. Test 4 minútovej rýchlej chôdze 

5. Uskutočnenie pokusu: Prečo je fajčenie nebezpečné? 

6. Tvorba a vyhotovenie fotodokumentácie 

7. Vyhotovenie posteru a prezentácie 



 

 

Výsledky 

Ako som na začiatku predpokladala, 57 ročný muž si svoju kapacitu pľúc v teste držal 

počas šiestich testovaní na skoro rovnakej úrovni. Výsledky jednotlivých testov vo fúkaní do 

vody boli viac menej rovnaké. Výsledky u druhého muža boli podstatne zaujímavejšie. Keď 

som porovnala kapacitu pľúc v prvom a poslednom teste, boli viditeľné zmeny a zlepšenie. 

Čiarky na fľaške sa každým testom zvyšovali a aj sám testovaný muž na poslednom teste 

zhodnotil, že sa cíti lepšie, menej kašle a jeho výkon je vyšší. Moja hypotéza, že ak človek 

obmezí fajčenie, tak sa mu kapacita jeho pľúc postupne bude zlepšovať bola správna. Aj 

výsledky meraní 4 minútovej chôdze sa tiež zhodovali s mojou hypotézou, kde som 

predpokladala, že obmedzenie fajčenia, alebo dokonca jeho úplné odstránenie má pozitívny 

vplyv na výkon človeka pri rýchlej chôdzi. 57 ročný muž svoj výkon držal na približne 

rovnakej úrovni. Mladší muž svoj výkon, aj keď nie s veľkým rozdielom, ale bolo na 

odmeraných krokoch vidieť zvyšujúci sa výkon. Dokonca to malo vplyv aj na jeho dýchanie. 

Je tiež dobre povedať, že prechádzky s rýchlou chôdzou mladší muž zaraďoval do svojho 

života aj počas bežných dní v týždni. Dostavil sa teda vyšší výkon, menšia dýchavičnosť 

a viac fyzickej sily.  Pokusom – Prečo je fajčenie nebezpečné, sme zistili, že po ,,vyfajčení „ 

troch cigariet ostala vata žltohnedá, čím sme dokázali prítomnost dechtu v tabakovom dyme. 

Decht je vlastne veľmi škodlivá látka, ktorá vzniká pri tepelnom rozklade organických látok 

bez prístupu vzduchu. 

 

 

 

Týždeň 

57 ročný muž 

- denný 

počet cigariet 

 

Vitálna 

kapacita pľúc 

54 ročný muž 

- denný 

počet cigariet 

 

Vitálna 

kapacita             

pľúc 

1. Týždeň 
 

15 - 18 

 

4,58 l 

 

15 - 19 

 

4,83 l 

2. Týždeň 
 

15-18 

 

4,53 l 

 

5-8 

 

4,81 l 



3. Týždeň 
 

15 - 18 

 

4,61 l 

 

5-8 

 

4,87 l 

4. Týždeň 
 

15 - 18 

 

4,50 l 

 

3-5 

 

4,89 l 

5. Týždeň 
 

15 - 18 

 

4,55 l 

 

3-5 

 

4,91 l 

6. Týždeň 
 

15 - 18 

 

4,55 l 

 

3-5 

 

4,94 l 

Tabuľka 1 Výsledky merania vitálnej kapacity pľúc. 

 

 

Týždeň 

57 ročný muž 

- denný 

počet cigariet 

 

Počet krokov 

počas 4 minút 

54 ročný muž 

- denný 

počet cigariet 

 

Počet 

krokovpočas 

4 minút 

1.Týždeň 
 

15 - 18 

 

421 

 

15 - 19 

 

458 

2.Týždeň 
 

15-18 

 

413 

 

5-8 

 

446 

3.Týždeň 
 

15 - 18 

 

413 

 

5-8 

 

528 

4.Týždeň 
 

15 - 18 

 

429 

 

3-5 

 

534 



 

 

5.Týždeň 
 

15 - 18 

 

418 

 

3-5 

 

541 

6.Týždeň 
 

15 - 18 

 

412 

 

3-5 

 

549 

Tabuľka 2 Výsledky merania 4 minútového testu rýchlej chôdze. 

 

 

 

Graf 1 Porovnanie merania vitálnej kapacity pľúc v litroch. 

 

 



 

Graf 2 Porovnanie počtu krokov pri 4 minútovej chôdzi. 

 

 

 

Obrázok 1, 2 Pokus: Prečo je fajčenie nebezpečné 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázok 3 Pokus: Prečo je fajčenie nebezpečné. 

 

 

Záver 

V tejto práci som vás oboznámila o negatívnom vplyve fajčenia na ľudský  organizmus. 

Už začiatkom 80. rokov americkí vedci zistili, že v  kostrách silných fajčiarov sa nachádzajú 

rádioaktívne látky pôvodne prítomné v cigaretovom dyme. Aké sú ale konkrétne negatívne 

účinky fajčenia na ľudské zdravie? Podľa štatistík je fajčenie asi za 20% kardiovaskulárních 

ochorení. Tie sú príčinou 56% úmrtí u nás. Najvýraznejší je podiel fajčenia na vzniku 

rakoviny pľúc 90%, ale i ďalších nádorových ochorení. Svojimi meraniami a pozorovaniami 

som potvrdila, že človeku, ktorý obmedzí fajčenie alebo prestane úplne fajčiťsa zlepšuje 

kapacita pľúcako aj dýchanie. V súčasnosti sa treba venovať prevencii proti fajčeniu. Jej 

cieľom je vytvoriť dostatočný odstup mládeže od fajčenia. Takáto prevencia zdôrazňuje 

protifajčiarske hodnoty, nielen to jako iba jedna cigareta škodí, ale i jej následky. Dôležitú 

úlohu tu zohrávajú rodičia, ktorí by mali vystupovať voči svojim deťom ako zdroj informácií 

o fajčení. 
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Dostupnosť lokálnych potravín  

v obchodných reťazcoch 

Lucas Abel 

Školiteľ:  Zuzana Valkusová Súkeníková, hradna@zahranz.edu.com, Základná 

škola, Hradná 22, Nové Zámky 

 

Úvod 

V rámci globálnej výchovy na biológii sme vypracovávali jedálny lístok, v ktorom 

sme vyznačovali pôvod potravín, t.j. či sú potraviny globálne alebo lokálne. Zaujalo ma, 

aké vysoké množstvo toho, čo jeme, je zďaleka, a nie z nášho okolia, z našej krajiny. 

Rozhodol som sa preto zaoberať touto tematikou. Ako cieľ práce som si určil zistiť 

percento lokálnych a globálnych potravín v jednotlivých obchodných reťazcoch.  

 

Problematika lokálnych potravín 

Lokálna potravina je  ekologickejšia, necestuje dlho, čím sa znižuje obsah emisií vo 

vzduchu, farmy sa stávajú svojím spôsobom producentmi kyslíka, prinášajú zeleň do 

okolitého prostredia a prispievajú k zlepšovaniu ovzdušia. 

Podporovať lokálnych farmárov patrí k aj k ekonomickým a rozumným riešeniam, vďaka 

ktorým sa zvyšuje ekonomická stabilita krajiny a zamestnanosť. Produkty sú v sezóne 

zároveň lacnejšie ako mimo nej. 

Plusy lokálnych sezónnych potravín: 

• čerstvosť 

• chuť 

• vôňa 

• prirodzenosť 

• kvalita 

• bez chemických úprav a prídavných látok 

• primeraná cena 

• známy pôvod 
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Viac ako tri štvrtiny Slovákov (77,6 %) v prieskume uvádzajú preferenciu potravín 

vyrobených na Slovensku. 

Čím dlhšie potraviny cestujú, tým viac sa znižuje ich nutričná hodnota. Lokálne 

označené produkty sa na pulty dostanú aj do 24 hodín od zberu, na sklade sú aj za 4 - 5 hodín 

po zbere. Podľa prieskumu kanadskej univerzity potraviny cestujú v priemere až 2500 km, 

kým sa dostanú na náš stôl (v rámci Európy môže ísť o podobné, aj väčšie čísla, keďže 

napríklad cesnak sa často dováža až z Číny). 

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je podľa údajov dostupných na 

internete v súčasnom období nasledovný: 

 mlieko (67 %), 

 vody a minerálky (55 %), 

 pivo, víno, liehoviny a destiláty (49 %), 

 balené mäsové výrobky (47 %). 

Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií: 

 cukrovinky nečokoládové (9 %), 

 oleje (10 %), 

 konzervované produkty (13 %), 

 cukrovinky čokoládové (18 %). 

 

Metodika práce  

Najskôr sme si určili, aké potraviny budeme sledovať v jednotlivých obchodných 

reťazcoch. Pozorovaných produktov bolo deväť: jablká, mrkva, kapusta, cesnaky, cibuľa, 

zemiaky, kuracie mäso chladené a mrazené, bravčové mäso chladené a mrazené a vajíčka. 

Výskum som robil v šiestich obchodných reťazcoch, ktoré majú zastúpenie v mojom meste: 

Tesco, Lidl, Billa, Coop Jednota, CBA a Kaufland. 

Navštívil som v priebehu troch týždňov jednotlivé prevádzky, vyhľadával som jednotlivé 

skúmané položky a zapisoval som si ich pôvod. Pre svoju kontrolu som zároveň  zostavoval 

fotodokumentáciu. Ak bolo viac druhov sledovanej položky (napr. viac odrôd jabĺk), 

zaznamenal som každý zvlášť.  

Následne som určil pomer lokálneho (čiže slovenského) a globálneho pôvodu u 

jednotlivých skúmaných položiek. Vypracoval som tabuľky s údajmi o percente lokálnych 

a globálnych potravín u jednotlivých obchodných reťazcoch, uviedol som aj celkový počet 

položiek a krajiny, z ktorých boli globálne potraviny dovážané.  

Porovnal som jednotlivé obchodné reťazce a vyhodnotil výskum. 



 

Výsledky 

Najväčší počet položiek bol v predajni Tesco (49), najnižší v CBA (16); najvyššie 

zastúpenie lokálnych potravín mala COOP Jednota (78,9%), naopak najnižšie Tesco (44,9%).   

Skúmané potraviny sa dovážali spolu z deviatich krajín, pričom najbližšie sú Česká republika, 

Maďarsko a Poľsko, najďalej Čína. Práve COOP Jednota mala ako jediná dovoz cesnaku 

z Číny, čím bola ekostopa cesnaku najvyššia. 

  

Názov 

reťazca 

Počet 

položiek 

Percento 

lokálnych 

položiek 

Percento 

globálnych 

položiek 

Krajiny dovozu 

Tesco 

 
49 44,9 55,1 

PL,CZ,HU,IT,NL,ESP 

DL  (7) 

Lidl 19 47,4 52,6 HU,FR,CZ,IT,PL (5) 

Billa 26 65,4 34,6 
PL,HU,FR,BEL,ESP,IT 

PORT  (7) 

COOP Jednota 19 78,9 21,1 PL,DL,CH (3) 

Kaufland 36 55,6 44,4 
HU,IT,PL,FR,ESP,NL 

DL  (7) 

CBA 16 56,2 43,8 PL,CZ,NL  (3) 

Tabuľka 1 Pomer lokálnych a globálnych potravín. 

(Skratky štátov: PL- Poľsko, CZ- Česko, HU- Maďarsko, IT- Taliansko, NL- Holandsko, 

ESP- Španielsko, DL- Nemecko, FR- Francúzsko, CH- Čína)  

 

Záver 

Ako uvádzajú internetové zdroje, podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia 

slovenských výrobkov v roku 2018 úroveň 37,7 %, čo je mierny nárast o 0,5 percentuálneho 

bodu v porovnaní s rokom 2017. 



Z môjho výskumu dosiahol podiel slovenských výrobkov 58,2% . Toto číslo je 

pozitívnejšie ako internetový vyššie uvádzaný výskum. Je možné, že keby som robil výskum 

v inom čase, výsledky by boli iné. V každom prípade by bolo výborné, keby stúpajúci trend 

v dostupnosti lokálnych produktov pokračoval a každý si uvedomoval jeho dôležitosť, lebo 

kupovať lokálne nie je len ekologické a zdravé, ale podporuje to aj vnútornú ekonomiku 

krajiny. 
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Výskyt obezity na Slovensku 

Sarah Rečková 

 

Školiteľ:  Zuzana Valkusová Súkeníková, hradna@zahranz.edu.com, Základná 

škola, Hradná 22, Nové Zámky 

 

Úvod 

Obezita a nadváha začína trápiť čoraz viacej krajín a výnimkou nie je ani naše 

Slovensko. Po internete koluje veľa článkov práve o tom, ako sa  obezite či nadváhe 

vyhnúť. Počet ľudí trpiacich obezitou postupne stúpa a práve preto som sa rozhodla 

zistiť, ako je na tom práve Slovensko. Cieľom mojej práce bolo zistiť mieru obezity na 

Slovensku u jednotlivých vekových kategórií.  

 

Problematika obezity 

Obezita je chronické ochorenie, ktoré dosahuje epidemické proporcie. Je jedným 

z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov nielen u dospelej, ale aj 

u dospievajúcej a detskej populácie. V súčasnosti je najrozšírenejším metabolickým 

ochorením na svete  s trvalo vzostupným trendom výskytu. Obezita je v súčasnosti 

závažnejším problémom ako podvýživa. 

V roku 2014 malo podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 1,9 

miliardy dospelých osôb nadváhu, z nich 600 miliónov malo obezitu. 13 % svetovej dospelej 

populácie (11 % mužov a 15 % žien) trpí obezitou a 39 % (38 % mužov a 40 % žien) trpí 

nadváhou. 

Celosvetový výskyt obezity sa medzi rokmi 1980 a 2014 viac ako zdvojnásobil. Ak 

súčasné trendy budú pokračovať v nezmenenom tempe, predpokladá sa, že v roku 2030 bude 

celosvetovo až 3,3 miliardy ľudí trpieť nadváhou alebo obezitou. WHO stanovila pre celý 

svet cieľ znížiť počet obéznych osôb do roku 2025 na úroveň z roku 2010. Na dosiahnutie 

tohto cieľa  ostáva necelých desať rokov, pričom dnes je s veľkou pravdepodobnosťou jasné, 

že sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť. 
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Situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme 

nadváhy a obezity nachádza približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. Sedem z desiatich 

slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a šesť z desiatich slovenských žien rovnakého 

veku má nadváhu alebo obezitu. Viac ako 1,5 milióna Slovákov, teda takmer dve tretiny 

dospelej populácie, má problém s nadváhou či dokonca obezitou. 

           

Metodika práce  

Aby som vedela analyzovať situáciu obéznych ľudí v Slovenskej republike a počet 

obéznych ľudí v mojej krajne, musela som si zistiť informácie o problematike mojej práce. 

Moje ciele okrem toho boli získať vstupné údaje na výpočty od čo najviac ľudí. Vypracovala 

som dotazník a rozdala ho žiakom v škole. 

Ako prvé som si zisťovala  informácie o obezite z rôznych internetových stránok. Zistila 

som, že Body Mass Index (BMI) je najrozšírenejší index používaný ako indikátor podváhy, 

normálnej hmotnosti, nadváhy či obezity. Počíta sa podľa nasledujúceho vzorca: 

BMI = hmotnosť v kg (výška v m)2 

BMI je ale nepresný ukazovateľ - nezohľadňuje pohlavie a vek; nedokáže určiť, do akej 

miery sa na hmotnosti podieľa tuk a do akej svaly a ako je tuk v tele rozložený. 

 

BMI 
Hodnotenie 

(pre dospelých) 

menej než 18,5 Podváha 

18,5 až 24,9 Normálna hmotnosť 

25 až 29,9 Nadváha 

30 a viac Obezita 

Tabuľka 1 BMI. 

 

Obvod pásu predstavuje jednoduchý a pritom veľmi dobrý ukazovateľ zdravotného stavu 

a primeranej hmotnosti. Vypovedá o množstve viscerálneho (útrobného) tuku v tele a tým i o 

miere zdravotného rizika. 

 

 

 



 

 

Obvod pásu Zdravotné riziko 

Ženy 

do 80cm Žiadne 

81-85cm Zvýšené 

nad 85cm Vysoké 

Muži 

do 94cm Žiadne 

95-102cm Zvýšené 

nad 102cm Vysoké 

Tabuľka 2 Obvod pásu. 

 

Neskôr som s pani učiteľkou zostavila anketu, ktorú som následne  rozdala sto žiakom 

našej školy. Vysvetlila som im, o akú prácu ide. Nechala som im týždeň na to, aby anketu 

vyplnili a doniesli mi ju s vyplnenými údajmi o pohlaví, veku, výške, hmotnosti a obvode 

pásu. Každý anketový lístok mohol byť vyplnený údajmi o ôsmych ľuďoch.    

 Zozbierané údaje som spracovala. Jednotlivé vekové  kategórie boli: 3-17, 18-24, 25-34, 

35-44, 45-64, 65 a viac rokov. Ankety som následne vyhodnotila pomocou výpočtov.   

 

Výsledky 

Spracovala som údaje z 21  vrátených anketových lístkov, čo boli údaje o  127 ľuďoch. 

Podľa výpočtov z iných rokov a mojich výpočtov musím zaznamenať istú zmenu oproti 

rokom 2010-2017. V niektorých kategóriách sa to zlepšilo a v niektorých sa to zhoršilo. 

Podľa internetových zdrojov vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov bolo obéznych 7,7 

percenta Slovákov, vo veku 35 až 44 rokov 11,8 percenta, v kategórii 45 až 64 rokov sa 

obezita týkala 22,1 percenta osôb, najobéznejšia bola veková kategória 65–74 rokov s 33 

percentami obéznych, vo veku na 65 rokov trpelo obezitou 23,2 percenta občanov. 

Moje výpočty uvádzam v tabuľkách nižšie. Vyplýva z nich, že obezitou trpia najviac 

ľudia 45 až 64 roční, nasledovaní ľuďmi nad 65 rokov; mladí okolo dvadsiatky na treťom 

mieste sú  nasledovaní len cca 6,5% výskytom obezity takmer zhodne u najmladšej skúmanej 

kategórie a  ľudí okolo štyridsiatky. Nulová obezita u respondentov okolo 30 rokov však 

naráža na fakt, že ich nadváha je 25%, čím sú vo výskyte nadváhy na treťom mieste. Prvé 

miesto tu patrí 35 až 44- ročným, tesne nasledujú najstarší (50%). Nad hranicou 20% sa 



nachádza kategória 45 až 64 ročných. Ľudia okolo dvadsať rokov majú nadváhu v 14,3% 

prípadov a našťastie najmenšia nadváha sa ukázala pri najmladších – t.j. 2,2%. 

   

 

Veková kategória Percento obéznych 

3-17 6,53%. 

18-24 14,30%. 

25-34 0% 

35-44 6,46%. 

45-64 37,05%. 

65 a viac 25%. 

Tabuľka 3 Výskyt obezity – vlastný výskum. 

 

                 

Veková kategória Percento ľudí trpiacich nadváhou 

3-17 2,2% 

18-24 14,30%. 

-25-34 25% 

35-44 51,7%. 

45-64 22,3%. 

65 a viac 50%. 

Tabuľka 4 Výskyt nadváhy – vlastný výskum. 

 

Záver 

Ako vyplýva z mojich výpočtov, v porovnaním s výpočtami nájdenými na internete sú 

značné rozdiely. Zo získaných údajov jednoznačne vidieť, že takmer polovica slovenskej 

populácie (42,4%) trpí minimálne nadváhou, ak nie obezitou.  

Treba si uvedomiť, že každý kto trpí obezitou, je ohrozený a môže zomrieť vo veľmi 

mladom veku. Obezita nie je chybou krásy. Je to chronické ochorenie s vážnymi zdravotnými 

následkami, ktoré patrí do rúk lekára.   
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Rybárstvo 
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Školiteľ: Mgr. Renáta Rovná, rovna@zshurbanova.sk, Základná škola s materskou školou 

Hurbanova 27, 036 01 Martin 

 

Úvod 

Čo všetko si môžeme predstaviť pod slovom  „rybárstvo“? Odpovedí by sme určite našli 

veľa.  

„Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu 

genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako 

prírodného bohatstva Slovenskej republiky“ (ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 18. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 

1.2019). 

Samotnou podstatou rybárstva je predovšetkým láska k prírode, chovu rýb a ich ochrane, 

vysádzanie rýb do riek a potokov. Neoddeliteľnou súčasťou rybárstva je aj rybolov, ktorý 

mnohí rybári považujú za možnosť relaxu, pocitu ticha a odpočinku v prírode, niektorí zas za 

zdroj potravy. Kým, ale rybári nahodia udice do vody a ulovia tú správnu rybu, musí prejsť 

určitý čas jej vývinu a ochrany. Cieľom  mojej práce bolo pozorovať  život rýb od samého 

začiatku a zistiť na aké rôzne účely  sú chované.   

 

Charakteristika ryby a jej stavba tela 

Ryby sa považujú za najpočetnejšiu skupinu stavovcov. Opísaných je približne 22 000 

druhov.  

Povrch tela: 

Povrch tela majú hlienovitý, čo im umožňuje  ľahšie  sa pohybovať  vo vodnom 

prostredí. Hlien slúži aj ako ochrana pred ochoreniami  a parazitmi. Telo má hydrodynamický 

tvar a je pokryté šupinami. Pohybovým orgánom sú plutvy a slúžia na udržanie rovnováhy 

a smeru. Rozdeľujeme ich na  párové ( prsné, brušné) a nepárové ( chrbtová, chvostová, 

análna, u niektorých rýb tuková). 

 

Zmysly rýb:  

Ryby majú vyvinutých šesť zmyslov: hmat, zrak ,sluch, čuch, chuť  a bočnú čiaru 
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• hmat - citlivé bunky sú najhustejšie rozmiestnené na prednej časti hlavy, fúzoch, okolo 

žiabrových otvorov  

• zrak - oči rýb sú prispôsobené vodnému prostrediu, nemajú očné viečka, ani slzné 

žľazy, oči majú vždy otvorené. Ryby sú vo všeobecnosti krátkozraké, obyčajne vidia na 

vzdialenosť 3-5 metrov, avšak ich zorné pole je dosť rozsiahle: 150-180 stupňov. 

• sluch - neúplné vnútorné ucho  

• čuch – v párových nozdrách v prednej časti hlavy  

• chuť  - pohárikovité  chuťové bunky  

• bočná čiara- špeciálny zmyslový orgán, nachádza sa po obidvoch stranách tela od 

hlavy až po chvost, registruje aj veľmi nepatrné vlnenie vody , informuje o iných rybách, 

ktoré slúžia ako zdroj potravy alebo predstavujú nebezpečenstvo, registruje brehy a ostatné 

prekážky vo vode. Bočná čiara umožňuje rybe orientáciu vo vode aj za zlých svetelných 

podmienok, napr. za tmy alebo v zakalenej vode. 

 

Vnútorná stavba:  

Oporou tela ryby je kostra. Zabezpečuje ochranu vnútorných orgánov a má podpornú 

funkciu. Na kostru sa upína svalovina. Svalstvo trupu a chvosta je hlavným pohybovým 

orgánom ryby a súčasne najdôležitejšou časťou tela z hľadiska konzumácie inými 

organizmami. Ružové sfarbenie svaloviny spôsobujú organické farbivá prijímané v potrave. 

Ryby  dýchajú pomocou  žiabier. Ústami naberú vodu, žiabre zachytia kyslík a voda sa 

potom dostáva von cez žiabrové otvory. 

Na vyrovnávanie tlaku plynov v tele ryby s vonkajším tlakom vodného prostredia je 

vyvinutý plynový mechúr. Ten pomáha  prekonávať  aj väčšie hĺbkové rozdiely a slúži aj ako 

rovnovážny orgán. 

Ryby patria medzi živočíchy s nestálou teplotou tela, preto sa teplota krvi mení v 

závislosti od teploty vody.  

Mozog rýb je v pomere k telu malý, predstavuje len 0,1% z hmotnosti tela. Skladá sa z 

viacerých častí. Ryby si pomerne ľahko zapamätajú kŕmne miesto i čas kŕmenia, reagujú na 

zvukový alebo svetelný signál, sprevádzajúci podávanie krmiva.  

Naše ryby sú oddeleného pohlavia, dospelé jedinci majú buď samčie, alebo samičie 

pohlavné žľazy. Semenníky, ľudovo nazývané mliečie, sú samčie pohlavné žľazy a v období 

rozmnožovania zväčšujú svoj objem. Spermie (mlieč) sa začínajú pohybovať až po styku z 

vodou. Vaječníky sú samičie pohlavné žľazy a vytvárajú vajíčka (ikry). Vajíčka nemajú 



žiadnu škrupinu , ich veľkosť sa pohybuje v závislosti od druhu od 1mm do 6mm.  

Pri nerese samica uvoľňuje ikry voľne do vody a  samec ich oplodňuje mliečom. Nazývame 

to mimotelové oplodnenie.  Po splynutí nastáva vývoj nového jedinca. 

Veda o rybách sa nazýva ichtyológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Vývin ryby. 

 

Metodika práce 

1. Naštudovanie problematiky z dostupných zdrojov: 

- Odborná literatúra 

- Internet 

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

2. Zisťovanie v teréne: 

- Osobné stretnutia s rybármi 

- Návšteva lovného revíru 

- Exkurzia Rybárstvo Kamenný potok- Vrútky 

 

Výsledky 

Vo svojej práci som sa zamerala na pozorovanie života rýb od úplného počiatku 

a zisťovala som na aké rôzne účely sú ryby chované.  

Navštívila som rybárstvo, v ktorom sa zaoberajú chovom a predajom rýb. 

1. Na vznik malej rybky sú potrebné pohlavné bunky, ktoré musia mať určitú kvalitu. 

Umelé získanie ikier som pozorovala na samičke pstruha dúhového. Po stlačení tela na 

obidvoch stranách boli vajíčka vytlačené do pripravenej nádoby. Potom boli oplodnené 

samčími spermiami – mliečom. Tento dej sa nazýva mimotelové oplodnenie.  

 

 



 

 

 

 

    

 

 

Obrázok 2 Umelý výter ikier. 

 

Ďalší vývoj prebieha v špeciálnej miestnosti – liahni. Tu sú pripravené vhodné 

podmienky na ďalší chov. Vajíčka sú uložené vo väčších nádobách a majú vhodnú teplotu 

vody okolo 8°C. Kyslík sa do vody dostáva zabezpečeným prítokom a odtokom vody. Ikry sú 

neustále kontrolované. Neoplodnené, poškodené alebo bledé vajíčka sú pomocou balónika 

odsávané, pretože by mohli plesnivieť a tak nakaziť ostatné ikry. Z oplodnených ikier sa 

vyvíja vačkový plôdik a tento vývoj sa udáva v tzv. „denných stupňoch  D°“. Napr. pstruh 

dúhový sa vyvíja 12 dní.  

                                           

                                          Obrázok 3 Plôdik so žĺtkovým vakom. 

 

Malé pstruhy boli ďalej prikrmované a chované v určených nádobách. Mali veľkosť  

5 – 7 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 4 Malý pstruh.                                 Obrázok 5 Nádoby na chov. 



Pstruh dúhový rastie rýchlo a po približne dvoch rokoch je konzumovateľný, má 

hmotnosťokolo 3kg. Samička sa odlišuje od samčeka. Samček má ústny kútik zakončený za 

okom a má veľkú prednú peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6 Samička.                  Obrázok 7 Samček. 

 

2.  Na rybárstve som pozorovala aj iné druhy rýb. Ako napr. kapor obyčajný, šťuka 

obyčajná, sumec, úhor európsky, jeseter. Zaujal ma Úhor európsky. Hlavne preto, že sa 

vytiera v Sargasovom mori. Keď sa potomstvo vracia do riek, tak je prevážané 

v polystyrénových škatuliach s ľadom. Mladé uhry sa nazývajú „monte“. Monte sa 

dochovávajú na väčšie uhre. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 Úhor po roku od privezenia. 

 

 

 

 



3.  V závislosti od veku a veľkosti rýb sa používajú rôzne druhy a veľkosti  krmív. 

 

 

 

 

 

      

 

 

Obrázok 9 Krmivo  rôznych veľkostí. 

 

4.  Ryby sú chované  v rybárstve na rôzne účely: 

• Na konzumáciu – rybie mäso obsahuje vitamíny A, D, kvalitné bielkoviny, jód, fosfor, 

vápnik, železo 

• Do jazierok – okrasa 

                    -  potravový reťazec 

                    -  určujú kvalitu životného prostredia a citlivo reagujú na jeho zmeny 

                       napríklad: jeseter, karas, lisec, amur, ... 

• Na vysádzanie do riek, rybníkov, vodných nádrží a na ďalší chov 

• Násady  a návnady pre rybárov pri rybolove 

• Na školské exkurzie  

                 

Obrázok 10 Exkurzia.                                              Obrázok 11 Exkurzia. 

 



           

    Obrázok 12 Exkurzia.                                            Obrázok 13 Exkurzia. 

 

Záver 

Na základe pozorovania života rýb som zistila, že chov rýb nie je vôbec jednoduchý. 

Vyžaduje si veľa odborných znalostí, skúsenosti, času, financií, ale v prvom rade lásku 

k rybám. Napriek tomu je veľmi zaujímavý. Život rýb som chcela ukázať aj mojim 

spolužiakom. Pripravili sme pre nich exkurziu na rybárstvo, kde videli ako sa ryby liahnu, 

chovajú, kŕmia, spracovávajú. Potešilo ma, že výsledkom našej exkurzie bola kúpa rybky do 

akvária a v triede sa pravidelne o ňu staráme. 
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Úvod  

Včela medonosná, najrozšírenejší druh včely v našich končinách, žije na zemi viac ako 

80 miliónov rokov. Je neuveriteľné, ako úžasne sa dokázala prispôsobiť zmenám, ktoré za 

taký dlhý čas na našej planéte nastali. Asi žiadny iný hmyz na svete neprináša človeku toľko 

úžitku ako včela. I napriek tomuto tvrdeniu si ju ľudia spájajú predovšetkým s nepríjemným 

a bolestivým pichnutím. Jej život bežní ľudia spravidla sledujú v jarných a letných mesiacoch, 

a práve preto sme si za cieľ našej práce zvolili pozorovanie života včelstva v úľoch, ktoré 

postavil človek, a starostlivosti o neho v jesennom a zimnom období.  

 

Charakteristika včely medonosnej a dôležitosť starostlivosti o ňu na 

jeseň a v zime 

Včela medonosná (Apis mellifera) je blanokrídly hmyz. Je to spoločenský tvor, sama 

neprežije ani pri dostatku potravy. Žije vo včelstve, na vrchole ktorého je včelia matka – 

kráľovná, ktorá celý svoj život kladie vajíčka. Za deň nakladie až 2000 vajíčok. Jedna 

kráľovná sa môže dožiť 2 – 6 rokov, takže žije najdlhšie z celého spoločenstva. Včelstvo 

ďalej pozostáva z tisícov robotníc a stoviek trúdov. Robotnice sú tiež samičky včely 

medonosnej, vykonávajú v úli najrozličnejšie práce – čistia bunky, starajú sa o plod, stavajú 

plásty a strážia letáč, až v poslednej fáze života vyletujú von a nosia peľ, nektár a vodu. V 

období intenzívnej činnosti žije robotnica 30 - 40 dní, v období bez znášky podstatne dlhšie. 

Trúdy sú samce, ktorých hlavným poslaním je oplodniť matku. Žijú len 30 - 60 dní a vo 

včelstve sú len dovtedy, kým vychovávajú kráľovné. Trúdy často lietajú s cieľom oplodniť 

kráľovnú aj na miesta vzdialené niekoľko kilometrov. Nie vždy sa vrátia do rovnakého úľa. 

Ich najhorším obdobím je leto a skorá jeseň, lebo včelstvo ich prakticky už nepotrebuje. 

Navyše, robotnice cítia prichádzajúcu zimu a silnú potrebu zachovania zásob na celé toto 

obdobie. Preto zaženú trúdov k prednej časti úľa a nepustia ich k zásobám. Trúdy tak 

vyhladnú a zoslabnú. Potom ich robotnice vyženú z úľa von a už ich nikdy nevpustia 
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dovnútra. Trúdy ešte nejaký čas blúdia po krajine a márne sa snažia dostať do nejakého iného 

úľa. Vysilení nakoniec hynú. 

 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Obrázok 1 Včela medonosná. 

 

Charakteristiku včely medonosnej sa snažíme priblížiť aj prostredníctvom zaujímavostí 

o tomto jedinečnom hmyze: 

• Včela lieta rýchlosťou až 65 km za hodinu.  

• Kmit krídel je 190 za sekundu.  

• Včela unesie počas letu náklad rovnajúci sa dvom tretinám jej vlastnej hmotnosti. 

• Na vyprodukovanie jedného poháru medu musia včely preletieť vzdialenosť dlhú ako 

tri krát okolo Zeme. 

• Na výrobu 1kg medu potrebujú včely 3kg nektáru, čo predstavuje približne 60 000 

výletov z úľa a opelenie 3 333 000 kvetov. 

• Ak z úľa odoberieme matku, do 15 minút o tom vie celý úľ. Včelia matka sa v úli dá 

nahradiť inou – po jej nasadení do úľa ju včelár chráni klietkou, po tom, čo si včely v úli na 

matku zvyknú, klietka sa odstráni. V súčasnosti sú na trhu aj spreje, ktoré slúžia na potlačenie 

pachovej citlivosti včiel v úli, tie potom novú matku rýchlejšie prijmú a začnú sa o ňu starať.  

• Včelí med nepodlieha skaze. Archeológovia našli v Egypte tisíce rokov starý med a 

bol jedlý. 



• Včela je vďaka svojej schopnosti opeľovať úžitkové plodiny tretím najužitočnejším 

hospodárskym zvieraťom v Európe.  

• Trúd žije iba preto, aby oplodnil kráľovnú a po oplodnení zomiera. 

• Po vpichnutí žihadla včely do kože ostane jedový aparát spojený so žihadlom v koži a 

pumpuje do rany obete jed, aj keď je už jedový aparát vytrhnutý z tela včely. 

• Včely sa dorozumievajú špeciálnymi pohybmi – ide o tzv. signalizačný tanec - 

informujú tak o vzdialenosti, kvalite a mieste potravy. Rozoznávame dva druhy tanca - 

kruhový, ktorým včely upozorňujú na zdroj potravy nachádzajúci sa vo vzdialenosti asi do 

100 m, a osmičkový tanec, nazývaný tiež kmitavý, ktorým včely signalizujú potravu 

nachádzajúcu sa vo väčšej vzdialenosti ako 100 m. Čím viac kmitov urobia, tým vzdialenejší 

je zdroj znášky. 

 

V jesenných a zimných mesiacoch sa život včiel orientuje iba na vnútorné dianie. Počas 

jesenných dní sa včely odvážia na posledné výlety. Prvé nočné mrazy a teploty okolo osem 

stupňov Celzia ich nútia stiahnuť sa do zimného chumáča. V októbri sa vyliahne posledný 

plod. V suchom prostredí môžu včely aj najchladnejšie ročné obdobie prežiť bez poškodenia. 

V zimnom chumáči by malo prezimovať spolu asi desať tisíc včiel. Neustálym vymieňaním si 

miesta v chumáči sa včely, ktoré sedeli z vonka, dostávajú do teplého vnútra chumáča a 

opačne.  

V strede chumáča v zime je teplota 6 stupňov Celzia – čo im stačí na prežitie, akonáhle 

sa vonku oteplí a včelia matka cíti potrebu klásť vajíčka, teplota v úli sa zvýši na 34 stupňov 

Celzia.  

Počas starostlivosti o včely v jesennom a zimnom období je dôležitý opatrný prístup, 

ktorý včely čo najmenej vyrušuje. Z jedného vyrušenia sa včely spamätávajú aj 2 - 3 dni. 

Časté vyrušenia vedú k zvýšenej spotrebe krmiva a teda aj k nadmernej zápche, ktorá 

spôsobuje choroby a šírenie nákaz medzi včelami. 

 

Metodika práce 

Naše pozorovanie sme realizovali v katastri obce Dražkovce u miestneho včelára Petra 

Uhrina. Našu pozornosť sme zamerali na sledovanie života včelstva a činností včelára počas 

jesenných a zimných mesiacov. 



Obrázok 2, 3, 4, 5  Včelstvo pána Petra Uhrina. 

 

Výsledky 

1.  Zakrmovanie včelstva  

Príprava včelstva na zimu začína už v auguste, najneskôr začiatkom septembra. Ak 

včelár zakŕmi včely príliš neskoro a po nástupu chladu, včely už krmivo nemôžu prijímať. Za 

normálnych okolností by sa včely počas zimy kŕmili vlastným medom. Keďže im zásoby 

medu vezme včelár, ako náhradu im poskytne cukrový sirup. Jedna včelia rodina spotrebuje 

až 20 kg cukru. Pre zdravie včiel je prospešnejšie, ak sa k tomuto zimnému krmivu pridá aj 

med. Na zakŕmenie včelstva sa pripravuje tzv. cukrový sirup: 2 kg cukru a 1 l vody sa 

zmiešajú dokopy a nalejú sa do sklenenej fľaše, ktorá sa uzavrie dierkovaným viečkom. Fľaša 

sa umiestni do úľa hore dnom na mriežku, cez ktorú si včely sosákmi cucajú zásoby 

nevyhnutné na prežitie celého zimného obdobia.  

 Zaujímavosťou je, že včely počas celej zimy zadržiavajú výkaly, ktoré môžu vylúčiť len 

ak vonku stúpne teplota nad 12 stupňov Celzia. Preto skutočnosť, že sa konečne vydali na 

prvý prelet, môžeme sledovať aj na čerstvo vypranej bielej bielizni vyvesenej v blízkosti 

včelnice. Táto pôsobí na včely doslova ako magnet, pretože jasné farby vyhriate prvým 

jarným slnkom včely mimoriadne priťahujú a často tak na bielizni zanechajú časť svojich 



výkalov. Navyše, včelár musí na jeseň starostlivo sledovať, aby v úli nezostali zvyšky 

medovicového medu, ktorý včelám spôsobuje tráviace problémy, čo vedie k tomu, že v sebe 

neudržia výkaly a šíria v úli nákazu – nozému. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

Obrázok 6 Príprava na kŕmenie včelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Sklenená nádoba na cukrový sirup. 

 

2.  Opatrenia proti škodcom 

Za najdôležitejšie opatrenie včelár pokladá zaliečenie včelstva proti častému škodcovi -  

klieštikovi. Na dno úľa umiestni bielu podložku, v úli sa zapáli chemický prípravok, úľ sa 

zatesní a dym sa v ňom nechá pôsobiť jednu hodinu. Dym pôsobí len na klieštika, pre včely 

nie je škodlivý. Po uplynutí pôsobenia dymu včelár posúdi stav zamorenia týmto škodcom 

podľa počtu klieštikov, ktoré nájde na bielej podložke v úli.  

Dôležité sú aj opatrenia proti hlodavcom, pri pozorovaní sme našli náznaky poškodenia 

úľov od myší, ale jeho vniknutie do úľa je veľmi zriedkavé. Ak by aj myš do úľa vnikla, včely 



ju usmrtia a obalia propolisom, čím ju v podstate mumifikujú a zamedzia tak jej rozkladu v 

úli. V našom prípade je proti hlodavcom užitočné natretie nožičiek úľov lepkavou vazelínou. 

V letnom období odradí aj neželanú návštevu mravcov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 Poškodenie úľa hlodavcom.        

 

 

                                                                                   

Obrázok 9 Nožička úľa potretá 

vazelínou. 

                                                                                                         

3.  Zaizolovanie úľa 

Pred zimným období včelár zaizoluje vrch úľov teplým a priedušným materiálom napr. 

filcom, molitanom a pod. Týmto opatrením chráni včely pred chladom a vlhkosťou.  

Na jeseň je vhodné aj zúženie letáča. V období kŕmenia včelstva toto opatrenie poslúži 

včelám na to, aby si ľahšie ustrážili vchod do úľa. Predchádza sa tým predovšetkým 

rabovaniu – vykradnutiu včelích zásob cudzím včelstvom. V zimnom období toto opatrenie 

poslúži k izolovaniu úľa pred chladom. 

 



 

Obrázok 10 Zateplenie úľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 11 Zúženie letáča. 

 

4.  Starostlivosť o plásty 

Po vytočení medu včelár plásty starostlivo vyčistí a vydezinfikuje. Ošetrí ich prípravkom 

proti škodcovi – vijačke – v priestore na uskladnenie plástov zapáli dezinfekčné pásiky, ktoré 

tam ponechá dlhšiu dobu, priestor dokonale utesní.  

 

 



 

Obrázok 12, 13, 14 Uskladnenie plástov počas jesenného a zimného obdobia. 

 

5.  Pozorovanie aktivity včelstva vo vnútri úľa 

V zimným mesiacoch včelár kontroluje stav včelstva v úli pravidelnými kontrolami. 

Včely však nesmie rušiť otváraním úľa, preto kontroluje ich aktivitu stetoskopom cez 

letáčový otvor. Opatrne vloží hadičku dovnútra letáča a počúva, či sú včely aktívne – ak 

počuje pravidelné šumenie, včelstvo je v poriadku. Vzrušené a nepravidelné hučanie 

naznačuje núdzový stav, včelár takýmto úľom venuje pri ďalších kontrolách zvýšenú 

pozornosť. Stane sa aj prípad, kedy je v úli úplné ticho, čo znamená aj uhynutie celej včelej 

rodiny. Pri našom pozorovaní sme takýto stav skonštatovali pri troch úľoch. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15, 16, 17, 18 Pozorovanie aktivity včiel v úli. 

 

6.  Pozorovanie množstva uhynutých včiel počas zimných mesiacov 

Včelár okrem iného sleduje aj množstvo uhynutých včiel priamo na letáči a v blízkom 

okolí úľa. Určité množstvo uhynutých včiel je normálne, ak by ich bolo príliš veľa, môže ísť 

o roztočovú nákazu. Včelár môže rozhodnúť, že pošle niekoľko uhynutých včiel na 

diagnostiku do Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Nami sledované množstvo 

uhynutých včiel bolo v norme.  

 



 

 

Obrázok 19, 20, 21, 22 Pozorovanie množstva uhynutých včiel. 

 

7.  Pozorovanie vnútornej teploty úľa 

V období februára a marca včelár sleduje vnútornú teplotu úľa, čo je pre neho dôležitým 

ukazovateľom aktivity včelstva a toho, či už včelia matka začala klásť vajíčka. Ak áno, 

teplota sa zvýši zo 6 na 34 stupňov Celzia. Túto zmenu sme v našich úľoch sledovali 

odkrytím izolácie a priložením ruky na vnútornú stenu úľa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                   

                              

 

Obrázok 23  Pozorovanie teploty úľa. 

 

Záver  

V práci sme priblížili život včiel a činnosti včelára v jesennom a zimnom období, 

v ktorom je život včiel pre mnohých ľudí neznámy a menej zaujímavý ako v jarnom 

a jesennom období. Chceme však zdôrazniť, že práve kvalita života včiel a starostlivosť 

včelára o včelstvo v jesennom a zimnom období je nesmierne dôležitá a do veľkej miery 

ovplyvní nasledujúcu znáškovú sezónu v jarnom a letnom období. Práve tá je pre človeka tak 

veľmi užitočná. Málokto si totiž uvedomuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť takého maličkého 

tvora, akým je práve včielka. 
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Úvod 

,,Hladovaním rastlín sa začína hladovanie ľudí.“ 

Celá história ľudstva je poznačená ustavičným zápasom človeka o potravu. Ľudstvo 

a výživa, to je naveky spojený problém a tento problém existuje žiaľ dodnes, lebo tretina 

obyvateľstva zemegule trpí podvýživou. Potreba hnojenia a obrábania pôdy bola ľuďom 

známa už v dávnom staroveku. Žijeme však v dobe, v ktorej si ľudia viac vážia peniaze ako 

zdravie. V supermarketoch nachádzame zeleninu väčšiu a krajšiu ako tú, ktorú kúpime napr. 

na trhu. Zamýšľali ste sa ale niekedy ako je možné, že zelenina či iné plodiny v obchode je 

niekoľkokrát väčšia ako tá, ktorú ste si vypestovali na záhrade? Možno áno a zamýšľali sme 

sa nad tým aj my. Majú hnojivá nejaký vplyv na rast a vývin rastliny? Majú umelé hnojivá 

naozaj tak strašne škodlivý vplyv? Aký je vlastne rozdiel medzi prírodným a umelým 

hnojivom? Je potrebné vôbec hnojiť rastliny? 

Cieľom našej práce bolo skúmať vplyv umelého a prírodného hnojiva na rast rastliny, 

konkrétne fazule (Phaseolus vulgaris) a hrachu (Pisum sativum) a taktiež cieľom tejto práce 

bolo zistiť, ktoré z prírodných hnojív (káva, voda, v ktorej sa varili zemiaky a voda, v ktorej 

sa varili vajíčka) bude mať najväčší vplyv na ich rast. Sledovali sme v určitom časovom 

období vplyv týchto hnojív na rast fazule a hrachu a porovnávala som ich so vzorkou, ktorú 

sme vôbec nehnojili. Nakoniec sme si pripravili vlastné prírodné hnojivo – pripravené z kávy, 

vody, v ktorej sa varili zemiaky a z vody, v ktorej sa varili vajíčka) a porovnávali sme rast 

rastlín s prírodným kupovaným hnojivom. Výsledky našich zistení sme zhrnuli v tabuľkách. 

Cieľom práce bolo taktiež zistiť, či je hnojenie pre rastliny naozaj potrebné a ktoré z hnojív 

bude mať najväčší vplyv na ich rast. Taktiež, či naše pripravené hnojivo bude mať výrazný 

vplyv na rast sledovaných rastlín. 

 



Hnojivá 

Hnojivo je látka dodávajúca rastline potrebné živiny alebo podporujúca výživu rastliny. 

Podáva sa rastline najčastejšie cez pôdu alebo priamo do rastliny. 

Podľa druhu môžeme hnojivá rozdeliť na: 

•organické, 

•minerálne, 

•bakteriálne 

Podľa skupenstiev rozlišujeme: 

•tuhé hnojivá (práškové a granulované), 

•kvapalné hnojivá (beztlakové, vysoko a nízkotlakové), 

•plynné hnojivá 

• 

ORGANICKÉ HNOJIVÁ 

Organické hnojivá sa tiež delia, a to do dvoch skupín: 

1.Statkové  –  ich produkcia je súčasťou poľnohospodárskeho výrobného procesu a ktoré 

sa ďalej delia podľa miesta výroby na: 

•stajňové  –  hnoj, močovka 

•poľné  –  slama, kompost a zelené hnojenie 

2. Dodávateľské -  vyrábajú sa priemyselným spôsobom mimo poľnohospodárskych 

podnikov ( priemyselné komposty ). 

Pridanie organických hnojív do pôdy aktivuje pôdnu mikroflóru. Zvyšuje sa celkové 

množstvo baktérii, aktinomycét i húb, čo však ešte neznamená, že sa hneď zvýši aj 

mineralizácia a tým aj úroda. 

 

MINERÁLNE HNOJIVÁ 

Delíme ich podľa toho, či je v nich prítomná jedna alebo viac základných živín na: 

•jednozložkové hnojivá – (dusíkaté, fosforečné, draselné, horečnaté, vápenaté), 

•viaczložkové hnojivá – (zmesi hnojív, zmiešané a kombinované hnojivá), 

•hnojivá so stopovými prvkami, 

•troškové hnojivá – mikroelementové (čisté zlúčeniny a ich zmesi, frity a cheláty). 

 

 



 

 

BAKTERIÁLNE HNOJIVÁ 

Mikroorganizmy majú v pôde veľkú úlohu pri nahromaďovaní dusíka, pri humifikácii a 

pri mineralizácii. .Niektoré dôležité mikroorganizmy sa však v určitých pôdach z rozličných 

príčin nevyskytujú. Rozličné skupiny mikroorganizmov pridávame do pôdy vo forme 

bakteriálnych hnojív. Najčastejšie použivanými bakteriálnymi hnojivami sú: nitragín (u nás 

nitrazón), azotobakterín, fosforobakterín a bakteriálne hnojivo AMB. Okrem toho môžeme 

sem zaradiť aj mykorizáciu. Nitragín sa používa  na bakterizáciu semien motýľokvetých 

rastlín a obsahuje hľúzkové baktérie. Bakterizácia semien má za následok zvýšenie tvorby 

hľúzok, zvýšenie fixácie vzdušného dusíka a zvýšenie výnosu motýľokvetých rastlín. Ak 

spolu s nitragínom použijeme aj iný spôsob hnojenia, napr. vápnenie kyslých pôd, účinnosť 

nitragínu sa zvýši. Azotobakterín je  bakteriálne hnojivo, ktoré obsahuje azotobaktera, ktorý 

viaže vzdušný dusík. Používa sa na bakterizáciu semien. Potom sa rozvíja v blízkosti 

koreňového systému rastlín, fixuje vzdušný dusík a tak zlepšuje dusíkatú výživu rastlín. Po 

použití tohto hnojiva sa výnosy zvýšia približne o 10-20 %. Účinnosť azotobakterínu sa 

zvyšuje súčasným hnojením minerálnymi hnojivami, hlavne fosforečnými. 

 

VLASTNÁ PRÁCA 

Hnojenie hrachu a fazule 

Na merania sme si vybrali hrach a fazuľu, keďže rastú pomerne rýchlo a výsledky na 

nich by mali byť badateľné. Pripravili sme si tri kvetináče. Do každého z nich sme zasadili tri 

semienka fazule, aby sme mali istotu, že rastlina vyklíči (príloha: Obrázok č.1). Do ďalších 

troch kvetináčov sme zasadili rovnakým spôsobom hrach (príloha: Obrázok č.2). Každý 

kvetináč sme označili, aby sme sa v meraniach nepomýlili. Po vyklíčení sme hrach aj fazuľu 

hnojili (kvapalným hnojivom) pravidelne každý týždeň. Použili sme umelé hnojivo Prima 

Flora – 15 ml do 2 litrov vody na vzorku č. 2a prírodné hnojivo Slepičince – 15 ml do 3 litrov 

vody na vzorku č. 1 (príloha: Obrázok č.3,4). Jeden kvetináč s hrachom  a jeden kvetináč 

s fazuľou sme nehnojili vôbec (vzorka č. 3), len polievali, pretože nás zaujímalo ako bude 

rásť v porovnaní s ostatnými. Každý týždeň sme hnojili rastliny, merali a zaznamenávali do 

tabuľky nárast vzoriek (príloha: Tabuľka č.1, Tabuľka č.2). Po týchto meraniach sme znova 

do troch kvetináčov posadili hrach a do ďalších troch kvetináčov fazuľu a po vyklíčení sme 

tieto vzorky hnojili len prírodnými hnojivami a to – jednu vzorku kávovou usadeninou, druhú 

vzorku sme hnojili vodou použitou na varenie vajíčok a tretiu vzorku s vodou použitou na 

varenie zemiakov. Taktiež sme tieto vzorky každý týždeň hnojili, merali a zaznamenávali do 



tabuliek. Nakoniec sme zasadali dve vzorky fazule. Jednu fazuľu sme polievali nami 

pripraveným prírodným hnojivom (Obr. č.9). Ďalšiu vzorku sme polievali kúpeným 

prírodným hnojivom. Nami pripravené hnojivo bolo zložené z kávovej usadeniny, vody 

v ktorej sa varili vajíčka a z vody v ktorej sa varili zemiaky. Vzorky sme hnojili každý týždeň. 

Výsledky meraní sme taktiež zaznamenávali do tabuliek (Tabuľka č.5). 

Najprv som si stanovili hypotézy: 

A) Predpokladali sme, že hrach, ktorý sme hnojili umelým hnojivom bude rásť rýchlejšie 

ako hrach, ktorý sme nehnojili alebo hnojili prírodným hnojivom. To isté sme predpokladali 

aj pri hnojení fazule. Umelé hnojivo sa skladá z hlavných komponentov, ktoré sú 

nevyhnutnou zložkou pre vývoj a rast rastliny. Dusík, ktorý obsahuje, napomáha rýchlejšiemu 

rastu. Výsledky sme zaznamenávali priebežne do tabuľky. 

B) Taktiež sme predpokladali, že vzorka hrachu aj fazule, ktorá nebola hnojená, bude 

rásť pomalšie ako ostatné vzorky. 

C) Predpokladali sme, že rastliny hnojené kávovou usadeninou budú rásť najrýchlejšie, 

pretože káva má vysoký obsah dusíka, fosforu, minerálov a draslíka. 

 

Deň počas ktorého 

sa meral 

a zaznamenával rast 

rastliny 

Fazuľa 

Vzorkač.1 

Prírodné hnojivo 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorkač.2 

Umelé hnojivo 

Meranierastliny v 

cm 

Vzorkač.3 

Bez hnojiva 

Meranierastliny v 

cm 

9.10. 2017 0 0 0 

16.10.2017 

prvý týždeň 

6,9 7,2 6,1 

23.10. 2017 

druhý týždeň 

16,2 17,3 16,5 

30.10. 2017 

tretí týždeň 

21,3 21 20,5 

1.11. 2017 

štvrtý týždeň 

24,5 23 24,6 

13.11. 2017 

piaty týždeň 

29 27 28,5 



 

 

20.11. 2017 

šiesty týždeň 

30 32 29 

27.11. 2017 

siedmy týždeň 

34 35,4 30,1 

4.12. 2017 

ôsmy týždeň 

36,5 38 31,8 

11.12. 2017 

deviaty týždeň 

37 38 33 

18.12. 2017 

diesiaty týždeň 

37,5 38,5 34,3 

Tabuľka 1 Výsledky merania rastu fazule za sledované obdobie. 

 

 

Deň počas ktorého 

sa meral 

a zaznamenával rast 

rastliny 

Hrach 

Vzorka č. 1 

Prírodné hnojivo 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorka č.2 

Umelé hnojivo 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorka č.3 

Bez hnojiva 

Meranie rastliny v 

cm 

9.10.2017 0 0 0 

16.10.2017 

prvý týždeň 

0 0 0 

23.10.2017 

druhý týždeň 

5,1 4,6 5,3 

30.10.2017 

tretí týždeň 

9,4 9 9,8 

6.11.2017 

štvrtý týždeň 

13,8 12,3 14,1 

13.11.2017 

piaty týždeň 

18,1 16,2 17,7 

20.11.2017 

šiesty týždeň 

22 19,6 21,5 

27.11.2017 

siedmy týždeň 

24,6 23,9 23,3 



4.12.2017 

ôsmy týždeň 

26,8 27,5 25,7 

11.12.2017 

deviaty týždeň 

30,1 31,3 28 

18.12.2017 

desiaty týždeň 

32,1 38,8 28,5 

Tabuľka 2 Výsledky merania rastu hrachu  za sledované obdobie. 

 

 

 

 

Deň počas ktorého sa 

meral a zaznamenával 

rast rastliny 

Hrach 

Vzorka č. 1 

Hojenie kávovou 

usadeninou 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorka č.2 

Hnojenie vodou 

z uvarených 

vajíčok 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorka č.3 

Hnojenie vodou 

z varených 

zemiakov 

Meranie rastliny v 

cm 

11.6.2018 0 0 0 

19.6.2018 

prvý týždeň 

4,2 3,9 4,5 

26.6.2018 

druhý týždeň 

8,2 9,3 7,6 

4.7.2018 

tretí týždeň 

10,8 11 8,9 

9.7.2018 

štvrtý týždeň 

13,5 12,9 10,8 

19.8.2018 

piaty týždeň 

16 15,5 14,5 

26.7.2018 

šiesty týždeň 

18,3 18,1 17,6 

2.8.2018 

siedmy týždeň 

22 21 20 



 

 

16.8.2018 

ôsmy týždeň 

26,8 (kvety) 26 (kvety) 25,7 (kvety) 

23.8.2018 

deviaty týždeň 

35,5 31,3 28,9 

30.8.2018 

desiaty týždeň 

39,3 39 32 

Tabuľka 3 Výsledky merania rastu hrachu za sledované obdobie. 

 

 

 

Deň počas ktorého sa 

meral a zaznamenával 

rast rastliny 

Fazuľa 

Vzorka č. 1 

Hojenie kávovou 

usadeninou 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorka č.2 

Hnojenie vodou 

z uvarených 

vajíčok 

Meranie rastliny v 

cm 

Vzorka č.3 

Hnojenie vodou 

z varených 

zemiakov 

Meranie rastliny v 

cm 

10.6.2018 0 0 0 

19.6.2018 

prvý týždeň 

3,9 2,8 3,1 

26.6.2018 

druhý týždeň 

7,1 6,5 6,9 

4.7.2018 

tretí týždeň 

9,6 9 8,9 

9.7.2018 

štvrtý týždeň 

12,8 11,3 11 

19.8.2018 

piaty týždeň 

15,8 15 14,3 

26.7.2018 

šiesty týždeň 

19,2 18,8 18,5 

2.8.2018 

siedmy týždeň 

23 22 21,5 

16.8.2018 

ôsmy týždeň 

27,8 (kvety) 26,5 (kvety) 25,2 (kvety) 



23.8.2018 

deviaty týždeň 

37,8 (struk) 32 (struk) 29,2 (struk) 

30.8.2018 

desiaty týždeň 

40,6 38 32 

Tabuľka 4 Výsledky merania rastu fazule  za sledované obdobie. 

 

 

Obrázok 1 Vzorky fazule (Phaseolus vulgaris). 

 

 

 



 

 

Obrázok 2 Vzorky hrachu (Pisum sativum). 

 

 

Obrázok 3 Druhý týždeň: meranie hrachu. 

 

 

 

 



 

 

Obrázok 4 Druhý týždeň: meranie fazule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Tretí týždeň: meranie hrachu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6 Šiesty týždeň: meranie fazule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Struk fazule. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 Odumretý hrach. 

 

 

 

Obrázok 9 Šiesty týždeň: Vzorky hrachu hnojené prírodným hnojivom 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10 Kvet hrachu.                                                      Obrázok 11 Struk fazule. 

 

Metodika práce 

1.Zber informácií, ktoré boli ďalej analyzované, spracovávané a po doplnení vlastnými 

logickými postupmi spracované do výslednej hypotézy. 

2. Sledovanie, meranie a zaznamenávanie rastu hnojeného hrachu a fazule v určitom 

období. 

3. Sledovanie, meranie a zaznamenávanie rastu nehnojenej fazule a hrachu v určitom 

období. 

4.Sledovanie, meranie a zaznamenávanie rastu fazule hnojenej kúpeným prírodným   

hnojivom a naším vyrobeným hnojivom v určitom období. 

5. Porovnávanie získaných výsledkov. 

6. Tvorba a vyhotovenie fotodokumentácie. 

7. Vyhotovenie posteru a prezentácie. 

 

Výsledky 

1. Z vlastného pozorovania sme zistili, že hypotéza č.1, ktorú sme si stanovili, sa 

potvrdila. To znamená, že vzorky rastlín hnojené umelým hnojivom rástli rýchlejšie ako 

ostatné vzorky hnojené prírodným hnojivom a nehnojené vzorky (príloha: Obrázok č.6). Tie 



vzorky, ktoré boli hnojené prírodným hnojivom alebo neboli vôbec hnojené rástli o niečo 

pomalšie (príloha: Tabuľka č.1 a Tabuľka č.2). Fazuľa vyklíčila 16.10. 2017o týždeň skôr ako 

hrach, ktorý vyklíčil 23.10.2017. 

2. 16.10.2017 bola vzorka fazule hnojená umelým hnojivom najvyššia – 7,2 cm. Druhý 

týždeň merania bola najvyššia vzorka č.2 (príloha: Obrázok č.4).Po ďalšom hnojení a meraní 

mala vzorka č.2. znova najväčší nárast a to 17,3 cm. Najpomalšie rástla vzorka č.3, ktorá 

nebola hnojená (príloha: Obrázok č.6). Posledné zaznamenávané meranie bolo 18.12.2017, 

kedy vzorka č. 2 dosahovala výšku 38,5 cm, vzorka č.1 - 37,5 cm a vzorka č. 3- 37,3 cm. Pri 

poslednom meraní boli prítomné menšie struky na všetkých skúmaných vzorkách (príloha: 

Obrázok č.7). 

3. Vzorky hrachu vyklíčili 23.10.2017, kedy boli prvýkrát pohnojené (príloha: Obrázok 

č.3). Ako môžeme vidieť v tabuľke č.2. na druhý týždeň hnojenia a merania bola najvyššia 

vzorka č. 3 (príloha: Obrázok č.3). Po ďalšom hnojení a meraní 13.11.2017, 20.11.2017 

a 27.11.2017 bola vzorka č. 1 najvyššia – hnojená prírodným hnojivom. Vzorka č. 2 však po 

týždni už dosahovala najväčší nárast a tak to ostalo až do posledného merania, v ktorom 

vzorka č. 1 dosahovala 32,1 cm, vzorka č. 2- 38,8 cm a vzorka č. 3 mi uhynula (príloha: 

Obrázok č. 8). 

4. Vlastným pozorovaním a meraním sme zistili, že aj hypotéza č. 2 sa potvrdila. Vzorka 

č. 3, ktorá nebola hnojená, v oboch prípadoch rástla pomalšie (vzorka hrachu dokonca 

odumrela) ako vzorky, ktoré boli hnojené, či už umelým alebo prírodným hnojivom.  

5. Hypotéza č. 3 sa nám potvrdila, pretože hrach, tak ako aj fazuľa hnojené kávovou 

usadeninou boli počas meraní najvyššie. Hrach vyklíčil 11.6.2018 a fazuľa 10.06.2018, keby 

boli aj prvýkrát hnojené. Z tabuľky č.3 môžeme vidieť, že na druhý týždeň hnojenia a merania 

bola najvyššia vzorka hnojená vodou z varených zemiakov. Po ďalšom hnojení bola najvyššia 

vzorka hnojená vodou z uvarených vajíčok. Po ďalšom hnojení a meraní sme zistili, že vzorka 

hnojená kávovou usadeninou je najvyššia. Z tabuľky č. 4 môžeme vidieť, že od začiatku 

hnojenia a merania bola najvyššia vzorka fazule hnojená kávovou usadeninou. Najnižšie 

vzorky hrachu aj fazule boli hnojené vodou z varených zemiakov. Druhé najvyššie vzorky 

boli vzorky hnojené vodou z uvarených vajíčok (Obr.č.10,11). 

6. Taktiež sme zistili, že medzi hnojením fazule našim pripraveným hnojivom 

a kupovaným prírodným hnojivom v raste rastliny neboli viditeľné rozdiely. Rastliny rástli 

približne rovnako rýchlo (Tabuľka č. 5). 

 



 

 

Záver 

V rastlinnom tele sa nachádza veľké množstvo prvkov, ktoré rastliny potrebujú ku 

svojmu rastu a vývoju. Vo väčšom množstve sa vo všetkých rastlinách nachádzajú: uhlík (C), 

vodík  (H), kyslík (O), dusík  (N), fosfor (F). Pre každý prvok, ktorý je rastlinnou živinou 

platia základné zásady a to, že nedostatok prvku vyvoláva zastavenie alebo nedokončenie 

životného cyklu, čo sa nám potvrdilo v našom pozorovaní (hrach, ktorý nebol hnojený 

uhynul). Druhá zásada hovorí, že prejavy nedostatku prvku môžu byť korigované len týmto 

prvkom. 

Svojou prácou sme zistili a dokázali, že používanie umelých hnojív má výrazný vplyv na 

rast rastliny a keďže pestovatelia potrebujú čo najrýchlejšie vypestovať rôzne druhy plodín, sú 

nútení ich vo veľkom používať, pretože samotné hnojenie prírodným hnojivom nie je 

dostatočné. Takéto hnojenie sa však podieľa na zhoršovaní životného prostredia. Výsledky 

rôznych výskumov naznačujú, že poľnohospodárska činnosť sa podieľa asi 20-25% na 

znečistení našich povrchových a podzemných vôd. Dôsledkom je eutrofizácia pôdy. Umelé 

hnojivá majú vplyv aj na znečistenie vzduchu. Napr. amoniakát bezvodý sa vo vzduchu mení 

na plyn ostrého a dráždivého zápachu. Pri prehnojení pôdy sa niektoré prvky dostávajú do 

rastlín vo veľkom množstve a potravinovým reťazcom aj do organizmu človeka, kde pôsobia 

veľmi nepriaznivo. 

Tu sa naskytuje otázka, či sú peniaze, obchody a zisky z nich dôležitejšie ako samotná 

príroda a samozrejme aj naše zdravie. 

Sme za to, že rastliny pre rast a vývoj treba hnojiť, avšak mali by sme uprednostniť 

prírodné hnojivá pred umelými. Tak ako sme v práci dokázali prírodné hnojivá napr. kávová 

usadenina, voda z varených vajíčok ako aj voda z varených zemiakov majú pozitívne účinky 

na rast hrachu a fazule. Obsahujú rovnako, ako priemyselné hnojivá látky, ktoré kvetinám 

prospievajú a posilňujú ich. Na rozdiel od chemických hnojacich prípravkov sa s nimi rastlina 

,, nepredávkuje“. 
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Stromy v mojom okolí 

Zora Juhásová 

 

Školiteľ:  Andrea Maňovská, MANOVSKA@ZSBENKOVA.SK, ZŠ Benkova 34 Nitra 

 

Úvod 

Túto tému som si vybrala preto, lebo mám rada prírodu. A do nej patria aj stromy. Vidím 

ich z každého okna nášho bytu. Náš dom je obklopený stromami. Rastú si voľne pomedzi 

pieskovisko a hojdačky na ihrisku pri našom dome a na konci ihriska je lúka. Medzi stromami 

v našom okolí som vyrastala odmala. A chodím tam rada stále aj spolu s mojimi kamarátmi. 

Cítim sa tam dobre.  

Rozhodla som sa, že stromy pod našimi oknami preskúmam trocha dôkladnejšie, pretože 

mi naozaj prinášajú radosť a pohodu. Zaujali ma. 

Cieľom môjho výskumu bolo zistiť ako sa počas celého mesiaca na jar menia jednotlivé 

časti týchto stromov: jaseň, pagaštan konský, lipa, dub, breza, javor, ale aj aké je ich využitie 

pri jarných hrách detí z blízkeho okolia. Rozhodla som sa urobiť tiež frotáž kôry týchto 

stromov, aby som tak ešte výraznejšie poukázala na ich krásu.  

Rastú pod našimi oknami. Sú to všetko stromy, ktoré nám, obyvateľom paneláku, 

prinášajú radosť. 

 

 Stromy a ich časti 

Stromy patria medzi dreviny, čiže rastliny s trvácimi drevnatými stonkami.  

Ich nadzemnú časť tvoria drevnatá stonka, ktorú voláme kmeň a koruna, ktorá je zložená 

z konárov, na ktorých sú listy a plody. Nemenej dôležitá časť stromu je pod zemou. Je to 

koreň stromu. 

Stromy dýchajú kôrou, ktorá  obaľuje kmeň, ale tiež koreňmi a listami. 

Výraznou časťou stromu je kmeň. Slúži na to, aby pevne držal korunu a vysoko vyrástol. 

Strom musí rásť veľmi pomaly a rovno. To je úloha mladého stromu, trvá mu to 80 až 150 

rokov. Keď začne rásť krivo, má smolu, lebo pri silnejšom vetre sa môže zlomiť.  

mailto:manovska@zsbenkova.sk,


Kmeň chráni kôra. Pod ňou preteká cez žilky voda. Vo vnútri kmeňa je strom suchý. 

Preto je dôležité nepoškodzovať kôru. Vďaka kmeňom sú stromy najvyššie rastliny 

s prístupom k slnku.  

Koruna je rozvetvená časť stromov. Skladá sa z konárov. Rastlinám slúži na získanie 

dostatočne veľkej plochy pre príjem slnečného žiarenia. Množstvu živočíchov slúži tiež ako 

úkryt. 

Na konároch sa nachádzajú listy a plody. 

Listy sú z vrchnej časti lesklé, lebo je na nich vosk. Tento vosk ich ochraňuje, aby sa 

nespálili na slnku. Listy nemajú radi zimu, a preto na jeseň opadajú. Na jar však vyrastú nové. 

Priťahujú slnko. Cez korene strom ťahá vodu zo zeme a tá putuje do listov. V listoch 

vzniká cukor. Ten sa roznáša po celom tele stromu, je to jeho potrava. Je to zložitý proces, na 

ktorý treba slnko, zelené farbivo v listoch a vodu so živinami. Volá sa to fotosyntéza. 

Okrem listov môžeme na stromoch vidieť tiež púčiky a potom kvety. V  púčiku, ak 

nastanú vhodné teplotné podmienky sa začne prebúdzať život a stromy kvitnú. Z kvetov po 

opelení dorastú na plody, v ktorých sú semená, z ktorých môže po zakorenení v zemi 

vzniknúť zasa nový strom.  

Korene stromu sú aj dvojnásobne väčšie ako koruna. Úlohou koreňov je držať strom 

a ťahať vodu zo zeme. Stromy pijú vodu bez prestávky. Sú veľmi smädné, a preto pijú aj 

v noci. Korene stromov sa dokážu navzájom prepojiť a pomáhať si. Keď jeden zomiera, 

druhý mu môže pomôcť, ale môžu i oba zahynúť. Môžu si navzájom poskytnúť cukor, ale aj 

nemusia. Proste žijú spolu a podľa možností si vzájomne pomáhajú. 

 

Ako sa strom premieňa 

Počas celého apríla som pozorovala a fotila niekoľko stromov v našom okolí. Boli to 

jaseň, pagaštan konský, lipa, dub, breza a javor. Na začiatku apríla mali holú korunu, no na 

konci apríla už mali listy. Je to jedna z najväčších viditeľných premien stromov. Fotila som 

raz do týždňa, vždy v utorok. 

Zväčša foteným stromom narástli najprv kvety. Počas apríla stromy vypúšťajú peľ. Ten 

odnáša vietor alebo ho z kvetu na kvet prenáša hmyz. Vietor však fúka všelijako a v tom 

období je peľ všade. Zistila som, že je na autách, cestách aj vo všelijakých škárach. Tie 

gazdinky, čo neumyli okná, urobili dobre, lebo peľ im pripravil novú robotu, usadil sa im na 

okná. Keď prší, v každej mláke je žltá voda. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strom
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Jaseň 

Pamätám sa, že jaseň na jeseň zhadzuje listy ako posledný. Zistila som, že na jar, keď 

ostatné stromy sú už zelené, tak jaseňu ešte len dorastajú listy. Po prvom fotení som zachytila 

holé konáriky jaseň. Objavila som na nich jazvy po odpadnutých listoch z jesene. Nad 

jazvami sú púčiky z jesene. 

Po druhom fotení z púčikov vyrástli kvety. 

Po treťom fotení sa pomaličky začali rozvíjať listy. 

Pri štvrtom fotení boli listy už celkom rozvinuté. Zároveň som videla, že z kvetov sa stali 

okrídlené plody nažky. 

 

 

Obrázok 1 Fotenie – jaseň. 

 

Pagaštan konský 

Na začiatku apríla mal pagaštan holú korunu s veľkými púčikmi na koncoch halúzok. 

Po týždni som videla už vyrastené listy a tyčinky so zárodkami kvetov. 

Týždeň na tom som už videla kvety a listy sa výrazne zväčšili. 

Pagaštan a jaseň stoja na ihrisku vedľa seba. Keď som si porovnala rýchlosť rastu ich 

listov a kvetov, zistila som, že pagaštan rozvinie listy a kvety rýchlejšie ako jaseň. Zatiaľ čo 

sa jaseňu roztvoria púčiky a vyrastajú kvety, tak pagaštan sa už predvádza s listami 

a zárodkami kvetov. Keď jaseňu dorastú listy, pagaštan má už plne rozvinuté kvety a veľké 

listy. 

Tieto dva stromy patria do spoločnej skupiny listov. Oba majú zložené perovité listy. 

Pagaštan má na konci stonky jeden bod, z ktorého vyrastá viac lístkov rovnomerne do kruhu. 

Jaseňu rastú lístky pozdĺž stonky. Perovité sa volajú preto, lebo ich tvary sa podobajú tvaru 

pierok. 



                                       

    Obrázok 2 Fotenie – pagaštan konský. 

 

Lipa 

Lipa bola na začiatku apríla počas prvého fotenia holá, len s púčikmi na koncoch 

konárov, tak isto ako jaseň a pagaštan. Ale mala krásnu vínovú farbu halúzok. 

Pri ďalšom fotení som zachytila roztváranie púčikov. 

Po ďalšom fotení vyšli listy a zväčšovali sa. 

Ďalej vyrástli zárodky kvetov. 

Zistila som, že keď lipa kvitne, šíri sa príjemná, lahodná vôňa. Kvety sa dajú zberať 

a sušiť. Po sušení sa dá spraviť čaj. 

Lipa má jednoduchý list. Spoznáme ho podľa toho, že má tvar srdca. Všimla som si tiež, 

že keď je úplne zarastená listami, tak vôbec nevidno konáre. 

 

    Obrázok 3 Fotenie – lipa. 

 

Breza 

Pre brezu je typické, že má dlhšie púčiky oproti ostatným stromom, ktoré som fotila.  

Okrem púčikov má aj jahňady. Jahňady sú kvety v strapcoch. 



 

 

Zistila som, že po týždni niektoré jahňady už dozreli a dali sa roztrúsiť. Sem tam som 

zachytila fotoaparátom aj listy. 

Pri ďalšom fotení už boli všetky jahňady zrelé, strom bol obsypaný listami.  

Zistila som tiež, že lipa a breza sú veľmi jemné stromy. Majú aj jemné konáre aj listy. 

 

  

Obrázok 4 Fotenie – breza. 

 

Dub 

Za dva týždne fotenia sa na dube skoro nič nezmenilo. Jediná drobná zmena bola, že sa 

troška zväčšili púčiky.  

Pri treťom fotení som zaznamenala, že už vyšli kvety a sem tam i nejaké malé listy. Listy 

takmer zanikli medzi veľkými trsmi kvetov. 

Pri ďalšom fotení boli už listy dosť veľké a kvety rozkvitli a stmavli. 

Zaznamenala som, že dub má jednoduchý tvar listov s laločnatými okrajmi. 

                                   

Obrázok 5 Fotenie – dub. 

 

Javor 

Tento strom je najbližšie k nášmu domu. Nachádza sa hneď za kuchynským oknom. 

Pozorujem ho už niekoľko rokov. 



Vždy na jar sa prebudí a zväčší púčiky. To som zaznamenala aj počas môjho prvého 

fotenia.  

Ďalej sa púčiky rozvíjajú a vyrastajú bohaté žlté zväzočky kvetov. To sa stane s každým 

púčikom. Žlté zväzky kvetov rastú až dovtedy, kým nie sú dostatočne veľké. 

Počas ďalšieho týždňa ku kvetom pribudli listy. Listy rýchlo rástli a zväčšovali sa.  

Z kvetov sa stali nažky. 

     

Obrázok 6 Fotenie – javor. 

 

 

Frotáž kôry stromov 

Počas celomesačného fotenia stromov som o nich zistila veľa zaujímavostí. Len fotenie 

stromov mi však nestačilo. Čítala som knihu Malá objaviteľská cesta lesom od Petra 

Wohllbena. V knihe boli všelijaké úlohy, čo sa dá v lese vyskúšať s listami a drevom, ako les 

pozorovať, spoznávať život v ňom. Ja som si vybrala frotáž kôry stromov, ktoré rastú pod 

našimi oknami. Ale frotážovala som aj agát, ktorý som síce nefotila ani nepozorovala, ale ma 

veľmi zaujala jeho kôra.  

 

 

Obrázok 7 Frotáž kôry stromov. 

 

 



 

 

Ako tie stromy využívame my deti 

My deti si vždy vieme poradiť, čo robiť s darmi stromov. Dávajú nám listy, vetvičky, 

konáre, kvety a plody. Vždy si vieme vymyslieť nejakú zábavku. 

Jaseň rastie hneď pod hojdačkami. My súťažíme, kto sa vyššie rozhojdá a dotkne sa jeho 

listov. V tejto hre sa mi darí. Chce to odvahu húpať sa dosť vysoko. 

Pagaštan má gaštany, ktoré sa snažíme zhodiť zo stromu dole. Keď nejaké spadnú, hneď 

ich otvoríme, odložíme do vrecka, a hra pokračuje. Počas apríla sme našli naklíčené gaštany 

v pieskovisku. Niekto sa s nimi hral v pieskovisku na jeseň.☺ Veľmi nás to potešilo. 

Rozdelili sme si ich s jednou rodinou. Presadili sme ich do kvetináčov a staráme sa o ne. 

Jeden som priniesla do školy. 

Ďalej tu máme lipu, ktorá nám dáva plody v podobe malých guličiek. S nim sme sa 

hrávali ako malé deti v piesku a varili sme jedlá na objednávku, pripravovali nápoje. Z dubu 

sme trhali žalude, ktoré boli prísadou do našich pieskových jedál. Klobúčiky sme dávali 

zvyčajne na zmrzlinu. 

Teraz to robia dalšie malé deti. 

Breza nám poskytuje vetvičky a tie znázorňujú metly alebo prachovky. Totiž niekedy sa 

hráme na slúžky. 

No a javor má svoje plody nažky. Tie si nachádzame pri kmeni a lepíme na nos, pritom 

sa smejeme a hráme. 

Môj brat Boris zasa rád po stromoch lozí. 

 

Záver 

Rozhodla som sa pozorovať stromy v meste a robila som to s radosťou. Potešila ma ich 

jarná krása, aj ich využitie pri hrách detí. Zaujala ma tiež odlišnosť ich kôry počas tvorby 

frotáže. 

 Teší ma, že je v meste aspoň trochu zelene. Stromom sa v meste žije ťažšie. Takmer 

všetky sú úmyselne vysadené. Každoročne sa opilujú. Tie, čo zavadzajú, sa vyrubujú. 

Dožívajú sa krátkeho veku. Je veľa zásahov zo strany človeka, ktoré im sťažujú život.  

Ale stromy sú v meste potrebné. 

Prečisťujú vzduch od nečistôt a vyrábajú kyslík. Jeden veľký strom vyrobí kyslík pre 20 

ľudí. Sú aj pre potechu aj pre zdravie, keď sa medzi nimi prechádzame. Môžeme sa 

v horúcom lete ukryť v ich tieni. Bez nich by naše sídlisko bolo vyprahnutou púšťou medzi 



panelákmi. Stromy lahodia oku, keď pozeráme von oknom a nemusíme pritom hľadieť do 

okien  susedom oproti v paneláku. Som veľmi rada, že v našej časti sídliska je veľa stromov. 
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Úvod 

Dobu, v ktorej žijeme môžeme nazvať “Doba plastová”. Plasty sú neoddeliteľnou 

súčasťou nášho každodenného života. Keby mali v tejto chvíli zmiznúť všetky plasty z našej 

planéty, nikto z nás by si taký život nevedel predstaviť. Balíme si do nich potraviny, lieky, 

akýkoľvek tovar, obliekame sa do nich, sú súčasťou mnohých denne používaných zariadení 

a strojov, uplatňujú sa v medicíne – cievne spojky, umelá koža, kontaktné šošovky. Človek 

ich vyvinul s úmyslom zlepšiť kvalitu svojho života. Ich výhody sa však v konečnom 

dôsledku stávajú nevýhodami. Majú veľmi negatívny dopad na životné prostredie, zdravie 

ľudí, existenciu života na našej planéte. Ako vyriešiť túto dilemu? Za cieľ nášho vedeckého 

výskumu sme si preto zvolili vytvoriť malú štúdiu o plastoch, hlavne o novej generácii 

plastov, ktorú nazývame biodegradovateľné plasty a hľadať možnosti, ako my žiaci môžeme 

prispieť k minimalizácii tvorby plastového odpadu.  

 

Plasty, ich výhody a nevýhody. 

Vznik plastov sa datuje od roku 1856, keď Alexander Parkes, britský chemik 

v anglickom Birminghame vytvoril po prvý krát parkesin, neskôr nazývaný celuloid. Vytvoril 

nitrátovú celulózu tak, že na celulózu, stavebný materiál dreva, nechal pôsobiť kyselinu 

dusičnú. Výsledný produkt ešte vylepšil pridaním gáfru. Plastovú revolúciu však odštartovali 

až bratia Hyattovci, ktorí zistili presné množstvá gáfru na ,,plastifikáciu” nitrocelulózy [1]. 

Plasty sa vo väčšine prípadov skladajú zo syntetických polymérov. Polyméry, alebo tiež 

aj makromolekulové látky či makromolekuly, sú častice, zložené z veľkého počtu malých 

molekulových jednotiek nazývaných monoméry, ktoré sa navzájom spájajú chemickými 

väzbami do dlhých reťazcov (Obr. 1). Reťazce tvorené syntetickými polymérmi tvoria 

väčšinou atómy toho istého prvku,  najčastejšie je to uhlík. Súčasťou hlavného reťazca môžu 

byť aj atómy kyslíka, dusíka, chlóru, síry, kremíka ap. [2].  
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Obrázok 1 a) Chemický vzorec propylénu b) Priestorový reťazec polypropylénu [2]. 

 

Polyméry vznikajú rôznymi typmi chemickej reakcie ako je polymerizácia, 

polykondenzácia, polyadícia. Medzi najpoužívanejšie plasty patria látky s označením:  

PETE/PET (polyetyléntereftalát): symbol označuje obaly, ktoré sú určené len na jedno 

použitie a pri opakovanom použití sa z nich môžu uvoľňovať chemické látky. PET 

neprepúšťa plyny ani pary, po úprave je tiež dobre odolný voči alkoholom a iným 

rozpúšťadlám [1]. 

HDPE (polyetylén vysokej hustoty): chemicky odolný plast bez zápachu, netoxický a 

recyklovateľný. Aj preto sa používa na výrobu vodovodných rúrok, plynových rozvodov, ale 

aj dojčenských fliaš [3]. 

LDPE (polyetylén nízkej hustoty): vyrábajú sa z neho plastové tašky a obalové fólie. 

Nie je toxický a je veľmi dobre recyklovateľný [3]. 

PVC (polyvinylchlorid): plast s vysokou tvrdosťou, je druhou najpoužívanejšou 

syntetickou látkou vo svete. Väčšinou sa využíva na výrobu podlahových krytín, plastových 

okien, plastového nábytku. Jeho problematickým prvkom je však chlór , ktorého sa na výrobu 

PVC spotrebuje najväčšie množstvo produkovaného chlóru. Pri jeho zmäkčovaní môže 

dochádzať k tvorbe ftalátov, ktoré sú pre zdravie nebezpečné [1, 3]. 

PP (polypropylén): Z tohto materiálu sa vyrábajú predovšetkým obaly na potraviny ako 

tégliky a fľaše, používa sa aj v zdravotníctve, nie je nebezpečný. 

PS (polystyrén): Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, používa sa vo veľkom 

predovšetkým v stavebníctve na zatepľovanie domov. Okrem toho aj v potravinárstve ako 

jednorazové obaly na jedlo. 

PC (polykarbonát): tento plast by nemal byť v styku s jedlom a nápojmi, pretože sa 

môže do jedla uvoľňovať nebezpečný bisfenol A (BPA).  

Bisfenol A (BPA): chemická zlúčenina, ktorá sa využíva pri výrobe opakovateľne 

využiteľných plastových fliaš, nádob, príborov a povrchu plechoviek. Ide o endokrinný 



 

 

disruptor, ktorý vie narušiť fungovanie hormonálneho systému, môže spôsobovať choroby 

srdca, cukrovku, ale aj obezitu [3]. 

Všetky uvedené plasty patria k syntetickým materiálom vyrábaným z ropy. Rôzne plasty 

sa vyznačujú odlišnými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na mnohostranné alebo špecifické 

použitie. K významným vlastnostiam patria malá hustota (pri danom objeme majú nízku 

hmotnosť), dobré tepelnoizolačné vlastnosti, odolnosť voči chemikáliám, nepodliehajú 

korózii, sú elektrické izolanty, mnohé z nich sú teplom tvarovateľné, majú rôzne farebné 

prevedenia, niektoré majú vysokú tepelnú stálosť. Ďalšou dôležitou vlastnosťou týchto 

materiálov je relatívne jednoduché a nie príliš nákladné spracovanie na výrobky aj veľmi 

zložitých tvarov. Stálosť plastov a ich odolávanie rôznym vplyvom prostredia má však aj 

negatívnu stránku. Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov, čím spôsobujú veľkú 

ekologickú záťaž. Vplyvom rôznych faktorov degradujú, starnú, strácajú pôvodné vlastnosti. 

Plasty sa síce rozkladajú pôsobením svetla a ultrafialového žiarenia, ale to je veľmi pomalý 

proces. Dalo by sa skôr povedať, že v prírode plasty nepodliehajú vôbec rozkladu, len sa 

rozpadajú na menšie časti [4,5].   

 

Spôsoby likvidácie plastového odpadu 

Najjednoduchší a najmenej nákladný spôsob odstraňovania odpadu je ich vyváženie na 

skládky. Tento spôsob je však nešetrný k životnému prostrediu, preto sa legislatívne zaviedla 

pre obce a mestá povinnosť separovať plasty. Separované plasty sa potom ďalej spracovávajú 

dvoma zásadnými procesmi: recykláciou a likvidáciou priemyselnými spôsobmi. 

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov. Ročne u nás 

vzniká asi 4000 ton plastového odpadu, pričom až 70 % z toho množstva by sa mohlo využiť 

ako druhotné suroviny. Recykláciou uvedeného množstva by sa ročne ušetrilo asi 10 000 ton 

ropy [2]. Polyméry, z ktorých sú plasty vyrobené, sa nedajú recyklovať donekonečna. 

Napríklad z PET fľaše nevznikne v procese recyklácie rovnako kvalitný PET. Recykláciu 

plastov preto môžeme nazvať „downcyklácia“, pri ktorej vzniká nový výrobok s nižšou 

kvalitou a úžitkovou hodnotou. Z plastových fliaš alebo tašiek sa vyrábajú vlákna, z ktorých 

sa vyrába textil (napr. fleecové bundy) alebo sa z nich tkajú koberce. Tieto produkty sa zväčša 

už nedajú recyklovať [6].  

Priemyselná likvidácia plastov zahŕňa: 

a) Spaľovanie - radikálny spôsob likvidácie plastových odpadov je ľahko uskutočniteľný 

a celkom bežný predovšetkým preto, lebo všetky plastové materiály sú ľahko spáliteľné. 



Spaľovaním plastov sa však uvoľňuje do atmosféry množstvo nebezpečných a jedovatých 

látok. 

b) Hydrolytická degradácia prebieha za prítomnosti kyslých aj zásaditých katalyzátorov 

pričom vznikajú z polymérov opäť monoméry. 

c) Tepelná degradácia - odpadové plasty sa transformujú na výhrevné palivá. Tento 

proces je založený na pôsobení oxidu uhoľnatého, vody a tepla [2]. 

 

Biodegradovateľné plasty 

Nevyhnutnosť plastových materiálov a zároveň potreba znižovania ekologickej záťaže 

viedla vedcov k hľadaniu nového druhu plastov, ktorý by uspokojoval obe potreby. Tieto 

plasty dostali pomenovanie bioplasty alebo biodegradovateľné plasty. Mnohé internetové 

zdroje tieto pojmy zjednocujú, resp. vysvetľujú mylne. Vývojom biodegradovateľných 

plastov sa už vyše dvadsať rokov zaoberá prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., ktorý pôsobí ako 

profesor vo vednom odbore technológia makromolekulových látok so zameraním na 

technológie spracovania plastov. Pracuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Uvedenú problematiku nám prof. Alexy 

priblížil počas prednášky na FCHPT dňa 26. 2. 2019. 

Pod bioplastami rozumieme tri skupiny plastov: 

a) Plasty vyrobené z neobnoviteľných zdrojov (ropa) a  biorozložiteľné v prírode. Tieto 

plasty v procese rozkladu vrátia do ovzdušia oxid uhličitý, ktorý bol v priebehu niekoľkých 

miliónov rokov vznikom života (rastlín a živočíchov) na Zemi premieňaný na biomasu. 

Rozklad takých bioplastov je jednou z príčin zvyšovania množstva skleníkových plynov, čo 

má za následok  globálne otepľovanie. Pri predstave, že by sme minuli všetku ropu a vyrobili 

z nej plasty, by nastala rovnaká situácia pre životné prostredie, ako pri výrobe benzínu a jeho 

spálení. Do našej atmosféry by sa uvoľnilo také množstvo oxidu uhličitého, že život na Zemi 

by pre silný skleníkový efekt nebol možný. 

b) Plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov (škrob), no v prírode sa nerozkladajú. 

Príkladom je biopolyetylén vyrobený zo škrobu. Ide o PE s rovnakými vlastnosťami ako je PE 

vyrobený z ropy. Z hľadiska životného prostredia je to vhodnejšia forma bioplastov, pretože 

škrob pochádza z rastlín, ktoré spotrebúvajú CO2. Plasty vyrobené zo škrobu možno v procese 

likvidácie odpadu spaľovať a do ovzdušia sa vráti pôvodne spotrebovaný CO2. 

c) Plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov a rozložiteľné v prírode. Z pohľadu 

životného prostredia je to najvhodnejšia forma bioplastov, pretože ich rozkladom vzniká 



 

 

kompost. Základnou zložkou pri výrobe takýchto plastov môžu byť škrob, kyselina 

polymliečna (PLA), polyhydroxybutyrát (PHB), alifaticko-aromatické polyestery, celulóza, 

lignín, alebo ich kombinácia [7]. 

Vhodnosť používania bioplastov je zjednodušene ukázaná na tejto schéme (Obr. 2): 

 

Obrázok 2 Racionálne využívanie bioplastov [7]. 

 

Odstránením používania fosílnych zdrojov by sa kruh: BIOMASA-PLASTOVÉ 

PRODUKTY-CO2; uzavrel v časovom horizonte nášho života. 

 

Biodegradácia  

Biodegradovateľnosť je špecifickou črtou niektorých plastových materiálov alebo 

polymérov z ktorých sú zložené. Biologická degradácia, alebo skrátene biodegradácia, 

znamená proces degradácie polymérneho materiálu účinkom biotických (živých) faktorov. 

Proces biodegradácie je založený na skutočnosti, že organizmy, hlavne mikroorganizmy 

(baktérie, huby a riasy) identifikujú polymér ako zdroj organických stavebných blokov (napr. 

jednoduchých sacharidov, aminokyselín, a pod.) a zdroj energie ktorú potrebujú pre svoj 

život. Jednoducho povedané, biodegradovateľné polyméry sú potravou pre mikroorganizmy. 

Tento proces môžeme zjednodušene znázorniť schémou: 

 

FRAGMENTÁCIA + MINERALIZÁCIA = BIODEGRADÁCIA 

 

Rozklad vo všeobecnosti začína fragmenáciou, t.j. v materiáli, ktorý je v styku so 

živými organizmami, alebo prostredím, prebieha chemický rozklad polymérnej zložky a 

materiál sa rozkladá mechanicky na fragmenty. V ďalšej fáze – mineralizácii sa produkty 



tohto rozkladu mineralizujú mikroorganizmami. Táto druhá fáza je nevyhnutná pre to, aby 

proces bolo možné charakterizovať ako biodegradáciu, pretože čiastočne degradovaný 

polymér (fragmenty) sa takto metabolizuje na konečné produkty. Na konci  procesu 

biodegradácie sa bioplast mení na látky bežne sa vyskytujúce v prírode. Výsledkom sú 

prírodné produkty, ktoré nezaťažujú životné prostredie. 

Mineralizácia prebieha formou aeróbnej alebo anaeróbnej degradácie. V procese 

aeróbnej degradácie (za prítomnosti vzduchu) je organická látka - pomocou aeróbnych 

mikroorganizmov – premenená na CO2, vodu a bunkovú biomasu (kompost); v procese 

anaeróbnej degradácie (bez prístupu vzduchu) je organická látka – pomocou anaeróbnych 

mikroorganizmov – premenená na CH4 (metán - bioplyn) a CO2 , stopy H2 a H2S a biomasu 

[8]. 

Vlastnosti bioplastov možno modifikovať prídavkom stabilizátorov, zmäkčovadiel, 

pigmentov, rozličných plnív a iných látok. Z hľadiska biodegradovateľných plastov je 

dôležité, aby všetky tieto aditíva boli tiež biodegradovateľné. Normy pre kompostovateľné 

plasty vyžadujú, aby sa testovali všetky prísady (ako aj ďalšie komponenty, ktoré sa použijú 

pri výrobe konečného produktu, napr. farbivá) s cieľom overiť, či nemajú negatívny vplyv na 

kompost [8]. 

 

Nonoilen 

Nonoilen je označenie bioplastu nezaťažujúceho prírodu. Plast je vynálezom kolektívu 

autorov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý vedie prof. 

Alexy. Základom pre jeho produkciu sú dve zložky. Prvá je kyselina polymliečna, ktorá sa 

vyrába zo škrobu. Druhou zložkou je polyhydroxybutyrát, biomateriál, ktorý produkujú 

baktérie. Ako živinu využívajú baktérie cukor z cukrovej trstiny alebo cukor, ktorý zostáva 

v srvátke, v odpade pri výrobe mliečnych výrobkov.  

Jednou z negatívnych vlastností prírodných biodegradovateľných plastov je krehkosť. 

Tímu z STU sa podarilo túto negatívnu vlastnosť odstrániť jedinečnou kombináciou 

polymérov a prímesí. Vyrobili húževnatý materiál, ktorý nestráca mechanické vlastnosti 

dlhým skladovaním, ani vplyvom poveternostných podmienok. V súčasnosti sú patentované 

dva základné produkty - Nonoilen prvej a druhej generácie. Prvá generácia je vyrobená 

z troch zložiek (PLA, PHB, zmäkčovadlá), druhú tvorí minimálne šesť zložiek. Pomocou 

zložiek sa dajú upravovať vlastnosti plastov v pomerne širokom rozpätí, či už ide 

o spracovateľské alebo fyzikálno-mechanické vlastnosti. Prvá generácia potrebuje na rozklad 



 

 

priemyselný kompost, pretože rozklad nastáva pri teplote 50 – 70 °C. Nonoilen druhej 

generácie sa rozloží aj v komposte bežných záhradkárov [9]. Rozklad v priemyselnom 

komposte trvá približne 50 dní, v domácom prostredí asi 90 dní. V pôde by rozloženie malo 

trvať jeden až tri roky. Jeho využiteľnosť vynálezcovia vidia v prvom rade v obalových a 

fóliových materiáloch, až po catering. Už sa podarilo experimentálne vyrobiť misky, taniere, 

príbory, potravinárske fólie, dózy na potraviny, ale aj vázy či okuliare (Obr. 3) [10].  

 

 

Obrázok 3 Experimentálne výrobky z Nonoilenu [10]. 

 

Podľa prof. Alexyho by slovenské plasty mohli preraziť na svetovom trhu do dvoch až 

troch rokov. Bioplasty, ktoré slovenský vedecký tím vyrába budú mať uplatnenie aj 

v poľnohospodárstve a veľmi sľubným sa javí použitie v medicíne. Ich plasty sú nielen 

biorozložiteľné, ale aj biokompatibilné, čiže v ľudskom tele nespôsobujú žiadne nežiaduce 

reakcie. Môžu sa používať na výrobu implantátov alebo skrutiek pri zlomeninách. 

V súčasnosti prebieha intenzívna spolupráca tímu prof. Alexyho s Lekárskou fakultou 

a Technickou univerzitou v Košiciach v oblasti tkanivového inžinierstva [9]. 

Okrem spomínaných inštitúcií sa výrobe biodegradovateľných plastov už niekoľko rokov 

venuje firma SEDOS s.r.o. Vyrábajú obaly pre svoje produkty. Základnou stavebnou zložkou  

vodorozpustnej fólie je polyvinylalkohol (PVA), ktorý predurčuje jej vlastnosti. Fólia je 

priesvitná, bezfarebná, s vysokým stupňom čistoty, odolná voči syntetickým aj prírodným 

olejom a tukom. Je biologicky odbúrateľná a konečnými produktami jej degradácie je oxid 

uhličitý a voda. Zo zdravotného hľadiska je fólia neškodná. Má veľké využitie v baliacej 

technike na balenie nebezpečných látok, priemyselných chemikálií, pracích a čistiacich 



prostriedkov, kozmetických prípravkov, liečiv, znečisteného textilu a pod.. Využíva sa tiež 

ako pomocný materiál pri strojovom vyšívaní na textil. Firma ju využíva ako unikátny nosič 

osiva. Umožňuje rovnomerné rozmiestnenie semien na úzky pásik fólie a jeho mechanizované 

zapravenie do pôdy. Vodorozpustná fólia na svoje plné využitie ešte len čaká [11]. 

 

Metodika práce a jej výsledky 

Cieľ našej práce sme tvorili v dvoch základných krokoch: v teoretickej príprave 

a experimentálnej činnosti. 

Teoretická príprava spočívala v štúdiu odbornej literatúry. Zisťovali sme informácie 

o princípe výroby plastov všeobecne, o druhoch a vlastnostiach plastov, o využití a spôsoboch 

likvidácie plastového odpadu. Druhú časť teoretickej prípravy o bioplastoch 

a biodegradovateľných plastoch sme absolvovali v rámci prednášky na FCHPT STU 

v Bratislave. Prednášajúcim bol prof. Alexy, vedúci tímu vynálezcov biodegradovateľných 

plastov, ktorý nám odporučil aj literatúru v slovenskom jazyku, nakoľko väčšina článkov 

k danej problematike je v anglickom jazyku.  

Experimentálna činnosť prebiehala v štyroch častiach. 

1. Exkurzia na skúšobných linkách Nonoilenu na FCHPT STU v Bratislave 

Po teoretickej príprave formou prednášky prof. Alexyho sme sa presunuli do laboratória 

so skúšobnou výrbnou linkou pre Nonoilen (Obr. 4) Výroba bioplastu pozostávala 

z niekoľkých krokov: 

a) navažovanie reaktantov (Obr. 5),  

b) miešanie reaktantov na homogénnu zmes (Obr. 6), 

c) postupné nasypávanie zmesi do dvojzávitovky a vytláčanie plastu vo forme tzv. strún 

– medziprodukt (Obr. 7, 8), 

d) granulácia strún (Obr. 9), 

e) vytláčanie a lisovanie fólie (Obr. 10); vyfukovanie fólie na druhej výrobnej linke (Obr. 

11). 

Obrázok 12 zachytáva náš pracovný tím a časť tímu vynálezcov. Na obrázku 13 sú 

výrobky z Nonoilenu, ktoré sme si z exkurzie odniesli domov.  

 

 

 

 



 

 

 

  

Obrázok 4 Výrobná linka.   Obrázok 5 Navažovanie reaktantov. 

  

 

   

Obrázok 6 Miešanie na homogénnu zmes.  Obrázok 7 Práca na dvojzávitovke. 

 

 

   

Obrázok 8 Medziprodukt vo forme tzv. strún. Obrázok 9 Granulácia strún. 

 



     

Obrázok 10 Vytláčanie a lisovanie fólie.     Obrázok 11 Vyfukovanie fólie. 

 

 

  

Obrázok 12 Pracovné tímy.          Obrázok 13 Výrobky z Nonoilenu pre našu 

                                         školu. 

 

2. Príprava vlastného bioplastu v školských podmienkach 

Chemikálie: škrob (puding Zlatý klas), destilovaná voda, kyselina chlorovodíková (0,1 

mol/dm3), hydroxid sodný (0,1 mol/dm3), glycerol, potravinárske farbivá 

Pomôcky: kadičky, Petriho misky, sklené tyčinky, odmerný vale, laboratórne lyžičky, 

odmerné banky, hodinové sklíčka, plastové pipety, pipeta 

Postup: 

▪ Do dvoch kadičiek si nalejeme po 25 ml destilovanej vody a pridáme po 2,5 g škrobu 

(pudingového prášku), potravinárske farbivá a dobre premiešame. 

▪ K zmesi prilejeme 3 ml HCl s koncentráciou 0,1 mol/dm3 a opäť dobre premiešame. 



 

 

▪ Po dôkladnom premiešaní zmesi pridáme do prvej kadičky 2 ml glycerolu (modrá 

farba plastu) (Obr. 14). 

▪ Kadičky prikryjeme hodinovým sklíčkom a zmes mierne zahrievame 15 min.  

▪ Kadičky zložíme z variča a zmeriame pH zmesi indikátorovým papierikom. 

▪ Postupne pridávame roztok 0,1 mol/dm3 NaOH dovtedy, kým zmes nebude mať 

neutrálne pH. 

▪ Opäť zohrievame na teplotu varu.  

▪ Po zovretí zmes opatrne nalejeme do Petriho misiek a necháme vychladnúť (Obr. 15). 

         

Obrázok 14 Príprava reaktantov.      Obrázok 15 Zohrievanie, neutralizácia,  

            nalievanie. 

 

Vysvetlenie: škrob je polysachyrid a skladá s z dvoch zložiek – amylózy a amylopektínu, 

ktoré sa líšia usporiadaním jednotiek glukózy v reťazci. Amylóza má lineárny reťazec stočený 

do špirály, amylopektín ho má rozvetvený. Amylopektín zabraňuje vytvoriť zo škrobu 

polymér a preto sa do zmesi pridáva kyselina, ktorá ho kyslou hydrolýzou rozkladá na menšie 

úseky. Z amylózy vzniká polymér, ktorý je však kryštalický a krehký. Glycerol spôsobuje 

pružnosť plastu. Glycerol preniká medzi polymérne reťazce, zväčšuje vzdialenosť medzi nimi 

a materiál sa stáva elastickejší.  

Výsledné produkty nášho pokusu boli dva plasty, ktoré sa líšili svojimi vlastnosťami.  

Modrý plast, do ktorého sme pridávali glycerol bol veľmi mäkký, až lepkavý. Žltý plast, ktorý 

sme pripravovali bez pridania glycerolu bol veľmi krehký, až lámavý (Obr. 16). Oba produkty 

boli nepoužiteľné, ale pre našu skúsenosť prínosné. Presvedčili sme sa, že škrob je použiteľný 



na prípravu plastov a v závislosti od zložiek a ich vzájomného pomeru sa vlastnosti plastov 

menia. 

 

Obrázok 16 Výsledné produkty plastov zo škrobu. 

 

3. Štúdium a prevzatie výsledkov pozorovania biodegradácie plastov 

Pre zistenie, či je plast schopný biodegradácie, resp. pre určenie stupňa biodegradácie sú 

v odbornej literatúre popísané viaceré metódy. Bolo by veľmi zaujímavé podrobiť naše 

získané bioplasty skúške biodegradácie. Tento proces je časovo náročný a my sme na jeho 

uskutočnenie nemali dostatočný časový priestor, preto sme nasledujúce informácie prevzali 

z diplomovej práce študentky STU Bc. Tatiany Štibrányiovej. Vo svojej práci popisuje rôzne  

metódy hodnotenia vlastností biodegradovateľných plastov a metódy stanovenia 

biodegradability. Z jej štúdie vyberáme výsledok jej výskumnej činnosti: „Stanoveniu stupňa 

rozpadu v prostredí pôdy sa podrobili vzorky z „odnosných“ tašiek poskytovaných 

obchodnými reťazcami Tesco, Kaufland, DM-Drogéria vyrobené z biodegradovateľného 

vysokohustotného polyetylénu (HDPE) a z biodegradovateľného nízkohustotného polyetylénu 

(LDPE) od reťazca Coop Jednota. Ako referenčný materiál k vzorkám biodegradovateľného 

HDPE sa na negatívnu kontrolu použil tradičný HDPE a na pozitívnu kontrolu materiál s 

preukázanou schopnosťou biodegradácie (Mater-Bi). K vzorke biodegradovateľného LDPE sa 

zaviedla vzorka komerčne vyrábaného LDPE.“ [12] 



 

 

 

Tabuľka 1 Zistené hodnoty sušiny vzoriek pred ich umiestnení do pôdy a po vykonaní 

skúšky a stupeň ich rozpadu [12]. 

 

 

Graf 1 Porovnanie množstva sušiny a stupňa rozpadu vzoriek z biodegradovateľného HDPE, 

komerčného HDPE a biodegradovateľného plastu Mater-Bi [12]. 

 

„Hoci sa u vzoriek preukázal potenciál rozpadu, úbytok sušiny vzoriek predstavuje iba 

nepatrené množstvá, ktoré sa pohybujú v intervale desiatok až stotín gramu za osem týždňov. 

Ak sa zohľadní, že predmetom likvidácie bude taška vo forme v akej sa bude používať (celá 

taška), na jej celkový rozpad v prostredí pôdy bude potrebný viac ako jeden rok. Na 

posúdenie toho, či sú tieto tašky rozložiteľné (ako deklarujú výrobcovia) je nutné vykonať 

ešte série skúšok (podľa normalizovaných metód) na zistenie biodegradability, ktorými sa 

jednoznačne preukáže to, že taška bola mineralizovaná činnosťou mikroorganizmov.“ [12] 



4. Vlastné návrhy na znižovanie zaťaženia životného prostredia plastovým 

odpadom 

V priebehu tvorby našej práce sme si začali klásť otázku, ako môžeme my prispieť 

k znižovaniu tvorby plastového odpadu. Pokiaľ nám už odpad v domácnosti, v škole alebo na 

pracovisku vznikne, je prirodzené jeho správne triedenie. Našimi každodennými 

rozhodnutiami však vieme ovplyvniť aj to, koľko plastov si domov prinesieme. Prinášame pár 

jednoduchých tipov, ako redukovať plastový odpad: 

▪ Na nákupy si nosme vlastné tašky. Nám plastová taška zvyčajne slúži menej ako 

hodinu, no v prírode sa rozkladá desiatky až stovky rokov. Tašku si môžeme ušiť zo zbytkov 

látok alebo z odevov, ktoré už nenosíme (Obr. 17, 18). Taška ušila jedna pani učiteľka z našej 

školy.  

     

Obrázok 17 Taška zo zbytkov látok.       Obrázok 18 Taška z flanelovej košele. 

 

▪ Nakupujme nebalenú zeleninu a ovocie: Ovocie a zelenina, ako napríklad banány 

alebo mrkva, majú svoj prirodzený „obal“. Netreba ich zbytočne baliť do mikroténových 

vreciek. Môžeme si vyrobiť aj vlastné textilné vrecká zo starých záclon (Obr. 19, 20). Pre nás 

ich ušili rodičia našej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

Obrázok19 Vrecká na potraviny zo záclony.  Obrázok 20 Nákup v záclonových vreckách. 

 

▪ Minimalizujme používanie PET fliaš. Najlepšia je však voda z vodovodu, ktorá nemusí 

cestovať dlhé kilometre, kým pristane na našom stole. PET fľaše sú jednorazové a nemali by 

sme ich opakovane používať, môžeme ich nahradiť sklenenou, nerezovou, opakovane 

použiteľnou fľašou z iného typu plastov (napr. z HDPE, LDPE) alebo fľašou na rastlinnej 

báze (napr. bioplasty). 

▪ Využívajme možnosť výmeny a darovania odevov. Mnohé naše odevy sú vyrobené 

z plastových materiálov. Mnohí ľudia veľmi často nakupujú nové odevy a tie „obnosené“ 

vyhadzujú aj napriek dobrému stavu. V niektorých mestách a možno aj na niektorých 

pracoviskách funguje posúvanie odevov, tzv. „burza nosených odevov“. Darovaním malých, 

veľkých, alebo inak sa nehodiacich kúskov odevu prispievame minimalizácii plastového 

odpadu. 

 

Záver 

Cieľom našej práce bolo vytvoriť materiál, ktorý by sumarizoval základné informácie 

o plastoch, plastovom odpade, ale hlavným zámerom bolo bádanie v oblasti 

biodegradovateľných plastov a snaha nájsť možnosti znižovania plastového odpadu na úrovni 

žiakov základných škôl, príp. širokej verejnosti. V priebehu štúdia materiálov sa nám otvárali 

nové a nové možnosti skúmania. Pri vyhľadávaní informácií sme oslovili viacero inštitúcií, 

ktorých kontakty sme našli na internete. Podarilo sa nám vytvoriť spoluprácu 

s najpovolanejšími v oblasti bioplastov na Slovensku, s vynálezcami biodegradovateľných 

plastov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Pozvanie 

a prijatie od prof. Alexyho bol pre nás asi najväčším a najlepším zážitkom v priebehu riešenia 

projektu o biodegradovateľných plastoch. Bádanie v tejto oblasti nás obohatilo o množstvo 



teoretických vedomostí a praktických zručností. Zároveň sme si uvedomili nutnosť riešenia 

odpadu na našej planéte a hlavne hľadať možnosti ako znižovať množstvo odpadu z plastov, 

ktoré v prírode zotrvávajú oveľa dlhšie ako je život niekoľkých generácií ľudstva.  

Za prínos považujeme osobné skúsenosti s výrobou použiteľných biodegradovateľných 

plastov, ale tiež s výrobou jednoduchých bioplastov v školských podmienkach. Tu vidíme 

možnosť hľadať vhodné pomery reaktantov, aby produkty boli použiteľné aspoň na 

demonštračné účely. Zaujal nás aj proces biodegradácie, ktorý sme nestihli uskutočniť. 

V tomto výskume by sme radi pokračovali a chceme zistiť, za aký čas sa noniolen vie rozložiť 

v prírode. 

Touto cestou by sme radi vyjadrili aj poďakovanie prof. Alexymu a jeho vedeckému 

tímu, rodičom a učiteľom, vďaka ktorým sme sa mohli stať na chvíľu odborníkmi v danej 

problematike.  
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Monitoring chemických a fyzikálnych 

vlastností povrchových vôd 

Nicol Krčíková 

 

Školiteľ:  Mgr. Erika Boldišová, BOLDISOVAERIKA@GMAIL.COM, Základná škola 

Andreja Kmeťa, Ul. M .R. Štefánika 34 Levice 934 01 

 

Úvod 

,,Všetko živé i neživé má počiatok vo vode, pretože len voda je prazákladom 

všetkých vecí!“ 

                                                        Thales Milétsky (624-547 p.n.l) 

 

Voda, obyčajné slovo, no má neobyčajný význam. Chemická zlúčenina vody a kyslíka, je 

základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi a súčasne najrozšírenejšou látkou na 

povrchu Zeme. Je neodmysliteľnou súčasťou živej hmoty, je obsiahnutá v každej živej bunke. 

Je mäkká, poddajná, no dokáže obrúsiť a rozdrviť skaly, vytvárať údolia, rozpúšťať kovy. Jej 

význam a skutočná podstata dodnes nie je vedecky plne dokázaná. Voda oplýva 

neobyčajnými vlastnosťami, fyzikálnymi a chemickými. Akákoľvek vlastnosť vody je 

unikátna. Ale čo v skutočnosti voda obsahuje? Aké je jej zloženie a aké má fyzikálne 

vlastnosti? Aká je voda v našich vodných tokoch? Líši sa zloženie v stojatých a tečúcich 

vodách? Odpovede na tieto otázky málo kto pozná, preto som sa pokúsila nájsť na tieto 

otázky odpovede, ktoré uvádzam vo svojej vlastnej práci. 

Cieľom mojej práce bolo monitorovať chemické a fyzikálne vlastnosti vybraných 

stojatých a tečúcich vôd. Skúmala som zloženie a vlastnosti tečúcej vody v Podlužianke, 

Hrone, Váhu, ako aj vlastnosti stojatých vôd v priehrade Kozárovce, vo vodnej nádrži 

Lipovina Bátovce a Levických rybníkoch. Zistené hodnoty a vlastnosti vody som  uviedla 

v tabuľkách v prílohe a navzájom ich porovnávala. Cieľom bolo taktiež zistiť, či sa zloženie 

tečúcich a stojatých vôd líši alebo sú hodnoty približne rovnaké. Zisťovala som vo vode 

množstvo fosforečnanov (PO4),  dusičnanov (NO3), dusitanov (NO2), množstvo ammonia 

(NH4)  a taktiež som zisťovala aké ph majú. Z fyzikálnych vlastností som skúmala farbu, 

zákal, priehľadnosť a pach vody. 

mailto:boldisovaerika@gmail.com


Voda - prekvapujúca látka  

Množstvo a rôznosť použitia vody sú dôsledkom jej možností. Je výborným 

rozpúšťadlom pre širokú paletu látok, má relatívne vysokú teplotu varu a teplotu topenia. 

Navyše, voda má veľkú tepelnú kapacitu. Voda je tak všade prítomná, že sa stala štandardom 

pre mnohé jednotky modernej vedy, zahrňujúc Celziovu teplotnú stupnicu, kilogram a 

kalóriu.  

Avšak fyzikálne možnosti vody sú dosť zvláštne, ale sme veľmi šťastní, že sú také. Keby 

bola voda konvenčnejšou látkou, boli by sme úplne inými tvormi. Táto najbežnejšia kvapalina 

je plná prekvapení. Napríklad, je prekvapujúce, že voda je kvapalina, a nie plyn pri izbovej 

teplote (okolo 25 °C ) a tlaku 1 atm. Relatívna molekulová hmotnosť vody je 18,0 a skoro 

všetky látky s vyššou relatívnou molekulovou hmotnosťou sú plyny za týchto podmienok. 

Uvažujme 3 bežné atmosferické plyny: dusík má Mr = 28, kyslík 32 a oxid uhličitý 44. 

Všetky majú Mr vyššiu ako voda, a napriek tomu ich dýchame, a nepijeme. Nielenže je voda 

kvapalinou za týchto podmienok, ale má anomálne vysokú teplotu varu ( tv = 100°C ). Táto 

teplota je jedným z určujúcich bodov Celziovej teplotnej stupnice. Druhým je teplota topenia 

alebo teplota zamŕzania vody (tt = 0 °C ). A keď voda mrzne, prejavuje sa ďalšia bizarná 

vlastnosť - expanduje. Iné kvapaliny sa kontrahujú, keď tuhnú. Tieto a ďalšie nezvyčajné 

vlastnosti vyplývajú z chemického zloženia a molekulovej štruktúry vody.  

Zloženie vody je známe prakticky každému. Vzorec vody, H2o, je svetovo najrozšírenejšia 

chemická informácia. 

 

Molekulová štruktúra 

Elementárne zloženie chemickej zlúčeniny je len jedným z faktorov ovplyvňujúcich 

chemické a fyzikálne vlastnosti látky. Iný dôležitý  faktor je molekulová štruktúra.  

 Voda je kovalentná zlúčenina. Atóm kyslíka je centrálny v lomenej molekule, viazaný s 

atómami vodíka  kovalentnými väzbami. Väzby zvierajú uhol 105°. Každá z dvoch 

jednoduchých väzieb pozostáva z jedného páru spoločných elektrónov. Atóm kyslíka púta 

elektrónový pár silnejšie ako atóm vodíka, lebo má  vyššiu elektronegativitru ako vodík. 

Elektronegativita je mierou schopnosti atómu pútať (priťahovať) elektróny, ktoré tvoria 

kovalentnú väzbu. Nerovnomerné rozdelenie dáva kyslíku na konci väzby čiastkový záporný  

náboj. Pretože väzba má opačne nabité konce (póly), hovoríme o polárnej kovalentnej väzbe. 

Čím vyšší je rozdiel elektronegativít prvkov tvoriacich väzbu , tým je polárnejšia. 

 



 

 

Znečisťovanie vody 

V riekach, jazerách a oceánoch je nesmierne množstvo vody, ale ľahko znečistenej. 

Hlavné  zdroje znečistenia vody sú: splašky, umelé hnojivá, priemyselné chemikálie, 

pesticídy.  

      Splašky sú hlavnou príčinou znečistenia vody. Kedysi sa všetok odpad vypúšťal do riek a 

morí. To bolo príčinou zdravotného rizika a viedlo k chorobám. 

Odpad totiž  ovplyvňuje všetko živé vo vode. Ak je jeho množstvo vo vode malé, potom 

ho baktérie môžu vo vode rozložiť na neškodné látky ako oxid uhličitý, nitráty a vodu. Ale ak 

je jeho množstvo obrovské,  potom baktérie využijú všetok kyslík rozpustený vo vode, keď sa 

"pasú" na splaškoch. Len čo koncentrácia kyslíka klesne príliš nízko,  väčšina vodných 

organizmov,vrátane,baktériizomrie.   

       Rozkladajúce sa látky sú príčinou mútenia vody a jej zápachu. Za účelom odstránenia 

tohto znečistenia je odpad podnikmi spracovávaný, prv než sú splašky vrátené do riek a morí. 

Splašky sú vypúšťané do obrovských nádrží a zmiešané so vzduchom, pričom sú takto 

baktériami  rozložené omnoho rapídnejšie. 

Nasledujúca tabuľka sumarizuje zdroje a účinky iných "znečisťovateľov" vody:  

Tabuľka 1 Zdroje a účinky "znečisťovateľov" vody. 

ZNEČISŤOVACIA 

LÁTKA 
ZDROJ ÚČINOK 

  Umelé hnojivá 
  dážď zmýva hnojivá do riek 

a jazier  

 baktérie a riasy rastú rýchlejšie, 

využívajú všetok rozpustený kyslík a 

zomierajú 

  Priemyselné 

chemikálie 

oleje, kovové zmesi, 

kyseliny,   zásady,  farby z 

tovární 

  toxické pre zvieratá, rastliny a 

baktérie vo vode 

  Pesticídy 
    postrekovanie úrody 

chemikáliami  

  toxické chemikálie sa hromadia v 

telách  väčších   zvierat 

  Ropa  
   ropa z rafinérií a havárií 

ropných tankerov 

  pokrýva morských vtákov ropou, 

znečisťuje pláže 

  Čistiace prostriedky   továrne, úrady, domácnosti 
  mení vodu na penu toxickú pre 

organizmy vo vode 



Vlastná práca 

Chemické  vyšetrenie vody: 

Na chemické vyšetrenie vody som využila mobilný EcoLabBox (Obr. 3,4). Reagencie, 

ktoré som pridávala do skúmaviek, slúžili k tomu, aby vytvorili reakciu so vzorkami vody 

pomocou ktorých som vedela určiť množstvo ammonia, dusičnanov, fosforečnanov 

a dusitanov vo vybraných stojatých a tečúcich vodách.   

Do plastovej fľaše som odobrala 0,5 l vzorky vody z vybraných tečúcich vôd ako aj 

z vybraných stojatých vôd (Obr. 1,2).  Najprv som určovala pH vody. Vzorku s vodou 

z jednotlivých tokov som naliala do skúmavky po označenie 5 ml. Ďalej som pridala do 

skúmavky 3 kvapky Reagenz – roztoku a vzorku trepala dovtedy, kým nebola premiešaná 

vzorka vody a reagenz – roztok. Nakoniec som vzorku, ktorá sa sfarbila porovnávala so 

vzorkovnicou farieb a tým som určila pH jednotlivých stojatých a tečúcich vôd.      

Ďalej som určovala množstvo dusičnanov vo vode. Vzorky vybraných vôd som naliala 

do skúšobnej skúmavky po označenie 10 ml. Do vzorky som pridala 2 odmerné lyžičky 

činidla 1, skúmavku som uzavrela a skúmavku pretrepala pokiaľ všetko nebolo rozpustené. 

Následne som skúmavku otvorila, pridala 1 odmernú lyžičku Reagenz 2, skúmavku som opäť 

uzavrela a počas 1 minúty som ňou trepala. Nakoniec som vzorku s vodou v skúmavke 

nechala odstáť 10 minút. Po 10 minútach som výsledné sfarbenie pre tento test porovnávala 

s farebnou stupnicou a tak určila množstvo dusičnanov vo vode.      

Ammonium vo vode som určovala tak, že vodu z vybraných vôd stojatých a tečúcich 

som naplnila do skúmavky s označením po 5 ml. Do vzorky som pridala 10 kvapiek Reagenz 

1 a skúmavku pretrepala pokiaľ sa nepremiešala vzorka vody s Reagenz – roztokom. Neskôr 

som pridala 1 odmernú lyžičku Reagenz 2, skúmavku som uzavrela a znova pretrepala kým 

všetko nebolo rozpustené a nechala vzorku stáť 5 minút. Potom som pridala 15 kvapiek 

Reagenz 3 a trepala skúmavkou, kým sa vzorka vody nepremiešala s Reagenz – roztokom. 

Následne som takto pripravený roztok nechala stáť 7 minút a výsledné sfarbenie vody 

v skúmavke opäť porovnávala s platnou farebnou stupnicou.      

Aj fosfáty vo vode som určovala tak, že vzorku vôd som naliala do označenej skúmavky 

po označenie 5 ml. Do vzorky som pridala 10 kvapiek Reagenz 1 a znova pretrepala tak, aby 

sa voda a Reagenz – roztok premiešali. Potom som do vzorky pridala 1 kvapku Reagenz 2 

a znova skúmavku pretrepala. Skúmavku som nechala odstáť 5 minút a znova výsledné 

sfarbenie porovnala s platnou farebnou stupnicou, a tým som určila množstvo fosforečnanov 

vo vode.  



 

 

Posledným chemickým vyšetrením vody bolo množstvo dusitanov vo vybraných vodách. 

Vzorku vybraných vôd som naliala do skúmavky označenej červenou farbou po označenie 5 

ml. Do vody som pridala  2 odmerné lyžičky Reagenz- roztoku a skúmavku pretrepala, kým 

sa všetko nepremiešalo. Skúmavku som nechala odstáť 3 minúty a napokon porovnala 

konečné sfarbenie s platnou farebnou stupnicou. 

 

Fyzikálne vlastnosti vody: 

Pri odoberaní vzoriek vody z vodných tokov som sledovala aj ich fyzikálne vlastnosti 

(farbu, zákal, priehľadnosť a pach), výsledky ktorých som taktiež zaznamenávala do tabuliek. 

 

Metodika práce 

1. Zber informácií, ktoré boli ďalej analyzované, spracovávané a po doplnení vlastnými 

logickými postupmi spracované do výslednej hypotézy. 

2. Sledovanie, meranie a zaznamenávanie hodnôt tečúcich vôd (Podlužianka, Hron 

a Váh). 

3. Sledovanie, meranie a zaznamenávanie hodnôt stojatých vôd (Bátovce, Kozárovce, 

Levické rybníky). 

4. Porovnávanie získaných výsledkov. 

5. Tvorba a vyhotovenie fotodokumentácie. 

6. Vyhotovenie posteru a prezentácie. 

 

Výsledky 

1. Ammonium - ako indikátor znečistenia vody fekálnymi látkami, anorganického 

pôvodu je len vo vodách pochádzajúcich z veľkých hĺbok, kde vzniká redukciou dusičnanov 

soľami ťažkých kovov. V podzemných vodách sa vyskytujú ako produkt mikrobiálneho 

rozkladu bielkovín amónne ióny a amoniak. Maximálna prípustná koncentrácia je 0,5mg/l.  

Z vlastného merania a pozorovania som zistila, že množstvo ammonia vo vybraných 

vodných tokoch a nádržiach dosahuje 0 mg/l vo Váhu a v  (Obr. 8,12,13), v ostatných 

skúmaných vodných tokoch dosahuje hodnotu menšiu ako 0,05 mg/l  (Tabuľka 2 – 7). 

2. Dusitany -  vznikajú v pôde ako druhotný produkt rozpadu organických dusíkatých 

látok, nebiologickou cestou vznikajú při redukcii dusičnanov kovmi. Sú nestále preto ich 

treba stanoviť hneď v deň odberu. Ich koncentrácia nesmie prekročiť 0,1 mg na liter.  



Z mojich meraní som zistila, že voda v Hrone, vo Váhu (Obr. 5) a Podlužianke ako aj 

v priehrade Kozárovce, Levických rybníkách (Obr. 11) a Lipovine dosahuje koncentráciu 

dusitanov  menej ako 0,02 mg/l (Tabuľka 2 – 7). 

3. Dusičnany - sú indikátormi znečistenia vody organickými látkami, toto znečistenie ja 

časovo i miestne vzdialené. Sú konečným produktom mineralizácie organických dusíkatých 

látok. Vyskytujú sa vo všetkých vodách. Stanovenie v podzemných vodách slúži na posúdenie 

charakteru mineralizačných procesov prifiltrácii vody pôdnymi vrstvami. V povrchových 

vodách umožňuje sledovať samočistiace pochody a v odpadových vodách biologicky 

čistených priebeh nitrifikácie. Ich maximálne prípustné množstvo je 50 mg na liter. 

Z  meraní som zistila, že voda v Hrone, vo Váhu a Podlužianke (Obr. 15) ako aj 

v priehrade Kozárovce a v Levických rybníkoch má koncentrácia dusičnanov nulovú hodnotu 

(Obr.č.10). Avšak voda v Lipovine v Bátovciach dosahuje hodnotu koncentrácie až 10 mg/l 

(Tabuľka 2 – 7). 

4. Fosforečnany - pitné vody obsahujú zvyčajne len nepatrné množstvo fosforečnanov, 

kde do povrchových vôd sa dostávajú z odpadových vôd alebo uvoľnením z organickej 

hmoty. Významným zdrojom sú tiež fosforečné hnojivá. Rovnako ako aj sírovodík sú za 

normálnych okolností absorbované pôdou, ak ich dokážeme vo vode, sú dôkazom toho, že 

táto bola priamo a dosť silno znečistená organickými látkami. Ich prípustná maximálna 

koncentrácia je 1 mg na liter. 

Z mojich meraní som zistila, že koncentrácia fosforečnanov vo vode vo vybraných 

vodných tokoch a nádržiach sa pohybuju od 0 po 0,5 mg/l. Ako jedinú nulovú hodnotu 

koncentrácie fosforečnanov som namerala vo vode na priehrade Kozárovce (Obr. 14). 

Hodnotu koncentrácie 0,05 mg/l mala voda v Podlužianke. Najvyššie hodnoty koncentrácie 

avšak neprekročené som namerala v rieke Hron a Váhu (Obr. 6,16) a vo vodnej nádrži 

Lipovina a v Levických rybníkách (Tabuľka 2 – 7). 

5.pH vody -  hodnota indikuje či je voda neutrála (pH 7), kyslá (pH menej jako 7) alebo 

zásaditá (viac ako 7).  

Meraním pH  vody jednotlivých vodných tokov som zjistila, že neutrálne pH má len 

voda v priehrade Kozárovce (Obr. 7). V ďalších meraniach vodných tokov sa pH vody 

pohybovalo od hodnoty 8 až 9, čo znamená, že voda v Hrone (Obr. 9), Váhu, Podlužianke, 

Lipovine a v Levických rybníkách bola zásaditá (Tabuľka 2 – 7). 

 

 

 



 

 

Fyzikálne vlastnosti vody: 

Farba – zelenkasté sfarbenie mala voda vo Váhu, v Kozárovciach, Bátovciach a 

v Levických rybníkoch, bezfarebná bola v Podlužianke a Hrone. Sfarbenie vody sa líši aj od 

toho, či je voda tečúca alebo stojatá. 

Zákal – mierny zákal vody som spozorovala vo Váhu, Kozárovciach, Bátovciach a 

Levických rybníkách, naopak žiaden zákal som nespozorovala v Podlužianke a Hrone. 

Priehľadnosť – priehľadná voda bola vo vodnom toku Podlužianka a Hron. 

Nepriehľadné boli Kozárovce, Bátovce, Levické rybníky jako aj Váh. 

Pach – vlastným pozorovaním som vo vybraných stojatých a tečúcich vodách 

nezaznamenala žiaden zápach. 

 

Názov vodného toku 

Podlužianka 

Dátum odobratia 
vzorky 

19.9.2018 

Chemické 

zloženie vody 

Namerané 

hodnoty 

Fyzikálne 

vlastnosti vody 

Výsledky 

Foforečnany (PO4) 0,05 mg/l farba bezfarebná 

Dusičnany  (NH3) 0 mg/l zákal bez zákalu 

Dusitany  (NH2) > 0,02 mg/l priehľadnosť priehľadná 

Ammonium   (NH4) > 0,05 mg/l pach bez zápachu 

pH vody 8-9 zásaditá   

Tabuľka 2 Výsledky merania a pozorovania vlastností vody v Podlužianke. 

 

Názov vodného toku 

Hron 

Dátum odobratia 
vzorky 

25.9.2018 

Chemické 

zloženie vody 

Namerané 

hodnoty 

Fyzikálne 

vlastnosti vody 

Výsledky 

Foforečnany (PO4) 0,5 ml/l farba  bezfarebná 

Dusičnany (NO3) 0 ml/l zákal bez zákalu 

Dusitany  (NO2) > 0,02 ml/l priehľadnosť priehľadný 



Ammonium  (NH4)    >0,05 ml/l pach bez zápachu 

pH vody 8 – 9 zásaditá   

Tabuľka 3 Výsledky merania a pozorovania vlastnosí vody v Hrone. 

 

Názov vodného toku 

Váh 

Dátum odobratia 
vzorky 

4.10.2018 

Chemické 

zloženie vody 

Namerané 

hodnoty 

Fyzikálne 

vlastnosti vody 

Výsledky 

Foforečnany (PO4) 0,5 ml/l farba  zelenkastá 

Dusičnany (NO3) 0 ml/l zákal mierny zákal 

Dusitany (NO2) > 0,02 ml/l priehľadnosť nepriehľadný 

Ammonium  (NH4) 0 ml/l pach bez zápachu 

pH vody 9 zásaditá   

Tabuľka 4 Výsledky merania a pozorovania vlastnosí vody vo Váhu. 

 

Názov stojatej vody 

 Priehrada Kozárovce  

Dátum odobratia 
vzorky 

25.9.2018 

Chemické 

zloženie vody 

Namerané 

hodnoty 

Fyzikálne 

vlastnosti vody 

Výsledky 

Foforečnany (PO4) 0 mg/l farba  zelenkastá 

Dusičnany  (NO3) 0 mg/l zákal mierny zákal 

Dusitany  (NO2) > 0,02 mg/l priehľadnosť nepriehľadná 

Ammonium  (NH4) 0,0 mg/l pach bez zápachu 

pH vody 7 neutrálna   

Tabuľka 5 Výsledky merania a pozorovania vlastností vody v Kozárovciach. 

 

 



 

 

Názov stojatej vody 

Vodná nádrž Lipovina Bátovce 

Dátum 
odobratia 

vzorky 

30.9.2018 

Chemické 

zloženie vody 

Namerané 

hodnoty 

Fyzikálne 

vlastnosti vody 

Výsledky 

Foforečnany (PO4) 0,5 mg/l farba  zelenkastá 

Dusičnany   (NO3) 10,00 mg/l zákal mierny zákal 

Dusitany   (NO2) >0,02 mg/l priehľadnosť nepriehľadná 

Ammonium   (NH4) > 0,2 mg/l pach bez zápachu 

pH vody 8 zásaditá   

Tabuľka 6 Výsledky merania a pozorovania vlastností vody v Bátovciach. 

 

Názov stojatej vody 

Levické rybníky 

Dátum odobratia 
vzorky 

10.10.2018 

Chemické 

zloženie vody 

Namerané 

hodnoty 

Fyzikálne 

vlastnosti vody 

Výsledky 

Foforečnany (PO4) 0,5 mg/l farba  zelenkastá 

Dusičnany  (NO3) 0 mg/l zákal mierny zákal 

Dusitany  (NO2) >0,02mg/l priehľadnosť nepriehľadná 

Ammonium  (NH4) >0,2 mg/l pach bez zápachu 

pH vody 8 zásaditá   

Tabuľka 7 Výsledky merania a pozorovania vlastností vody v Levických rybníkoch. 

 

 

 

 

 



 

    Obrázok 1 Zber vzorky vody.        Obrázok 2 Zber vzorky vody. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

Obrázok 3 Mobilný EcoLabBox.                                        Obrázok 4 Chemické vyšetrenie    

                                                                                                 vody v Podlužianke. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Výsledok chemického     Obrázok 6 Výsledok chemického  

             vyšetrenia vody z Váhu.                vyšetrenia vody z Váhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Výsledok merania pH vody             Obrázok 8 Výsledok  merania  

                v Kozárovciach.      množstva  ammonia  vo Váhu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 Výsledok merania pH vody                            Obrázok 10 Výsledok vyšetrenia   

                    rieky Hron.             vody v Kozárovciach.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 11 Výsledky merania vody        Obrázok 12 Výsledok šetrenia vody 

         v Levických rybníkoch.                                               v Bátovciach – Lipovina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázok 13 Výsledok  vyšetrenia          Obrázok 14 Výsledok  vyšetrenia  

    vody v Levických rybníkoch.          vody v Kozárovciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15 Výsledok vyšetrenia                       Obrázok 16 Výsledok vyšetrenia 

        vody v Podlužianke.      vody vo Váhu. 

 

 



Záver 

V ranných dobách Zeme, keď teplota na jej povrchu dosahovala niekoľko tisíc stupňov, 

začala sa z vodíka tvoriť voda. Množstvo vody na Zemi je približne 1,3 zeta litrov. Približne 

3/5 tohto množstva sú sústredené v moriach a oceánoch. Z ostatných 2/5 pomerne malá časť 

pripadá na vodu a ľad pevnín a na vodnú paru atmosféry, kým väčšia časť je viazaná v tuhých 

látkach zemskej kôry. To, čo však všetko obsahuje a aké množstvo jednotlivých látok je 

prípustné v stojatých alebo tečúcich vodách som zhrnula v práci v tabuľkách a dokumentovala 

prostredníctvom obrázkov. Zistila som, že tečúce a stojaté vody sa líšia hlavne vo fyzikálnych 

vlastnostiach vody. Dúfam, že aspoň takýmto spôsobom som vám priblížila jednotlivé 

vlastnosti kvapaliny, bez ktorej človek umiera v priebehu niekoľko dní. V dnešnej dobe 

zvlášť platia slová ,,ak ma budeš mať v úcte, vážiť si ma a chrániť, budeš žiť, ak sa so mnou 

rozídeš, zomrieš.“ Nesmieme zabudnúť, že voda má takú moc a silu v našom živote, ale aj pre 

živočíchy či rastliny. Musíme preto stále poznávať cenu vody, lebo až ju raz naozaj 

spoznáme, môže byť už neskoro. 
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Olej ako odpad 

Michal Ján Blažíček, Erik Burák, Patrik Zvardoň 

 

Školiteľ: Mgr. Martina Klieštiková, kliestikova.martina@svfrantisek.sk,  Sp. š. 

sv. Františka z Assisi, Karloveská 32 841 04 Bratislava 

 

Úvod  

V našom tohtoročnom projekte sme sa zamerali na problém s olejom a skúsili sme vnímať 

olej v našom okolí, ako odpad. Zisťovali sme, ako sa ľudia v našom okolí oleja zbavujú, akú 

majú znalosť o jeho recyklácií, a tiež, či sa dá zbavovať oleja v našom okolí bez záporných 

účinkov na prírodu. Preskúmali sme dostupnosť možností recyklovania oleja. Pozorovali sme 

vplyv oleja na prírodu. 

Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo zmapovať možnosti recyklovania oleja v našom 

prostredí. Chceme navrhnúť spôsob ako ľuďom sprístupniť recyklovanie oleja, a tým zvýšiť 

mieru jeho recyklovania.  

 

Olej a jeho delenie 

Olej sa delí na  

▪ potravinársky 

Potravinárske oleje sú najbežnejšie oleje aké poznáme. Sú to oleje používané v kuchyni. 

Radia sa medzi ne napr.: slnečnicový olej, repkový olej, olivový olej a palmový olej. 

▪ esenciálny 

Sú to aromatické zlúčeniny využívajúce sa v kozmetike. 

▪ živočíšny 

Živočíšne oleje sú tuky pochádzajúce zo živočíchov, využívajú sa napr. v lekárstve.  

▪ technický 

Sú to zmesi uhľovodíkov získaných z ropy. Používajú sa predovšetkým ako mastivo, ako 

ochrana pred koróziou, alebo na prenos tlakovej energie v hydraulických systémoch. Technické 

oleje obsahujú množstvo aditív (látky zlepšujúce vlastnosti oleja). 
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Recyklovateľné oleje 

Recyklovať sa dajú všetky oleje ktoré sú pri izbovej teplote v kvapalnom skupenstve. 

Napríklad: slnečnicový, repkový, olivový a mnoho ďalších. Medzi nerecyklovateľné oleje patrí 

napríklad kokosový olej.     

 

Recyklácia oleja v našom okolí 

Na začiatku nášho projektu sme zisťovali, ako sa olej v našom prostredí recykluje. Aké 

namáhavé je pre ľudí dostať sa k možnostiam recyklovať. Pozorovali sme dĺžku procesu, ktorý 

vedie k recyklácii oleja a v akých veľkých rozmeroch sa už vykonáva.  

Slovnaft 

Slovnaft v roku 2011 spustil kampaň s názvom: "Aj kvapka oleja sa ráta". Počas siedmich 

rokov sa podarilo Slovnaft-u vyzbierať 94 ton použitého oleja. Použitý olej možno vyhodiť už 

na 162 benzínových staniciach Slovnaft-u. Vyzbieraný olej putuje do spoločnosti Meroco a.s., 

kde sa z neho vyrába biopalivová zložka do nafty. Z jedného litra sa dokáže vyrobiť až 0,9 litra 

tejto palivovej zložky, ktorá výrazne znižuje produkciu CO2 (Oxid Uhličitý).  

Kaufland 

V Kauflande sa dá zbierať olej, ale nemôže sa tam nosiť stále, iba vtedy keď majú zberné 

dni. Nedeje sa tak vo všetkých Kauflandoch, obvykle to býva v 5 až 6 predajniach, po celom 

Slovensku. Väčšinou to bývajú tri dni, trikrát do roka. Aktuálne sme nenašli žiadne informácie 

o tom, kedy by mali konať zberné dni. Tieto informácie sme si overovali prostredníctvom tlače. 

 

Naše zistenia 

Robili sme anketu, ktorá mala 3 otázky: 

1. Upravujete jedlo fritovaním/vyprážaním? 

2. Viete o tom že sa olej dá recyklovať? 

3. Čo robíte s nespotrebovaním olejom:  

▪ Vylievam olej do kanálu 

▪ Vyhadzujem olej do kontajneru 

▪ Odovzdávam olej na čerpacích staniciach Slovnaft 

▪ Odovzdávam olej v Kauflande 

▪ Zbavujem sa oleja iným spôsobom 

 

 



Naše predpoklady výsledkov ankety 

V prvej otázke našej ankety sme predpokladali, že ľudia budú odpovedať väčšinou áno. 

V druhej otázke našej ankety sme predpokladali, že ľudia budú odpovedať väčšinou nie. 

V tretej otázke našej ankety sme predpokladali, že ľudia použitý olej budú vylievať do kanála, 

alebo vyhadzovať do kontajneru. 

 

Výsledky ankety 

 Anketu sa nám podarilo uskutočniť na vzorke 33 ľudí.  

 

Prvá otázka ankety 

Pri prvej otázke. „Upravujete jedlo fritovaním alebo vyprážaním?“, sa naše očakávania 

splnili.  

Až 25 ľudí s celej vzorky jedlo upravuje týmito spôsobmi. 8 ľudí jedlo neupravuje fritovaním 

alebo vyprážaním. Tento jav si vysvetľujeme dnešným trendom zdravého stravovania.  

 

Graf 1 Výsledky prvej otázky z ankety. 

 

Druhá otázka ankety 

Pri druhej otázke: „Viete, že sa dá olej recyklovať?“, boli naše očakávania vyvrátene 

v kladnom slova zmysle. Očakávali sme, že ľudia nevedia o recyklovateľnosti oleja, a však 

väčšina ľudí tvrdila, že vie o tejto možnosti. Tvrdilo to až 27 ľudí so vzorky. 
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Graf 2 Výsledky druhej otázky z ankety. 

 

Tretia otázka ankety 

Pri tretej otázke: „Čo robíte s nespotrebovaním olejom?“, sa naše očakávania, aj napriek 

úspechu pri minulej otázke, vyplnili. Väčšina ľudí olej nerecykluje.  

 

 

Graf 3 Výsledky tretej otázky z ankety. 
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Vylievam 

olej do kanálu 

 

Vyhadzujem 

olej do kontajneru 

Odovzdávam 

olej na čerpacích 

staniciach Slovnaft 

Odovzdávam 

olej  v Kauflande 

 

Zbavujem 

sa oleja iným 

spôsobom 

 

9 4 9 0 9 

 Tabuľka 1 Počet odpovedí na tretiu otázku v ankete. 

 

Pri odpovedi číslo 4: „Odovzdávam olej v Kauflande“, nikto neodpovedal. 

Predpokladáme, je to preto, lebo Kaufland zbiera olej iba veľmi zriedka. Dôvod sme ďalej 

neskúmali. 

Pri odpovedi 5: „Zbavujem sa oleja iným spôsobom“, mali odpovedajúci možnosť napísať 

akým. Dominovala odpoveď: „Odovzdávam olej na zbernom dvore“. Medzi ďalšie kladné 

odpovede patrili: 

• Nosím olej do práce, tam je kontajner na jeho recykláciu 

• Odovzdávame ho známemu do autoservisu, a on ho recykluje 

• Recyklujem doma 

Objavila sa iba jedna záporná odpoveď: 

 Vylievam olej na záhrade. 

 

Náš ďalší výskum 

Do výskumu sme zahrnuli pozorovanie vplyvu oleja na rastliny. Tento výskum sme do 

uzavretia projektu nestihli dokončiť. V našej prezentácii, priamo na fakulte, sa mu budeme 

bližšie venovať.  

Zisťujeme aký vplyv má olej na rast rastlín, počas ich pestovania. 

 

Výskum na rastlinách  

Zámer 

Pokus realizujeme v domácom prostredí. V nádobách so substrátom pestujeme žeruchu 

siatu. Rast rastlín budeme pozorovať v troch rôznych prostrediach. Prvú kontrolná skupina 

rastlín, nebude v žiadnom styku s olejom. Slúži na neskoršie porovnanie. Druhá nádoba s 

rastlinami sa dostane do styku s olejom iba raz. Simuluje jednorazové znečistenie pôdy olejom. 

Rastliny z tretej skupiny budú v kontakte s olejom, pri každom zaliatí. Vytvoríme tým 

prostredie, ktoré je pravidelne, alebo často znečistené olejom.  

 



Krok 1 - sadenie 

Zasadili sme tri oddelené skupiny rastliny. Použili sme tri nádoby. Do každej nádoby sme 

dali obal od vajíčok, ktorý slúžil na uloženie zeminy a udržiava stálu vlhkosť. Obal od vajíčok 

je ďalej nerecyklovateľný, ale je dobre rozložiteľný v prírode (ako sme zistili v našom minulom 

projekte o bioodpade). Do obalu sme nasypali trochu substrátu na pestovanie bylín a do toho 

sme vložili semienka žeruchy. 

 

Krok 2 - klíčenie 

Počas 3 – 4 dní udržiavame stálu vlhkosť pôdy. Semená zvlhčujeme obyčajnou vodou. Po 

3. dni rastliny začali klíčiť.  

 

Krok 3 - pestovanie 

1. skupinu – kontrolnú, zalievame vodou 

2. skupinu sme 5. deň poliali vodou zmiešanou s prepáleným olejom, z našej kuchyne. 

Ďalej ju budeme zalievať rovnako ako kontrolnú. 

3. skupinu sme 5. deň začali pravidelne polievať vodou zmiešanou s prepálením olejom.  

 

Krok 4 - zber výsledkov 

Počas štvrtého kroku v 3 miskách rastliny porovnáme. Sledujeme: 

• Dĺžku a silu rastlín v jednotlivých skupinkách 

• Množstvo rastlín 

• Vlastnosti pôdy (či sa nejako zmenila jej farba, konzistencia, vôňa...) 

Zo získaných dát vyvodíme záver. 

 

Predpoklady výsledkov pokusu s pestovaním žeruchy 

 Pred realizáciou pokusu predpokladáme, že: 

1. Druhá skupina rastlín nebude v takom dobrom stave, ako kontrolná skupina 

2. V oboch skupinách, na ktorých bol použitý olej, bude rast rastlín spomalený, prípadne 

rastliny odumrú 

3. Tretia skupina bude v najhoršom stave, bude mať minimálny, ak nie nulový, počet 

rastlín 

4. Druhá skupina pôdu nebude mať mastnú, olej z nej už bude vypláchnutý 

5. Tretia skupina bude mať mastnú pôdu, nevhodnú na opakované sadenie 



6. Korene rastlín v kontrolnej skupine budú v najlepšom stave 

 

Návrhy na zlepšenie zberu použitého kuchynského oleja 

Všimli sme si, že aj keď je verejnosť oboznámená s možnosťou recyklovať olej, v blízkosti 

obydlí chýbajú zberné nádoby. Keď sa začali recyklovať papier a plasty veľa sa rozprávalo 

o triedení. Ľudia väčšinou vedeli o potrebe recyklovať, ale málokto sa do projektu zapojil. 

Doma sa musel vytvoriť priestor na triedenie odpadov, ale rodiny boli málo motivované. S 

vrecami odpadu bolo potrebné ísť často aj cez celé mesto, k zbernému dvoru. Keď sa zaviedli 

kontajnery na triedený odpad, začalo sa recyklovať, vo veľkom. Prečo? Lebo vždy keď niekto 

išiel po ulici, videl farebný kontajner. Podvedomie mu začalo hovoriť trieď, recykluj! Do nádob 

na rohu každej ulice, človek ide vyhodiť tašku s plastami, pomaly v papučiach. Tam umiestní 

odpad do správneho kontajnera. Pri oleji túto možnosť nemáme. Musíme doma nájsť PET fľašu, 

čo je v domácnosti ktorá chráni životné prostredie, niekedy dosť náročné. Mať ju s tým 

škaredým prepáleným olejom mesiac na kuchynskej linke, kým sa nenaplní. Potom s mastnou 

fľašou ísť na pumpu, alebo do práce, či do zberného dvora, a tam ju odovzdať. Kým bude 

k robeniu dobrej veci viesť takáto zdĺhavá a náročná cesta, ľudom sa nebude chcieť recyklovať 

olej. Možnosť ako to zmeniť je, zaviesť kontajnery na olej. 

 

Naše riešenie 

Našim riešením je ku každému kontajnerovému stojisku umiestniť stojan (automat). Tento 

stojan bude prepojený s aplikáciou, v ktorej si môžete vygenerovať kód. Kód do stojanu zadáte 

a odomkne sa Vám fľaša. Naraz by jeden užívateľ mohol mať požičanú jednu fľašu. Fľaša ktorú 

si užívateľ požičia bude z hliníka, má vyzerať pekne, mala by byť opätovne použiteľná a odolať 

poveternostným podmienkam. Užívateľ si fľašu zoberie domov a tam ju môže plniť olejom. 

Keď bude fľaša naplnená, tak človek iba príde k automatu položí ju na určené miesto. Automat 

ju sám, cez špeciálny otvor v dne, vyprázdni do zbernej nádoby. Automat by množstvo oleja 

spočítal a následne by z jeho množstva vyhodnotil počet bodov napríklad 1 Liter = 10 Bodov. 

Za tieto body by si užívateľ mohol podľa ich množstva uplatniť zľavu, na handrovú bábiku – 

Raťafáka naftu, ktorý by bol maskotom našej kampane. Bábika bude mať telo s fľaše ktorá sa 

da požičať v automate. Raťafák nafta je naša verzia Raťafáka plachtu - veľkej handrovej 

bábiky, z rozprávky ktorú naši rodičia každú nedeľu pozerali. Ich generácia je v súčasnosti 

najširšou a nemá problém s využívaním aplikácií. Takýto automat by mohol podstatne zvýšiť 



množstvo zozbieraného oleja a tým pádom aj možnosti jeho recyklácie. Riešením chceme 

motivovať ľudí, aby vnímali OLEJ AKO ODPAD, ktorý je možné recyklovať. 

 

Anonymná anketa 

1. Upravujete jedlo fritovaním alebo 

vyprážaním 

2. Vedeli ste, že sa olej dá 

recyklovať? 

 Áno – Nie  Áno - Nie 

    

3. Čo robíte s nespotrebovaným olejom?   

 Vylievam olej do kanálu   

 Vyhadzujem olej do kontajneru   

 Odovzdávam olej na čerpacích staniciach 

Slovnaft 

  

 Odovzdávam olej v Kauflande   

 Zbavujem sa oleja iným spôsobom. Akým?   

  

 

 

Obrázok 1 Anonymná anketa o oleji. 
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Sopka 

MICHELLE ZEMIAROVÁ 

 

Školiteľ:  Zuzana Vasilová  vasilova.zuzana26@gmail.com, Spojená škola sv. 

Františka z Assisi, Karloveská 32  841 04 Bratislava 

 

Úvod 

Tému Sopka som si vybrala pretože, z rozprávania som o sopkách počula zaujímavé 

fakty a týmto projektom som sa chcela o sopkách dozvedieť viac a pomôcť študentom lepšie 

si predstaviť sopku a aj to ako funguje. 

Moje ciele: 

Vytvoriť model sopky a použiť ju ako učebnú pomôcku. 

Vytvoriť pracovné listy k téme sopka. 

Zrealizovať prezentáciu a ukážku modelu ako funguje sopka. 

  

Čo je to sopka a ako vybuchuje 

Sopky sú otvory v zemskej kôre, ktorými vychádza roztavená hornina – magma spolu s 

popolom a plynmi. Na zemi sa sopky vyskytujú pozdĺž hraníc tektonických platní  v 

takzvaných horúcich škvrnách. Názov vulkán je odvodený od názvu sopky Vulcano v 

Tyrrhenskom mori, odvodený od rímskeho boha Vulkána. Veda, skúmajúca sopečnú činnosť 

sa nazýva vulkanológia.  

Magma – je podzemná hornina, ktorá je zahriata natoľko, že je tekutá. Keďže je menej 

hustá ako okolitá skala, môže sa šplhať nahor a sústrediť sa v podzemných kapsách tzv. 

magmatických vreckách. Tlak v sopke sa môže zvýšiť natoľko, že je magma vytlačená na 

povrch cez praskliny v zemskej kôre.  Magma, ktorá dosiahne povrch sa nazýva láva. Láva 

môže dosahovať teplotu 700 – 1200 °C. Čím má láva vyššiu teplotu, tým je redšia a 

tekutejšia. Hustejšia a lepkavejšia láva obsahuje mnoho uväzneného plynu, ktorý môže 

spôsobovať búrlivé erupcie. 

Sopky môžeme rozdeliť podľa charakteru erupcie na: 

➢ explozívne (výbušné) sopky  - sú charakteristické erupciou plynov,  

➢ efuzívne (výlevné) sopky - sú charakteristické výlevy láv.  



 

 

Podľa materiálu sopky rozdeľujeme na: 

✓ tufové (tvorené nesúvislými sopečnými vyvrženinami),  

✓ lávové (tvorené lávovými výlevmi),  

✓ zmiešané – stratovulkány (tvorené striedaním lávových výlevov a nahromadením 

pyroklastikého materiálu). 

Podľa činnosti sa dajú sopky rozdeliť na aktívne a vyhasnuté. 

 

Sopky na území Slovenska  

Naše sopky v minulosti ovplyvňovali klímu na celom svete. Na území dnešného 

Slovenska bola kedysi jedna z najväčších sopiek na Zemi, konkrétne pred 15 miliónmi rokov. 

Poľana nad Detvou je podľa niektorých zdrojov najvyšším sopečným pohorím na pevninovej 

Európe. 

Poľana je známa tým, že ide o najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Na jej území sa 

nachádza sopka s priemerom kaldery 6 km a obvodom takmer 20 km a radí sa medzi 

najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. Jednou z najväčších sopiek na Zemi, ktorú ukrýva naše 

malé Slovensko, však nebola Poľana, ale spomínaný Štiavnický stratovulkán. Odhaduje sa, že 

stratovulkán bol pôvodne vysoký asi 4 km a zaberal asi 2 200 km². Zaberá naozaj široké 

územie dnešných Štiavnických vrchov, časť Ipeľskej pahorkatiny a Pohronského Inovca, 

Vtáčnika, Kremnických vrchov a Krupinskej planiny. Čiastočne tiež zasahuje aj do oblasti 

Žiarskej kotliny. Najvyšším vrchom v centrálnej časti stratovulkánu je Sitno, na západe Veľký 

Inovec.  

Najmladšou sopkou je však maličký Pútikov vŕšok, ktorého lávový prúd sa vylial na 

štrkovité terasy Hrona 10 200 rokov pred n. l. Putikov vŕšok bol vyhlásený v roku 1996 za 

prírodnú pamiatku a je vysoký 432 metrov nad morom. Výbuch sa mal odohrať v období 

Riss-Wurm, čo je medzi dvoma dobami ľadovými. Ide o najzachovalejší prírodný úkaz tohto 

druhu a zároveň najmladší v celej strednej Európe. 

 

A - stredoslovenské:  

1 – Poľana, 2 – Javorie, 3 – Štiavnické vrchy, 4 

– Kremnické vrchy, 5 – Vtáčnik, 6 – veporský 

vulkán; 

B – juhoslovenské; 

C – východoslovenské:  

   1 – Slanské vrchy,    2 – Vihorlat; 

Obrázok 1 Výskyt sopiek na území SR. 



 

 

Na svete je viacero činných  aj nečinných sopiek, najznámejšie sopky na svete sú: Askja (Island), 

Baker (Washington - USA), Etna (Sicílie – Itálie), Pico de Teide (Kanárské ostrovy – Španielsko), 

Popocatépetl (Mexiko), Santorini (Grécko), Vesuv (Taliansko). 

 

 

   Obrázok 2 Činná sopka Etna na Sicílií. 

 

Každú sopku tvorí sopečný kužeľ, sopečný komín, sopečný kráter. Pri výbuchu sopky sa do 

ovzdušia dostáva žeravé mračno z plynov a čiastočiek lávy. Lávový prúd vzniká tečením lávy na 

zemskom povrchu. V blízkosti sopiek sa nachádzajú žlté kryštály a povlaky minerálu síry. Na 

sopečných horninách vznikajú úrodne pôdy. 

 

Obrázok 2 Nákres stavby sopky. 

 

Metodika práce 

Pri výrobe modelu sopky som použila nasledovne materiály: 

• polystyrén(podklad) 

• 0,5l fľaša 

• staré noviny 

• gáza  

• sadra  

• voda 

• lepidlo  

• dekorácie(umele rastliny, sklenené 

kamienky,) 

• akrylové farby  



 

 

Postup práce: 

1. Staré noviny som pokrčila a pomocou lepidla som obliepala 0,5 l fľašu do tvaru sopky, 

neskôr som tak isto vytvarovala pohorie okolo sopky.  

2. Zmiešala som vodu so sadrou. Gazu som namočila do sadry a obaľovala noviny  

potom som zaliala noviny sadrou. 

 

Obrázok 3 Príprava sadrového modelu sopky. 

 

3. Keď sadrový model sopky zaschol, vymaľovala som ho akrylovými farbami tak, aby 

sa to podobalo na skutočné sfarbenie sopky.  

4. Po vyschnutí farby som na model priliepala rôzne dekorácie a dotvorila som vonkajšie 

prostredie sopky. 

 



 

 

 

          Obrázok 4 Dotváranie sopky a jej prostredia. 

 

Výsledky 

Podarilo sa mi vytvoriť model sopky. S pomocou pani učiteľky chémie sa mi pred 

ostatnými žiakmi podarilo odprezentovať simuláciu výbuchu sopky (použili sme chemickú 

reakciu známu ako dichrómanová sopka – rozklad dichromanu amónneho) nielen na 

vyučovacej hodine ale aj na školskej vedeckej akcii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obrázok 5 Vytvorený model sopky aj so simuláciou výbuchu. 

 

 

    Obrázok 6 Prezentácia sopky počas školskej vedeckej akcie. 



 

 

Záver 

Pomocou tejto práce som sa dozvedela veľa nových informácii o sopkách a o tom ako 

fungujú. Verím, že mojou pomôckou som zaujala študentov, a budú mať jasnejšiu predstavu 

ako vyzerá sopka a ako funguje. Prezentácia sopky počas vyučovania i vedeckej akcie zožala 

veľký úspech a mnohým žiakom pomohla lepšie si predstaviť ako sopky fungujú. 

Momentálne je model sopky k dispozícií v prírodovednej učebni na našej škole. 

V blízkej budúcnosti by som rada dotvorila k modelu aj pracovné listy na túto tému, 

ktoré by poslúžili k lepšiemu využitiu modelu a zároveň sa dali využiť na hodinách. 

 

Zoznam použitej literatúry  

Kolektív autorov (preklad Lukáč, M.): Ako funguje svet. 2013, Bratislava: Svojtka&Co. 

Uhereková, M., Bizubová, M.: Biológia pre 8.ročník základnej školy a 3. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. 2011, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

127 strán 

Kolektív autorov: Detská encyklopédia. 2004. VICTORIA PRINT 

Internetové zdroje: 

http://www.statpedu.sk/files/articles/, citované 17.3.2019 

dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_nsv_2014.pdf, citované 10.3.2019 

http://www.quark.sk/kolko-sopiek-sa-nachadza-uzemi-slovenska/,  citované 16.3.2019 

 

Adresa autora 

Michelle Zemiarová 

Spojená škola sv. Františka z Assisi 

Karloveská 32, 841 04 Bratislava 

zemiarova.michelle@gmail.com 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_nsv_2014.pdf
http://www.quark.sk/kolko-sopiek-sa-nachadza-uzemi-slovenska/


Náučný chodník:  

„Pod korunami stromov“ 
 

Laura Domčeková a Lucia Matyšáková 

 

Školiteľ: Zuzana Vasilová, vasilova.zuzana26@gmail.com, Spojená škola sv. 

Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 

 

Úvod 

 V areáli našej školy sa nachádza mnoho krásnych stromov, ktorých druhy možno niektorí 

nepoznajú, a preto sme sa to rozhodli zmeniť. Pripravili sme náučný chodník, pútavú trasu 

s vysvetlením a zaujímavosťami o stromoch, ktoré sa nachádzajú v areáli našej školy. 

Študentom, ale aj iným návštevníkom školy  predstavíme a priblížime prostredie, v ktorom sa 

pohybujú. 

 

Strom darca života 

Stromy sú od nepamäti spojené so životom človeka  a sprevádzajú ho celou históriou jeho 

vývoja. Poskytovali  našim predkom prvý úkryt, útočisko a prvé pracovné nástroje, drevo  

predstavovalo dlhú dobu jediný zdroj energie. V minulosti boli stromy uctievané a boli im 

dokonca prisudzované božské či nadprirodzené vlastnosti.  Hoci dnes už stromom  pripisuje 

nadprirodzené vlastnosti len málokto, o ich významne pre ľudí a životné prostredie niet 

žiadnych pochýb. Stromy majú významné miesto v životnom prostredí a bez ich existencie by 

sme tu neboli ani my ľudia. Práve stromy majú na svedomí najdôležitejšiu chemickú reakciu  

na svete – fotosyntézu, bez ktorej by na Zemi nebol život. Stromy však okrem toho významne 

vplývajú aj na vodný režim v krajine, ovplyvňujú klímu, pôsobia v krajine ako ekostabilizačný 

prvok a skrášľujú urbanizované prostredie. Bežný strom počas svojho života dokáže 

absorbovať skoro tonu oxidu uhličitého a vyprodukovať okolo 118 kilogramov kyslíka za rok. 

Stromov však za posledných niekoľko rokov rapídne ubudlo. A stromy, to nie sú len lesy, ale 

predstavujú aj veľmi užitočnú a potrebnú súčasť ulíc našich miest a obcí. Preto musíme stromy 

chrániť všade a nie ich zbytočne ničiť. A preto si zasluhujú, aby sme stromy poznali a venovali 

im našu starostlivosť, a to  aj v areáli našej školy. 

Podľa odbornej literatúry je strom (arbor) rastová forma cievnatých rastlín. Zaraďuje sa 

medzi dreviny, čiže rastliny  s trvácimi drevnatými stonkami a obnovovacími púčikmi 



umiestnenými nad vrcholom pôdy. Stonky sú celé drevnaté a od kríkov sa odlišujú tým, že sa 

rozvetvujú až v určitej výške na povrchom pôdy. Stromy sa  rozdeľujú podľa mnohých kritérií, 

napr. sú listnaté a ihličnaté, ovocné, lesné či inak úžitkové stromy, stromy rôznych zemepisných 

pásiem alebo výškových stupňov atď. 

Na Slovensku zaberajú lesy obrovské plochy územia. Prvé písomné zmienky o lesoch na 

našom území sú zaraďované do 11.- 13. storočia. Vtedy sa na území Slovenska vyskytovali 

rozsiahle lesné komplexy. Najvýznamnejšie ničenie lesov u nás  bolo v priebehu 13.- 16. 

storočia, kedy dochádzalo k významným kolonizačným pohybom obyvateľstva (tzv. nemecká 

a valaská kolonizácia). Od tohto obdobia lesnatosť na území Slovenska priebežne narastá.  

Podľa  Súhrnných  informácií  o  stave  lesov  (SISL)  výmera  lesných  pozemkov na 

Slovensku v roku 2017 dosiahla 2,019 mil. ha, z toho porastovej pôdy (lesných porastov) bolo 

1,946 mil. ha. Lesnatosť počítaná z výmery lesných pozemkov dosiahla 41,2 %. V lesných 

porastoch prevládajú listnaté dreviny so zastúpením 62,8 %. Najvyššie zastúpenie má buk (33,6 

%), smrek (22,7 %), dub letný a zimný (10,5 %) a borovica (6,7 %). Zastúpenie ihličnatých 

drevín sa znižuje, najmä pri smreku v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov.  

 

 

Graf 1 Zastúpenie stromov na Slovensku. 

 

Metodika práce 

Naša ceste k projektu začala prejdením trasy budúceho náučného chodníka v areáli našej 

školy a približným označením stromov. Snažili sme sa vyberať rôzne druhy stromov. Keďže 

počet druhov stromov v areáli školy je limitovaný, rozhodli sme sa k jednému druhu poskytnúť 

aj väčšie množstvo informácií. Ako pomôcku pri určovaní druhu stromov sme použili rôzne 

atlasy a encyklopédie stromov. Keďže sme náučný chodník vytvárali v čase mimo vegetačného 

63%

37%

listnaté stromy ihličnaté stromy



obdobia stromov, museli sme niektoré druhy stromov určovať podľa kôry, kmeňa a iných 

rozpoznávacích znakov, najmä listnaté stromy. Pri ihličnatých stromoch bola táto úloha 

jednoduchšia, keďže hlavným znakom pri určovaní stromov bolo ihličie. Keď sme už mali 

stromy približne určené druhy stromov,  zistené informácie  bolo treba prehľadne spracovať.  

Pri určovaní trasy náučného chodníka sme využili tiež nákres, resp. mapku areálu našej školy, 

ktorá zobrazovala rozmiestnenie  všetkých budov, chodníkov, ihrísk a parkovej zelene vrátane 

zakreslenia stromov. Na nami určenej trase chodníka sme si označili stromy, ktoré budú 

súčasťou náučného chodníka, a ktoré sme chceli bližšie popísať.   

 

 

Obrázok 1 Výber a určovanie druhu stromov. 

 

Potom sme začali vyrábať informačné kartičky, na ktorých sme strom označili názvom, 

napísali o ňom základné informácie a aj nejaké zaujímavosti. Na každej kartičke nájdete aj 

nejakú tajničku či hádanku. Kartičky s informáciami sme nakoniec zalaminovali a pripevnili  

na viditeľnom mieste na strome. 

 



 

Obrázok 3 Výroba a umiestnenie kartičiek na stromoch. 

 

Výsledky 

 Pri obhliadke stromov v areáli našej školy sme zistili, že sa tu nachádza 162 listnatých 

stromov, 44 ihličnatých stromov a 9 kríkov. Tento počet nás veľmi prekvapil lebo sme si nikdy 

nevšímali stromy naokolo. Ale sme veľmi radi, že tu taký veľký počet máme, teraz keď sme si 

uvedomili aké sú stromy dôležité. 

 

 

Graf 2 Zastúpenie stromov v areáli našej školy. 
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Zostrojili sme náučný chodník s množstvo zaujímavosťami o stromoch na upútanie sme 

pridali zábavné tajničky. Zostrojili sme k tomu mapu spolu s cestou ktorou máte ísť aby ste 

niečo nezmeškali. Vytvorili sme kartičky s informáciami o danom strome. 

 

 

Obrázok 4 Mapa školy s cestou. 

 

 

Obrázok 5 Ukážka jednej z kartičiek. 

 

Záver 

Týmto projektom sa nám podarilo ukázať študentom v našej škole, aké stromy rastú v ich 

bezprostrednej blízkosti, dozvedieť sa o nich niečo viac, a v neposlednom rade poukázať na to, 

aké sú stromy dôležité pre život, a že nemôžeme byť k tejto problematike ľahostajní. Chodník 

sa ešte chystáme doladiť upevnením tabuľky s označením náučného chodníka na začiatku, 

prípadne ak sa nám podarí, v budúcnosti plánujeme rozšíriť tento chodník o ďalšie stromy. 



 

Obrázok 6 Príprava tabuľky. 
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Invázne rastliny v Rajci a okolí 

Klaudia Pauková, Alexandra Rajtárová 

 

Školiteľ:  Ing. Martina Fraštiová, martina.frastiova@centrum.sk, ZŠ Lipová 2, 

Rajec 

 

Úvod 

V našom článku sa zaoberáme inváznymi rastlinami, cieľom práce bolo zistiť, ktoré 

invázne rastliny sa v Rajci nachádzajú, zistiť, ako sa s nimi v našom meste bojuje a ako sa ich 

množeniu dá zabrániť. Dôvodom spracovávania tejto témy bolo to, že sme sa venovali 

inváznym rastlinám v rámci krúžku mladých prírodovedcov a tieto rastliny, ktorých názov nás 

zaujal, sú bežnou súčasťou nášho okolia. 

 

Čo sú to invázne rastliny 

Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktorých introdukcia alebo samovoľné šírenie 

ohrozuje biologickú rozmanitosť. Invázne rastliny sú rastliny, ktoré sa samovoľne šíria a 

vytláčajú pôvodné rastliny z ich prirodzených biotopov, čím znižujú druhovú rozmanitosť. 

Mnohé nepôvodné a invázne druhy rastlín, ktoré sa k nám v minulosti dostali najmä z 

Ázie a Ameriky ako okrasné príp. medonosné rastliny, intenzívne zaberajú rozsiahle plochy v 

sídlach i vo voľnej krajine. Podľa Štátnej ochrany prírody sa za invázne rastliny pokladajú 

rastliny, ktoré majú vysoký reprodukčný potenciál - dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym 

spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou 

klíčivosťou.  

Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných 

tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, skládkach odpadu, ale zasahujú 

aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich masového rozšírenia 

významne menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne 

monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné 

vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi 

problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným 

využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky.  

mailto:martina.frastiova@centrum.sk


Na Slovensku invázne druhy rastlín definuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov.  Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie 

problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a 

najviac menia krajinu. Viažu sa na ne ustanovenia § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny (v znení neskorších predpisov). Je zakázané ich držať, prepravovať, 

dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo ich vypúšťať do voľnej prírody.  

V tabuľke 1 uvádzame invázne druhy bylín a v tabuľke 2 invázne druhy drevín, ktoré definuje 

uvedený zákon. 

 

Vedecké meno Slovenské meno 
Rozmnožo

vanie 

Ambrosia artemisiifolia 
ambrózia 

palinolistá 
generatívne 

Asclepias syriaca glejovka americká 
generatívne 

vegetatívne 

Fallopia sp. (syn. 

Reynoutria) 

pohánkovec 

(krídlatka) 
vegetatívne 

Heracleum 

mantegazzianum 

boľševník 

obrovský 
generatívne 

Impatiens glandulifera 
netýkavka 

žliazkatá 

generatívne 

vegetatívne 

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská 
generatívne 

vegetatívne 

Solidago gigantea zlatobyľ obrovská 
generatívne 

vegetatívne 

Tabuľka 1 Zoznam inváznych druhov bylín. 

 

Vedecké meno 
Slovenské 

meno 

Rozmnožo

vanie 

Ailanthus 

altissima 

pajaseň 

žliazkatý 

generatívne 

vegetatívne 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/7_na_stiahnutie.pdf


 

 

Amorpha 

fruticosa 

beztvarec 

krovitý 

generatívne 

vegetatívne 

Lycium 

barbarum 

kustovnica 

cudzia 

generatívne 

vegetatívne 

Negundo 

aceroides 

javorovec 

jaseňolistý 
generatívne 

Tabuľka 2 Zoznam inváznych druhov drevín. 

 

Existujú však ďalšie druhy do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich 

obavy Európskej Únie, ktoré boli doplnené Vykonávacím nariadením Komisie EÚ č. 

1267/2017 zo dňa 12. júla 2017. 

 

Metodika práce 

V našom článku sme sa zamerali na zisťovanie výskytu jednotlivých druhov inváznych 

rastlín v Rajci. Keďže výskyt týchto rastlín sme zisťovali v predchádzajúcom školskom roku 

2017/2018 v rámci spomínaného krúžku, lokalizáciu i fotografie sme použili z tohto obdobia, 

pretože prácu sme začali písať až v priebehu zimy 2018, mimo vegetačného obdobia týchto 

rastlín.  

Výskum  začal na území Rajca v mesiaci október 2017, na lokalizáciu týchto rastlín sme 

využili pozorovanie voľným okom, pracovali sme s atlasom rastlín a nájdené invázne rastliny 

sme odfotili. Spolupracovali sme s RNDr. Evou Stankovou, PhD, ktorá je štatutárom OZ Tilia 

v Rajci a venuje sa v rámci činnosti občianskeho združenia  pravidelnému monitoringu 

inváznych rastlín v Rajci.  

Ako sa s inváznymi rastlinami bojuje v našom meste, to sme zisťovali  na Mestskom 

úrade v Rajci a rozprávali sme sa s p. Andreou Rybárikovou, vedúcou oddelenia životného 

prostredia.  

 

Výsledky 

Na území Rajca sme pri našom výskume zaznamenali pohánkovec (Fallopia sp.) – obr. 1, 

ktorý obľubuje vodné toky, preto jeho najväčší výskyt bol v okolí rieky Rajčianky. Počas 

nášho zisťovania sme túto inváznu rastlinu zistili v najvyššej miere, vyskytovala sa pozdĺž 

brehu rieky až do obce Zbyňov vo veľkom počte.  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/vykonavacie-nariadenie_2017_1263.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/vykonavacie-nariadenie_2017_1263.pdf


Okrem pohánkovca sme pozdĺž brehu rieky Rajčianky  zaznamenali zlatobyľ kanadskú 

(Solidago sp.) na obr. 2.  

Videli sme aj astru novobelgickú (Aster novi belgii), ktorá sa tiež vyskytovala vo vysokej 

miere pozdĺž rieky Rajčianky (obr. 3). 

Ešte kým sme začali s výskumom, priamo na školskom dvore, sme zaznamenali ďalšiu, 

potenciálne inváznu rastlinu sumach pálkový (Rhus Typhina). Je to drevina na obr. 4 a 5, 

považovaná za okrasnú rastlinu a nachádza sa v predzáhradkách domov pozdĺž cesty do 

Žiliny, našli  sme ju aj na iných miestach, jej najčastejšou lokalitou bol tiež breh rieky 

Rajčianky. 

Zaznamenali sme tiež agát biely (Robinia pseudoacacia), ktorý sa zároveň považuje za 

medonosnú rastlinu. 

 P. Eva Stanková nám potvrdila, že počet inváznych rastlín na území Rajca sa za 

posledných päť rokov zdvojnásobil. Pohánkovec bol dokonca nájdený aj na okraji Šujského  

rašeliniska, ktoré je prírodnou rezerváciou a okrem toho aj lokalitou Natura 2000. 

Podľa p. Stankovej je práve pohánkovec pre Rajec najväčšou hrozbou, pretože sa 

rozmnožuje nielen semenami, ale aj vegetatívne – konármi.  Týmto pomerne ľahkým 

množením zabraňuje iným – pôvodným rastlinám na brehu rásť. 

Výskytu zlatobyle kanadskej a obmedzeniu miery jej pribúdania sa dá zabrániť lepšie 

ako u pohánkovca, pretože pri jej kosení ešte pred dozretím semien je jej ďalšie množenie 

eliminované. 

V okrajovej časti Rajca, pri Skotni, v mieste, kde bola vytvorená skládka odpadu, bola 

prostredníctvom monitoringu OZ Tilia zaznamenaná ďalšia invázna rastlina - netýkavka 

žliazkatá (Impatiens glandulifera). Častou rastlinou záhrad je aj rastlina, ktorá je považovaná 

za okrasnú bylinu – konkrétne slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus). 

 Na území Rajca našťastie nebol zatiaľ nájdený boľševník obrovský, ktorý okrem toho, 

že je inváznou rastlinou, má aj negatívne účinky na ľudské zdravie.  

Podľa pani Stankovej sa dá bojovať s týmito rastlinami ich likvidáciou – kosením 

v prípade bylín, vyrubovaním v prípade stromov. Proti ich množeniu sa dá použiť aj 

chemický  postrek Roundup. Tento spôsob však škodí životnému prostrediu, poškodzuje 

organizmy a nepriaznivo vplýva na hormonálnu sústavu človeka.  

Najlepším spôsobom likvidácie je prevencia – zastavenie šírenia týchto rastlín a tak 

potlačenie ich výskytu. Umožniť rast prirodzeného porastu,  nezakladať nezákonné skládky, 

pri ktorých sa invázne rastliny vyskytujú často. 



 

 

Podľa vyhlášky  (§ 7a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov) za zlikvidovanie inváznej rastliny v prípade vlastníctva pozemku, na 

ktorom rastie invázna rastlina, je zodpovedný majiteľ. V prípade, že sa takáto rastlina 

vyskytne na verejnom priestranstve, ktoré spravuje mesto Rajec, musí takúto rastlinu 

zlikvidovať Mesto Rajec. 

Pani Rybáriková z Mestského úradu v Rajci nás informovala, že v minulom období  sa 

v našom meste s inváznymi rastlinami bojovalo tak, že tieto rastliny boli postrekované 

a vykášané v prípade inváznych bylín a vyrúbané boli invázne dreviny. Zasiahlo sa v okolí 

vodných tokov, v rajeckej materskej škole a na sídlisku Juh. Ničený bol aj pohánkovec 

v okolí rieky Rajčianky, použitý bol pritom chemický postrek Roundup, ktorý však nebol 

dostatočne účinný a preto sa pristúpilo k mechanickému ničeniu pohánkovca. Problémom 

však je, že oblasť brehu rieky Rajčianky spravuje Správa povodia Váhu, ktorá by mala stav 

brehu  riešiť. 

 

Záver 

V našom výskume sme zistili, že na území Rajca sa vykytuje veľa druhov inváznych 

rastlín. Niektoré z nich -  pohánkovec vo veľmi veľkej miere. Napriek tomu, že mesto Rajec 

bojuje s týmito rastlinami, nepodarilo sa ich zničiť resp. mieru ich výskytu znížiť. Preto treba 

hľadať riešenia, ktoré by boli nielen účinné, ale by zároveň nepoškodzovali životné 

prostredie.   

Prínosom by mohlo byť aj praviedelné informovanie obyvateľov Rajca, pretože podľa 

nás, veľa ľudí nevie, čo sú to invázne rastliny a aké nebezpečenstvo pre ekosystém 

predstavujú.  Veľa ľudí dokonca tieto rastliny pestuje v záhradách. 

Do tohto programu by sa mohli zapojiť aj žiaci základných škôl v Rajci a obdobne, ako 

sa organizuje Deň zeme a zbieranie odpadkov, by sa mohlo organizovať aj ničenie resp. 

pomoc pri ničení týchto rastlín v spolupráci s mestským úradom a OZ Tilia.  

Invázne rastliny sú problém, začnime sa im viac venovať! 



 

Obrázok 1 Pohánkovec pri rieke Rajčianke (foto Pauková 2018). 

 

 

Obrázok 2 Zlatobyľ pri rieke Rajčianke (foto Rajtárová 2018). 



 

 

 

Obrázok 3 Astra novobelgická v blízkosti toku rieky Rajčianky (foto Rajtárová 2018). 

 

 

Obrázok 4 Sumach pálkový na školskom dvore (foto Fraštiová 2018). 



 

Obrázok 5 Sumach pálkový na Športovej ulici blízko rieky Rajčianky (foto Pauková 2018). 

 

 

Obrázok 6 Mapa Rajca. 
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Tvoríme z odpadu 

Sára Száraz, Ella Páričková, Nikoletta Gonšorová 

 

Školiteľ: Mgr. Lenka Lacková, nelka@atlas.sk, Základná škola, P. Mudroňa 3, 

Martin  

 

Úvod  

Pod pojmom odpady si predstavíme niečo nepotrebné, nepoužiteľné, čo treba iba vyhodiť.  

Opak je však pravdou. Prečo ich teda nevyužiť?  

 

Rozdelenie odpadu a jeho využitie  

Rozoznávame dva druhy odpadu:  

Prírodný odpad v kolobehu látok rastliny – bylinožravce - mäsožravce - chrobáky - 

mikroorganizmy je teoreticky dokonalý. Každý prírodný odpad má svojho odberateľa a 

spotrebiteľa.  

Odpad vzniknutý v dôsledku ľudskej činnosti predstavuje však výrazný problém. Pre 

ľudský odpad neexistuje takmer žiaden odberateľ, ktorý by ho prirodzenou cestou vedel 

spracovať a využiť pre seba. Ľudia, na rozdiel od prírody, vytvárajú také druhy odpadu, s 

ktorými si príroda sama nevie poradiť.  

Ako znížiť množstvo produkovaného odpadu  

Keď sa chceme dať na cestu znižovania množstva odpadu, mali by sme robiť tri základné 

činnosti:  

1. Minimalizuj  

2. Opätovne používaj  

3. Recykluj    

My sme v našej práci využili slovo opätovne používaj. Chceli sme sa zaoberať tým, prečo 

ľudia veci vyhadzujú bez toho, aby sa zamysleli, či daná vec má ešte nejaké využitie. A tak sme 

sa rozhodli, že vytvoríme model z odpadu, aby sme ukázali ľuďom, že nič nemusí byť také, 

ako sa na prvý pohľad zdá.  



 

Obrázok 1 Správna recyklácia odpadu. 

 

Metodika práce  

My sme robili výtvarnú prácu, takže sme neabsolvovali žiadny výskum, ale otestovali sme 

svoje zručnosti. Vytvorili sme model zvieracej rezervácie. Vyrábali sme len z odpadu (plastové 

fľaše, igelitové vrecká...). Všetko sme si vytvorili samé, snažili sme sa o to, aby to bola výlučne 

naša práca. Trvalo nám to 2 dni. A práca v skupine nás veľmi bavila.  

 

Výsledky  

  

Obrázok 1, 2 Výsledok našej práce. 

 

Záver  

Odpad je na svete tak dlho ako život sám. Bol, je a bude. Na tom sa nedá nič zmeniť. 

Zmeniť sa dá len prístup k nemu. Nesmieme podceňovať jeho vplyv na náš život a musíme si 

začať uvedomovať, že pokiaľ budeme odpad prehliadať, nebude naša Zem nikdy krásne miesto 

pre život.  
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Porovnanie životného štýlu žiakov prvého 

a druhého stupňa základnej školy  

Júlia Chytilová, Sofia Zelinová, Anna Chmeliarová, Tímea Hrušková 

 

Školiteľ: PaedDr. Tomáš Bublík, TOMAS.BUBLIK@SKOLA-VARIN.SK, Základná 

škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín, 013 03 Žilina 

 

Úvod 

Problematikou správnej životosprávy sa zaoberá čoraz viac ľudí. Nie je to však len 

o tom, či je naše stravovanie sa správne a či je pravidelné. Správna životospráva predstavuje 

akýsi celok všetkého, čo nám napomáha k tomu, aby sme viedli zdravý a šťastný život, podľa 

možností čo najdlhší.  

Keďže obdobie, kedy dieťa navštevuje základnú školu považujeme za kľúčové v naučení 

sa zdravému životnému štýlu, zaujímalo nás, ako je to na našej škole. Rozhodli sme sa 

realizovať výskum, ktorého cieľom bolo zistiť, či majú zdravšie návyky starší alebo mladší 

žiaci navštevujúci našu základnú školu. Taktiež sme chceli poukázať na dôležitosť témy 

správnej výživy a zistiť celkový postoj a návyky zdravého životného štýlu žiakov. 

V neposlednom rade sa pokúsime navrhnúť zmeny na zlepšenie, na základe výsledkov nášho 

výskumu a pokúsime sa ich aplikovať v našej škole.  

 

Základné pojmy 

Najvýznamnejším činiteľom ovplyvňujúcim život a zdravie človeka je potrava – súbor 

požívatín tvoriacich výživu človeka. Okrem stavebnej funkcie v našom organizme má 

dôležitú úlohu aj pri regenerácii tkanív, slúži tiež ako zdroj energie. Čo zaraďujeme medzi 

požívatiny? 

➢ potraviny – sú požívatiny rastlinného a živočíšneho pôvodu, 

➢ pochutiny – sú požívatiny bez výživovej hodnoty, majú dôležitú úlohu- stimulujú 

trávenie, 

➢ voda – je potrebná na látkovú výmenu. 

 

mailto:tomas.bublik@skola-varin.sk


Živiny – sú látky, ktoré obsahuje rastlinná i živočíšna potrava. Dodávajú potrave ako 

energetickú, tak i biologickú hodnotu. Medzi základné živiny patria:  

➢ cukry (sacharidy), 

➢ tuky (lipidy), 

➢ bielkoviny (proteíny), 

➢ voda, 

➢ vitamíny,  

➢ minerálne látky. 

Pôvod živín môže byť organický alebo anorganický. K živinám organického pôvodu 

patria: 

➢ bielkoviny, ktoré majú stavebnú funkciu, 

➢ cukry a tuky, ktoré slúžia ako zdroj energie, 

➢ vitamíny, ktoré ovplyvňujú metabolizmus. 

Voda a minerálne látky sú anorganického pôvodu. (Kubicová, 2004) 

Beňo (2001) definuje výživu ako rad procesov- biochemických a fyziologických, 

pomocou ktorých je organizmus schopný prijímať a spracovávať látky, ktoré sú nevyhnutné 

pre chod životných funkcií. Cieľom vedy o výžive je podľa Beňa (2001) konzumovanie 

potravín, ktoré sú bohaté na živiny, a ktoré podporujú zdravie človeka. Rozlišuje niekoľko 

typov výživy: fyziologickú výživu, liečebnú alebo klinickú výživu. Veda o výžive sa zaoberá 

jedlom a súvislosťou medzi ním a zdravím. Skúma spôsob, akým organizmus spotrebúva 

a ako organizmus využíva potraviny a tekutiny pre fungovanie, rast a udržiavanie 

optimálneho zdravia. Zároveň sa zaoberá ochoreniami spôsobenými nedostatkom živín, 

napríklad skorbutom-je spôsobený nedostatkom vitamínu . Dôraz však kladie na zložitejšie 

ochorenia ako napríklad- ochorenia srdca, cukrovka či osteoporóza. Veda o výžive sa venuje 

aj prevencii ochorení, v ktorých výživa má kľúčové postavenie (NUTRITION BASICS, 

2013). 

 

Zdravá výživa a jej význam 

Hovoriť o význame a dôležitosti zdravej výživy je nevyhnutné. Pri množstve informácií, 

s ktorými sa človek denno-denne dostáva do kontaktu, aj v súvislosti so zdravým životným 

štýlom či zdravou výživou, však človeku často uchádza podstata významu „zdravá výživa“.  

Čo je to teda zdravá výživa? Ide o delenú stravu? Vegetariánstvo či vegánstvo? Médiá 

nám denne poskytujú veľa informácií o tom, čo je zdravé, čo by sme mali konzumovať 



a naopak, informujú nás i o tom, čo až tak zdravé nie je a do nášho jedálnička by sme zaradiť 

nemali. Kunová (2011) uvádza, že čím je vzdelanostná úroveň človeka vyššia, tým rastie jeho 

inklinácia k zdravému životnému štýlu. V nižších sociálnych vrstvách je to presný opak. 

Ľudia často hľadia na cenu potraviny a nie až tak na jej kvalitu. Ak sa chceme stravovať 

zdravo, je potrebné získavať relevantné informácie (Kunová, 2011).  

 

Správna výživa, zásady správnej výživy 

Definícií správnej výživy je viacero. MUDr. I. Kuzma,CSc. (2004) ju definuje 

nasledovne: „Správna a plnohodnotná výživa znamená, že strava obsahuje všetky výživné 

látky, ktoré človek potrebuje k životu, a to v potrebnom množstve. Zároveň, pokiaľ je to 

možné, nemá obsahovať cudzie alebo škodlivé látky.“  

Strava, ktorá je plnohodnotná, nemá byť žiadnou diétou. Má ísť o spôsob stravovania sa, 

ktorý prispieva k zmene stravovacích návykov. Podstatná je teda nie len zmena stravovania, 

ale aj zmena životných návykov. Nevyhnutný je pohyb, ktorý má byť základom každého dňa. 

Problémom dnešnej populácie je minimálny pohyb a nadmerná konzumácia potravy. To je 

dôvodom ukladania prebytočných cukrov a tukov v tele, pričom majú byť obyčajne zdrojom 

energie (Bobrík, M. a kol. In: Held, 2006). 

K zdravým stravovacím návykom patrí konzumácia celozrnných výrobkov a potravín 

rastlinného pôvodu. Výrobky z obilia – tie, ktoré vznikajú zomletím zrna spolu s klíčkami, 

majú veľkú výživovú hodnotu. Dôležitá je i konzumácia mliečnych výrobkov a strukovín, 

čerstvého ovocia a zeleniny. Najideálnejšie by bolo, keby sme upravili príjem potravy tak, 

aby polovicu jedál tvorili: zelenina, ovocie, semienka, orechy a mliečne výrobky. Denná 

spotreba mlieka by mala predstavovať štvrť – pol litra, toto množstvo zabezpečí dostatok 

bielkovín, minerálnych látok a vitamínov. Najlepšie je konzumovať čerstvé mlieko, pretože 

pri jeho ohrievaní dochádza k znižovaniu obsahu spomínaných látok. Konzumácia tukov 

a olejov by mala byť striedmejšia, taktiež i konzumácia potravy s vysokým podielom cukru. 

Dopriať by sme si mali i mäso, vajcia a ryby, avšak s ich konzumáciou by sme to nemali 

preháňať (Kuzma, 2004). 

Bobrík (2006) poukazuje na dôležitosť vytvorenia si stravovacieho režimu, ktorý by mal 

byť pravidelný, s primeraným množstvom prijatej a energie. Je potrebné udržiavať rovnováhu 

medzi prijatým a odovzdaným množstvom energie. Nesmieme zabudnúť na pitný režim, 

najlepšie je piť čistú vodu a vyhýbať sa alebo obmedziť spotrebu alkoholu. Je dôležité 



dosiahnuť akúsi celkovú rovnováhu v organizme. Pamätajme, že nežijeme preto, aby sme 

jedli, ale jeme preto, aby sme žili! (Bobrík, M. a kol. In: Held, 2006) 

Na to, aby bol človek zdravý a správne sa vyvíjal, je potrebná správna výživa. Okrem 

toho je správna životospráva prevenciou viacerých ochorení. Zásadou pri stravovaní má byť 

vyváženosť stravy, pestrosť a pravidelnosť konzumácie. (Havelková, B. a kol. In: Held, 2006) 

Zistiť, či je nutné zmeniť stravovacie návyky nie je až také náročné, je však dôležité, aby sme 

sa riadili radami odborníkov prípadne si naštudovali overené a dôveryhodné informácie 

(NUTRITION BASICS, 2013). 

Beňo (2001) uvádza niekoľko zásad správnej výživy. Podľa neho je potrebné dávať si 

pozor na množstvo prijatých tukov a sacharidov, a teda na množstvo energie prijatej v nich. 

Uprednostňuje príjem rastlinných bielkovín pred živočíšnymi, poukazuje i na obmedzenie 

konzumácie tukov. Medzi ďalšie zásady patrí dostatočný príjem vitamínov, minerálnych 

látok, vlákniny a primeraný príjem sodíka, ktorý sa nachádza v často konzumovanej 

kuchynskej soli. Obmedziť je potrebné i pitie alkoholu a fajčenie. Ďalej autor poukazuje na 

dôležitosť pravidelnosti konzumácie potravy – za optimálny považuje príjem 3-4-krát denne. 

Posledné jedlo by sme nemali konzumovať hneď pred tým ako ideme spať, ale 2-3 hodiny 

pred tým. Okrem týchto zásad autor pripomína dôležitosť kultúry stolovania, dostatok času 

a hygienu pri stolovaní.  

 

Základné zložky potravy a ich príjem  

Potrava je pre organizmus základným zdrojom energie. Medzi základné zložky potravy 

patria cukry, tuky a bielkoviny. Univerzálnym zdrojom energie je vysokoenergetická 

zlúčenina – ATP – adenozíntrifosfát (ATP), kde sa energia uchováva v makroergických 

väzbách. Hydrolýzou jednej molekuly adenozíntrifosfátu sa uvolní 50,2 kJ energie. Postupne 

tak z adenozíntrifosfátu (ATP) stratou fosfátových zvyškov vzniká adenozíndifosfát (ADP), 

až vznikne adenozínmonofosfát (AMP) (Béder, 2005). U človeka by mal byť príjem energie 8 

až 13 MJ/deň. V prípade vyššieho príjmu energie v porovnaní s výdajom, sa vytvárajú 

energetické zásoby. Výdaj energie súvisí s fyzickou prácou, stresom ale i chladom,... (Beňo, 

2001). 

Lipidy – tuky, patria medzi organické zlúčeniny, ktoré tvoria atómy kyslíka, vodíka, 

prípadne fosforu a dusíka. Podieľajú sa na stavbe bunkových štruktúr a tkanív. Taktiež sú 

zdrojom energie a zabraňujú mechanickému poškodeniu orgánov. Nedostatok lipidov sa 

prejavuje poruchami látkovej výmeny (Paveleková,I. a kol. In: Held, 2006).  



Spotreba lipidov je individuálna, viacerí autori  (Beňo, 2001; Béder, 2005) sa zhodujú 

v odporúčanom množstve príjmu lipidov – 1,0-1,2 g na kilogram hmotnosti za deň. Machová 

(2009) píše, že denný príjem lipidov nemá prevyšovať 30% energetického príjmu, má to byť 

zároveň prevencia aterosklerózy a kardiovaskulárnych typov ochorenia.  Niet pochybností 

o energetickom význame tukov, z 1g tuku sa uvoľní 38,9 kJ energie.   

Aj sacharidy patria medzi energetické zdroje. Sú schopné pokryť cez 55% potreby 

energie. Sacharidy delí Machová (2009) nasledovne. Do kategórie využiteľných cukrov, 

zahŕňa monosacharidy, disacharidy, oligosacharidy a polysacharidy. Za nevyužiteľnú uvádza 

vlákninu, kde môžeme zahrnúť celulózu, pektíny či hemicelulózy. Minimálne množstvo 

príjmu sacharidov predstavuje podľa Kunovej (2011) 50g, maximálne množstvo je podľa nej 

500g. Nadmerná konzumácia sacharidov vedie k ukladaniu energie do zásoby.   

Proteíny sú súčasťou buniek, enzýmov, hormónov,.., sú teda dôležitou štruktúrnou 

látkou. V prípade nedostatočného príjmu sacharidov a tukov sa bielkoviny využívajú ako 

zdroj energie. Zdrojom bielkovín sú vajcia, mlieko, chlieb, mäso. Odporúčané denné 

množstvo prijatých bielkovín je približne 1 g na kilogram hmotnosti, čo má zodpovedať 10 – 

15% celkovej potreby energie.  

Nedostatok bielkovín má negatívny vplyv na rast a ovplyvňuje hmotnosť (Machová, 

2009).   

Minerálne látky majú vplyv na metabolizmus, sú súčasťou tkanív, enzýmov, udržujú 

acidobázickú rovnováhu. Machová (2009) píše, že v organizme sa minerálne látky môžu 

vyskytovať buď vo forme elektrolytov a to v telesných tekutinách, alebo ako nerozpustené 

v kostiach či zuboch. Béder (2005) na základe množstva minerálnych látok v organizme 

rozlišuje: 

➢ Makrominerálie - Na, K, Ca, Mg, P, S, Cl, 

➢ Mikrominerálie - Cu, Co, Fe, Zn, Mn, F, Se, Sn, Al a ďalšie. 

Kunová (2011) považuje za potrebné vo zvýšenom množstve prijímať sodík, horčík, 

vápnik, síru, fosfor či draslík, a to nad 100mg. Naopak, v menšom množstve by sme mali 

podľa nej prijímať meď, zinok, fluór, molybdén, selén, chróm, kobalt, jód. Pre organizmus sú 

niektoré prvky nebezpečné, z tohto dôvodu je ich prítomnosť v potrave obmedzená 

a kontrolovaná.  

 

 

 

 



Ďalšie zásady správnej výživy 

Mohlo by sa zdať, že úprava potravy a jej spracovanie nemajú súvis so správnou 

výživou, opak je však pravdou. Je potrebné dbať na dostatočnú tepelnú úpravu – nevhodná je 

dlhodobá tepelná úprava s vysokou teplotou (nad 180°C). Taktiež je potrebné zvážiť typ oleja, 

ktorý používame vzhľadom na úpravu potravy. Na tepelné spracovanie sú napríklad vhodné 

maslo, masť, rastlinné oleje. Na studené spracovanie je vhodný panenský olivový olej. Pri 

nesprávnej príprave je vysoká pravdepodobnosť vzniku mutagénov či karcinogénnych látok, 

z tohto dôvodu sa neodporúča grilovanie či vyprážanie. Je dôležité dbať i na adekvátny príjem 

solí. Odporúča sa obmedziť nadmernú konzumáciu údenín a potravín konzervovaných 

pomocou solí. Odporúčaný denný príjem solí by nemal presahovať 6g (Urbanová, 2014). 

Medzi ďalšie zásady patrí dodržiavanie odporúčaných výživových dávok. Sú to údaje 

vyjadrujúce priemernú potrebu živín, ktoré by mal človek prijať za deň (Kabinská,K. a kol. 

In:Béder, 2005). 

Odporúčané denné dávky (OVD) sú stanovované experimentálne, sú prijateľné pre 

väčšinu populácie. Potreba príjmu živín je individuálna, odlišuje sa v závislosti od veku, 

pohlavia  a pod. Na základe OVD človek nevie koľko živín prostredníctvom potravy skutočne 

prijal. Z tohto dôvodu sa používajú odporúčané dávky potravín (ODP). Hodnoty ODP sa 

udávajú v kilogramoch na osobu na rok (Paveleková,I. a kol. In: Held, 2006). 

Príjem potravy by mal byť časovo pravidelne rozdelený, hovoríme o režime výživy. 

Intervaly príjmu potravy by mali byť prispôsobené metabolizmu a funkčnosti tráviaceho 

systému. Režim výživy pozostáva z troch hlavných jedál – raňajky, obed, večera, ktoré sú 

doplnené energeticky menej náročnou potravou – desiata, olovrant. (Urbanová, 2014) 

Dostatočný príjem tekutín patrí do správneho režimu výživy. Ide o spôsob, akým dopĺňame 

úbytok vody v organizme. Je dôležité udržať rovnováhu medzi prijatým a vylúčeným 

množstvom tekutín. Jednoduchým indikátorom dostatočného príjmu tekutín je množstvo 

a sfarbenie moču. Pokiaľ je moč tmavo-žltý, hustejší a nie je ho veľa, príjem tekutín je 

v takomto prípade nedostatočný. Nedostatok tekutín spôsobuje dehydratáciu, môže 

spôsobovať bolesť hlavy, znížiť fyzickú či psychickú výkonnosť a vyvolať pocit slabosti. 

Optimálny príjem tekutín je  1,5-3 litre za deň, v závislosti od fyzickej aktivity.  Je dôležité 

udržiavať príjem a výdaj tekutín v rovnováhe. Základom pitného režimu  majú byť 

nekalorické nápoje s nízkym obsahom cukru, ako voda, minerálna voda, zeleninové či ovocné 

šťavy a čaje (Kunová, 2011; Krotak, 2004).  



Potravová pyramída je veľmi nápomocná pomôcka pri dodržiavaní zásad správnej 

výživy. Ide o trojuholník, ktorý je rozdelený na kategórie potravín podľa ich pozitívneho 

vplyvu na organizmus. Zároveň definuje správny pomer živín pre človeka, udáva množstvo 

potravy, ktoré má človek skonzumovať a pri tom dodrží zásady správnej výživy 

a životosprávy.     

Medzi najznámejšie potravové pyramídy (Obr. 1) patrí tá, ktorá je rozčlenená na štyri 

poschodia, šesť tried vzhľadom na energetické hodnoty prijatých potravín. Základom 

stravovania ba mal byť príjem obilnín, cestovín, ryže, zemiakov a pekárenských výrobkov. 

Ďalším poschodím je ovocie a zelenina, ktoré majú mať nezastupiteľné miesto v našom 

jedálničku. Treťou časťou je mlieko a mliečne výrobky, ryby, hydina, vajcia, strukoviny 

a mäso. Na vrchole pyramídy sa nachádzajú sladkosti, soľ, tuky, ktoré majú mať menšie 

zastúpenie v prijatej potrave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Nová potravinová pyramída nepočíta kalórie. 

 

Potravových pyramíd existuje niekoľko. Medzi menej známe patrí tzv. Healthy eating 

plate. Od predchádzajúcej- trojuholníkového tvaru, táto opisuje zloženie potravy na 

tanieri (Obr. 2). Nechýbajú celozrnné potraviny, ktoré zaberajú štvrtinu taniera, druhú 

zaberajú bielkoviny z rýb, orechov a strukovín. Nesmie chýbať príjem tukov – zdravých 

tukov, ktoré sú prítomné v olivovom, sójovom či repkovom oleji. Nezastupiteľné miesto 

má pitný režim, do ktorého patrí voda, čaj či u pravidelných kávičkárov i káva, najlepšie 

s čo najmenším množstvom cukru, teda sladené nápoje sú úplne nevhodné. Healthy 

eating plate sa od vyššie spomínanej potravovej pyramídy odlišuje aj v množstve 

prijatých mliečnych výrobkov, denné množstvo spĺňajú dve menšie porcie. Snahou je, 



aby sa preferovali také potraviny, ktoré sú zdravé, prospešné pre organizmus, 

predovšetkým ovocie, zelenina, celozrnné potraviny a zdravé bielkoviny. Zaujímavé je, 

že pri tomto type pyramídy nie je potrebné počítanie prijatých kalórií, skôr poukazuje na 

nutnosť dodržiavania výživových odporúčaní (Nová potravinová pyramída....,2012).  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Healthy eating plate. 

Alternatívne možnosti stravovania 

Beňo (2001) uvádza, že Stredozemná strava je vhodnou alternatívou s pozitívnymi 

účinkami na zdravotný stav.  Podstatou je zachovanie optimálneho príjmu energie za deň. 

Dostatočná konzumácia rýb  a olivového oleja, morských plodov, obilnín a strukovín. 

Dôležité je vyhýbať sa rafinovanému cukru, konzumovať zvýšené množstvo citrusových 

plodov a ostatného ovocia a zeleniny. Taktiež je potrebné obmedziť pitie alkoholu vo veľkých 

množstvách. Vegetariánstvo je ďalšou alternatívou, ktorá je zameraná najmä na 

konzumovanie potravy rastlinného pôvodu. Existuje viacero variánt: vegánstvo, frutariánstvo, 

laktovegetariánstvo, laktoovovegetariánstvo, semivegetariánstvo. Babinská (In: Béder, I. 

a kol. 2005) k tomuto deleniu pridáva ďalšie dve kategórie: ovovegetariánstvo, vitariánstvo. 

Tento spôsob stravovania má ako výhody, tak i nevýhody – riziká, ktoré je potrebné 

minimalizovať.  V strave úplných vegetariánov chýbajú viaceré látky – proteíny, železo, 

vápnik, zinok a viaceré vitamíny   (B2, B12, D). Nedostatok týchto látok je pozorovateľný pri 

raste, gravidite a v období fyziologických zmien. Ľudia, ktorí sa stravujú takýmto spôsobom 

majú nižšie riziko vzniku aterosklerózy, obezity, karcinómov, diabetu mellitus, hypertenzie, 

kardiovaskulárnych ochorení, vysokých hladín cholesterolu a pod.  Vyhovujúci alternatívny 



spôsob výživy je len u laktovegetariánov a laktoovovegetariánov. Pri pravidelnom 

kontrolovaní lekára je možné sa stravovať takýmto spôsobom aj v období gravidity a laktácie 

(Beňo, 2001; Babinská, K. In: Béder, I.a kol., 2005). 

Ekologická výživa je výživový smer, ktorý sa zameriava na produkovanie biopotravín. 

Pri postupoch výroby sa nepoužívajú agrochemikálie .Rozdiel medzi biopotravinami 

a normálnymi potravinami je v cene a v kvalite. Čo sa týka výživovej hodnoty sú na tom  dosť 

podobne (Paveleková, I. a kol. In: Held, 2006). 

 

Ochorenia súvisiace s nesprávnou výživou 

Nesprávne stravovacie návyky spôsobujú nepriaznivý zdravotný stav až z 50%,genetické 

faktory z 20%,  zdravotníctvo z 10% a životné podmienky z 20%.Pojem nesprávna výživa 

zahŕňa nesprávny výber stravy a zlý režim stravovania. Nevhodná strava je tá, ktorá je 

pripravená nevhodným spôsobom a strava, ktorá ma vysokú energetickú hodnotu. Aj 

nesprávna výživa patrí medzi podporujúce faktory vzniku civilizačných chorôb –obezity, 

kardiovaskulárnych a onkogénnych ochorení. 

Nezdravé obsahujú veľa energie, majú vysoký obsah tuku a soli, majú nízky obsah 

vlákniny, vitamínov a minerálnych látok. Takéto jedlá nachádzame najmä v rýchlych 

občerstveniach. Nepravidelné stravovanie a rýchle stravovanie z dôvodu nedostatku času 

prispievajú k poruchám tráviacej sústavy. Nesprávna výživa spôsbuje viacere ochorenia 

k najzávažnejším patrí nadváha, hypercholesterolémia, ateroskleróza, hypertenzia, rôzne 

alergie, anémia, osteoporóza a onkologické ochorenia  (Paveleková,I. a kol. In: Held, 2006).  

 

METODIKA PRÁCE 

 

Výskum bol realizovaný na Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo 

Varíne. Táto škola patrí k plnoorganizovaným základným školám, patrí k nej i materská škola 

a školská jedáleň. Počas trvania výskumu- 3 týždne, sa celkovo zapojilo 141 žiakov z prvého 

a druhého stupňa našej školy (Graf 1). 
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Graf 1 Rozdelenie výskumnej vzorky podľa ročníkov. 

 

Vzhľadom na to, že niektoré výsledky mohlo ovplyvniť aj pohlavie respondentov, 

uvádzame rozdelenie výskumnej vzorky podľa pohlavia (Graf 2). 



 

Graf 2: Rozdelenie výskumnej vzorky vzhľadom na pohlavie. 

 

Na realizáciu nášho výskumu sme použili online dotazník, ktorý sme následne 

vyhodnocovali. Dotazník bol anonymný, jeho vyplnenie bolo na báze dobrovoľnosti. Získané 

údaje sme spracovali do excelovskej tabuľky. Z takto spracovaných údajov sme vytvorili 

potrebné grafy a tabuľky, z ktorých sme vyvodili závery. 

Respondent na začiatku dotazníka uvádzal svoje pohlavie a ročník základnej školy, ktorý 

navštevuje. Následne odpovedal na otázku, či navštevuje športový krúžok. Mal na výber 

z dvoch odpovedí – áno/nie. V ďalšej otázke sme zisťovali, či respondenti vykonávajú 

fyzickú aktivitu, a ak áno, zaujímalo nás tiež ako dlho ju vykonávajú. Tu mali respondenti 

možnosť na výber z viacerých odpovedí:  

• 0 min., 

• 0-20 min., 

• 20-40 min., 

• 40-60 min., 

• viac ako 60 min. 



Zaujímalo nás tiež, či žiaci rozumejú pojmu zdravá výživa, následne mali zhodnotiť či sa 

zdravo stravujú – mali na výber z odpovedí: áno/nie/možno. Taktiež sme od respondentov 

chceli vedieť koľko tekutín vypijú za deň. Opäť mali možnosť na výber: 

• 0 l, 

• 0-0,5 l, 

• 0,5-1 l, 

• 1-1,5 l, 

• 2 l, 

• 4 l. 

 

Tiež nás zaujímalo, aký typ tekutín žiaci preferujú. Znovu mali vybrať zo zoznamu 

ponúknutých odpovedí: 

• čistá voda, 

• džús, 

• čaj, 

• sladené nápoje, 

• energetické nápoje, 

• kofola, 

• minerálka, 

• iné. 

 

V ďalšej otázke sme chceli vedieť, kde žiaci najčastejšie obedujú. Aj v tejto otázke sme 

im ponúkli na výber z viacerých odpovedí. Zaujímalo nás, či obedujú v škole, doma alebo si 

niečo kupujú v bufete, alebo mohli označiť odpoveď: iné. Ďalej sme zisťovali, aký typ pečiva 

žiaci uprednostňujú, či biele pečivo, alebo tmavé. Pýtali sme sa tiež, ako často konzumujú 

ovocie a zeleninu a taktiež mliečne výrobky. V obidvoch otázkach mohli respondent vyjadriť, 

či spomenuté potrabviny konzumujú často, veľmi často, málo alebo vôbec. Poslednou otázkou 

sme zisťovali ako dlho žiaci priemerne spia. Ponúkli sme im nasledovné možnosti odpovede:  

• 0-4 hodín, 

• 4-6 hodín, 

• 6-8 hodín, 

• 10 a viac hodín. 

 



VÝSLEDKY 

Zistili sme, že na prvom stupni 23% respondentov navštevuje športový krúžok, na 

druhom stupni je to 38% respondentov. Na prvom stupni je percentuálny rozdiel medzi tými, 

ktorí navštevujú športový krúžok a tými, ktorí športový krúžok nenavštevujú nižší 

v porovnaní s druhým stupňom (Graf 3). Zaujímalo nás, ktoré pohlavie inklinuje viac 

k navštevovaniu športového krúžku. Zistili sme, významné rozdiely na obidvoch stupňoch 

základnej školy. Na prvom stupni základnej školy je trend rovnaký – o športový krúžok javia 

záujem aj chlapci aj dievčatá. Chlapci z druhého stupňa ZŠ javia nižší záujem o športové 

krúžky v porovnaní s dievčatami rovnakého veku (Graf 4). 

 

Graf 3 Porovnanie návštevnosti športového krúžku vzhľadom na vzdelávací stupeň. 

 

 

 

 

 



 Graf 4 Porovnanie návštevnosti športového krúžku s ohľadom na pohlavie a vzdelávací 

stupeň. 

 

Každodennú fyzickú aktivitu vykonáva oveľa viac (raz toľko) žiakov  v porovnaní 

s fyzicky neaktívnymi. Respondenti obidvoch stupňov sú na približne rovnakej aktívnej 

úrovni (Graf5).  

 

 Graf 5 Porovnanie vykonávania každodennej fyzickej aktivity respondentov vzhľadom na 

stupeň vzdelávania 



Keďže sme zistili, že veľa žiakov vykonáva fyzickú aktivitu, zisťovali sme tiež ako dlho 

túto aktivitu vykonávajú. Fyzicky najdlhšie aktívni- viac ako 60 minút fyzickej aktivity na 

prvom stupni vzdelávania vykonávajú chlapci, tento trend sme pozorovali aj u respondentov 

druhého stupňa vzdelávania. Žiadnu fyzickú aktivitu nevykonáva 1% respondentov na oboch 

stupňoch vzdelávania (Graf 6). 

 

 Graf 6 Porovnanie dĺžky fyzickej aktivity respondentov vzhľadom na pohlavie a stupeň 

vzdelávania. 

 

Najviac respondentov z prvého stupňa ZŠ sa stravuje zdravo: 18% respondentov, 12% 

respondentov nevedelo zhodnotiť či sa stravuje zdravo, alebo nie. Nezdravo sa stravujú 3% 

respondentov z prvého stupňa ZŠ. Na druhom stupni ZŠ sme zistili iný trend. Najviac 

zúčastnených nevedelo skonštatovať ako sa stravuje: 35%. Zdravo sa stravuje 24% žiakov 

druhého stupňa, nezdravo 8% (Graf 7).   
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Graf 7 Zhodnotenie zdravého stravovania vzhľadom na stupeň vzdelávania. 

 

Respondenti z prvého stupňa ZŠ prijímajú celkovo dostatočné množstvo tekutín, no stále 

sa nájde niekto, kto pitný režim nedodržiava. Na druhom stupni je príjem tekutín vyšší, 

dokonca sa nájdu takí žiaci, ktorí to s pitným režimom preháňajú a vypijú aj 4l tekutín (Graf 

8).  Najviac žiakov pije čistú vodu, sladené nápoje uprednostňujú viac žiaci druhého stupňa 

(Graf 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 8 Denný príjem tekutín. 

 

Graf 9 Typ prijímaných tekutín. 



 

Žiaci najčastejšie obedujú doma. Domácu stravu na prvom stupni preferujú viac chlapci 

ako dievčatá, na druhom stupni obe pohlavia preferujú domáce stravovanie sa. V školskej 

jedálni sa stravuje porovnateľný počet žiakov ako doma, na druhom stupni žiaci preferujú 

domácu stravu oveľa viac ako stravovanie sa v školskej jedálni ( Tab 1). 

 

Počet z Dátum Označenia stĺpcov 
    

Označenia riadkov bufet doma iné školská jedáleň Celkový súčet 

1. 0% 17% 1% 15% 33% 

muž 0% 12% 0% 8% 20% 

žena 0% 5% 1% 7% 13% 

2. 1% 44% 0% 22% 67% 

muž 1% 24% 0% 10% 35% 

žena 0% 20% 0% 12% 32% 

Celkový súčet 1% 61% 1% 37% 100% 

Tab 1 Rozdelenie výskumnej vzorky vzhľadom na miesto obedovnia, pohlavie a stupeň 

vzdelávania. 

 

Žiaci jednoznačne preferujú konzumáciu bieleho pečiva pred tmavým pečivom. Dievčatá 

sú ochotné pečiva sa aj vzdať, chlapci prvého stupňa nie.  



 

Graf 10 Preferencia konzumácie pečiva vzhľadom na pohlavie a stupeň vzdelania. 

 

Na prvom stupni žiaci konzumujú ovocie a zeleninu dosť často, nájdu sa však aj takí 

žiaci, ktorí ovocie a zeleninu konzumujú málo. Žiaci druhého stupňa konzumujú takisto 

ovocie a zeleninu často, ojedinele vôbec.  

 

Graf 11: Interval konzumácie ovocia a zeleniny s ohľadom na stupeň vzdelávania 



 

Graf 11 Interval konzumácie ovocia a zeleniny s ohľadom na stupeň vzdelávania. 

 

Respondenti konzumujú mliečne výrobky pomerne často. Častú konzumáciu uviedlo na 

prvom stupni viac chlapcov ako dievčat -rovnaké výsledky sme zistili i na druhom stupni.    

Pri veľmi častej konzumácii bola situácia opačná len na prvom stupni.  Na prvom stupni sa 

viac vyhýbajú konzumácii mliečnych výrobkov chlapci oproti dievčatám, na druhom stupni je 

tento trend presne opačný.  

 

 

 

 

 



 Graf 12 Konzumácia mliečnych výrobkov v závislosti od stupňa vzdelania a pohlavia. 

 

Celkovo najdlhšie spávajú chlapci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, 10 a viac hodín. Na 

druhom stupni si rady dlhšie pospia dievčatá. Šesť až osem hodín spí na prvom stupni tiež 

viac chlapcov ako dievčat. Na druhom stupni spí 6-8 hodín rovnaký počet chlapcov a dievčat. 

Zaujímavé je zistenie, že niektorí žiaci prvého stupňa spia na ich vek málo, a to v rozmedzí 0-

6 hodín. Na druhom stupni ZŠ sme pozorovali mierny nárast chlapcov, ktorí spia menej ako 8 

hodín denne.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 13 Dĺžka spánku vzhľadom na pohlavie a stupeň vzdelávania. 

 

ZÁVER 

V našom výskume sa nám podarilo zistiť návyky súvisiace so zdravou výživou 

a správnou životosprávou u mladších i starších žiakov navštevujúcich našu základnú školu. 

Podarilo sa nám poukázať na problematiku zdravej výživy, na jej aktuálnosť a dôležitosť. 

Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do športového diania, navštevujú športové krúžky, 

zúčastňujú sa rôznych turnajov. Ako sme zistili stále je na čom pracovať, je potrebné 

motivovať žiakov a ponúkať im športové krúžky so širšou paletou výberu rôznych športov 

vhodných aj pre dievčatá, čo môže opäť viesť k ešte vyššej navštevovanosti, zainteresovanosti 

a motivovanosti. Tým by sa samozrejme pozitívnym spôsobom ovplyvnil správny spôsob 

života, zvýšila by sa fyzická aktivita, zlepšili by sa návyky žiakov, ako aj ich zdravotný stav – 

prevencia proti obezite a ďalším ochoreniam. Musíme skonštatovať, že stále má význam 

hovoriť o správnej výžive a správnej životospráve, nakoľko žiaci majú problém nielen s ich 

 charakteristikou a definovaním, ale následne aj s uplatnením poznatkov v reálnom živote. 

Často sa z médií dozvedajú mylné informácie, ktorým častokrát veria. Na našej škole sa 

snažíme o zdravej výžive hovoriť či už na vyučovacích hodinách na prvom alebo druhom 



stupni vzdelávania najmä na hodinách biológie, chémie na druhom stupni, ale organizujeme aj 

rôzne besedy, zapájame sa do Týždňa zdravej výživy, do projektu „Hovorme o jedle“, do 

Mliečneho programu, do aktuálnych novo-vzniknutých projektov a programov. Pitný režim je 

veľmi dôležitý. Ako sme zistili v našom výskume, niektorí žiaci majú problém s jeho 

dodržiavaním. Väčšina respondentov pije čistú vodu, čo je v poriadku, no na druhom stupni 

stúpa pitie sladených nápojov. Starší žiaci si často kupujú vodu – vhodným riešením by bolo 

napríklad zaviesť predaj nesladených vôd a 100% ovocných štiav, napríklad v automate na 

vodu.   

Žiaci prvého stupňa sa stravujú najmä doma a v školskej jedálni. Tento trend bude 

pravdepodobne platný vo všeobecnosti, menší školáci bývajú poobede v družine, a tak je 

logické, že sa stravujú v školskej jedálni.  Je preto dôležité, aby v školských jedálňach bola 

kvalitná vyvážená strava s dostatočným množstvom čerstvého ovocia a zeleniny. U žiakov 

druhého stupňa je situácia odlišná, väčšina sa stravuje doma. Tu teda zodpovednosť preberajú 

rodičia. Je preto potrebné, aby zdravé stravovanie sa fungovalo v celej rodine, pretože 

stravovacie návyky rodičov deti často kopírujú. Možno by bolo vhodné, v prípade záujmu, 

zorganizovať besedu o správnej výžive a životospráve aj pre rodičov. 

Zaujímavým zistením bolo, že niektorí žiaci navštevujúci prvý stupeň základnej školy 

spia na ich vek málo. Začína to byť akýsi trend, nielen u menších, ale i u starších žiakov. 

Podľa nás sa často stáva, že deti rodičom povedia, že idú spať, no v skutočnosti to tak nie je. 

Je doba, kedy takmer každé dieťa má svoj vlastný mobil či tablet a neváha ho používať aj 

pred tým ako ide spať. Tým sa ovplyvňuje tvorba hormónu - melatonínu, jeho tvorbu 

ovplyvňuje intenzita svetla-svetlo brzdí tvorbu melatonínu. Melatonín, okrem iného, reguluje 

spánok. Riešením je nepoužívať mobilný telefón, tablet či vypnúť čokoľvek čo vyžaruje 

svetlo, aby bola tvorba melatonínu prirodzená a dostatočná. 

Zdravá výživa a správna životospráva sú obšírne témy, týkajúce sa nielen detí, žiakov ale 

celej populácie. Náš výskum sa zameral na niekoľko vybraných  tém, ktorých je celý rad, 

a ktoré je možné skúmať. Pre časový deficit sa nám nepodarilo osloviť viac respondentov, no 

sme vďační tým, ktorí sa zapojili a pomohli nám vytvoriť si obraz o tom, ako sme na tom so 

zdravou výživou a správnou životosprávou na našej základnej škole.  
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ÚVOD 

Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo zrealizovať a vyhodnotiť pokus o rozložiteľnosti 

odpadu v pôde. Zistiť, čo sa v pôde rozloží a čím ju človek znečisťuje. Podporovať, rozvíjať 

kritické myslenie a tvoriť závery pri nesprávnom správaní sa voči prírode. Prepojiť poznatky 

o pôde a jej význame pre človeka s inými vyučovacími hodinami. Predstaviť pomocníka – 

dážďovku pri tvorbe dobrého kompostu. 

 

Čo je rovesnícke vzdelávanie 

Povedzte to ďalej: „Nechajte nás žiakov učiť sa navzájom. Je to pre nás zážitok 

a skúsenosť.“ Výučba v našej Zelenej škole je prepojená s praktickými činmi, a tak sa téma 

Ochrana pôdy a jej hodnoty pre človeka stáva súčasťou nášho bežného školského vyučovania. 

Do našich hodín prinášame nové nápady a zaujímavosti týkajúce sa tém životného prostredia. 

Potrebujeme však pomocníka, pani učiteľku, ktorá nás usmerní, pomôže a vysvetlí, čo je 

správne a nesprávne. 

1. Hľadáme prepojenie vo vyučovacích hodinách 

Pôdu a jej hodnoty spájame a dopĺňame na hodinách slovenského jazyka, matematiky, 

prvouky, hudobnej výchovy, regionálnej a výtvarnej výchovy. 

2. Záhrada, ktorá učí – zážitkové vyučovanie 

Vyskúšaj si to sám! Vytvorenie vlastných pokusov o rozložiteľnosti odpadu v pôde je pre 

žiaka tá najlepšia skúsenosť, ktorá prináša trvalé poznatky a zážitok. 

3. Učíme iných a inak 

Svoje poznatky, zaujímavosti prezentujeme rovesníkom, mladším spolužiakom 

a rodičom. 

Najskôr si to vyskúšame vo vlastnej triede. Každý z nás vysvetlí spolužiakom úlohy, 

stanoví im cieľ a pritom pomáha dopracovať sa k cieľu. Po vyskúšaní vo svojej triede 

postupujeme do iných ročníkov a materskej školy. 

1. úloha 

Čo patrí do kompostoviska ? 

mailto:jsepesova@centrum.sk


2. úloha 

Čo nepatrí do kompostoviska? 

 

3. úloha 

Kto býva v kompostovisku? 

4. úloha 

Zaujímavosti z encyklopédie, internetu. 

5. úloha 

Porovnávame kompost. 

6. úloha 

Vyhodnotenie pokusu priamo v školskej záhrade. 

 

Metodika práce 

• Kde a kedy prebiehal výskum? 

Teoretická časť: 

Výskumná práca začala v triede v mesiaci september 2018. 

Je potrebné: Oboznámiť žiakov o príprave pomôcok. Pripraviť pomôcky na realizáciu 

pokusu. Vytvoriť záznamové pracovné listy alebo zošity. Vytvoriť trvalé tabuľky (plastové) 

pre vyznačenie pokusu v školskej záhrade. 

Pomôcky: stará ponožka, ohryzok z jablka, starý chlieb, drevo,  rastliny, plastový 

vrchnáčik, plechovka, sklo, textil, papier, alobal. 

Pracovné náradie: rýle, pracovné listy alebo zošit na zaznamenanie pokusu, tabuľky na 

označenie pokusu. 

Praktická časť: Vyhĺbenie jamy pre uloženie ponožky - september 2018. Naplnenie 

ponožky s odpadom. Uloženie naplnenej ponožky do jamy a dostatočné zakrytie zeminou. 

Vyznačenie tabuľkou o realizácii pokusu. Vykopanie ponožky - marec 2019, vytvorenie 

záverov a vyhodnotenie pokusu. 

 

• Čo sa zisťovalo a ako? 

Pokus sa nechal  počas celých 7 mesiacov v pôde. V marci 2019 sa ponožka vykopala. 

Žiaci: 

- zisťovali, čo sa v ponožke rozložilo a čo nie, 

- tvorili závery o rozložiteľnosti vecí v prírode, 



 

 

- vyvodili dôsledky pri vyhadzovaní odpadkov do  prírody, 

- zapísali do záznamových listov, 

- prezentovali ďalej svojim rovesníkom a mladším spolužiakom 

 

• S kým ste spolupracovali? 

Svoju výskumnú prácu sme spoločne zrealizovali so žiakmi školy, s predškolákmi 

z materskej školy, pani učiteľkami Mgr. Lenkou Mazáňovou a Mgr. Janou Šepešovou v rámci 

spolupráce MŠ a ZŠ. 

 

• Aké kritériá ste si zvolili? 

Žiak vie: 

- porozprávať, čo do kompostoviska nepatrí a patrí, 

- vytvoriť predpoklad o odpadoch, čo sa v prírode rozloží a nerozloží, 

- vytvoriť, opísať a zaznamenať skutočnosť, záver pokusu, 

-opísať, kto býva v kompostovisku a pomáha vytvárať dobrú pôdu, 

- porovnať pôdu zo záhrady a z dobrého kompostoviska, 

- chrániť pôdu a jej hodnoty, 

- minimalizovať, triediť, separovať odpad, 

 

Výsledky 

Takto vyzerá naše rovesnícke vzdelávanie, prepojenie v iných triedach na vyučovacích 

hodinách a zážitkové vyučovanie. 

 

 

Obrázok 1 Štvrták učiteľ. 

 



 

Obrázok 2 Ako sa správne separuje. 

 

 

Obrázok 3 Ako chutí chlieb. 

 

 

Obrázok 4 Dožinkové slávnosti. 

 

 

Obrázok 5  Výtvarné práce. 

 

 



 

 

 

Obrázok 6 Exkurzia-výroba chleba. 

 

 

Obrázok 7 Zverejňujeme prácu. 

 

 

Obrázok 8 Začiatok pokusu. 

 

 

Obrázok 9 Označenie pokusu. 

 



 

Obrázok 10 Vyhodnotenie pokusu. 

 

Výsledky pokusu, vypracovanie pracovných listov 

V septembri 2018 žiaci: 

Predpokladali, že  v pôde sa: 

rozloží  - ohryzok z jablka, starý chlieb, drevo,  rastliny, textil 

nerozloží - plastový vrchnáčik, plechovka, sklo, toaletný papier, alobal 

 

V marci 2019 žiaci: 

Zistili, že v pôde sa : 

rozložili - ohryzok z jablka, chlieb, rastliny a toaletný papier 

čiastočne sa pomaly rozkladá - drevo, textil 

nerozložili  - plechovka, sklo, alobal, plastový vrchnáčik 

 

Záver 

Vyskúšaj si to sám! Vytvorenie vlastných pokusov o rozložiteľnosti odpadu v pôde je pre 

žiaka tá najlepšia skúsenosť, ktorá prináša trvalé poznatky a zážitok. Zistili sme, čo do prírody 

nepatrí a patrí do odpadu, ktorý sa dá recyklovať. Všetkým žiakom a učiteľom, chceme 

povedať Čo? O zážitkovom vyučovaní. Kde? V Záhrade, ktorá učí. Kde? V Krasňanoch. Čo 

treba? Stačí prísť, pozrieť sa  a vyskúšať si to. 
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Pytliactvo v Rajeckej doline 

Michaela Čerňanská, Elizabeth Uhliariková, Nina Zajačková 

 

Školiteľ:  Ing. Martina Fraštiová, martina.frastiova@centrum.sk, ZŠ Lipová 2, 

Rajec 

 

Úvod 

V našom článku sme sa zaoberali pytliactvom, naším cieľom bolo zistiť, či sa 

v Rajeckom regióne pytliactvo vyskytuje, porovnať počet trestných činov pytliactva 

v rajeckom regióne s počtom týchto trestných činov v celom okrese Žilina, zistiť, aká zver 

býva lovená pytliakmi najčastešie, kedy a aké sú najčastejšie dôvody pytliactva.  Túto tému 

sme spracovávali preto, že nás zaujíma a niektorí naši rodinní príslušníci sú poľovníkmi. 

 

Pytliactvo ako trestný čin 

Význam slova pytliactvo, pytliak, vyplývajúci zo slovníka slovenského jazyka je „kto 

bez povolenia loví zver, chytá ryby“.  

Prvá písomná zmienka o práve na lovenie zveri a chytanie rýb  na Slovensku pochádza 

z roku 1075 a je to donačná listina opátstvu vo Svätom Beňadiku, ktorou sa mu okrem 

úžitkov z pôdy dáva aj právo na poľovanie a lov rýb. 

V súčasnosti platí  na Slovensku Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 489/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.  

Pytliactvo náš právny sytém definuje ako trestný čin, ktorý sa posudzuje podľa zákona č. 

300/2005 Z.z. a § 310. Podľa tohto zákona, kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva 

poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby 

alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, 

prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené 

alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom, 
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b) v malom rozsahu, alebo 

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie. 

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) a už bol za taký čin odsúdený, 

b) vo väčšom rozsahu, alebo 

c) závažnejším spôsobom konania. 

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. 

(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 

Tento trestný zákon prešiel od svojho vzniku viacerými zmenami a v súčasnosti sa podľa 

neho postupuje v prípade spáchania takéhoto trestného činu. 

 

Metodika práce 

Pri tvorbe nášho článku sme zisťovali, čo to vlastne pytliactvo je. Prečítali sme si zákon, 

ktorý pytliactvo definuje ako trestný čin. Oslovili sme pracovníkov Policajného zboru 

Slovenskej republiky, aby sme získali štatistické údaje súvisiace s pytliactvom – a síce, aby 

sme zistili, či  sa pytliactvo vyskytlo v regióne Rajca za posledné roky, či takéto trestné činy 

boli riešené a podarilo sa ich vyriešiť. Zároveň sme zisťovali počet týchto trestných činov 

v rámci celého okresu Žilina a koľko z týchto prípadov sa podarilo vyriešiť.  

Rozprávali sme sa aj s p. Janurom z Poľovníckeho združenia Mladý háj, ktoré spravuje 

Rajecký poľovný región. Informoval nás, s akými prípadmi pytliactva sa poľovníci v lesoch 

Rajeckého regiónu stretli, ktorá sezóna je pre pytliakov typická a objasnil nám, aké sú 

najčastejšie príčiny pytliactva.  

 

Výsledky 

Pri našej práci sme sa od p. Januru z PZ Mladý háj v Rajci dozvedeli, že za pytliactvo sa 

považuje nielen nezákonné lovenie zveri kvôli mäsu alebo trofeji, ale aj krádež trofejí z lesa – 

podľa jeho slov je pytliak vlastne zlodej. Každý rok sa poľovníci stretávajú s prípadmi 

pytliactva a nie každý prípad sa rieši, vyrieši alebo objasní. 

Zver sa loví kvôli mäsu počas celého roka a trofeje sú kradnuté z lesa v období 

zhadzovania parohov – od februára až do apríla. 



 

 

Zbierať parohy pritom môže aj človek, ktorý nie je poľovníkom, ale dostane od 

poľovníckeho združenia „Povolenie na lov zveri“ a vo vnútri sa do tohto povolenia zapisuje 

„Oprávnený na ..... (napr. na zber zhodov)“. Povolenie musí byť opečiatkované od správcu 

poľovného revíru. Keď nepoľovník nazbiera parohy – zhody, musí ich najskôr ukázať 

poľovníkom a po schválení si ich môže nechať. Kto tieto zhody neukáže a nechá si ich, stáva 

sa pytliakom. 

Pytliakom môže byť aj poľovník bez povolenia na lov zveri a taký, ktorý ulovenú zver 

neoznačí plombou – značkou, na ktorej je deň, mesiac a číslo, ktoré je zapísané v povolení na 

lov zveri. Poľovník pri poľovaní musí mať „Poľovný lístok“,  „Povolenie na lov zveri“ 

a plombu. Môže strieľať iba to, čo mu povolí (určí) okresný lesný úrad a zbraňou určenou na 

konkrétne zviera – väčšinou dlhou zbraňou. Tí, ktorí dozerajú na poľovníkov aj pytliakov, 

majú „Preukaz poľovnej stráže“ a odznak tejto stráže.  

Najčastejšie lovenou zverou formou pytliactva je srnčia zver,  jazvece, rysy a lanštiaky – 

minuloročná sviňa divá, pretože sa ľahko odnesú. P. Janura s kolegom našli diviaka obratého 

z mäsa. „Bol to profesionál, pretože na kosti neboli žiadne rezy“ povedal nám. O tom, že 

došlo k pytliactvu nesvedčia len nájdené dôkazy, ale aj anonymné upozornenia od ľudí – 

svedkov. Dôvod anonymity svedkov je ten, že častokrát poznajú pytliaka osobne a majú 

strach. Preto sa aj veľa trestných činov pytliactva nenahlási a nerieši. Častokrát poľovníci 

nájdu nastavené  pasce, ako sú napr. oceľové sluky – oká, klepce, laná. Zvieratá, ktoré sa do 

takýchto pascí chytia, väčšinou uhynú – ide najmä o mladé srny, jelene a zajace. V rajeckom 

regióne sa pravidelne objavuje svorka vlkov, poľovníci evidujú 3-5 člennú svorku vlka 

dravého, ktorá sa na toto územie vracia každých 5 rokov a zotrváva tu cca 6 mesiacov.  

Hoci trestných činov pytliactva podľa štatistiky získanej z evidenčno-štatistického 

systému kriminality MV SR nie je veľa, dôvodom je možno spomínaný strach nahlásiť 

pytliactvo. Z tabuľky 1 nám vyplýva, že v okrese Žilina je každoročne menej objasnených 

trestných činov pytliactva ako týchto činov zistených.  

Údaje o trestných činoch   ( škody v tisíc € )

rok Druh kriminality Zistené Objasnené  t.j. %

Dodatoč. 

objasnené

Celkom 

stíhaných 

osôb

2014 849 - pytliactvo (§ 310)                      ,00       

2015 849 - pytliactvo (§ 310)                   2    1 50,00       1

2016 849 - pytliactvo (§ 310)                   3    1 33,33       1

2017 849 - pytliactvo (§ 310)                   3    1 33,33       2

2018 849 - pytliactvo (§ 310)                   1    ,00    1    1

Zdroj Evidenčno-štatistický systém kriminality, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Tabuľka 1 Počet trestných činov pytliactva za minulé roky (2014 – 2018) riešených v 

 okrese Žilina. 



Údaje o trestných činoch   ( škody v tisíc € )

rok Druh kriminality Zistené Objasnené  t.j. %

Dodatoč. 

objasnené

Celkom 

stíhaných 

osôb

2014 849 - pytliactvo (§ 310)                      ,00       

2015 849 - pytliactvo (§ 310)                      ,00       

2016 849 - pytliactvo (§ 310)                   1    ,00       

2017 849 - pytliactvo (§ 310)                      ,00       

2018 849 - pytliactvo (§ 310)                      ,00        

Tabuľka 2 Počet trestných činov pytliactva za minulé roky (2014 – 2018) riešených  

Obvodným oddelením v Rajci. 

 

Podľa p. Januru sa pytliactvu nedá zabrániť, ale dá sa zredukovať – zvýšením trestných 

sadzieb, tak ako je to v iných krajinách Európy, kde je pytliactvo takmer úplne potlačené z 

dôvodu vyšších trestných sadzieb. 

 

Záver 

V našom článku sa nám podarilo zistiť, že za minulé roky boli v Žilinskom okrese 

riešené trestné činy pytliactva, nie všetky boli objasnené, v roku 2015 bola objasnenosť týchto 

trestných činov najvyššia.l Podarilo sa nám zistiť, že  Obvodným oddelením  PZ v Rajci bol 

riešený len jeden trestný čin a to v roku 2016. Tento trestný čin sa nepodarilo vyriešiť.  

 Zistili sme, že prípadov pytliactva je viac ako sa v skutočnosti rieši alebo podarí 

vyriešiť. Dôvodom, pre ktorý sa takéto prípady neriešia, je ich nenahlásenie. Dozvedeli sme 

sa, o ktorú zver majú pytliaci najväčší záujem. Zistili sme, že neodovzdanie nájdených 

parohov je tiež pytliactvom a dozvedeli sme sa, že aj nepoľovník môže parohy zbierať na 

základe povolenia na lov zveri.  

To, že parohy môže zbierať aj nepoľovník podľa nás veľa ľudí nevie  a preto by mohla 

byť prínosm beseda s členmi poľovníckeho združenia s občanmi Rajca, na ktorej by sa 

dozvedeli, ako majú postupovať, keď chcú zbierať zhody a chcú si ich nechať. Tým by sa 

predišlo takýmto prípadom pytliactva. Zároveň by sa mohla na týchto besedách s občanmi 

Rajca viesť diskusia o tom, prečo je dôležité zabrániť pytliactvu a ako majú občania 

postupovať, keď sa o pytliactve dozvedia. Pomôcť by mohla aj anonymná anketa, ktorou by 

sa zisťovalo, či ľudia majú informácie o pytliakoch resp. pytliactve. 
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Záchranné prenosy obojživelníkov 

                   Lea Ďuríková, Natália Kováčiková, Ema Labantová 

 

Školiteľ: Mgr. Lenka Lacková, nelka@atlas.sk, Základná škola, P. Mudroňa 3, 

036 01 Martin 

 

Úvod 

„Mravný človek je len vtedy, ak je pre neho každý život, i život zvieraťa a rastliny, 

posvätný. Etika spočíva v neohraničene rozšírenej zodpovednosti voči všetkému, čo žije.“ 

Albert Schweitzer 

Tisíce žiab každý rok na jar putujú za rozmnožovaním na vhodné stanovištia. Mnohé 

z nich však do cieľa nikdy neprídu, pretože skončia pod kolesami áut. My sme sa im rozhodli 

pomôcť. 

Ciele projektu: 

1. Porozumieť živým tvorom, ktoré sú súčasťou nášho sveta. Získavať vedomosti 

o obojživelníkoch priamo v teréne a pomáhať pracovníkom štátnej ochrany prírody 

v biomonitoringu živočíchov. 

2. V spolupráci so Správou NP Veľká Fatra realizovať prenosy žiab. Prevziať 

zodpovednosť voči tým zvieratám, ktorým človek svojou činnosťou zasahuje do ich životného 

prostredia. 

3. Uvedomiť si zmysel existencie zvierat, ich význam a funkcie v prírode. 

 

Význam obojživelníkov a príčiny ich ohrozenia 

Obojživelníky pomáhajú udržiavať v prírode biologickú rovnováhu. Požierajú škodlivý 

hmyz a slimáky a sú tiež dôležitou súčasťou potravných reťazcov. Napriek tomu, že patria 

medzi chránené druhy, ich početnosť klesá. Príčinou je zánik mokradí, kde sa rozmnožujú, 

chemizácia a kolízie s automobilmi.  

 

Hrabovo - miesto realizácie projektu 

Osada Hrabovo v Hrabovskej doline sa nachádza 2 km od Ružomberka v horskom 

prostredí národného parku Veľká Fatra. Vodná nádrž, ktorá sa tu nachádza, bola pôvodne 
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vybudovaná pre zásobovanie bavlnárskych závodov. Dnes sa využíva na rekreačné účely – 

kúpanie, rybolov a vodné športy. Je obľúbenou turistickou a rekreačnou oblasťou a zároveň je 

miestom rozmnožovania obojživelníkov, preto ich veľa končí pod kolesami áut pri jarných 

migráciách. 

 

Monitorovaný druh 

Druh, ktorý sme tu zaznamenali na jarnom ťahu, je ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). 

Patrí medzi chránené živočíchy, vo vyhláške je vedená ako ohrozený druh. Ohrozenosť podľa 

Červeného zoznamu – zraniteľný druh. Migrácia žiab v tejto lokalite prebieha v mesiaci apríl. 

Keď stúpne teplota nad 10 stupňov Celzia, prebúdzajú sa zo zimného spánku. Ťah ropúch je 

ovplyvnený počasím. Pri vlhkom a teplom počasí trvá hlavný ťah 3 – 4 dni. Proces ťahu sa 

predlžuje, ak nastane ochladenie pod 10 stupňov Celzia. Pri ochladení sa znovu zahrabú do 

zeme, až po zvýšení teploty pokračujú v ceste k vode. Potravu neprijímajú, kým nedôjde 

k páreniu. 

 

Rozmnožovanie ropuchy bradavičnatej 

Aktívne sú v noci, ale v čase párenia aj cez deň. Sú to typické suchozemské žaby, ktoré 

vyhľadávajú vodu len za účelom rozmnožovania. Vyhľadávajú tie vodné plochy, kde sa 

vyliahli. Pohlavný pud je u nich silno vyvinutý. Samce oblápajú samice už pri prvom 

stretnutí, aj na suchej zemi. O samice často samčeky medzi sebou bojujú. Ozývajú sa hlasným 

kunkaním. Soka odtláčajú zadnými nohami. Samičky pri migráciách prenášajú samčekov na 

chrbte. Pozorovali sme aj viac samčekov na jednej samici. Vo vode došlo v takom prípade aj 

k úhynu samičky. Predpokladáme, že príčinou bolo utopenie, keďže dospelé obojživelníky 

dýchajú pľúcami.  

U obojživelníkov sa vyskytuje vonkajšie oplodnenie. Krátko po ponorení začne samica 

vypúšťať z kloaky vajíčka, ktoré samec oplodňuje. Vajíčka kladie v podobe dvojradových 

šnúr medzi vodné rastliny. V retiazkach sa vyskytuje 2000 – 5000 vajíčok, dlhé môžu byť až 

7 metrov. Dospelé jedince sa po 2 – 3 týždňoch vracajú späť do lesa vedľa nádrže, kde 

ostávajú do ďalšej jari. Samičky opúšťajú vodu po nakladení vajíčok, samčeky o niečo 

neskôr.  

Z vajíčok sa asi za 10 – 14 dní liahnu žubrienky. Žubrienky ropúch patria zo žiab, ktoré 

u nás žijú, medzi najmenšie. Sú čierne a merajú 5 mm. Zoskupujú sa do niekoľkotisícových 

skupín a zdržujú sa pri brehu v plytčine. Metamorfóza na žabky trvá 2 – 3 mesiace. Tmavé, 1 



cm veľké žabky opúšťajú vodu po 3 – 5 mesiacoch a tiež sa presúvajú do blízkeho lesa. Vodu 

opúšťajú naraz vo veľkých skupinách, čo ich lepšie chráni pred predátormi, väčšinou za 

vlhkého počasia.  

Suchozemská aktivita ropúch končí v septembri až októbri. Zimujú v dierach, pod 

kameňmi, ale na jar sme ich nachádzali ukryté aj pod koreňmi stromov. 

 

Morfológia ropuchy bradavičnatej 

Samice dorastajú do veľkosti 12 cm, samce merajú 8 – 9 cm. Samčeky sa od samíc líšia 

aj dlhšími končatinami, užšou hlavou a v čase rozmnožovania sme mohli pozorovať na ich 

predných končatinách rohovité mozoľnaté útvary. 

 

Metodika práce 

Žiaci našej školy, členovia prírodovedného krúžku, sa zapájajú do monitoringu 

a prenosov obojživelníkov v lokalite Hrabovo už desať rokov. Našou úlohou je migrujúce 

obojživelníky dohľadať, pozbierať a preniesť v prepravkách do nádrže. Pracovníci ŠOP 

stavajú fólie pri ceste medzi lesným porastom a nádržou, aby zabránili obojživelníkom dostať 

sa na vozovku. 

Dôležitou súčasťou projektu je aj sledovanie stavu početnosti obojživelníkov. Výsledky 

sčítania samcov a samíc postupujeme Správe NP Veľká Fatra. Zaznamenávame tiež počet 

uhynutých jedincov po kolízii s automobilmi. Údaje sčítania z jednotlivých rokov 

porovnávame, analyzujeme príčiny kolísania početnosti populácie ropuchy bradavičnatej 

v uvedenej lokalite. 

 

Výsledky 

Počas jedného prenosu realizovaného v ranných hodinách býva do vodnej nádrže 

vypustených 100 – 300 jedincov. Čo sa týka pomeru pohlaví, v populácii ropuchy prevládajú 

samčeky. Počet mŕtvych jedincov usmrtených automobilmi bol pri jednom sčítaní až 80 

kusov.  

Brehy vodnej nádrže boli čiastočne upravené, vybudoval sa tu terasovitý prístup do vody. 

Po tejto regulácii došlo k zníženiu početnosti populácie.  



 

Obrázok 1 Záchranné prenosy ropúch bradavičnatých. 

 

 

Obrázok 2 Vodná nádrž Hrabovo. 



 

Manažment a ochrana populácie ropuchy bradavičnatej v lokalite 

Hrabovo 

Navrhované opatrenia: 

1. Vybudovať podchod pre bezpečnú migráciu žiab. 

2. Časť brehov nádrže ponechať v prirodzenom stave. 

3. Ochrana vegetácie, ktorá slúži ako opora na prichytenie vajíčok žiab. 

4. Nainštalovať informačný panel pre turistov s popisom významu obojživelníkov 

v prírode. 

5. Osadiť ekoznačku pre vodičov upozorňujúcu na zvýšený výskyt žiab na vozovke. 

6. Znížiť povolenú rýchlosť v kritickom úseku pre motorové vozidlá. 

7. Prenosy realizovať aj v čase migrácie metamorfovaných jedincov z nádrže do lesa. 

 

Záver 

Spoločenská hodnota ropuchy bradavičnatej bola vyčíslená na 166 eur, ale jej skutočná 

hodnota sa vyčísliť nedá. Preto budeme v projekte pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. :-) 

Už nás žabka, už nás volá 

pri Ružomberku do Rybárpoľa. 

„Pomôžte nám, ľudia milí, 

autá nás ohrozujú v každej chvíli!“ 

A tak sme tam utekali 

zachraňovať život malých. 

„Žabky, žabky, nebojte sa, 

v našich rukách zveziete sa. 

My najlepšie ako vieme, 

cez cestu vás prevedieme. 

Šoféri áut, nebláznite, 

kde sú žabky, pribrzdite! 

Veď smutný je pohľad taký, 

na mŕtve telíčka, krvavé fľaky. 

Bez žabcov život by bol suchý, 

premnožili by sa komáre, muchy. 

A čo sa ďalších vecí týka, 



bez kŕkania pri vode nebola by  

romantika.“ 

Tak keď o rok nastane jarný čas, 

my žabkám pôjdeme pomáhať zas.  

A čo na to vravia žabce? „Kvak , kvak, 

pomáhať nám treba, veru tak!“ 

                                                  Lacková Lenka 
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Optimalizácia hniezdnych podmienok 

bociana bieleho v obci Mojš 

Katarína Chobotová, Ema Mešková, Ivona Prekopová, Branislav Dominiak 

 

Školiteľ:  Mgr. Zuzana Synáková, PhD., zuzanasynakova@gmail.com, Základná 

škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

 

Úvod 

Bocian biely patrí k stálym spoločníkom ľudských obydlí. S bocianom sa spája množstvo 

ľudových porekadiel, vystupuje v množstve rozprávok. Ku spracovaniu výskumu nás 

priviedla túžba hlbšie spoznať tento fascinujúci vtáčí druh.   

Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo zmapovať situáciu v obci Mojš vzhľadom na 

„spolužitie obyvateľov s bocianom bielym“ a optimalizovať podmienky pre jeho hniezdenie. 

Naša práca zahŕňa dve časti – praktickú a teoretickú. V praktickej sme zorganizovali brigádu 

na čistenie brehov Váhu v okolí Vodného diela Žilina a vyplietli a osadili nové hniezdo pre 

potenciálny pár bociana bieleho. Teoretická časť projektu zahŕňala sociologický prieskum so 

vzorkou obyvateľov obce Mojš a blízkeho Varína, aby sme zhodnotili ich reakcie a postoje k 

bocianovi bielemu. Súčasťou práce bolo aj informovať verejnosť o výsledkoch nášho 

snaženia, a tak sme zorganizovali Žiacku konferenciu Bocian biely. Našou snahou bolo dať 

bociana bieleho do povedomia širokej verejnosti, čo sa nám podarilo pomocou spolupráce s 

viacerými médiami. Výskum a celý projekt sme realizovali počas obdobia dvoch rokov.  

 

Bocian biely v intraviláne obce Mojš 

Bocian biely hniezdi podľa starostu obce Mojš v obci „od nepamäti.“ Mojš je obec 

ležiaca v Žilinskej kotline na terase rieky Váh. Vznik obce sa datuje do rokov 1270 až 1290. 

Obľúbeným rekreačným miestom obce je Vodné dielo Žilina, ktorým prechádza 

cykloturistická trasa. Miesto je vhodné aj pre rybolov. Obec Mojš je dynamicky rozvíjajúca sa 

obec s prudkým nárastom obyvateľstva.  

Bocian biely patrí ku koloritu obce od dávna. Obýva stĺp elektrického vedenia pri hlavnej 

komunikácii na dvore rodinného domu. Jeho hniezdo je viditeľné z Vodného diela Žilina. 

mailto:zuzanasynakova@gmail.com


Bocian biely žije v Európe, Ázii a v severozápadnej Afrike. Obýva mestá a dediny v blízkosti 

vôd alebo aspoň mokrých lúk. Na 3 až 5 vajciach sedia obaja rodičia 33 – 34 dní a spoločne 

chovajú mláďatá v hniezde dva mesiace. Živia sa obojživelníkmi, rybami, malými cicavcami, 

plazmi a hmyzom. 

Bocian biely si v minulosti staval hniezda na solitérnych, mohutných stromoch dolných 

tokov riek. Postupne s klčovaním takýchto stromov, reguláciou tokov, melioráciou a 

zúrodňovaním zamokreného územia ubúdali takéto stromy z krajiny a bocian sa sťahoval do 

blízkosti ľudských obydlí. Hniezda si postupne staval na humnách a stodolách pokrytých 

trstinou či slamou. Kolektivizáciou poľnohospodárstva a spriemyselňovaním krajiny aj tieto 

stavby stratili opodstatnenie a dožili.  

 

Metodika práce 

Na zistenie postoja obyvateľov obce ku bocianovi bielemu sme si zvolili dotazník. 

Pozostával z viacerých otázok. Za respondentov sme si zvolili náhodne vybraných občanov 

obce Mojš a Varína. Zaujímalo nás, čo sa respondentom na bocianovi páči a čo nepáči, či 

poznajú bociana bieleho, či by v prípade, ak by bolo potrebné zachrániť hniezdo bociana 

prijali náhradný stĺp na svojom pozemku, či považujú ochranu bociana za dôležitú a koho by 

v prípade zranenia bociana oslovili. Výsledky uvádzame v nasledujúcej kapitole. 

Pri samotnom skúmaní a pozorovaní bociana bieleho sme postupne odhaľovali 

fascinujúce taje jeho života, ktoré sme sa rozhodli ukázať verejnosti. Zvolili sme si ťažký, ale 

nie nedobytný cieľ – zorganizovať Žiacku konferenciu Bocian biely, kde sme pozvali aj 

vedenie školy a pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Konferenciu sme moderovali 

my – sami sme si vytvorili menovky, naučili sa príspevky, obliekli sa do „bocianích farieb“, 

vyrobili výzdobu, chlapci vyrobili rečnícky pult a hosťom rozdali program. Odpovede z 

prieskumu sme vyhodnotili a upravili do grafickej podoby.   

Po spracovaní údajov sme sa rozhodli „pomôcť“ bocianovi bielemu aj prakticky. Na Deň 

zeme sme zorganizovali brigádu, ktorou sme pomohli očistiť brehy Váhu od odpadkov, 

ktorým človek svojou činnosťou zaťažil životné prostredie bociana. Obec Varín nám poskytla 

rukavice a vrecia a my sme zmobilizovali niekoľko tried našej školy, ktorá sa takisto rozhodla 

pomôcť. 

Ani po tejto akcii naša aktivita neskončila. Naše ďalšie kroky viedli na Obecný úrad do 

Mojša, kde sme oslovili pána starostu. Zaujímalo nás, odkedy bocian obýva hniezdo v Mojši 

či ako na neho reagujú obyvatelia. Pán starosta nás srdečne prijal a odpovedal na všetky 



 

 

zvedavé otázky. Odniesli sme si jeho písomný súhlas s hniezdením bociana a pečiatku obce 

Mojš. Takisto nám prezradil, že je veľmi naklonený tomuto vtáčiemu druhu a rád by do obce 

prilákal aj ďalší pár. V obci už v minulosti mali snahu zvýšiť počet bocianov, a tak okolo 

Vodného diela Žilina nainštalovali až tri stĺpy s podložkami pre potenciálnych „hniezdičov.“ 

Do dnešného dňa však ani jeden stĺp nebol obsadený. Začali sme pátrať po príčinách a dospeli 

sme k záveru, že dôvodom môže byť absencia prútenej „imitácie hniezda.“ Pracovníci Správy 

Malej Fatry si nás pozvali na pomoc pri vypletaní hniezdnej podložky a my sme s radosťou 

súhlasili. Každý priložil ruku k dielu. Presné inštrukcie sme si naštudovali s príručky o 

bocianoch. Ešte cez tuhú zimu sme sa zúčastnili aj osadenia nášho hniezda na stĺp pomocou 

vysokozdvižnej plošiny. Vybrali sme miesto najbližšie k obývaným častiam obce, ktoré 

bocian vyhľadáva. Naše očakávania zatiaľ neboli splnené, pretože na jar hniezdo zostalo 

prázdne, ale nevešiame hlavy, pretože prútený podklad bude na mieste aj nasledujúcu jar 

čakať na potencionálnych nájomníkov. 

Tento rok sme získali nezabudnuteľný zážitok pri pozorovaní krúžkovania našich 4 

mladých bociančat. Keďže pod hniezdom je nedostatok miesta na pozorovanie, rozložili sme 

si ďalekohľady na vyvýšenine Vodného diela Žilina a odtiaľ celú akciu pozorovali. Išlo o 

veľkú vec – bolo potrebné vypnúť elektrický prúd a zadovážiť až dve vysokozdvižné plošiny. 

Hniezdo sme mali ako na dlani a nad hlavami nám krúžili znepokojení bocianí rodičia. 

Ornitológ dal najskôr bociančatám na hlavu tkaninu, aby nemali strach a potom obratne 

označkoval naše mladé. V budúcnosti sa možno dozvieme o ich osude. O tom že išlo o naozaj 

zaujímavú akciu, svedčí prítomnosť niekoľkých televíznych štábov. A my sme sa spolu s 

bocianikmi stali hlavnými hrdinami večerných správ. Takto sme pekne spropagovali náš 

projekt a poukázali na potrebu ochrany bociana bieleho.   

 

Výsledky 

Dotazník sme realizovali na vzorke 90 obyvateľov obce Mojš a blízkeho Varína. 

Uvádzame grafické spracovanie odpovedí s krátkym popisom.  



Graf 1 Poznáte bociana bieleho? 

 

Na prvú otázku nám podľa očakávaní väčšina respondentov odpovedala pozitívne.  

Len 2 % opýtaných odpovedalo na otázku “nie.” 

 

 

Graf 2 Čo sa vám najviac páči na bocianovi? 

 

Na druhú otázku väčšina respondentov odpovedala, že na bocianovi je im sympatická 

starostlivosť o mláďatá a lietanie.  



 

 

 

Graf 3 Čo sa vám nepáči na bocianovi? 

 

Na tretiu otázku až polovica opýtaných nevedela odpovedať a 39 % označila znečistenie 

pod hniezdom.  

 

 

Graf 4 Je bocian chránený živočích? 

 

Podľa očakávaní nám väčšina respondentov odpovedala kladne. 



 

Graf 5: Je potrebné chrániť bociana? 

 

91 % odpovedala na otázku “áno” a len malá položka označila možnosť “neviem” alebo 

“nie.” 

 

Graf 6 Koho oslovíte pri zranení bociana? 



 

 

Väčšina respondentov by sa obrátila na starostu obce, 21 % by si nevedelo poradiť a 18 

% by zavolalo na linku 112. 

 

 

Graf 7 Prijali by ste stĺp s podložkou na vašom pozemku? 

 

Na položenú otázku nám prekvapivo len 52 % odpovedalo kladne.  

 

 

Graf 8 Navštevujete internetovú stránku www.bociany.sk? 

Väčšina opýtaných stránku o bocianoch nenavštevuje. 

http://www.bociany.sk/


Ďalšia časť našej práce pozostávala z čistenia brehu rieky Váh. Spoločnými silami sme 

vyzbierali až 4,2 tony odpadu. Vyčistili sme celú časť pešej zóny Vodného diela Žilina od 

časti obce Varín a Mojš až po samotnú vodnú nádrž. Úsek predstavoval niekoľko kilometrov 

pozdĺž Váhu. V súčinnosti s obcou sme tak vyčistili bocianovi bielemu prostredie, kde si 

môže zadovážiť dostatok potravy.  

 

Obrázok 1 Čistenie brehu pri Vodnom diele Žilina. 

 

 

Obrázok 2 Výsledok zberu odpadkov – 4,2 tony. 

 



 

 

Po vyčistení brehov Váhu ako miesta na lov drobných živočíchov sme sa pustili do 

ďalšej úlohy – zorganizovanie „Žiackej konferencie Bocian biely.“ Realizáciou podujatia sme 

získali množstvo užitočných poznatkov. Vedomosti o bocianovi, možnosť vystupovať pred 

verejnosťou, spracovanie výsledkov do formy grafu, zvládnutie trémy, celková vizualizácia 

a skúsenosť s takýmto typom podujatia oceníme aj v iných oblastiach života.  

 

Obrázok 3 Program Konferencie bocian biely. 



 

Obrázok 4 Moderátor Konferencie Bocian biely. 

 

 

Obrázok 5 Žiačka Katarína Chobotová – „zoólog, analytik“. 



 

 

 

Obrázok 6 Žiaci a hostia na konferencii. 

 

Po návšteve u starostu obce Mojš sme sa pustili do vypletania hniezdnej podložky. 

Postupovali sme podľa inštrukcií z príručky o bocianoch. Poradcom nám bol aj 

významný ornitológ pán doktor Miroslav Fulín. Pracovníci Správy NP Malá Fatra 

zorganizovali osadenie hniezdnej podložky na miesto v zastavanej časti obce Mojš.  

 

 

Obrázok 7 Na návšteve u starostu obce Mojš, Ing. Štefana Svetka. 



 

Obrázok 8 Vypletanie hniezdnej podložky. 

 

 

 

Obrázok 9 Hotová hniezdna podložka pre bociana bieleho  

 



 

 

 

Obrázok 10 Osádzanie hniezdnej podložky na samostatnom stĺpe v obývanej časti obce 

Mojš. 

 

Hniezdna podložka je v tomto čase neobývaná. Jej životnosť je však vďaka prírodnému 

materiálu dostatočne dlhá, a preto je možné, že v blízkej budúcnosti je šanca na jej obsadenie. 

V poslednej časti projektu sme pozorovali krúžkovanie mláďat pôvodného bocianieho 

páru. Našou snahou bolo dať bociana bieleho do povedomia verejnosti a poukázať na tento 

fascinujúci druh, čo sa nám podarilo prostredníctvom viacerých médií, ktoré boli prítomné. 

Za všetky spomenieme TV Markíza, TV JOJ, Severka, Tlačová agenrúra TASR a iné. Správa 

o krúžkovaní bociančat bola odvysielaná v hlavnom vysielacom čase. Viaceré internetové 

médiá priniesli aj tlačovú správu. My sme krúžkovanie pozorovali z Vodného diela Žilina, 

kde sme mali vynikajúci výhľad priamo do hniezda.  



 

Obrázok 11 Krúžkovanie bociančat v Mojši. 

 

 

 

Obrázok 12 Výskumníčka Emka Mešková v hlavných správach TV Markíza. 

  



 

 

Záver 

Cieľom práce bolo zmapovať situáciu v obci Mojš vzhľadom na „spolužitie obyvateľov s 

bocianom bielym“ a optimalizovať podmienky pre jeho hniezdenie. Pomocou dotazníka sme 

zistili, že väčšina obyvateľov obce Mojš považuje za spolužitie s bocianom za prínos. 

Prekvapením bolo pre nás zistenie, že len 52 percent respondentov by prijalo stĺp s bocianím 

hniezdom na svojom pozemku. Pri samotnom vyhodnocovaní dotazníka sme sa naučili 

pracovať s grafmi a upravovať odpovede pomocou moderných technológií.  

Pri plnení ďalšieho čiastkového cieľa – zorganizovať Žiacku konferenciu Bocian biely, 

sme získali neoceniteľné skúsenosti s prípravou takéhoto typu podujatia. Dozvedeli sme sa 

ďalšie zaujímavosti zo života bociana, vyskúšali si prácu moderátora, organizátora či 

účinkujúceho. Takisto sme nadviazali bližšiu spoluprácu so Správou NP Malá Fatra.  

Pri čistení Vodného diela Žilina sme ako dobrovoľníci prispeli nielen ku zlepšeniu 

životného prostredia bociana, ale aj nás všetkých.  

Vypletanie a osadenie hniezdnej podložky vnieslo nové svetlo do celej problematiky 

hniezdenia bociana bieleho. Aj keď naša snaha nebola doteraz ocenená prítomnosťou bociana, 

hniezdna podložka vďaka prútiu bude k dispozícii po ďalšie roky.  

Nemusíme zdôrazňovať, že celý výskum bol pre nás nesmiernym prínosom nielen 

vzhľadom k bocianovi bielemu. Na základe získaných vedomostí budeme vedieť posúdiť čo 

môžeme zlepšiť na vzťahu človek – príroda, kde ako žiaci môžeme byť nápomocní a ako 

ďalej rozvíjať naše environmentálne cítenie. Takisto sme získali a prehĺbili mnohé priateľstvá 

a ocenili podporu našich spolužiakov.     
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Spevavce na sídliskách 

Viliam Zamiška 

 

Školiteľ: Mgr. Martina Pavlíková, PhD.,  pavlikova@zshurbanova.sk, ZŠ s MŠ 

Hurbanova 27, 036 01 Martin 

 

Úvod 

Martinské sídlisko Košúty a jeho okolie je plné života. Nájdeme tu rozmanité druhy rastlín 

a živočíchov. Vyskytujú sa tu lekná,  motýle, vážky, mäkkýše, ryby, žaby, veľké aj malé vtáky, 

divé zajace, srny a mnohé ďalšie organizmy. Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo zmapovať 

výskyt a hniezdenie spevavcov na tomto sídlisku a v jeho blízkosti. Našu prácu dopĺňame aj 

vlastnými fotografiami. 

 

Obrázok 1 Sýkorka belasá. 

 

 

Obrázok 2 Sýkorka bielolíca. 

 



Vtáky 

Vtáky patria medzi stavovce a takmer všetky dokážu lietať. Žijú vo všetkých oblastiach 

Zeme a rozdeľujeme ich do rôznych skupín napr. vodné vtáky (kačica divá, labuť hrbozobá, 

a pod.), dravce (sokol myšiar, orol skalný, a pod.) a spevavce (sýkorka belasá, drozd čvíkotavý, 

a pod.). 

 

Spevavce 

Vyskytujú sa na celom svete okrem Antarktídy. Sú prevažne menšej veľkosti a dokážu 

vydávať rozmanité zvuky, ktoré nazývame spev. Spievajú väčšinou samce, aby tým prilákali 

samice a vyznačili si teritórium. Sú bohato operené a ich zobák je prispôsobený podľa potravy, 

ktorou sa živia. Ich mláďatá sú kŕmivé. 

 

Metodika práce 

Naše pozorovanie začalo pred tromi rokmi pri potulkách prírodou v okolí martinského 

sídliska Košúty. Začali sme si zaznamenávať aké živočíchy sme videli. Postupne sme si 

zapisovali, kde a kedy sa vyskytol aký vtáčí druh. Okrem toho sme na náš balkón pridali aj 

vtáčie kŕmidlo so zámerom prikrmovania vtákov a vtáčiu búdku s priestorom pre hniezdenie 

spevavcov. 

Metóda: Pozorovanie a dokumentácia pomocou audio – video techniky.  

 

Výsledky 

Na martinskom sídlisku Košúty a v jeho blízkom okolí sme zaznamenali tieto spevavce: 

• Brhlík lesný 

• Drozd čierny 

• Drozd čvíkotavý 

• Hýľ lesný 

• Kolibkárik čipčavý 

• Pinka lesná 

• Sojka škriekavá 

• Stehlík pestrý 

• Stehlík zelený 

• Straka obyčajná 



• Sýkorka belasá 

• Sýkorka bielolíca 

• Trasochvost biely 

• Vrabec domový 

Spozorovali sme tu hniezdenie týchto spevavcov: 

• Drozd čvíkotavý 

• Pinka lesná 

• Sýkorka bielolíca 

Okrem toho si v  roku 2018 na našom balkóne urobili hniezdo sýkorky bielolíce. Začalo 

sa to tým, že samica priniesla do drevenej búdky mach, zvieracie chlpy a drobné pierka. Hneď 

po tomto zistení, sme pripevnili do búdky aj kameru, aby sme mohli hniezdenie 

zdokumentovať. Dokopy nakládla 8 vajec. Približne po 2 týždňoch sa z vajec vyliahli vtáčatá. 

Nakoniec po ďalších 2 - 3 týždňoch mladé sýkorky vyleteli z hniezda a viac sa nevrátili. 

 

 

Obrázok 3 Hniezdo s vajíčkami. 

 

 

Obrázok 4 Hniezdo s vtáčatami. 

 

 



Záver 

Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo zmapovať výskyt a hniezdenie spevavcov na 

martinskom sídlisku Košúty a v jeho blízkosti. Podarilo sa nám spolu zaznamenať 14 druhov 

spevavcov, z toho 3 druhy sme videli aj hniezdiť. Okrem toho sme úspešne zdokumentovali 

hniezdenie sýkorky bielolícej v mestskom prostredí, a aj preto by sme náš výskum považovali 

za úspešný. Je však možné, že vo výskume budeme naďalej pokračovať, pretože počet 

spevavcov na Slovensku sa znižuje a aj takouto činnosťou možno prispejeme k opätovnému 

nárastu ich populácie. 
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Záver 

 

Každý človek - mladý, skúsený či bez praxe s vystupovaním pred publikom si zaslúži 

pochvalu a uznanie postaviť sa pred obecenstvo a hájiť si svoj výskum. Preto chceme upriamiť 

pozornosť na žiakov, ktorí sa aktívne zapojili a prezentovali svoje výsledky na žiackej vedeckej 

ekologickej konferencii ŽiVEKo. V druhom rade netreba opomenúť ich učiteľov, školiteľov, 

mentorov, ktorí po celý čas stáli po ich boku a boli im cennými radcami. Kvitujeme ich odvahu 

zapojiť do vyučovacieho procesu práve projektové vyučovanie. Vyžaduje si to dávku energie 

a odvahy vyskúšať niečo nové, niečo iné a zaujímavé. Žiaci na to reagujú vytvorením si vzťahu 

k preberanému učivu, pričom nie sú len pasívnymi prijímateľmi poznatkov, naopak, 

praktickým spôsobom rozvíjajú svoje schopnosti, zručnosti a kreativitu. Žiaci sa naučia 

spolupracovať a riešiť skutočné problémy s  využitím poznatkov, ktoré si predtým osvojili. 

V projektovom vyučovaní je nastolený problém, na ktorom je postavený celý proces 

vyučovania. Problém ako hádanka u študentov vytvára pohnútky k jeho riešeniu. Objavovanie, 

skúmanie, zisťovanie, vidina progresu i čiastkové víťazstvá spadajú pod pozitívne výsledky 

žiakov v prípade riešenia problému. Implementáciou projektového vyučovania sa do 

vyučovacieho procesu aktívne a tvorivo zapája žiak. V snahe o úspešnú realizáciu projektového 

vyučovania je potrebné jeho dôkladné naplánovanie.  

Záverom chceme poskytnúť zopár odporúčaní, ktoré môžu učiteľovi pomôcť pri 

zefektívnení realizácie projektového vyučovania: 

• Stanoviť výchovno-vzdelávacie ciele – keďže projektové vyučovanie má silný 

potenciál pre medzipredmetový charakter, učitelia môžu spolupracovať už pri stanovení cieľov 

a odpovedať na základné otázky: 

- Čo bude obsahom vzdelávania? 

- Aké budú témy a výstupy žiackych projektov? 

- Aké učebné predmety alebo vzdelávacie oblasti sa majú zapojiť do vyučovacieho 

procesu a v akom rozsahu? 

- Aké kľúčové kompetencie rozvíjať? 

- Na aké existujúce vedomosti a zručnosti žiakov vieme nadviazať? 

- Obsah ktorých prierezových tém vieme zahrnúť do obsahu projektového 

vyučovania? 

- Je čas vynaložený projektovému vyučovaniu úmerný vedomostiam a zručnostiam, 

ktoré si majú žiaci v jeho priebehu osvojiť? 



Ak sa nesprávne stanovia výchovno-vzdelávacie ciele môže byť čas a priestor vyčlenený 

na realizáciu projektového vyučovania neefektívny, rovnako ako aj energia či už zo strany 

učiteľov alebo žiakov nebude úmerná vzhľadom na výsledky; 

• Výber správnej témy – žiaci potrebujú vidieť využiteľnosť prijímaných informácií 

v živote, čo bude výsledkom ich snaženia a aký to má celé význam. Projektové vyučovanie 

častokrát využíva prvky empirického poznávania, kedy sú žiaci postavení do úloh vedeckých 

tímov a ich cieľom je realizovať vlastný vedecký výskum a následne publikovať svoje 

výsledky. Námety na takto postavený program sú nasledovné: 

- mapovanie vybraných druhov rastlín a živočíchov (napr. invázne rastliny, liečivé 

rastliny, vodné či pôdne bezstavovce), príp. mapovanie nelegálnych skládok 

odpadu, 

- monitoring kvality životného prostredia (napr. vody, pôdy, ovzdušia), 

- návrhy vyplývajúce z analýzy súčasného stavu (napr. návrh náučného chodníka, 

informačnej brožúry, reklamného šotu, ekopedagogickej plochy, detského ihriska, 

revitalizácie parku), 

- merania v teréne (napr. tvorba mapy využitím princípov geodetických meraní), 

- plánovanie a príprava podujatia (napr. svetového Dňa Zeme, divadelného 

predstavenia), 

- laboratórne experimenty založené na fyzikálnych a chemických pokusoch a pod. 

Návrh témy môžu zadať aj samotní žiaci. Samozrejme, učiteľ predtým ako súhlasí, overí 

vhodnosť tém z obsahového, procesuálneho, časového a bezpečnostného hľadiska. V každom 

prípade je potrebné, aby učiteľ dôkladne poznal problém, ktorý žiaci budú riešiť, ovládal 

metodiku, ktorou sa problém bude riešiť a mal všetky potrebné prostriedky pre realizáciu aktivít 

vyplývajúcich z cieľa projektu; 

• Vyhradiť potrebný čas – stanoviť optimálny časový horizont na zvládnutie všetkých 

úloh bez možnosti „ulievania sa“. V tomto prípade je vhodnejšie vytvoriť jemný časový stres, 

ktorý bude žiakov motivovať a v prípade potreby napokon pridať chýbajúci čas na záverečné 

dotvorenie výstupov. Pravdaže pri vytvorení prehnaného stresu to môže mať opačný účinok 

a žiaci ani len nezačnú, lebo dopredu vedia, že to nestihnú;  

• Poukázať na využiteľnosť a praktický prínos – každý učiteľ dobre pozná známu 

otázku žiakov „A toto mi načo bude v živote?“ Aby sa predišlo zbytočnému znechuteniu 

žiakov, ale i samotného učiteľa je dobré zakomponovať odpoveď do úvodnej motivácie 

a predostrieť vidinu zmysluplnosti riešeného problému ako aj preberaného učiva do 

každodenného života; 



• Poskytnúť slobodu v rozhodovaní – možnosť výberu má silný motivačný 

a aktivizujúci potenciál. Stačí, ak učiteľ len v určitých krokoch ponechá žiakom slobodnú ruku 

či ponúkne alternatívne možnosti. Ak si žiaci samy vyberú miesto odberu vzorky, nebudú mať 

poznámky k dostupnosti terénu, ak si vyberú spôsob prezentácie výstupov projektu, nebudú sa 

cítiť obmedzení v tvorivej aktivite, ak si samy vyberú  výskumnú vzorku, presný počet meraní, 

upresnia zameranie výskumu, úspechom budú chcieť dokázať správnosť svojho rozhodnutia. 

Správny výber problému, jeho praktický prínos a sloboda v rozhodovaní vytvárajú vhodné 

podmienky pre motiváciu žiakov, ktorá u žiakov vyvoláva potrebu pýtať sa a snahu hľadať 

odpovede. Prebúdza v nich vnútorný záujem o nepoznané a mení tak vonkajšiu motiváciu na 

vnútornú motiváciu k učeniu sa; 

• Prihliadať na individualitu žiakov – ako je už aj hore uvedené učiteľ by mal poznať 

svojich žiakov, ich vlastnosti, schopnosti a vytrvalosť v bádaní. A na základe toho zostaviť 

vyučovací proces s primerane vhodnými aktivitami. Základom je pestrosť a rôznorodosť 

aktivít, čo zabezpečí aj v neznámej skupine žiakov, že si každý príde na svoje a bude sa cítiť 

súčasťou celku. S tým súvisí aj rozdelenie úloh žiakom pričom tento krok pri niektorých 

skupinách žiakov nie je potrebný. Niektorí sa vedia samy dohodnúť, iní si nevedomky určia 

vodcu, ktorý im zadelí úlohy. No sú aj takí, ktorí sa bez malého postrčenia nepohnú. Učiteľ 

musí poznať žiakov a vedieť s akými rôznorodými žiakmi a ich zoskupeniami v rámci tímov 

pracuje; 

• Prepájať medzipredmetové vzťahy – vytvára sa tým systém v naučených poznatkoch, 

spájajú sa vedomosti a zručnosti viacerých predmetov a umožňuje to rôzne pohľady a prístupy 

k jednej skúmanej skutočnosti. Žiacky projekt postavený na medzipredmetových vzťahoch sa 

nezaobíde bez aktívnej komunikácie učiteľov a vytvorenia spoločnej výučbovej stratégie, ktorá 

zahŕňa: 

- rozdelenie úloh vyplývajúcich z prípravy a realizácie projektového vyučovania, 

- príprava časového plánu – plánovanie úloh v závislosti od času, 

- rozdelenie obsahu vzdelávania medzi jednotlivé učebné predmety – ktorý predmet 

poskytne aké informácie potrebné k realizácii žiackych projektov, 

- prispôsobenie učiva požiadavkám tém žiackych projektov. 

• Prepojiť výstupy projektov s okolím – či už sa bavíme o prepojení obsahu témy 

s okolím, napr. na úrovni školy a prostredia školy, ale i miestne problémy, problémy obce, 

mestskej časti, mesta a pod. Alebo sa jedná o prepojenie samotných aktivít z projektu 

s aktivitami mesta. Ďalšie prepojenie je v zmysle vzájomnej spolupráce napr. učiteľov a žiakov 



s odbornými organizáciami pôsobiacimi v regióne, zainteresovaním rodičov a miestnych 

obyvateľov do riešenia problému. Prepojenie projektu s okolím umožňuje aj záverečná 

prezentácia výsledkov žiakov. Môže sa zorganizovať žiacka konferencia, workshop a pozvať 

široké okolie, pripraviť informačné panely a zorganizovať výstavu v školských či 

mimoškolských priestoroch alebo webstránka či krátky film a prezentovať ho využitím 

internetu.  

 

Projektové vyučovanie môže mať niekoľko podôb a variácií, avšak základom je zanietenie 

pedagóga, schopnosť nevzdať sa pri prvých zlyhaniach a preniesť entuziazmus na žiakov. 

Takto „vybavený“ učiteľ si hravo poradí a ocení výhody projektového vyučovania, najmä keď 

bude vidieť výsledky svojich žiakov, ktoré ho určite nenechajú chladným a pochopí, že to celé 

stálo za to. 

 Prajeme Vám veľa úspechov pri realizovaní projektového vyučovania.  

 

Imrich Jakab a Lucia Szabová 
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