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PRÍLOHA A1: Príspevok: Tvorba digitálnej knižnice pre výučbu  

témy Prírodné látky 
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PRÍLOHA A2: Príspevok: Vybrané bádateľské aktivity v digitálnej knižnici k 

téme Vlastnosti plastov 
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PRÍLOHA B: Ukážka pracovného listu s bádateľskými aktivitami pre žiakov 

k téme Vlastnosti plastov 
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Táto aktivita je zameraná na skúmanie vlastností plastov (hmotnosť, hustota, 

tepelná a elektrická vodivosť, horľavosť, rozpustnosť, reakcie s kyselinami, zásadami a 

pevnosť) prostredníctvom chemických experimentov. Na základe doterajších poznatkov 

vytvoria žiaci hypotézy o predpokladaných vlastnostiach a následne ich overia pokusmi. 

 

B. Pracovný list pre žiakov 

Plasty sú materiály s ktorými sa stretávame každý deň. V nasledujúcich 

experimentoch budete skúmať vlastnosti jednotlivých plastových materiálov. Pred ich 

uskutočnením sa zamyslite, ktoré vlastnosti sú pri ich výrobe a používaní dôležité.  

 

 

Diskutujte v skupinách: 

Sú plasty užitočné? Ktoré vlastnosti plastov umožnili ich rozsiahle použitie v praxi? 

Majú všetky plasty rovnaké vlastnosti? Podliehajú plasty časovým zmenám? Ktoré 

vlastnosti plastov by ste chceli podrobnejšie preskúmať? Majú plasty aj negatívne 

vlastnosti?  

 

Uskutočnite nasledujúce experimenty a postupne 

zaznamenávajte svoje zistenia. Na záver doplňte tabuľku, 

v ktorej zhrniete jednotlivé vlastnosti skúmaných druhov 

plastov (PE, PP, PS, PVC). Ku každému plastu uveďte, kde 

v praxi by sa tieto vlastnosti dali využiť. 

 

Aktivita 2  

Určovanie hustoty plastov polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polystyrénu (PS), 

polyvinylchloridu (PVC) v porovnaní s vodou.  

Pomôcky: 

kadička 250 cm
3
, rôzne vzorky plastov (PE, PP, PS, PVC) 
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Postup: 

Prezrite si predložené predmety z plastov a vyslovte predpoklady o ich hustote 

v porovnaní s vodou. Svoje predpoklady si zapíšte. 

 

 

 

 

 

 

Predpoklady: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Navrhnite postup, ktorým overíte a porovnáte hustoty týchto plastov s hustotou vody, 

ktorú nájdete v chemických tabuľkách. Postup slovne popíšte. 

Postup: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Problémová úloha: 

Navrhnite postup ako presne určiť hustotu vybraných plastov. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Výsledky: 

1.  Na obrázku je znázornený výsledok pokusu na určenie hustoty plastov PE, PP, PVC, 

PS. Vypíšte ich do „ bublín“ tak, aby vystihovali výsledok pokusu. 
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2.  Doplňte nasledujúci text. Použite výrazy: 

„ pláva na hladine vody“; „klesá na dno kadičky“ „ väčšia, menšia“ 

 

Hustota vody je  ________ g/cm
3
 

Polyetylén ____________, preto je jeho hustota _________________ ako je hustota 

vody. Polystyrén ______________, preto je jeho hustota ________________ ako 

hustota vody. Polyvinylchlorid ____________________, preto je jeho hustota 

_____________ ako hustota vody. 

Polypropylén _____________________, preto je jeho hustota ___________ ako hustota 

vody. 

 

Doplňte: 

Ktorý vzorec sa dá využiť pre presné určenie hustoty plastov?      ρ = 
__________

 

 

Aktivita 3  

Horenie plastov    

Pomôcky: 

kahan, nožnice, nehorľavá podložka, kliešte, medený drôt, rôzne vzorky plastov (PE, 

PP, PS, PVC) 

 

a) Horenie plastov polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polystyrénu (PS), 

polyvinylchloridu (PVC). 

Z bežného života viete, že papier a drevo zhoria. Diskutujte v skupinách o horľavosti 

plastov. Sú plasty horľavé? Zapáchajú pri horení?  

Svoje predpoklady zapíšte. 

Predpoklady: 

............................................................................................................................................. 

Postup: 

Uskutočnite pokus, ktorým overíte horľavosť plastov. Sledujte a popíšte zmeny 

v skupenstve týchto látok počas horenia, popíšte plameň - jeho farbu, čmudivosť, 

zápach. Na záver prostredníctvom univerzálneho indikátorového papierika zistite 

charakter splodín horenia. Pokus slovne popíšte. 
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Výsledky: 

1.  Získané poznatky o horení plastov môžete zhrnúť do nasledovnej tabuľky: 

 

Tab. 1 Zhrnutie vlastností plastov 

Typ plastu Polyetylén Polypropylén Polystyrén Polyvinylchlorid 

Horenie plastu     

Zápach plastu 
počas horenia 

    

Beilsteinov 
test halogénov 

    

 

2.  K plastu z ľavého stĺpca priraďte vlastnosť zo stĺpca pravého a vytvorte správne 

dvojice. ( napr. 2A ) 

1. polypropylén              A. pri horení odkvapkáva                             

    2. polyetylén                         B. pri horení neodkvapkáva                             

3. polystyrén                         C. horí bez sadzí 

4. polyvinylchlorid               D. horí žltým plameňom 

                                                                     E. pri horení tvorí sadze 

                                                                     F.  horí zeleným plameňom 

                                                                     G.  plyny zapáchajú za parafínom 

                                                                     H.  plyny majú sladkastý zápach 

                                                                      I.  plyny majú štipľavý zápach 

b)    Beilsteinov test halogénov. 

Postup: 

Medený drôt rozžeravíme v plameni kahana. Týmto rozžeraveným drôtom odoberieme 

vzorku plastu a opäť vložte do plameňa kahana. Pri prítomnosti halogénov sa plameň 

zafarbí na zeleno. Podstata Beilsteinovho testu je  v tom, že rozžeravená meď v 

prítomnosti halogénov tvorí ľahko prchavé meďnaté halogenidy, ktoré sfarbujú plameň 

do zelena.   
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Popíšte nasledujúci obrázok, aby vystihoval podstatu Beilsteinovho testu: 

 

Poznámky 

Pokus realizujeme v prítomnosti čerstvého vzduchu, pretože môže dôjsť k tvorbe 

jedovatého dioxínu. Dioxíny (C12H4Cl4O2) sú v súčasnosti považované za  

najtoxickejšie chemické zlúčeniny, ktoré sa hromadia v tkanivách živých organizmov. 

Označujú súhrn 210 chemických látok zo skupín polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov 

(PCDD) a dibenzofuránov (PCDF). Skúška horľavosti plastov si vyžaduje zručnosť a 

opatrnosť. Skúšku horenia plastov z PVC nerobte v uzatvorených miestnostiach! 

Zneškodnenie splodín: 

Použité plasty zbierame do zberných nádob. 

Výsledky:
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PRÍLOHA C1: Dotazník na overenie efektívnosti digitálnej knižnice u učiteľov 

chémie, biológie a fyziky 
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DOTAZNÍK PRE OVERENIE EFEKTÍVNOSTI DIGITÁLNEJ KNIŽNICE 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie predkladaného dotazníka. 

Cieľom tohto dotazníka je zistiť Váš názor na nami vytvorenú Digitálnu knižnicu pre 

projektové vyučovanie v chémii, ktorej obsah je zameraný na témy Prírodné latky, Plasty 

a odpady z plastov. Chceme pre Vás vytvoriť čo najlepšiu verziu digitálnej knižnice, ktorú 

budete môcť využívať priamo vo vyučovacom procese, a to nie je možné bez vašich názorov 

Prosíme Vás, aby ste krížikom označili tú z možností, ktorá v najväčšej miere vyjadruje 

Váš názor na danú otázku alebo doplnili príslušný text. Dotazník je anonymný a jeho výsledky 

budú využité iba na výskumné účely.  

Ďakujeme za pomoc a čas strávený vyplnením tohto dotazníka. Pomohli ste nám týmto 

získať cenné informácie pre náš výskum. 

                     

Výskumný tím 

 

Typ školy, na ktorej pôsobíte:.......................................................................................... 

Počet rokov pedagogickej praxe:..................................................................................... 

 

Využili ste počas svojej pedagogickej praxe nejakú novú netradičnú formu výučby?  

Ak áno, napíšte akú. 

............................................................................................................................................. 

 

1. Realizovali ste vo výučbe projektovú metódu? 

 áno sám/ sama 

 áno koordinovane 

 nie 

 

2. Ak áno, aké dôvody Vás ovplyvnili pri rozhodovaní ju realizovať? 

 zaujímavá téma 

 dostatok materiálov 

 žiaci 

 vyskúšať novú metódu 

 iné ................................................................................................................................. 
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3. Najlepšie v digitálnej knižnici je spracovaná časť: 

 Teoretické východiska 

 Chemické experimenty 

 Návrhy projektových prác 

 Ukážky projektových prác 

 

4. Výučbové zdroje sú v digitálnej knižnici podľa Vášho názoru: 

 Prehľadné 

 Dôležité informácie sú na viditeľnom mieste 

 Učebný text je jasne formulovaný 

 Zaujímavé 

 Pre žiakov zrozumiteľné 

 Vhodne členené 

 Využiteľné pre vyučovací proces 

 Výber písma/farieb je vyhovujúci 

 Náročné na čítanie (farba písma, pozadia) 

 Ľahko dostupné (prepínanie medzi stránkami) 

 Vhodné ako motivácia pre žiakov 

 

5. Ktoré časti v digitálnej knižnici sa Vám zdajú zbytočné? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

6. Ktoré zdroje využijete aj pri tradičnej forme výučby? 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

7. Čo by ste za účelom zefektívnenia digitálnej knižnice odporučili doplniť, upraviť? 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

8. Niekoľkými slovami vyjadrite svoj názor na prezentovanú digitálnu knižnicu. 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

9. Mali by ste záujem o učebné zdroje, ktoré sú obsahom digitálnej knižnice 

sprístupnené aj v písomnej forme? 

 áno  

 nie 

 

10. Ak sa tieto otázky nedotkli témy alebo problému tykajúceho sa prezentovanej 

digitálnej knižnice, ku ktorému by ste sa chceli vyjadriť, môžete tak urobiť teraz: 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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PRÍLOHA C2: Dotazník na overenie efektívnosti digitálnej knižnice u študentov 

učiteľstva chémie 
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DOTAZNÍK PRE OVERENIE EFEKTÍVNOSTI DIGITÁLNEJ KNIŽNICE 
 

Vážení študenti, 

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie predkladaného dotazníka. 

Cieľom tohto dotazníka je zistiť Váš názor na nami vytvorenú Digitálnu knižnicu pre 

projektové vyučovanie v chémii, ktorej obsah je zameraný na témy Prírodné latky, Plasty 

a odpady z plastov. Chceme pre Vás, ako budúcich učiteľov, vytvoriť čo najlepšiu verziu 

digitálnej knižnice, ktorú budete môcť využívať priamo vo vyučovacom procese, a to nie je 

možné bez rešpektovania aj Vašich názorov. 

Prosíme Vás, aby ste krížikom označili tú z možností, ktorá v najväčšej miere vyjadruje 

Váš názor na danú otázku alebo doplnili príslušný text. Dotazník je anonymný a jeho výsledky 

budú využité iba na výskumné účely.  

Ďakujeme za pomoc a čas strávený vyplnením tohto dotazníka. Pomohli ste nám týmto 

získať cenné informácie pre náš výskum. 

Výskumný tím 

 

1. ČASŤ 

V každom výroku vyznačte, do akej miery je pre vás pravdivý. K odpovediam použite 

nasledujúcu škálu: 

1   2   3   4   5 

 

 

P.č. 
 

 
1 2 3 4 5 

1. Digitálna knižnica poskytuje zaujímavé informácie.      

2. Digitálna knižnica je užitočná pomôcka pri práci učiteľa.      

3. Práca s digitálnou knižnicou je jednoduchá a prehľadná.      

4. 
Digitálna knižnica môže byť užitočnou pomôckou pri riešení 

projektových prác. 
     

5. 
Digitálna knižnica môže byť užitočnou pomôckou pre 

začínajúcich učiteľov. 
     

6. Poznatky v digitálnej knižnici sú spracované zrozumiteľne.      

7. 
Myslím si, že digitálnu knižnicu môžu využívať učitelia aj pri 

tradičnom spôsobe výučby. 
     

8. 
Z poznatkov v digitálnej knižnici by som si vedel(a) vybrať 

informácie, ktoré sú pre mňa dôležité. 
     

9. 
Poznatky v digitálnej knižnici sú dobre čitateľné (farba  

a veľkosť písma, rozloženie textu..). 
     

10. Uvítal(a) by som rozšírenie knižnice o ďalšie časti.      

 

  

do istej miery 

pravdivý 

úplne 

pravdivý 
úplne 

nepravdivý 
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2. ČASŤ 

Krížikom vyznačte tú z možností, ktorá v najväčšej miere vyjadruje Váš názor na danú 

otázku alebo doplňte príslušný text. Môžete vyznačiť aj viac krížikov v jednej otázke. 

 

11.  Najviac sa mi v digitálnej knižnici páči časť:  

 Teoretické východiská 

 Chemické experimenty 

 Návrhy projektových prác 

 Ukážky projektových prác 

Prečo? : ......................................................................................................................................... 

 

12.  Zbytočná a nevyužiteľná sa mi zdá časť: 

 Teoretické východiská 

 Chemické experimenty 

 Návrhy projektových prác 

 Ukážky projektových prác 

Prečo? : ......................................................................................................................................... 

 

13. Nezrozumiteľná a náročná na pochopenie sa mi zdá časť: 

 Teoretické východiská 

 Chemické experimenty 

 Návrhy projektových prác 

 Ukážky projektových prác 

14. Pre učiteľa je najpoužiteľnejšia a najužitočnejšia časť: 

 Teoretické východiská 

 Chemické experimenty 

 Návrhy projektových prác 

 Ukážky projektových prác 

Prečo? : ......................................................................................................................................... 

3. ČASŤ 

V poslednej časti uvítame Vaše nápady na zlepšenie formy a obsahu digitálnej knižnice. 

Vopred ďakujeme za podnetné návrhy. 

 

15. Čo by ste na digitálnej knižnici zmenili, upravili? 

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

16. Niekoľkými slovami vyjadrite svoj názor na prezentovanú digitálnu knižnicu. 

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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PRÍLOHA D1: Vedomostný test pre tému Sacharidy 
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PRÍLOHA D2: Vedomostný test pre tému Bielkoviny 
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PRÍLOHA E: Dotazník na zistenie postojov a názorov žiakov na prírodovedné 

predmety po výučbe s projektovou metódou 
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PRÍLOHA F: Dotazník na zistenie postojov a názorov žiakov na projektové vyučovanie
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PRÍLOHA G1: Popis postupu realizovaného projektového vyučovania 

 k téme Sacharidy a Bielkoviny 
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Základné charakteristiky 

Názov projektu: Cukor – nepriateľ či kamarát? 

   Bielkoviny – prečo ich telo potrebuje? 

Počet plánovaných hodín: projekt bol naplánovaný na 14 vyučovacích hodín. 

Tematický celok: Biolátky v živých organizmoch (témy: Sacharidy a Bielkoviny). 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti: 

K téme Sacharidy 

 charakterizovať pojem sacharidy z hľadiska významu, výskytu a pôvodu, 

 napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy, 

 poznať základné rozdelenie sacharidov, 

 charakterizovať sacharidy podľa ich vlastnosti, štruktúry, zloženia a klasifikácie, 

 vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov (všeobecne opísať princíp), 

 popísať základné vlastnosti D-glukózy a D-fruktózy z hľadiska významnosti pre 

výživu človeka, 

 zaradiť sacharózu, laktózu, maltózu z hľadiska zloženia a charakterizovať ich  

z hľadiska významnosti pre výživu človeka, 

 charakterizovať škrob, glykogén a celulózu z hľadiska výskytu, vzniku  

a významu pre človeka, 

 poznať negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka, 

 uviesť rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnať ich vplyv na zmenu 

glykémie, 

 poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede, 

 osvojiť si správne návyky  konzumácie cukrov a dostatočného pohybu. 

K téme Bielkoviny 

 charakterizovať bielkoviny z hľadiska výskytu, významu a pôvodu, 

 charakterizovať bielkoviny z hľadiska ich klasifikácie, zloženia a vlastností, 

 vymenovať esenciálne aminokyseliny a potravinové zdroje s ich najvhodnejším 

zastúpením, 

 charakterizovať primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu štruktúru bielkovín 

a jej význam pri denaturácii a zmene biologických funkcií bielkovín vplyvom 

bielkovinových jedov, teploty a pod., 

 uviesť možné príčiny denaturácie bielkovín, 

 osvojiť si správne návyky  konzumácie bielkovín (Štátny pedagogický ústav, 

2011-2014(a)). 

Metódy a formy vyučovania: 

Metódy vyučovania: 

 projektová metóda 

 motivačný rozhovor 
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 diskusia 

 metóda otázok a odpovedí 

 metóda práce s informačnými zdrojmi a s literatúrou 

 práca s pracovným listom, s interaktívnou tabuľou 

 Formy vyučovania: 

 individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 spoločná práca žiakov 

Učebné pomôcky: 

 školské učebnice, učebné texty, odborná literatúra, návody k chemickým 

experimentom 

Didaktické technika: 

 dataprojektor, interaktívna tabuľa (alebo premietacie plátno),, počítač 

s pripojením na internet, fotoaparát  

Výučbové priestory: 

 bežná trieda / odborná učebňa 

 chemické laboratórium 

 značná časť práce sa realizuje aj mimo školy, v domácom prostredí žiakov 

Kompetencie: 

Komunikačné kompetencie 

 vyjadrovať fakty, myšlienky a názory v ústnom prejave pri vzájomnej 

komunikácií, 

 prezentovať výsledky svojho výskumu – svojej práce aj práce skupiny, 

 zapájať sa do diskusie, 

 formulovať svoje myšlienky, názory a výstižne sa vyjadrovať pri ústnej 

prezentácii projektu, 

 využívať aj zahraničné zdroje informácií, čítať a porozumieť textom v cudzom 

jazyku, 

 vytvoriť dotazník a urobiť prieskum o konzumácii sacharidov u žiakov školy. 

Kompetencie riešiť problémy 

 získané vedomosti aplikovať pri riešení konkrétnych úloh, napr. navrhnúť ako 

vylepšiť stravovacie návyky mladých ľudí,. 

 uvedomiť si, ktoré jedlo je zdraviu prospešné, a ktoré škodlivé, 

 navrhnúť opatrenia proti nadmernému príjmu sacharidov. 
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Kompetencie sociálne a personálne 

 spolupracovať v skupine na úlohách a deliť si úlohy, 

 načúvať druhým, 

 vyjadriť a obhájiť svoj názor, rešpektovať názory druhých, 

 hodnotiť svoje výkony, 

 ohodnotiť výkon svojich spolužiakov, 

 argumentovať, 

 niesť zodpovednosť, 

 ustúpiť a hľadať kompromisy, tolerovať a pracovať na spoločnom produkte, 

 vytvárať príjemnú atmosféru na základe vzájomnej ohľaduplnosti a úcty. 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 prostredníctvom internetu získavať a spracovávať informácie k danej 

problematike v textovej aj grafickej podobe, 

 využívať program MS Excel pri spracovaní výsledkov dotazníka, 

 upraviť fotografie a videá do vhodnej formy, 

 vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint. 

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

 riadiť a organizovať vlastné učenie sa, 

 posúdiť svoju vlastnú prácu a v prípade potreby vyhľadať poradenstvo 

u rodičov, učiteľov, ale aj u odborníkov z praxe, 

 samostatne sa vzdelávať v rôznych oblastiach. 

Kompetencie pracovné 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v chemickom 

laboratóriu, 

 zvládnuť experimentálne činnosti pri jednotlivých chemických experimentoch 

(naučiť sa ovládať presné postupy a techniky) – izolácia bielkovín z mlieka, 

dôkaz prítomnosti vápnika v mlieku a i., 

 zdokonaliť sa v praktických činnostiach pri práci v chemickom laboratóriu, 

 rozvíjať podnikateľské myslenie, napr. pri tvorbe návrhov ako zvýšiť klesajúcu 

spotrebu mlieka na Slovensku. 

 

I. Prípravná fáza projektu 

Výber témy projektu 

Pri výbere témy sme vychádzali z požiadaviek platného štátneho vzdelávacieho 

programu v predmete chémia pre 3. ročník štvorročného gymnázia. Témy Sacharidy 

a Bielkoviny patria k základným biochemickým témam v učive chémie a je súčasťou 

tematického celku „Biolátky v živých organizmoch“. 
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Zaradenie projektu do vyučovacieho procesu 

Pri zaradení projektu do vyučovacieho procesu sme vychádzali z hlavných 

výchovno-vzdelávacích cieľov učiva, ktoré sú v obsahu štátneho vzdelávacieho 

programu a z učebného plánu gymnázia. 

Tvorba pracovných materiálov pre žiakov 

V období prípravy projektu sme pre žiakov pripravili nasledovné pracovné 

materiály: 

 zadania projektových úloh (uvedené v Prílohách G2 a G3),  

 pracovné listy (uvedené v Prílohách G2 a G3), 

 protokoly ku chemickým experimentom (uvedené v Prílohách G2 a G3). 

Tvorba tabuliek hodnotiacich kritérií 

 tabuľky na hodnotenie PowerPointovej prezentácie - vytvorený materiál slúži 

na objektívne hodnotenie skupinovej prezentácie (uvedené v Prílohe G4), 

 tabuľky na hodnotenie slovného prejavu žiakov – snažili sme sa zvoliť metódu, 

v ktorej by bolo možne objektívne hodnotenie prezentačných schopností 

žiakov (uvedené v Prílohe G4), 

 tabuľky pre sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakov v skupine – popri 

hodnoteniu učiteľa sme dali priestor aj žiakom na sebareflexiu a vzájomnému 

hodnoteniu spolužiakov (uvedené v Prílohe G4). 

Pri tvorbe tabuliek hodnotiacich kritérií sme sa inšpirovali viacerými domácimi  

i zahraničnými autormi (Fleming, 2000; Bidwell 2000; Szarka 2012). 

Tvorba dotazníkov 

Na zistenie názorov a postojov žiakov na projektové vyučovanie a na 

prírodovedné predmety sme pre žiakov na záver projektu pripravili anonymné 

dotazníky. Dotazníky sú uvedené v Prílohách E a F. 

Prípravné stretnutie so žiakmi 

Pred začatím projektového vyučovania sme so žiakmi absolvovali prípravne 

stretnutie, kde sme žiakov oboznámili so samotným priebehom vyučovania, vysvetlili 

im základne princípy projektového vyučovania, upozornili na kritéria či spôsob 

hodnotenia projektu a zdôraznili spoločnú prácu v skupine. Stručne sme vysvetlili 

zásady skupinovej práce. Žiaci sa samostatne rozdelili do skupín, hlavne na základe ich 

vzájomných vzťahov. 
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II. Realizačná fáza projektu 

Prvé pracovné stretnutie 

K téme Sacharidy 

Ako motivačnú aktivitu sme zvolili krátku diskusiu. Motivačné otázky: „Je 

potrebné konzumovať sacharidy každý deň? Ktoré potraviny musíme konzumovať, aby 

sme dodržali odporúčanú dennú dávku sacharidov? Aká je odporúčaná denná dávka pre 

sacharidy? Čo by určite nemalo chýbať vo vašom jedálnom lístku?“ Žiaci si odpovede 

premysleli a poradili sa so spolužiakmi. Potom sme vyvolali krátku riadenú diskusiu, 

kde žiaci vyslovovali vlastné názory o zložení svojej stravy, zamýšľali sa o dôležitosti  

a zastúpenia sacharidov v potravinách a navrhovali ako pri stravovaní dodržiavať 

odporúčané denné dávky.  

Záver: nie je v našich silách prerátavať výživovú hodnotu každej zjedenej 

potraviny a kontrolovať čísla v tabuľkách. Vyvarujme sa preto takzvaných "bezcenných 

potravín", teda potravinárskych výrobkov, ktoré zaťažujú náš organizmus a neposkytujú 

potrebné výživné hodnoty. Pre potvrdenie záveru žiakom pustíme krátku animáciu  

z Planéty vedomostí (Obr. 1).  

Planéta vedomostí je elektronický vzdelávací systém pre základné a stredné 

školy pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa učebných osnov vyučujú na školách. 

Je to interaktívna učebná pomôcka s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom  

a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Obsahuje množstvo 

multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, interaktívnych cvičení a aktivít, 

ktoré je možné začleniť do ktorejkoľvek fázy vyučovacieho procesu  

(Lechová - Ganajová, 2011 (c)). 

    
Obr. 1 - Ukážky z Planéty vedomostí: 'Chémia SŠ - učiteľ': 81. Lipidy a sacharidy, 81/39, 40 

K téme Bielkoviny 

Pri téme Bielkoviny sme ako motivačnú aktivitu vybrali príbeh, ktorý učiteľ 

prečíta žiakom: 
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Mlieko, liek života 

Nech už máme akýkoľvek postoj k mlieku, rozhodne je potrebné k nášmu životu, 

vývinu a to už od útleho detstva. Nie každý mal od detstva kladný postoj k mlieku, 

rovnako ani ja. Aj keď som bol riadne oddojčený. Môj negatívny prístup k mlieku 

spôsobila škôlka. Mlieko bolo prevarené s peknou kožkou na povrchu. Mlieko sa mi 

zhnusilo. Myslel som si, že mlieko je naozaj také odporné s nechutnou pachuťou a musí 

byť nevyhnutne vždy takéto. Zmenilo sa to, až kým som nevypil pohár vychladeného 

čerstvého pasterizovaného mlieka. Až vtedy som zistil, že veci nemusia byť vždy také ako 

sa zdajú byť. Odvtedy je mlieko mojou každodennou potrebou. Vďaka pravidelnému a 

niekedy priam nadpriemernému pitiu mlieka mám silné kosti aj zuby. Samozrejme, že 

zdravotný stav zapríčinený mliekom je dosť individuálny. Ja viem len toľko, že mne 

mlieko zachránilo nohy. V priebehu roka som mal dve ťažké zlomeniny nôh. Vďaka 

stálemu príjmu mlieka pred aj po zranení sa mi zacelili kosti tak, ako keby som tam 

nikdy nič nemal. Prvý kaz na zuboch som mal v pätnástich. Kvalita zubov sa neodrazila 

len vďaka pitiu mlieka, ale aj tomu, že nám mama dávala fluoridové tablety, keď sme 

bol malí. Pol litra mlieka denne by mal byť základ pre každého človeka. V neskoršom 

veku bude pitie mlieka a konzumácia mliečnych výrobkov nevyhnutná. Najzdravšie 

mlieko je ovčie.  Ale nie každému chutí, podobne ako kozie. Veľa ľuďom mlieko 

zachránilo aj život (Branislav Pírek, http://pirek.blog.sme.sk/c/214811/Mlieko-

liekzivota.html). 

Po prečítaní, učiteľ formou voľnej diskusie zisťuje u žiakov čo si o príbehu 

myslia, či majú podobné skúsenosti a aký je ich postoj ku konzumácii mlieka 

a mliečnych výrobkoch. 

V závere hodiny každá pracovná skupina žiakov dostala prvý pracovný materiál 

v tlačenej a elektronickej forme: Zadanie projektových úloh a Pracovný list. 

Domáca príprava žiakov 

 v domácej príprave sa od žiakov očakávalo vyhľadávanie, triedenie, 

spracovávanie a štúdium informácií k danej problematike. Ako hlavný informačný 

zdroj môže byť internet, učebnice chémie, odborné články v časopisoch či  

v novinách, 

 od žiakov sa ďalej očakávalo rozdelenie čiastkových úloh v rámci skupiny  

a naplánovanie práce. 

Druhé pracovné stretnutie 

Táto hodina bola zameraná na aktívne skúmanie získaných informácií a hľadanie 

ďalších materiálov k danej problematike. Žiaci si v rámci pracovnej skupiny vymieňali 

získané informácie, ktoré počas týždňa zozbierali, sumarizovali ich a vypĺňali pracovný 

list. Jednotlivé skupiny potom postupne s učiteľom konzultovali pripravené otázky. 

Učiteľ žiakov usmerňoval a upozorňoval na chyby či nedostatky. Plnil úlohu akéhosi 

poradcu. 
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Na konci hodiny bol žiakom poskytnutý ďalší pracovný materiál v tlačenej 

forme: Protokol ku chemickým experimentom. 

Domáca príprava žiakov 

 v domácej príprave sa od žiakov očakávalo pokračovanie v sumarizácií informácií 

a príprava na realizáciu chemických experimentov (naštudovanie postupov). 

Tretie pracovné stretnutie 

Vyučovacia hodina prebiehala v chemickom laboratóriu a bola zameraná na 

realizovanie experimentov k preberanej problematike. Každá pracovná skupina 

realizovala chemické experimenty, podľa presných pokynov z predchádzajúcej hodiny. 

Pokusy sa týkali témy projektu a boli zamerané na overenie teoretických poznatkov. 

Priebeh laboratórneho cvičenia si žiaci zaznamenávali fotoaparátom alebo kamerou 

(Obr.2). 

    

 

Obr. 2 - Ukážky z realizácie chemických experimentov počas projektu  

Na konci hodiny žiaci dostali ďalší pracovný materiál: Tabuľky hodnotiacich 

kritérií pre hodnotenie spoločnej prezentácie a individuálneho slovného prejavu. 

Domáca príprava žiakov 

 v domácej príprave sa od žiakov očakávalo spracovanie údajov z pokusov do 

protokolov, vypracovanie úloh a vyvodenie záverov, 

 príprava záverečnej prezentácie projektu. 
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Štvrté pracovné stretnutie 

V úvode hodiny jednotlivé skupiny postupne zhodnotili svoju prácu na pokusoch  

(Obr. 3). Tým sme zistili, ktoré pokusy boli problematické a prečo. Následne prebiehali 

konzultácie jednotlivých skupín s učiteľom ohľadne pripravovanej prezentácie. Riešili 

sa nejasnosti a navrhovali zlepšenia. 

    

Obr. 3 - Ukážky z prezentovania výsledkov experimentov 

Domáca príprava žiakov 

 v domácej príprave sa od žiakov očakávalo dokončenie prezentácie do finálnej 

verzie a nácvik slovného prejavu na záverečnú prezentáciu projektu. 

Piate a šieste pracovné stretnutie 

Obidve vyučovacie hodiny boli zamerané na prezentáciu projektových prác 

skupín (Obr. 4). Každá pracovná skupina mala na prezentáciu 15 minúť a 5 minút pre 

diskusiu. Počas samotného prezentovania sa museli vystriedať všetci žiaci z danej 

skupiny. V závere hodiny učiteľ ohodnotil prostredníctvom hodnotiacich tabuliek 

prezentácie skupín a slovný prejav žiakov. 
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Obr. 4 - Ukážky z prezentovania PowerPointových prezentácii v závere projektu  

Pri téme Bielkoviny mali pracovné skupiny ako dobrovoľnú úlohu pripraviť 

domáci jogurt. Skupiny, ktoré úlohu splnili, urobili pri prezentácii projektu aj krátku 

ochutnávku svojich výrobkov (Obr. 5). 

    

Obr. 5 - Doma vyrobené jogurty a ich degustácia v škole 

Siedme pracovné stretnutie 

Záverečná hodina bola venovaná sebahodnoteniu žiakov a hodnoteniu 

spolužiakov v skupine. Žiaci sa tak mohli prostredníctvom pripravených hodnotiacich 

tabuliek písomne vyjadriť ku svojej vlastnej práci v skupine, ale tiež vyjadriť aj názory 

o výkone svojich spolužiakov v skupine. Za toto hodnotenie známka pridelená nebola. 

Žiaci takto získali spätnú väzbu o tom, či boli spokojní so svojou prácou v rámci 

skupiny, či pomohli niekomu v skupine, či sa podieľali na práci skupiny, ako ohodnotili 

ich prácu ostatní členovia skupiny a pod. 

 Na záver hodiny sme žiakom rozdali pripravené dotazníky na zistenie ich 

názorov a postojov na prírodovedné predmety a projektové vyučovanie. 

 Po ukončení projektového vyučovania, písali žiaci vedomostný test k téme 

projektu. Vypracované pracovné listy, protokoly z chemických experimentov  

a prezentácie jednotlivých pracovných skupín boli zverejnené na spoločnej stránke 

triedy, aby boli dostupné pre všetkých žiakov. 
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III. Hodnotiaca fáza projektu 

 Každý žiak dostal za projektovú prácu 3 známky. Pri samotnom hodnotení sa 

zohľadnilo to, že sa žiaci prvýkrát stretli s takouto formou vyučovania. 

 Prvá známka: skupinová známka za prezentáciu k projektu. Na základe 

výsledkov z tabuliek hodnotiacich kritérií každá skupina dostala spoločnú 

známku za PowerPointovú prezentáciu, t.j. každý žiak v skupine dostal tú istú 

známku. 

 Druhá známka: individuálna známka za slovný prejav. V tejto časti sme 

hodnotili slovný prejav každého žiaka v skupine. Známka bola pridelená na 

základe výsledkov z tabuliek hodnotiacich kritérií. 

Pre hodnotenie PowerPointovej prezentácie a slovného prejavu sme 

použili nasledujúce hodnotiace kritéria (Tab. 1). 

Tab. 1 - Celkové hodnotenie výstupov 

 

 

 

Výborný 

(100 – 87,5 %) 
Veľmi dobrý 

(viac ako 75 %) 
Akceptovateľný 

(viac ako 50 %) 
Slabý 

(viac ako 25 %) 

PowerPointová 

prezentácia 
16 - 14 13 - 12 11 - 8 7 - 4 

Slovná 

prezentácia 

žiaka 

16 - 14 13 - 12 11 - 8 7 - 4 

Známka 1 2 3 4 

 

 Tretia známka: individuálna známka za vedomostný test. Vedomostný test bol 

žiakom rozdaný po ukončení projektového vyučovania. Testom sme zisťovali, 

či žiaci disponujú obsahom vedomostí, ktoré sme vytýčili v úvode projektu.  
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PRÍLOHA G2: Pracovné materiály pre žiakov k téme Sacharidy 
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Projekt:  „Cukor – nepriateľ či kamarát?“ 

Pracovný tím  „Kvapky medu“ 

 

Škola: ................................................................. 

Trieda: ................................................................ 

Dátum: ............................................................... 

 

Členovia skupiny: .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Charakterizujte sacharidy (z hľadiska výskytu a pôvodu). 

2. Popíšte vznik sacharidov v prírode. 

3. V rastlinnom a živočíšnom organizme plnia sacharidy niekoľko  významných 

funkcií. Popíšte, ktoré to sú. 

4. Sacharidy sú rozsiahlou a štruktúrne veľmi pestrou skupinou prírodných látok. 

Ako ich rozdeľujeme podľa zloženia s stavby molekúl? 

5. Popíšte biologický význam D-glukózy (z hľadiska významu pre výživu človeka) a 

vysvetlite princíp alkoholového a mliečneho kvasenia. 

6. Vysvetlite príčiny vzniku ochorenia Diabetes mellitus, aké sú jej prejavy 

a prevencia proti tomuto ochoreniu. 

7. Popíšte biologický význam D-fruktózy (z hľadiska významu pre výživu človeka). 

8. Aké je orientačné zastúpenie sacharidov v mede? 

9. Popíšte účinky nadmerného príjmu sacharidov pre ľudský organizmus – aké sú 

príčiny stále rastúceho počtu ľudí s obezitou, aké riešenie navrhujte pre 

zmiernenie tohto trendu? 

10.  Vyhľadajte v odbornej literatúre alebo na internetových stránkach informácie 

o význame sacharidov vo výžive človeka a obsah sacharidov vo vybraných 

potravinách. 
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Dobrovoľná úloha:  

V súčasnosti sa kladie veľký význam na stravovanie mladých ľudí, ktorí sa stávajú čím ďalej, 

tým viac obézni vďaka tomu, čo jedia. Ako sa stravujete vy? Zostavte svoj jedálny lístok na celý 

týždeň a navrhnite zlepšenia pre optimálny príjem sacharidov. Porovnajte vaše stravovacie 

návyky v rámci skupiny. 

 

Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 
projektových 

úloh 

Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Ako na to ??? 

Pri hľadaní odpovedí na projektové úlohy vám môžu pomôcť nasledujúce literárne 

a internetové zdroje: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia.  

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Portál európskej únie o verejnom zdraví: http://ec.europa.eu/health-

eu/my_lifestyle/nutrion/index_sk.htm 

6. Sprievodca v oblasti bezpečnosti a akosti potravín, zdravia, výživy, vyváženej stravy 

a zdravého životného štýlu: http://www.eufic.org/ 

7. Cukry, sacharidy, karbohydráty: http://bio.host.sk/cukry.pdf 

8. Sacharidy: http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf 

 

A čo potom ??? 

Úlohy vypracujte v stanovenom termíne a vyplňte pracovný list. Výsledky svojho 

výskumu budete prezentovať na záver projektu pred spolužiakmi.  

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrion/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrion/index_sk.htm
http://www.eufic.org/
http://bio.host.sk/cukry.pdf
http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf
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Pracovný list pre tím  „Kvapky medu“ 

1. Vyberte správne tvrdenia: 

a) sacharidy sa nazývajú aj cukry, 

b) sacharidy sú súčasťou nukleových kyselín, 

c) všetky sacharidy majú sladkú chuť, 

d) monosacharidy a oligosacharidy sú dobré rozpustné vo vode, 

e) všetky sacharidy majú v molekule aspoň jeden chirálny atóm uhlíka, 

f) z chemickej stránky sú sacharidy deriváty karboxylových kyselín. 

 

2. Doplňte schému fotosyntézy na chemickú rovnicu: 

 

3. O sacharidoch platí: 

a) sú súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel, 

b) rozdeľujú sa na monosacharidy a oligosacharidy, 

c) sú najrozšírenejšie prírodné organické látky, 

d) sú to hydroxyaldehydy a hydroxyketóny, 

e) sú pre človeka významné len ako zdroj energie. 

 

4. Aký je rozdiel medzi oligosacharidmi a polysacharidmi? (uveďte aj 

príklady)  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

5. Zapíšte chemickú rovnicu alkoholového kvasenia, keď viete, že jedným 

z produktov bude etanol. Na vzniku ktorých nápojov a potravín sa podieľa 

alkoholové kvasenie? 

                      .............................   →     CH3-CH2-OH    +  ........................ 

 

Nápoje:  ............................................................................................................................ 

Potraviny:  ......................................................................................................................... 
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6. Glukózu nazývame aj hroznový cukor, pretože sa nachádza hlavne 

v hrozne. Na mape Slovenska vyfarbite oblasti, kde sa pestuje hrozno 

a zdôvodnite, prečo sú to práve tieto oblasti. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

7. Prečítajte si nasledujúci text a odpovedzte na otázky pod ním. 

Cukrovka – choroba, ktorá rozhodne nie je až taká sladká 

Glukóza, prúdi v našom tele spolu s pestrou zmesou krvných doštičiek, krviniek, 

cholesterolu, kyslíka a najrozličnejších bielkovín. Krv, dômyselné médium nášho tela, 

takto sprostredkuje energiu získanú z potravy skoro všetkým tkanivám. To ako veľmi je 

glukóza ako palivo potrebná, dokazuje aj jej prísna regulácia – naše telo sa aj za cenu 

konzumácie vlastných bielkovín snaží glukózu udržať v rozmedzí 3,6 – 6,5 mmol na liter 

krvi. Takto prísne je glukóza regulovaná kvôli mozgu, pre ktorý je takmer výhradným 

zdrojom energie. 

Svaly nie sú natoľko závislé od externého prívodu glukózy, dokonca samy pomáhajú 

zachraňovať situáciu svojim správaním – bielkoviny z nich uvoľňované sú v pečeni 

premieňané na glukózu procesom zvaným glukoneogenéza. V menšej miere sa tak deje i 

počas bežného dňa, keď človek prijíma veľa bielkovín a telo ich nestíha využívať ako 

stavebný materiál. V takomto prípade ich použije ako zdroj energie vo forme cukru 

alebo ich pretransformuje až na tuk. Počas hladovania je tento proces vystupňovaný a 

my tak prichádzame o veľké množstvo užitočných bielkovín. Okrem bielkovín 

spotrebúva naše telo aj tuky, následkom čoho vznikajú tzv. ketolátky. 

Otázky: 

a) Ako získavajú tkanivá energiu z potravy? 

................................................................................................................................. 

b) Prečo náš organizmus udržiava hladinu glukózy v rozmedzí 3,6 – 6,5 mmol/l? 

............................................................................................................................... 

c) Ako sa tvorí glukóza vo svaloch? 

............................................................................................................................... 

d) Ktoré látky okrem glukózy slúžia ako zdroj energie? 

............................................................................................................................... 
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e) Prečo u ľudí držiacich hladovku cítime v dychu acetón? 

............................................................................................................................... 

f) Ktorá látka v našom organizme reguluje množstvo glukózy v krvi a kde 

v organizme sa táto látka tvorí? 

................................................................................................................................. 

 

8. Lekár má aspoň tri argumenty, keď odrádza rodičov od toho, aby deťom 

kupovali Coca-colu. Uveďte ktoré. 

...............................................................................................................................

 ............................................................................................................................... 

9. Vypíšte, ktoré sacharidy majú najväčšie zastúpenie v mede a vysvetlite, 

prečo za určitých okolností tuhne med? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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Protokol pre pracovný tím  „Kvapky medu“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

1. Názov úlohy: Spoznaj sacharidy 

Zadanie úlohy: Na základe pozorovania opíšte vzorky monosacharidov (glukóza, 

fruktóza) a oligosacharidu (sacharóza). Majú tieto sacharidy podobné vlastnosti alebo sa 

od seba líšia?  

Pomôcky: Skúmavky, stojan, lyžička. 

Chemikálie: Glukóza, fruktóza, sacharóza. 

Postup práce:  

a) Pripravte si tri skúmavky. Do prvej skúmavky vložte malú lyžičku glukózy, do 

druhej skúmavky malú lyžičku fruktózy a do tretej skúmavky malú lyžičku 

sacharózy. Porovnávajte skupenstvo, vzhľad, farbu, vôňu a chuť. Svoje zistenia 

zapíšte do tabuľky. 

b) Do každej skúmavky nalejte 5 cm
3
 vody a porovnávajte rozpustnosť. Svoje 

zistenia zaznamenajte do tabuľky. 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

a) Vlastnosti sacharidov 

Tab. 1  Vlastnosti sacharidov: 

Vlastnosť GLUKÓZA FRUKTÓZA SACHARÓZA 

Skupenstvo    

Vzhľad    

Farba    

Vôňa    

Chuť    

Rozpustnosť vo vode    

 

b) Vysvetlite, prečo sú (nie sú) monosacharidy a disacharidy rozpustné vo vode. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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2. Názov úlohy: Modrá banka 

Zadanie úlohy: Poďme spoločne čarovať. 

Pomôcky: Kužeľová banka, lyžička, zátka, sklenená tyčinka, odmerná banka. 

Chemikálie: Hydroxid sodný, glukóza, metylénová modrá, etanol. 

Postup práce:  

Do 250 cm
3
 kužeľovej banky dajte asi 100 cm

3
 destilovanej vody a rozpustite v nej 2 g 

hydroxidu sodného a 2 g glukózy. Nakoniec pridajte pár kvapiek roztoku indikátora – 

metylénovej modrej. Teraz banku dobre uzatvorte zátkou (gumovou alebo zábrusovou) 

pomiešajte a nechajte v pokoji. Po nejakom čase príde k odfarbeniu modrého roztoku. 

Po poriadnom zatrepaní sa roztok opätovne zafarbí na modro. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Vysvetlite princíp odfarbovania roztoku. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Projekt: „ Cukor – nepriateľ či kamarát“? 

Pracovný tím „Kocky cukru“ 

 

Škola: .................................................................. 

Trieda: ................................................................ 

Dátum: ................................................................ 

 

Členovia skupiny: ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Charakterizujte štruktúru monosacharidov.  

2. Ako rozlišujeme monosacharidy podľa počtu atómov uhlíka v molekule? 

3. Ako rozlišujeme monosacharidy podľa funkčnej skupiny, ktorú obsahuje 

monosacharid vo svojej molekule? 

4. Ktoré monosacharidy majú najjednoduchšiu štruktúru? 

5. Vysvetlite obsah pojmov chiralita, chirálne centrum a optická izoméria. 

6. Od čoho odvodzujeme D- a L- rady sacharidov? 

7. Napíšte Fischerove vzorce aldopentóz: D-ribóza a 2-deoxy-D-ribóza; 

aldohexóz: D-glukóza, D-manóza, D-galaktóza; ketohexózy:  

D-fruktóza a porovnajte ich. 

8. Odvoďte predchádzajúce Fischerove vzorce na cyklické Haworthove vzorce.  

 

Dobrovoľná úloha:  

V súčasnosti sa kladie veľký význam na stravovanie mladých ľudí, ktorí sa stávajú čím ďalej, 

tým viac obézni vďaka tomu, čo jedia. Ako sa stravujete vy? Zostavte svoj jedálny lístok na celý 

týždeň a navrhnite zlepšenia pre optimálny príjem sacharidov. Porovnajte vaše stravovacie 

návyky v rámci skupiny. 
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Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 

projektových 
úloh 

Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Ako na to ??? 

Pri hľadaní odpovedí na projektové úlohy vám môžu pomôcť nasledujúce literárne 

a internetové zdroje: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia. 

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Cukry, sacharidy, karbohydráty: http://bio.host.sk/cukry.pdf. 

6. Sacharidy: http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf. 

7. Sacharidy: http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=sacharidy&page=1. 

 

A potom ??? 

Úlohy vypracujte v stanovenom termíne a vyplňte pracovný list. Výsledky svojho 

výskumu budete prezentovať na záver projektu pred spolužiakmi. 

  

http://bio.host.sk/cukry.pdf
http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf
http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=sacharidy&page=1
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Pracovný list pre tím  „Kocky cukru“ 

 

1. Doplňte nasledujúcu tabuľku: 

Monosacharid 
Počet 

atómov 
uhlíka 

Názov podľa 
počtu atómov 

uhlíka 

Charakteristická 
skupina / počet 

Počet 
chirálnych 

atómov uhlíka 

D-glyceraldehyd 3 trióza 
aldehydická / 1 

hydroxylová / 2 
1 

D-fruktóza     

D-ribóza     

D-glukóza     

D-galaktóza     

 

2. Rozhodnite, či daný sacharid patrí do D- alebo L- radu a vyznačte v nich 

všetky chirálne uhlíky: 

 

............................................................................................................................................. 
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3. Pomenujte nasledujúce vzorce: 

 

 

............................................................................................................................................. 

 

4. Doplňte nasledujúci text: 

 

D-glyceraldehyd 

 

 

Atóm uhlíka číslo 2 je _______________ - obsahuje _____ rôzne substituenty. 

Označujeme ho __________________. Existujú 2 enantioméry, označujeme ich ako 

____________ rady. V prírode a v našej potrave sa vyskytujú prevažne _____ 

monosachardiy. 

D-glyceraldehyd má hydroxylovú skupinu na chirálnom atóme uhlíka orientovanú  

v _________________ . 

L-glyceraldehyd má hydroxylovú skupinu na chirálnom atóme uhlíka orientovanú  

v _________________ . 
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5. Vyberte, ktorý z nasledujúcich vzorcov označujeme ako α-anomér 

a farebne označte tú časť vzorca, ktorá to potvrdzuje. 

 

 

6. Na príklade D-glukózy vysvetlite vznik cyklickej formy, z ktorej vznikne  

α-D-glukopyranóza alebo -D-glukopyranóza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nakreslite vzorec α-D-fruktofuranózy a -D-galaktopyranózy a vyznačte 

poloacetálový hydroxyl. 
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Protokol pre pracovný tím „Kocky cukru“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

 

1. Názov úlohy: Horenie cukru 

Zadanie úlohy: Môže kocka cukru horieť? 

Pomôcky: Železná miska, trojnožka so sieťkou, zápalky, kahan. 

Chemikálie: Cigaretový popol (alebo mletá škorica), kockový cukor. 

Postup práce:  

a) Čistú kocku cukru položte na nehorľavú podložku. Pod nehorľavou podložkou 

zapáľte kahan a pozorujte. 

b) Druhú kocku cukru posypte popolom (alebo ju celú obaľte popolom). Obalenú 

kocku cukru položte na nehorľavú podložku. Pod nehorľavou podložkou zapáľte 

kahan a pozorujte.  

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Zdôvodnite reakcie, ktoré prebehli. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2. Pri tejto reakcii vystupuje popol ako  ___________________ . 

______________________ je látka, ktorá zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, po 

skončení reakcie však zostáva nezmenená. 

 

3. Porovnajte vzhľad produktov, ktoré vznikli zahrievaním čistej kocky cukru 

a kocky cukru posypanej popolom. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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2. Názov úlohy: Horiace gumové medvedíky 

Zadanie úlohy: Čo všetko dokáže gumený medvedík. 

Pomôcky: Stojan, svorka, držiak, kahan, zápalky, sklenená tyčinka, železná miska 

s pieskom, gumové medvedíky.  

Chemikálie: Chlorečnan draselný. 

Postup práce:  

Do širokej skúmavky upevnenej v stojane nasypete chlorečnan draselný do výšky asi  

1 cm a roztavte ho. Skúmavku podložte železnou miskou s pieskom. Skúmavku 

zohrievajte dovtedy, kým nie je všetok chlorečnan v kvapalnom stave. Potom do tejto 

soľnej taveniny vhoďte gumového medvedíka. 

Bezpečnosť práce 

Skúmavka musí byť dostatočne široká, aby sa medvedík neprilepil na jej okraj alebo 

steny. Skúmavku podložíme železnou miskou, keďže reakcia je silne exotermická, môže 

sa stať, že skúmavka sa rozžeraví tak, že jej dno odpadne do podloženej železnej misky. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Vysvetlite princíp reakcie ktorá prebehla skúmavke. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Projekt:  „Cukor – nepriateľ či kamarát?“ 

Pracovný tím „Poháre mlieka“ 

 

Škola: ................................................................. 

Trieda: ................................................................  

Dátum: ............................................................... 

        

Členovia skupiny: ........................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Z rôznych literárnych a internetových zdrojov si naštudujte štruktúru 

monosacharidov. 

2. Prítomnosť niekoľkých funkčných (charakteristických) skupín v molekule 

monosacharidov podmieňuje ich reaktívnosť. O ktoré funkčné skupiny ide? 

3. Vysvetlite princíp oxidácie D-glukózy. Čo je produktom oxidácie? 

4. Vysvetlite princíp redukcie  D-glukózy. Čo je produktom redukcie? 

5. Charakterizujte disacharidy. 

6. Vysvetlite vznik glykozidovej väzby. 

7. Popíšte zloženie, vlastnosti sacharózy (z hľadiska významnosti pre výživu 

človeka) a výskyt.  

8. Uveďte rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnajte ich vplyv na zmenu 

glykémie. 

9. Popíšte zloženie, vlastnosti (z hľadiska významnosti pre výživu človeka) a výskyt 

laktózy. 

10. Popíšte zloženie, vlastnosti a výskyt maltózy. 

 

Dobrovoľná úloha:  
V súčasnosti sa kladie veľký význam na stravovanie mladých ľudí, ktorí sa stávajú čím ďalej, 

tým viac obézni vďaka tomu, čo jedia. Ako sa stravujete vy? Zostavte svoj jedálny lístok na celý 

týždeň a navrhnite zlepšenia pre optimálny príjem sacharidov. Porovnajte vaše stravovacie 

návyky v rámci skupiny.  
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Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 

projektových 
úloh 

Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Ako na to ??? 

Pri hľadaní odpovedí na projektové úlohy vám môžu pomôcť nasledujúce literárne 

a internetové zdroje: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2.  Organická chémia a biochémia. 

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Cukry, sacharidy, karbohydráty: http://bio.host.sk/cukry.pdf. 

6. Sacharidy: http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf. 

7. Sacharidy: http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=sacharidy&page=1. 

 

A čo potom ??? 

Úlohy vypracujte v stanovenom termíne a vyplňte pracovný list. Výsledky svojho 

výskumu budete prezentovať na záver projektu pred spolužiakmi. 

  

http://bio.host.sk/cukry.pdf
http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf
http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=sacharidy&page=1
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Pracovný list pre tím  „Poháre mlieka“ 

 

1. Doplňte nasledujúcu tabuľku: 

Monosacharid 
Počet 

atómov 
uhlíka 

Názov podľa 
počtu atómov 

uhlíka 

Charakteristická 
skupina / počet 

Počet 
chirálnych 

atómov uhlíka 

D-glyceraldehyd 3 trióza 
aldehydická / 1 

hydroxylová / 2 
1 

D-fruktóza     

D-ribóza     

D-glukóza     

D-galaktóza     

 

2. Doplňte reakciu oxidácie a redukcie D-glukózy a produkty pomenujte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Napíšte reakciu α-D-glukopyranózy s -D-fruktofuranózou, vyznačte 

glykozidovú väzbu a produkt pomenujte. 
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4. V nasledujúcich vzorcoch vyznačte glykozidovú väzbu a poloacetálový 

hydroxyl, pokiaľ sa v molekule vyskytuje: 

 

5. Bežným sladidlom, používaným v domácnostiach je: 

a) laktóza 

b) sacharóza 

c) glukóza 

d) fruktóza 

 

6. Doplňte produkty hydrolýzy sacharózy, laktózy a maltózy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sacharóa 

laktóza 

maltóza 

sacharóza 
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7. K disacharidu priraďte  nápoj, v ktorom sa nachádza:  

                                                    

 

 

 

 

 

8. Doplňte do tabuľky vlastnosti disacharidov: 

Názov Redukujúci / neredukujúci Stavebné zložky 

maltóza   

laktóza   

sacharóza   

 

9. Vytvorte správne dvojice: 

A) glukóza   1. ovocný cukor 

B) sacharóza  2. mliečny cukor 

C) fruktóza  3. hroznový cukor 

D) laktóza   4. sladový cukor 

E) maltóza   5. repný cukor  

10. Prečítajte si nasledujúci text a vyberte správnu odpoveď: 

Laktózová intolerancia 

Poruchy trávenia a vstrebávanie niektorých živín sú v súčasnosti častým problémom, 

najčastejšie sa prejaví nadúvaním, plynatosťou, pocitom zlého trávenia, hnačkami, 

kŕčmi v bruchu aj postupným chudnutím. Medzi najrozšírenejšie patrí celiakia 

a laktózová intolerancia. 

Laktózová intolerancia je stav, pri ktorom postihnutému chýba, alebo je 

obmedzená, produkcia enzýmu, ktorému sa hovorí laktáza (je obsiahnutý v mikroklkoch 

buniek sliznice tenkého čreva). Táto látka má za úlohu rozkladať mliečny cukor 

(laktózu) - ak k tomu nedôjde, konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov sa prejaví 

nadúvaním a plynatosťou. Aktivita tohto enzýmu postupne klesá v dospelom veku,  

k ďalším príčinám obmedzenia jeho produkcie dochádza u pacientov s ochoreniami 

Laktóza 

........................

.. 

Maltóza 

.........................

. 

......... 

Sacharóza 

.........................

. 

......... 
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tenkého čreva. Problémy s trávením mlieka môže tiež nastať po prekonanej hnačke, 

kedy príčinou je nie celkom obnovená črevná mikroflóra. K jej celkovej obnove 

dochádza najneskôr do 3 týždňov.  

Všeobecne možno povedať, že ochorenie sa zhoršuje s vekom. Príznaky tohto 

problému by mali zmiznúť po vylúčení potravín, ktoré vyvolávajú popisované ťažkosti - 

jedná sa teda o mlieko a mliečne výrobky s obsahom laktózy. Niektorí postihnutí sú 

schopní dobre stráviť niektoré druhy jogurtov a kyslých mliečnych produktov, pretože 

obsah laktózy v nich je minimálny vďaka špecifickému postupu výroby týchto produktov. 

Pri liečbe laktózovej intolerancie sa odporúča zvýšiť príjem vápnika, pre zmiernenie 

nadúvania a plynatosti, je vhodné užívať prípravky s obsahom baktérií črevnej 

mikroflóry (Lactobacillus acidophilus), ktoré obnovujú prirodzenú črevnú mikroflóru 

(Teplá et. al., 2012). 

 

I. Aké sú prejavy laktózovej intolerancie? 

a) bolesť brucha spojená s vracaním 

b) nadúvanie, plynatosť, kŕče v bruchu a hnačky 

c) iba hnačky 

d) úporné hnačky a zvracanie 

II. Pri laktózovej intolerancii sa odporúča: 

a) nepožívať mliečne výrobky a mlieko 

b) znížiť príjem vápnika 

c) zvýšiť príjem vápnika 

d)  nepožívať jogurty a kyslomliečne produkty 

III. Ktorý enzým pri laktózovej intolerancii pôsobí obmedzene alebo vôbec? 

a) amyláza 

b) laktáza 

c) maltáza 

d) sacharáza 

IV. V ktorej časti ľudského tela by ste mali nájsť enzým pôsobiaci proti 

laktózovej intolerancii? 

a) v ústach 

b) v žalúdku 

c) v tenkom čreve 

d) v hrubom čreve        
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Protokol pre pracovný tím  „Poháre mlieka“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

 

Názov úlohy: Oxidačno-redukčné vlastnosti sacharidov 

1. Zadanie úlohy: Na základe svojho pozorovania opíšte redukčné účinky 

sacharidov reagujúce s Fehlingovým a Tollensovým činidlom. 

Pomôcky: Skúmavky, stojan na skúmavky, kadička, trojnožka so sieťkou, kahan, 

zápalky, lyžička. 

Chemikálie: Glukóza, sacharóza. 

Fehlingovo činidlo (Fehling I: 7 g CuSO4 . 5 H2O zmiešať v 100 cm
3
 vody a Fehling 

II: 35g vínanu sodno-draselného zmiešať s 10 g NaOH v 100 cm
3
 vody. Fehling 

I a Fehling II zmiešame v pomere 1:1). 

Tollensovo činidlo: Do 2 cm
3
 5 % roztoku AgNO3 prikvapneme 10 % roztok NaOH. 

Vytvorí sa zrazenina, ktorú rozpustíme pridávaním koncentrovaného amoniaku. 

Postup práce:  

a) Pripravte dve skúmavky. Do prvej nasypte malú lyžičku glukózy a rozpustite  

v 2 cm
3
 destilovanej vody. Do druhej nasypte malú lyžičku sacharózy 

a rozpustite v 2 cm
3
 destilovanej vody.  

b) Do obidvoch skúmaviek nalejte 2 cm
3
 Fehlingovho činidla a zahrievajte  

3 minúty v teplom vodnom kúpeli. Pozorujte priebeh reakcie. 

c) Pripravte rovnaké vzorky glukózy a sacharózy ako v možnosti a). Do obidvoch 

skúmaviek nalejte 2 cm
3
 Tollensovho činidla a zahrievajte 3 minúty v teplom 

vodnom kúpeli. Pozorujte priebeh reakcie. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Doplňte: 

glukóza + Fehlingovo činidlo     _____________________________ 

sacharóza + Fehlingovo činidlo     _____________________________ 

glukóza + Tollensovo činidlo     _____________________________ 

sacharóza + Tollensovo činidlo     _____________________________ 
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2. Vysvetlite princíp chemických reakcií, ktoré prebehli: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. Zadanie úlohy: Vo vybraných dužinatých plodoch dokážte prítomnosť 

redukujúcich sacharidov. 

Pomôcky: Skúmavky, stojan na skúmavky, kadička, trojnožka so sieťkou, kahan, 

zápalky, lyžička, vzorky vybraných potravín (kúsky jablka, dužina pomaranča, bobule 

viniča). 

Chemikálie: Fehlingovo činidlo a Tollensovo činidlo. 

Postup práce: 

Vybraný druh ovocia rozotrite v trecej miske s pridaním destilovanej vody na kašovitú 

masu a prefiltrujte. Do niekoľkých cm
3 

filtrátu v skúmavke prilejte 2 cm
3
 Fehlingovho 

činidla. Skúmavky postupne zahrievajte v teplom vodnom kúpeli. Pozorujte priebeh 

reakcie. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Projekt:  „Cukor – nepriateľ či kamarát?“ 

Pracovný tím  „Rolky papiera“ 

 

Škola: .................................................................. 

Trieda: .................................................................  

Dátum: ................................................................ ...     

     

Členovia skupiny: ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Charakterizujte polysacharidy a vysvetlite ako vznikajú? 

2. Popíšte štruktúru, vlastnosti (z hľadiska významu pre človeka)  a výskyt škrobu.  

3. Aký je rozdiel v chemickej štruktúre makromolekuly amylózy a amylopektínu? 

Ako sa prejavujú rozdiely v ich vlastnostiach? 

4. Popíšte štruktúru, vlastnosti (z hľadiska významu pre človeka) a výskyt 

glykogénu. 

5.  Popíšte štruktúru, vlastnosti (z hľadiska významu pre človeka) a výskyt 

celulózy. 

6. Človek prijíma v potrave najviac polysacharidy, disacharidy a v malom množstve 

aj monosacharidy. Zamyslite sa nad tým, aký to má význam pre výživu človeka. 

Pokúste sa túto skutočnosť vysvetliť. 

7. Porovnajte výhody a nevýhody prírodného cukru a umelých sladidiel, čím radšej 

sladiť (biely cukor, hnedý cukor, trstinový cukor)? Aký je váš názor? 

8. Vašou úlohou bude pripraviť, realizovať a vyhodnotiť krátky dotazník  

o množstve konzumácie sacharidov počas jedného týždňa u žiakov vašej triedy 

a iných tried v ročníku.  

(Na úvod si premyslite spôsob získavania odpovedí a pripravte dobre 

formulované otázky. Nezabudnite aj na osobné údaje typu: muž/žena, vek, pre 

úplnosť informácií. Respondentov uistite, že dotazník je anonymný a údaje 

nebudú zverejnené. 

Pre jednoduché a jasné odprezentovanie výsledkov vášho výskumu 

použite tabuľky, grafy o počte odpovedajúcich, výsledky vždy zdôraznite. 

Nezabudnite vyvodiť závery výskumu a odporúčania.) 
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Dobrovoľná úloha:  

V súčasnosti sa kladie veľký význam na stravovanie mladých ľudí, ktorí sa stávajú čím ďalej, 

tým viac obézni vďaka tomu, čo jedia. Ako sa stravujete vy? Zostavte svoj jedálny lístok na celý 

týždeň a navrhnite zlepšenia pre optimálny príjem sacharidov. Porovnajte vaše stravovacie 

návyky v rámci skupiny. 

 

Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 

projektových 

úloh 

Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Ako na to ??? 

Pri hľadaní odpovedí na projektové úlohy vám môžu pomôcť nasledujúce 

literárne a internetové zdroje: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2.  Organická chémia a biochémia. 

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Cukry, sacharidy, karbohydráty: http://bio.host.sk/cukry.pdf. 

6. Sacharidy: http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf. 

7. Sacharidy: http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=sacharidy&page=1. 

8. Dotazníky pre študentov: http://www.survio.com/sk/dotazniky-pre-studentov. 

 

A čo potom ??? 

Úlohy vypracujte v stanovenom termíne a vyplňte pracovný list. Výsledky svojho 

výskumu budete prezentovať na záver projektu pred spolužiakmi.  

http://bio.host.sk/cukry.pdf
http://kosice.upjs.sk/~kbch/skripta_2007/4_sacharidy.pdf
http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=sacharidy&page=1
http://www.survio.com/sk/dotazniky-pre-studentov
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Pracovný list pre tím  „Rolky papiera“ 

 

1. Doplňte do tabuľky vlastnosti polysacharidov: 
 

Názov Funkcia Výskyt 

glykogén   

škrob   

celulóza   

 

2. Priraďte názov sacharidu k miestu ich výskytu: 

sacharóza, laktóza, maltóza, škrob, glykogén, celulóza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aký význam má celulóza pre rastliny a pre človeka? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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4. Pre polysacharidy uvedené na ľavej strane priraďte vhodné odpovede 

uvedené na pravej strane: 

a) amylóza  1. obsahuje α-1,6-glykozidové väzby  

b) celulóza  2. môže byť efektívne štiepený v ľudskom organizme 

c) glykogén  3. obsahuje β-1,4-glykozidové väzby 

d) škrob  4. je to rozvetvený polysacharid 

5.  je to zásobný polysacharid u človeka 

6. je to zložka škrobu 

5. Medzi polysacharidy nepatrí: 

a) glykogén, 

b) amylóza, 

c) celulóza, 

d) maltóza. 

 

6. Glykogén je: 

a)  najvýznamnejší monosacharid, 

b)  polysacharid vznikajúci syntézou glukózy a fruktózy, 

c)  zásobný sacharid živočíchov, 

d)  pre človeka významný enzým. 

 

7. Vysvetlite pojem „dextríny“ a ako vznikajú: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Protokol pre pracovný tím  „Rolky papiera“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

 

1. Názov úlohy: Dôkaz škrobu 

Zadanie úlohy: Pomocou Lugolovho roztoku dokážte prítomnosť škrobu vo 

vybraných potravinách.  

Pomôcky: Hodinové sklíčka, nôž, lievik, vzorky potravín (kukurica, zemiak, múka, 

ovsené vločky, kocka cukru a i.). 

Chemikálie: Roztok jódu v KI (Lugolov roztok: 0,25 – 0,35 g rozpusteného jódu  

v 1-5 % roztoku KI). 

Postup práce:  

a) Na hodinové sklíčka si pripravte jednotlivé vzorky potravín (kukuricu, zemiak, 

cukor a i.). Rozkrojte ich a na mieste rezu naneste kvapku Lugolovho roztoku. 

Kvapalinu, ktorá nevsiakla, zmyte po dvoch minútach vodou. Pozorujte farebné 

zmeny. 

b) Zloženú gázu vložte do lievika. Do stredu nasypte 20 g múky a nechajte ňou 

pretekať vodu dovtedy, kým pozorujete vo filtráte biele zafarbenie. Ten istý 

pokus zopakujte aj s ovsenými vločkami. Následne vykonajte dôkazové reakcie 

roztokom jódu. Pozorujte farebné zmeny. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Doplňte text: 

Škrob je ________________ polysacharid, skladá sa z dvoch častí: nerozvetvenej 

_______________ a rozvetveného __________________ . 

Zakreslite tieto časti molekuly: 
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2. Doplňte text: 

Prítomnosť škrobu v roztoku sa dá dokázať pomocou _______________________ , 

po jeho pridaní sa vytvorí ___________________ zafarbenie. 

 

3. Vysvetlite dôvod sfarbenia (prečo došlo k zmene farby?). 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

2. Názov úlohy: Zloženie sacharidov 

Zadanie úlohy: Dokážte zloženie jednotlivých sacharidov. 

Pomôcky: 3 skúmavky, stojan na skúmavky, držiak na skúmavky, lyžička, kahan. 

Chemikálie: sacharóza (cukor), škrob, celulóza (vata). 

Postup práce:  

Do skúmavky nasypte 2 lyžičky sacharózy a opatrne zahrievajte nad kahanom. 

Pozorujte správanie cukru a stenu skúmavky. To isté zopakujte so škrobom a s 

celulózou. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Doplňte text: 

Sacharóza sa  zahrievaním sfarbuje................................................................................ 

V hornej časti skúmavky sa zrážajú .....................................................a vyvíjajú sa ......... 

............................................................................................................................................. 

Škrob sa zahrievaním sfarbuje........................................................................................ 

............................................................................................................................................. 
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Celulóza sa zahrievaním sfarbuje.................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 

Sacharidy sa skladajú z atómov ____________, _____________ a 

________________ . 

Uveďte molekulový vzorec pre hroznový cukor________________________. 

Uveďte molekulový vzorec pre trstinový cukor ________________________. 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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PRÍLOHA G3: Pracovné materiály pre žiakov k téme Bielkoviny 
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Projekt:  „Bielkoviny – prečo ich telo potrebuje?“ 

Pracovný tím „Glycín“ 

 

Škola: ................................................................. 

Trieda: ................................................................ 

Dátum: ............................................................... ...                               

 

Členovia skupiny: ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Charakterizujte bielkoviny (z hľadiska výskytu, zloženia a pôvodu). 

2. Popíšte biologické funkcie, ktoré bielkoviny v organizmoch zabezpečujú.  

3. Ako rozdeľujeme bielkoviny podľa štruktúry? 

4. Opíšte štruktúru aminokyselín, ktoré funkčné skupiny obsahujú? 

5. Vysvetlite pojem „proteinogénne aminokyseliny“ a čím sa od seba odlišujú. 

6. Od čoho odvádzame príslušnosť D- a L- radu pri aminokyselinách?  

7. Zamyslite sa, či sú aminokyseliny chirálne zlúčeniny. 

8. Zistite, ktoré živiny obsahuje pohár mlieka, či je dôležité piť mlieko 

a konzumovať mliečne výrobky. Aký význam má pre ľudské telo vápnik? Aké sú 

zdroje vápnika? 

9. Čo je to osteoporóza, komu hrozí a čo ju spôsobuje? 

 

Dobrovoľná úloha:  

Jogurt je podľa viacerých odborníkov ideálna potravina na dopĺňanie dôležitého 

vápnika, zároveň posilňuje imunitu organizmu a chráni pred stresom. Viete o tom, že 

jogurt sa dá pripraviť aj doma? Vyrobte si jogurt svojpomocne doma a prineste na 

ochutnávku aj svojim spolužiakom, pri záverečnej prezentácii. 
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Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 
projektových 

úloh 
Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Odporúčaná literatúra a internetové odkazy pre riešenie teoretickej časti projektu: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia.  

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Proteíny: http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf. 

6. Bielkoviny: http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny1.htm. 

7. Relácia Medicína odvysielaná 5.11.2012 na STV 2 s témou: Osteoporóza. Relácia je 

dostupná na internetovej stránke: http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive 

/116?date=05.11.2012&channel=jednotka.  

http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf
http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny1.htm
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/116?date=05.11.2012&channel=jednotka
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/116?date=05.11.2012&channel=jednotka
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Pracovný list pre tím „Glycín“ 

1. Vyberte správnu odpoveď: 

Bielkoviny majú biologickú funkciu: 

a) iba stavebnú, 

b) iba katalytickú a regulačnú, 

c) obrannú, transportnú, regulačnú, katalytickú, stavebnú, 

d) iba transportnú, 

e) dajú sa v organizme nahradiť inými zlúčeninami. 

 

2. Vyberte správnu odpoveď: 

Aminokyseliny patria medzi: 

a) alkoholy, 

b) funkčné deriváty karboxylových kyselín, 

c) substitučné deriváty karboxylových kyselín, 

d) karbonylové zlúčeniny. 

 

3. Bielkoviny sú viacprvkové organické zlúčeniny. Rozhodnite, aké bude 

zastúpenie prvkov, ktoré priemerné bielkoviny obsahujú  od najväčšieho 

množstva po najmenšie. 

 

  

   

    

     

      

      

 

4. Doplňte schému delenia bielkovín:  

 

.............................   BIELKOVINY         ........................... 

Obsahujú len                Obsahujú okrem 

aminokyseliny            aminokyseliny ešte 

                   ďalšiu zložku 

 

5. Vypíšte potraviny rastlinného aj živočíšneho pôvodu, ktoré sú najväčším 

zdrojom bielkovín. 

P 

O 

C 

S 

N 

H 
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rastlinné bielkoviny: .......................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

živočíšne bielkoviny: ......................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

6. Vyberte správne odpovede: 
Aminokyseliny: 

a) obsahujú dve charakteristické skupiny, 

b) všetky aminokyseliny, nachádzajúce sa v prírode, sa zúčastňujú na tvorbe 

bielkovín, 

c) fyzikálno-chemické vlastnosti závisia od pH, 

d) človek dokáže syntetizovať len niektoré aminokyseliny, 

e) proteinogénne aminokyseliny majú konfiguráciu L. 

 

7. Prečo glycín nie je opticky aktívnou aminokyselinou? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

8. Napíšte vzorec alanínu a kyseliny asparágovej, vyznačte funkčné skupiny 

a chirálne uhlíky, ktoré sú v aminokyselinách prítomné. 
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Protokol pre pracovný tím „Glycín“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

  

1. Názov úlohy: Bielkoviny v mlieku 

Zadanie úlohy: Porovnajte zrážanie bielkovín v mlieku kyselinou octovou.  

Pomôcky: Kadičky, skúmavka, lievik, filtračný papier, lyžička, držiak na skúmavky, 

kahan, zápalky, mlieko. 

Chemikálie: 8% roztok kyseliny octovej (ocot), Na2CO3, NaHCO3. 

Postup práce:  

1. Asi 50 cm
3
 mlieka rozrieďte v kadičke s vodou v pomere 1:3  

a za občasného miešania prikvapnite  k nemu niekoľko kvapiek roztoku kyseliny 

octovej (octu). Premiešajte a vzniknutú zrazeniu odfiltrujte. Malé množstvo 

filtrátu (zvyšný filtrát použijete v druhej úlohe) zmiešajte s uhličitanom sodným 

zahrejte nad kahanom a pozorujte zmeny, ktoré v ňom prebiehajú. 

2. Do druhej kadičky s tiež 50 cm
3
 mlieka a rovnakým množstvom vody, nasypte 2 

lyžičky NaHCO3. Dobre premiešajte a potom po kvapkách pridávajte roztok 

kyseliny octovej (ocot). Pozorujte zmeny, ktoré v ňom prebiehajú. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. a)   Vysvetlite priebeh reakcie v prvej kadičke. 

b) Popíšte čo ostalo na filtračnom papieri a čo vo filtráte. 

 

 

 

 

 

 

2. a)  Vysvetlite priebeh reakcie v druhej kadičke. 

b)  Napíšte chemickú reakciu, ktorá prebehla v reakčnej zmesi (kyselina octová   

    + hydrogénuhličitan sodný). 

c)  Čo spôsobilo v kadičke búrlivé penenie ?  

 



84 

2. Názov úlohy: Čo v sebe skrýva mlieko? 

Zadanie úlohy: Dokážte v mlieku prítomnosť vybraných látok. 

Pomôcky: Hodinové sklíčko, skúmavky, striekačka, filtračný papier, mlieko, kahan 

zápalky. 

Chemikálie: CuSO4, AgNO3, Fehlingovo činidlo, alkohol, éter. 

Postup práce:  

1. Na suché hodinové sklíčko umiestnite niekoľko kryštálov bezvodného CuSO4 

a pridajte niekoľko kvapiek mlieka. 

2. 5 cm
3
 vzniknutého filtrátu mlieka nalejte do skúmavky a pridajte niekoľko 

kvapiek AgNO3. 

3. Niekoľko cm
3
 filtrátu nalejte do skúmavky a pridajte  asi 5 cm

3
 Fehlingového 

činidla, opatrne zahrievajte. 

4. Do skúmavky odmerajte 5 cm
3
 mlieka, pridajte 1 cm

3
 alkoholu  a zmes 

zahrievajte asi 1 minútu. Po ochladení skúmavky, pridajte 4 cm
3
 éteru  a silno  

pretrepte, kým sa fázy opäť oddelia.  Vrstvu éteru  obsahujúcu tuk odsajeme 

striekačkou  a nakvapkáme na filtračný papier. Pozorujeme. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Prítomnosť akých látok ste dokázali v mlieku? 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Projekt:  „Bielkoviny – prečo ich telo potrebuje?“ 

Pracovný tím „Valín“ 

 

Škola: .................................................................  

Trieda: ................................................................ 

Dátum: ............................................................... ...                               

 

Členovia skupiny: ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Ako rozlišujeme proteinogénne aminokyseliny z hľadiska významu pre výživu 

človeka? 

2. Vymenujte esenciálne aminokyseliny a potravinové zdroje s ich najvhodnejším 

zastúpením. 

3. Vysvetlite správanie aminokyselín v kyslom a zásaditom prostredí, pojem 

amfión a izoelektrický bod. 

4. Významnou vlastnosťou aminokyselín je schopnosť navzájom sa zlučovať do 

väčších celkov. Popíšte štruktúru peptidovej väzby a vznik dipeptidov až 

polypeptidov. 

5. Ako môžeme dokázať prítomnosť peptidovej väzby? 

6. Niektorí kulturisti konzumujú stále väčšie množstva bielkovín, pretože tvrdia, že 

im to pomôže pri budovaní ďalšej svalovej hmoty. Je to pravda? Čo obsahujú 

bielkovinové nápoje pre športovcov, aké sú ich výhody a nevýhody? 

Potrebujeme bielkovinové doplnky, alebo vieme dosiahnuť svaly aj skutočným 

jedlom? 

Dobrovoľná úloha:  

Jogurt je podľa viacerých odborníkov ideálna potravina na dopĺňanie dôležitého 

vápnika, zároveň posilňuje imunitu organizmu a chráni pred stresom. Viete o tom, že 

jogurt sa dá pripraviť aj doma? Vyrobte si jogurt svojpomocne doma a prineste na 

ochutnávku aj svojim spolužiakom, pri záverečnej prezentácii. 
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Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 
projektových 

úloh 
Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   
 

Odporúčaná literatúra a internetové odkazy pre riešenie teoretickej časti projektu: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.  

Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia.  

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Proteíny: http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf. 

6. Bielkoviny: http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny2.htm. 

7. Bielkoviny: http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=bielkoviny&page=2. 

 

  

http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf
http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny2.htm
http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=bielkoviny&page=2
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Pracovný list pre tím „Valín“ 

1. Doplňte text: 

Esenciálne aminokyseliny sú ........................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Neesenciálne aminokyseliny sú ....................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

2. Zoraďte potraviny podľa množstva bielkovín, ktoré obsahujú: 

   

mlieko a mliečne výrobky, hovädzia pečeň a ostatné vnútornosti, vajcia, pivovarské 

droždie, sójová múka a niektoré druhy orechov, ryby, hydina 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3. Vyberte správne odpovede: 

Izoelektrický bod: 

a) je rovnaký pre všetky aminokyseliny 

b) vyjadruje určitú hodnotu pH 

c) charakteristický pre danú aminokyselinu 

d) závisí od charakteristických skupín 

e) závisí od molekulovej hmotnosti aminokyseliny 

 

4. Vyberte správnu odpoveď: 

Izoelektrický bod bielkoviny je skôr v kyslej oblasti pH, ak bielkovina obsahuje: 

a) viac aminoskupín ako karboxylových skupín 

b) viac karboxylových skupín ako aminoskupín 

c) viac iných zásaditých skupín 

 

5. Vyberte správne odpovede: 

Peptidová väzba: 

a) vzniká vylúčením vody z jednej aminokyseliny 

b) je to kovalentná väzba 

c) uplatňuje sa pri tvorbe nukleových kyselín 

d) uplatňuje sa pri tvorbe primárnej štruktúry bielkovín 

e) zostáva neporušená pri denaturácií bielkovín 
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6. Napíšte chemickou rovnicou vznik dipeptidu z aminokyselín glycín 

a alanín a vyznačte peptidovú väzbu: 

 

 

 

 

 

7. Doplňte text: 

V zásaditom prostredí sa aminokyselina správa ako ............................................., pH =  

V kyslom prostredí sa aminokyselina správa ako ..................................................., pH =  

V neutrálnom prostredí vytvára aminokyselina ......................................................., pH = 
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Protokol pre pracovný tím „Valín“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

 

1. Názov úlohy: Biuretová reakcia 

Zadanie úlohy: Porovnajte biuretovú reakciu bielkoviny s biuretovou reakciou 

močoviny. 

Pomôcky: Skúmavky, stojan na skúmavky, kadička, sklená tyčinka, vajce, kahan, 

zápalky. 

Chemikálie: 10% roztok NaOH, 1% roztok CuSO4, močovina. 

Postup práce:  

1. Príprava roztoku vaječného bielka: z vajca oddeľte vaječný bielok  

a rozpusťte ho v kadičke v 100 cm
3
 vody. Vzniknutý roztok prefiltrujte cez vatu 

do kadičky. 

2. K 1 cm
3
 roztoku vaječného bielka pridajte 1 cm

3
 roztoku NaOH a po kvapkách 

pridávajte roztok CuSO4.  

3. Odvážte 1 g močoviny a skúmavku zohrievajte. Po roztopení močoviny 

skúmavku ochlaďte a pridajte rovnaké množstvo roztoku NaOH a roztoku 

CuSO4 ako v prvom prípade.  

4. Obidve reakčné zmesi pretrepete a pozorujte vznik sfarbenia. 

5. Na porovnanie urobte aj slepý pokus, kde v skúmavke namiesto bielkoviny 

použite destilovanú vodu. 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Doplňte:  

Farebná zmena v 1. skúmavke: ........................................................................................... 

Farebná zmena v 2. skúmavke: ........................................................................................... 

Farebná zmena v 3. skúmavke: .......................................................................................... 

 

2. Od čoho je odvodený názov „biuretová reakcia“? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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2. Názov úlohy: Xantoproteínová reakcia 

Pomôcky: Skúmavka, držiak na skúmavky, hodinové sklíčko, kahan, zápalky, tvaroh, 

kúsok hodvábu, vlny a iného textilu. 

Chemikálie: HNO3, NH3. 

Postup práce: 

1. Do skúmavky dajte kúsok tvarohu a pridajte par kvapiek HNO3. Skúmavku 

pomaly zahrejte a pozorujte zafarbenie. Potom skúmavku ochlaďte a opatrne 

pridajte 2 cm
3
 amoniaku. 

2. Na hodinové sklíčko položte malý kúsok hodvábu, vlny a textilu. Pokvapkajte 

HNO3 a pozorujte farebné zmeny. 

 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Aké  farebné zmeny nastali v skúmavke s tvarohom po pridaní kyseliny dusičnej 

a prečo? Zmenilo sa niečo po pridaní amoniaku? 

 

 

 

 

 

 

2. Čo ste zistili pokvapkaním kyseliny dusičnej po jednotlivých tkaninách? 

 

 

 

 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Projekt:  „Bielkoviny – prečo ich telo potrebuje?“ 

Pracovný tím „Leucín“ 

 

Škola: .................................................................  

Trieda: ................................................................ 

Dátum: ............................................................... ...                               

 

Členovia skupiny: ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

Bielkoviny môžu plniť svoju biologickú funkciu len v určitej špecifickej štruktúre. 

Rozlišujeme štyri úrovne štruktúrnej organizácie bielkovín: 

1. Opíšte primárnu štruktúru bielkovín a jej význam. 

2. Opíšte sekundárnu štruktúru bielkovín a jej význam. 

3. Aké typy väzieb umožňujú vznik sekundárnej štruktúry bielkovín. 

4. Opíšte terciárnu štruktúru bielkovín a jej význam. 

5. Opíšte kvartérnu štruktúru bielkovín a jej význam. 

6. Aké typy väzieb umožňujú vznik terciárnej štruktúry bielkovín. 

7. Uveďte argumenty pre vznik globulárnej a fibrilárnej štruktúry bielkovín. 

8. Preskúmajte dôvody alergických prejavov po konzumácií mlieka (ako sa nazýva 

enzým, ktorý umožňuje stráviť laktózu, čo je laktózová intolerancia a čo alergia 

na mlieko?). 

 

Dobrovoľná úloha:  

Jogurt je podľa viacerých odborníkov ideálna potravina na dopĺňanie dôležitého 

vápnika, zároveň posilňuje imunitu organizmu a chráni pred stresom. Viete o tom, že 

jogurt sa dá pripraviť aj doma? Vyrobte si jogurt svojpomocne doma a prineste na 

ochutnávku aj svojim spolužiakom, pri záverečnej prezentácii. 
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Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 
projektových 

úloh 
Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Odporúčaná literatúra a internetové odkazy pre riešenie teoretickej časti projektu: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia.  

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Proteíny: http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf 

6. Dve tváre proteínov: http://www.hodinavedy.sk/index.php?p=&t=a&xp=1&Data_Id= 

114&MId=&Lev=&Ind=7&P=index 

7. Štruktúra bielkovín: http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny2.htm 

8. Intolerancia laktózy a alergia na bielkovinu kravského mlieka: 

http://www.medifera.sk/index.php?id=217. 

9. Relácia Medicína odvysielaná 5.11.2012 na STV 2 s témou: Potravinová intolerancia. 

Relácia je dostupná na internetovej stránke: http://www.rtvs.sk/tv. 

programmes.detail/archive/116?date=19.03.2012&channel=jednotka. 

 

  

http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf
http://www.hodinavedy.sk/index.php?p=&t=a&xp=1&Data_Id=114&MId=&Lev=&Ind=7&P=index
http://www.hodinavedy.sk/index.php?p=&t=a&xp=1&Data_Id=114&MId=&Lev=&Ind=7&P=index
http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny2.htm
http://www.medifera.sk/index.php?id=217
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/116?date=19.03.2012&channel=jednotka
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/116?date=19.03.2012&channel=jednotka
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Pracovný list pre tím „Leucín“ 

1. K jednotlivým obrázkom priraďte  typ štruktúry bielkovín: 

  

 

 

..................................... 

          ...................................... 

      ........ 

 

 

.............................. 

       ...................................... 

 

 

...................................... 

 

 

    

 

 

...................................... 

2. Vyberte správne odpovede: 

Primárna štruktúra bielkovín: 

a) je vytvorená vodíkovými väzbami 

b) je vytvorená kovalentnými väzbami 

c) je vytvorená peptidovými väzbami 

d) je definovaná poradím aminokyselín v peptidovom reťazci 

 

3. Vyberte správne odpovede: 

Sekundárna štruktúra bielkovín: 

a) je vytvorená glykozidovými väzbami 

b) je vytvorená vodíkovými väzbami medzi kyslíkom karboxylovej skupiny 

a vodíkom aminoskupiny 

c) typickou štruktúrou je dvojvláknová štruktúra vytvorená dvoma polypeptidovými 

reťazcami 

d) typickou štruktúrou je α-helix a β-štruktúra skladaného listu 
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4. Vyberte správne odpovede: 

Terciárna štruktúra bielkovín: 

       a) vyjadruje usporiadanie bielkovín v priestore 

       b)  je vytvorená výlučne kovalentnými väzbami 

       c) pri denaturácii zostáva neporušená 

       d) na jej tvorbe sa zúčastňujú prevažne slabé nekovalentné väzby medzi   

          postrannými reťazcami aminokyselín 

 

5. Vyberte správne odpovede: 

Kvartérna štruktúra bielkovín: 

        a) uplatňuje sa pri usporiadaní bielkovín zložených z viacerých podjednotiek 

        b) je vytvorená výlučne slabými nekovalentnými väzbami 

        c) je u všetkých bielkovín rovnaká 

        d) vzniká len pri bielkovinách zložených zo štyroch podjednotiek 
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Protokol pre pracovný tím „Leucín“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

  

Názov úlohy:  Stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou podľa  

       Soxhlet - Henkela 

Pomôcky: 2 veľké kadičky (250-500 cm
3
), 1 - 2 titračné banky, pipeta, byreta, vzorka   

mlieka= 250 cm
3
.  

Chemikálie: Hydroxid sodný NaOH (c = 0,25 mol.dm
-3

), fenolftaleín. 

Postup práce:  

Pripravte titračnú aparatúru, byretu naplňte hydroxidom sodným. Do titračnej banky 

napipetujte 50 cm
3
 mlieka a 2 cm

3 
fenolftaleínu. Postupne pridávajte po  

1 cm
3
 roztok NaOH a stanovte jeho približnú spotrebu v bode ekvivalencie, kedy sa 

mlieko trvalo zafarbí do slaboružového sfarbenia, ktoré vydrží asi 1 minútu. Toto 

mlieko si uchovajte v kadičke ako referenčnú vzorku. 

Rovnakým spôsobom opakujte titráciu ešte dvakrát a pre výpočet použite priemernú 

spotrebu NaOH, stanovenú pri oboch ďalších meraniach. Titračná kyslosť sa vyjadrí 

v ºSH po prepočte na 100 ml vzorky mlieka (t.j. spotreba NaOH v cm
3
 sa vynásobí 

dvoma). 

 

roztok NaOH 

 

 

vzorka mlieka + fenolftaleín 

 

Výpočet: 

 

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Projekt:  „Bielkoviny – prečo ich telo potrebuje?“ 

Pracovný tím „Alanín“ 

 

Škola: .................................................................  

Trieda: ................................................................ 

Dátum: ............................................................... ...                               

 

Členovia skupiny: ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Počas projektu vypracujte nasledujúce projektové úlohy: 

1. Popíšte princíp a význam denaturácie bielkovín. 

2. Uveďte možné príčiny denaturácie bielkovín. 

3. Popíšte jednotlivé zložené (konjugované) bielkoviny (lipoproteíny, 

glykoproteíny, fosfoproteíny, hemoproteíny, metaloproteíny, nukleoproteíny). 

4. Podľa tvaru rozdeľujeme bielkoviny na fibrilárne a globulárne. Aký je medzi 

nimi rozdiel?  

5. Z hľadiska významu pre človeka popíšte vybrané fibrilárne bielkoviny (kolagén, 

keratín, elastín). 

6. Z hľadiska významu pre človeka popíšte globulárne bielkoviny (albumíny 

a globulíny).  

7. Aké ochorenie sa skrýva pod názvom celiakia? (Čo to vlastne celiakia je? Aké sú 

jej príznaky, formy a možná liečba?) 

 

Dobrovoľná úloha:  

Jogurt je podľa viacerých odborníkov ideálna potravina na dopĺňanie dôležitého 

vápnika, zároveň posilňuje imunitu organizmu a chráni pred stresom. Viete o tom, že 

jogurt sa dá pripraviť aj doma? Vyrobte si jogurt svojpomocne doma a prineste na 

ochutnávku aj svojim spolužiakom, pri záverečnej prezentácii. 
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Rozdeľte si úlohy: 

Čísla 
projektových 

úloh 
Zodpovedná osoba Podpis  

   

   

   

   

 

Odporúčaná literatúra a internetové odkazy pre riešenie teoretickej časti projektu: 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Čársky, J. a kol. : Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1996. 

3. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia.  

Bratislava : SPN,1999. ISBN 80-08-03349-5. 

4. Kotlík, B., Ružičková, K. : Chémia II v kocke pre stredné školy. Organická chémia 

a biochémia. Bratislava : ART AREA, 2002. ISBN 80-88879-97-3. 

5. Proteíny: http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf. 

6. Bielkoviny: http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny2.htm. 

7. Bielkoviny: http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=bielkoviny&page=2. 

8. Relácia Medicína odvysielaná 5.11.2012 na STV 2 s témou: Celiakia. Relácia je dostupná 

na internetovej stránke: http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/ 

archive/116?date=03.09.2012&channel=jednotka. 

  

http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf
http://www.bio-che.szm.com/bielkoviny2.htm
http://www.biopedia.sk/?cat=biokutik&file=bielkoviny&page=2


98 

Pracovný list pre tím „Alanín“ 

1. Vyberte správne odpovede: 

Denaturácia bielkovín: 

         a) môže zahrňovať rozrušenie vodíkových väzieb 

         b) môže zahrňovať rozrušenie hydrofóbnych interakcií 

         c) môže byť spôsobená okyslením prostredia, v ktorom sa bielkovina nachádza 

         d) môže spôsobiť vyzrážanie bielkoviny z roztoku 

         e) je niekedy vratná (reverzibilná) 

 

2. Vyberte správne odpovede: 

Denaturácia bielkovín: 

          a)  predstavuje zmenu fyzikálno-chemických a biologických vlastností bielkoviny 

          b)  primána štruktúra sa nemení 

          c)  zostávajú zachované všetky typy štruktúr 

          d) môže byť zapríčinená rôznymi druhmi žiarenia 

          e)  môže byť zapríčinená vysokou teplotou 

 

3. Vyriešte nasledujúcu tajničku a doplňte vetu: 

Denaturované bielkoviny sú pre ľudský organizmus lepšie ................................ 
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1. Nevyhnutné látky. 
2. Väzba v bielkovinách. 
3. Funkcia bielkovín zabezpečujúca prenos. 
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4. Funkcia globulínov. 
5. Globulárny tvar. 
6. Stavebné jednotky bielkovín. 
7. Bielkovina, ktorá je súčasťou vlasov, nechtov a peria. 
8. Typ sekundárnej štruktúry. 
9. Neesenciálne látky. 
10. Primárna štruktúra bielkovín je zakódovaná v ....... 
11. Globulárne bielkoviny. 

 

4. Do tabuľky vpíšte funkcie jednotlivých bielkovín: 

BIELKOVINA FUNKCIA 

Hemoglobín 
 

Myoglobín 
 

Kazeín 
 

Keratín 
 

Kolagén 
 

Transferín 
 

Feritín 
 

 

5. Ako môže súvisieť štruktúra bielkovín s takými činnosťami ako je 

žehlenie alebo umývanie vlasov? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Protokol pre pracovný tím „Alanín“ 

Dátum vypracovania: .................................... 

 

Názov:  Denaturácia bielkovín vaječného bielka 

Úlohy:  

1. Denaturácia vaječného bielku síranom amónnym. 

2. Denaturácia vaječného bielku síranom meďnatým. 

3. Denaturácia vaječného bielku etanolom. 

4. Denaturácia vaječného bielku silnou kyselinou. 

5. Denaturácia vaječného bielku zmenou teploty. 

Pomôcky: Kadička, lyžička, skúmavky, stojan, držiak na skúmavky, sklená tyčinka, 

vajce. 

Chemikálie: etanol, (NH4)2SO4, CuSO4, koncentrovaná kyselina dusičná. 

Postup práce:  

1. Príprava roztoku vaječného bielka: z vajca oddeľte vaječný bielok  

a rozpusťte ho v kadičke v 100 cm
3
 vody. Vzniknutý roztok prefiltrujte cez vatu 

do kadičky. 

2. Pripravte 5 skúmaviek. Do každej skúmavky odmerajte 3 cm
3
 roztoku 

vaječného bielka. 

3. Do prvej skúmavky pridajte malé množstvo (NH4)2SO4 a zamiešajte.  

4. Do druhej skúmavky pridajte malé množstvo CuSO4 a zamiešajte. 

5. Do tretej skúmavky pridajte 1 cm
3
 etanolu a zamiešajte. 

6. Do štvrtej skúmavky pridajte 1 cm
3 

koncentrovanej kyseliny dusičnej 

a zamiešajte. 

7. Na záver pridajte postupne do všetkých skúmaviek destilovanú vodu 

a zamiešajte. Pozorujte zmeny. 

8. Obsah piatej skúmavky zahrievajte nad kahanom. 
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Pozorovanie a vysvetlenie: 

1. Doplňte tabuľku: 

 Pozorovaná 

zmena 

Zmena po 

pridaní vody 

Denaturácia 

vratná / nevratná 

Pridanie 

(NH4)2SO4 

   

Pridanie CuSO4    

Pridanie etanolu    

Pridanie HNO3 
   

Zahrievanie 

skúmavky 

   

 

2. Vysvetlite prečo v niektorých skúmavkách nastala vratná denaturácia 

a v iných nevratný proces denaturácie. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

  

Záver: 

(Svoje závery uplatnite aj v záverečnej prezentácii projektu. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Použitá literatúra pri príprave učebných materiálov pre žiakov v projektoch:  

„Cukor – nepriateľ či kamarát?“ a „Bielkoviny – prečo ich telo potrebuje?“ 

1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. : Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : 

Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011. 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 

2. Záhradník, P., Kollárová, M. : Prehľad chémie 2. Organická chémia 

a biochémia.  Bratislava : SPN, 1999. 322 s.  ISBN 80-08-03349-5. 

3. Digitálna knižnica pre projektové vyučovanie v chémii. [online]. [cit. 2013-07-

16].  

Dostupné z: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/Index.htm. 

4. Lechová et al. : Prírodné látky v projektovom vyučovaní. Košice : Equilibria, 

2013. 88 s. ISBN 978-80-8143-130-2. 

5. Teplá, M. et al. 2012. Lidský organismus a zdravý životní styl: vzdělávací modul 

chemie : výukový a metodický text : Přírodní vědy a matematika na středních 

školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA. Praha : P3K, 

2012. 60 s. ISBN 978-80-87186-68-8. 

6. Ganajová, M.: 100 chemických experimentov s vybranými potravinami. 1. vyd. 

Košice, 2010. 147 s. ISBN 978-80-89284-64-1. 

7. Kuracina, R., Gerulová, K., Kasalová, I. 2009. Chemické pokusy hravo 

a zaujímavo. Trnava: AlimniPress, 2009. 89 s. ISBN 978-80-8096-097-1. 

8. Ilustračný obrázok – med. [online]. [cit. 2013-07-16].   

Dostupné z: http://www.predajmedu.eu/Med/VceliMed. 

9. Ilustračný obrázok – kocky cukru. [online]. [cit. 2013-07-16].  

Dostupné z: http://www.zdravejedlo.sk/sacharidy. 

10. Ilustračný obrázok – poháre mlieka. [online]. [cit. 2013-07-16].   

Dostupné z: http://babetko.rodinka.sk/vyziva/vyziva-deti/aku-rolu-hra-v-detskej-

strave-mlieko/. 

11. Ilustračný obrázok – rolky papiera. [online]. [cit. 2013-07-20].   

Dostupné z: http://www.gastrobal.sk/index.php?tab=4-0-1. 

12. Ilustračné obrázky – aminokyseliny. [online]. [cit. 2013-07-20].  

Dostupné z: http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/4/cm/aminos 

aeuren.vlu/Page/vsc/de/ch/4/cm/aminosaeuren/prot_as3d.vscml.html.   

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/Index.htm
http://www.predajmedu.eu/Med/VceliMed
http://www.zdravejedlo.sk/sacharidy
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PRÍLOHA G4: Tabuľky hodnotiacich kritérií 

Tab. 1 - Tabuľka hodnotiacich kritérií – PowerPointová prezentácia 
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Tab. 2 - Tabuľka hodnotiacich kritérií - Slovná prezentácia žiaka
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Tab. 3 - Tabuľka hodnotiacich kritérií – Hodnotenie členov skupiny
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Tab. 4 - Tabuľka hodnotiacich kritérií – Sebareflexia – práca v skupine
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PRÍLOHA H1: Vyhodnotenie výstupného vedomostného testu Sacharidy 
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Výsledky meraných parametrov uvádzame v (Tab. 1) 

Tab. 1 - Výsledky výstupného vedomostného testu v ES a KS 

Merané parametre 

Výstupný test pre tému 

SACHARIDY 

ES KS 

Počet riešiteľov testu 25 25 

Aritmetický priemer x (body) 14,76 16,32 

Medián x~  15 17 

Modus 18 18 

Smerodajná odchýlka s 3,32 2,24 

Rozptyl s
2 11,02 5,02 

Variačné rozpätie R (body) 12 9 

Variačný koeficient V [%] 22,49 13,72 

Maximum xmax [%] 95,00 95,00 

Maximum xmax [body] 19 19 

Minimum xmin [%] 35,00 50,00 

Minimum xmin [body] 7 10 

 

Medzi najvyšším a najnižším skóre je rozdiel v obidvoch skupinách približne 10 

bodov. Z toho vyplýva, že súbor žiakov, ktorí riešili testy je viac heterogénny ako 

homogénny (vo výkonoch žiakov sú stredne veľké rozdiely a v súbore sú slabí, dobrí 

a priemerní žiaci).  

Pre lepšie zobrazenie rozloženia dosiahnutých výsledkov u žiakov sme použili 

frekvenčné tabuľky a na základe tabuliek zostrojené grafy, kde hodnoty intervalov aj 

hodnoty, ktoré sa týkajú počtov žiakov uvádzame v percentách. Výsledky uvádzame 

v Tab. 2 a Tab 3. 

Tab. 2 - Frekvenčná tabuľka výstupného testu Sacharidy - ES 

Skóre [%] 0,00-29,90 30,00-49,90 50,00-74,90 75,00-89,90 90,00-100,00 

Známka 5 4 3 2 1 

Počet žiakov 0 2 7 9 7 

Počet žiakov [%] 0,00 8,00 28,00 36,00 28,00 

Priemerná známka 2,16 

Priemerné skóre [%] 73,80  
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Tab. 3 - Frekvenčná tabuľka výstupného testu Sacharidy - KS 

Skóre [%] 0,00-29,90 30,00-49,90 50,00-74,90 75,00-89,90 90,00-100,00 

Známka 5 4 3 2 1 

Počet žiakov 0 0 4 9 12 

Počet žiakov [%] 0,00 0,00 16 36,00 48,00 

Priemerná známka 1,68 

Priemerné skóre [%] 81,60 

 

Z Tab. 2 a Tab. 3 usudzujeme, že skóre, ktoré dosiahli žiaci ES a KS sa výrazne 

nelíši. Rozdiel predstavuje 7,8 %. Medzi výsledkami žiakov sú porovnateľné výsledky. 

Grafické znázornenie počtu výskytov dosiahnutého skóre žiakov 

v experimentálnej a kontrolnej skupine, uvádza Graf 1. 

 

Graf 1 - Výsledky početností žiakov v dosiahnutom skóre výstupného testu Sacharidy  

porovnávajúci ES a KS 

Z grafu 1 môžeme vyčítať, že u väčšiny žiakov experimentálnej aj kontrolnej 

skupiny sa úspešnosť riešenia úloh pohybovala v druhej polovici skóre od 50 do 100%. 

64 % žiakov v ES malo skóre vyššie ako je priemerné. 

Po štatistickom vyhodnotení sme sa zamerali na obsahovú analýzu jednotlivých 

položiek testu. Zaujímal nás index obťažnosti P, pri výpočte ktorého sme vychádzali z 

údajov o počte správne vyriešených úloh: 
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kde:  

sn - je počet žiakov, ktorí odpovedali správne (za vyriešenie úlohy im bol pridelený maximálny   

       počet bodov) 

 n - je celkový počet žiakov v testovanej skupine, n = 25  (Bernátová, 2003). 

 V grafoch 2 a 3 uvádzame percentuálnu úspešnosť pre jednotlivé úlohy 

výstupného testu. 

 

Graf 2 - Porovnanie indexu obťažnosti úloh č. 1 - 10 výstupného testu Sacharidy ES - KS 

 

Graf 3 - Porovnanie indexu obťažnosti úloh č. 11 - 20 výstupného testu Sacharidy ES - KS 
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Najväčšie rozdiely (nad 20 %) v úspešnosti otázok v kontrolnej skupine oproti 

experimentálnej skupine boli v otázkach 10, 12, 16, 17, 18, 19. Tieto otázky sa týkajú 

chemických vlastností sacharidov a žiaci sa v nich stretli s novými pojmami ako je 

racemát, enantioméry, poloacetálový hydroxyl, hydrolýza disacharidov.   

Žiaci sa s týmito pojmami stretli aj pri tradičnej, aj pri projektovej výučbe, jedná 

sa však o veľmi odborné pojmy, ktoré si vyžadujú hlbšie a podrobnejšie vysvetľovanie, 

čo projektová metóda natoľko neumožňuje. Žiakom tak chýba systematickosť v učení. 
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PRÍLOHA H2: Vyhodnotenie výstupného vedomostného testu Bielkoviny 
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Výsledky meraných parametrov uvádzame v Tab. 1. 

Tab. 1 - Výsledky výstupného vedomostného testu v ES a KS 

Merané parametre 

Výstupný test pre tému 

BIELKOVINY 

ES KS 

Počet riešiteľov testu 25 25 

Aritmetický priemer x (body) 14,64 15,96 

Medián x~  15 17 

Modus 15 18 

Smerodajná odchýlka s 3,30 2,89 

Rozptyl s
2 10,89 8,35 

Variačné rozpätie R (body) 13 12 

Variačný koeficient V [%] 22,54 18,10 

Maximum xmax [%] 95,00 95,00 

Maximum xmax [body] 19 19 

Minimum xmin [%] 30,00 35,00 

Minimum xmin [body] 6 7 

 

Medzi najvyšším a najnižším skóre je rozdiel v obidvoch skupinách približne 13 

bodov. Z toho vyplýva, že súbor žiakov, ktorí riešili testy je viac heterogénny ako 

homogénny (vo výkonoch žiakov sú stredne veľké rozdiely a v súbore sú slabí, dobrí 

a priemerní žiaci). 

Pre lepšie zobrazenie rozloženia dosiahnutých výsledkov u žiakov sme použili 

frekvenčné tabuľky a na základe tabuliek zostrojené grafy, kde hodnoty intervalov aj 

hodnoty, ktoré sa týkajú počtov žiakov, uvádzame v percentách. Výsledky uvádzame 

v Tab. 2 a Tab 3.  

Tab. 2 - Frekvenčná tabuľka výstupného testu Bielkoviny - ES 

Skóre [%] 0,00-29,90 30,00-49,90 50,00-74,90 75,00-89,90 90,00-100,00 

Známka 5 4 3 2 1 

Počet žiakov 0 1 8 9 7 

Počet žiakov [%] 0,00 4,00 32,00 36,00 28,00 

Priemerná známka 2,12 

Priemerné skóre [%] 73,20 

 

  



114 

Tab. 3 - Frekvenčná tabuľka výstupného testu Bielkoviny - KS 

Skóre [%] 0,00-29,90 30,00-49,90 50,00-74,90 75,00-89,90 90,00-100,00 

Známka 5 4 3 2 1 

Počet žiakov 0 1 3 10 11 

Počet žiakov [%] 0 4,00 12,00 40,00 44,00 

Priemerná známka 1,76 

Priemerné skóre [%] 79,80 

 

Z Tab. 2 a Tab. 3 vidieť, že síce dosiahnuté skóre 79,80 % vo výstupnom teste je 

vyššie u žiakov kontrolnej skupiny, no od skóre 73,20 % žiakov experimentálnej 

skupiny, sa výrazne nelíši. Rozdiel predstavuje 6,6 %, čo je lepší výsledok ako pri 

vedomostnom teste zo Sacharidov. Priemerná známka dosiahnutých výkon žiakov 

nebola výrazne horšia. Vo výkonoch žiakov boli porovnateľné rozdiely. 

Grafické znázornenie počtu výskytov dosiahnutého skóre žiakov študijného 

odboru v experimentálnej a kontrolnej skupine, uvádza Graf 1. 

 

Graf 1 - Výsledky početností žiakov v dosiahnutom skóre výstupného testu pre tému Bielkoviny 

porovnávajúci ES a KS 

 

Po štatistickom vyhodnotení sme sa zamerali na obsahovú analýzu jednotlivých 

položiek testu. Zaujímal nás index obťažnosti P, pri výpočte ktorého sme vychádzali z 

údajov o počte správne vyriešených úloh: 
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kde:  

sn - je počet žiakov, ktorí odpovedali správne (za vyriešenie úlohy im bol pridelený maximálny      

       počet bodov) 

 n - je celkový počet žiakov v testovanej skupine, n = 25  (Bernátová, 2003). 

 V grafoch 2 a 3 uvádzame percentuálnu úspešnosť pre jednotlivé úlohy 

výstupného testu. 

 

Graf 2 - Porovnanie indexu obťažnosti úloh č. 1 - 10 výstupného testu Bielkoviny ES - KS 

 

Graf 3 - Porovnanie indexu obťažnosti úloh č. 11 - 20 výstupného testu Bielkoviny ES - KS 
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Pri vedomostnom teste pre tému Bielkoviny boli najväčšie rozdiely (nad 20 %) v 

úspešnosti otázok v kontrolnej skupine oproti experimentálnej skupine v otázkach 2, 10, 

19. Tieto otázky sa týkajú acidobázických vlastností aminokyselín, vzorcov 

aminokyselín a znázorňovaniu schémy primárnej štruktúry. Ide o vedomostí, ktoré si 

vyžadujú opakované precvičovanie, čo projektová metóda neumožňuje. 

 

Tab. 4 - Vyhodnocovacia tabuľka výstupných vedomostných testov v ES a KS
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PRÍLOHA I: Vyhodnotenie vedomostných testov pre trvácnosť vedomostí 
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Tab. 1 - Vyhodnocovacia tabuľka vedomostných testov pre trvácnosť vedomostí v ES a KS 
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Tab. 2 - Vyhodnocovacia tabuľka – porovnanie počtov bodov z výstupných vedomostných testov a testov 

pre trvácnosť vedomostí v ES a KS 
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PRÍLOHA J: Vyhodnotenie dotazníka na zistenie postojov a názorov žiakov 

na prírodovedné predmety po výučbe s projektovou metódou 
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Respondenti svoje názory k výrokom 1 – 16, vyjadrili krížikom na štvorstupňovej škále:  

1b 2b 3b 4b 

nesúhlasím 
slabo 

nesúhlasím 

slabo 

súhlasím 
súhlasím 

 

Analýza výroku 1 

1. Prírodovedné predmety sú náročnejšie ako ostatné predmety v škole. 

Tab. 1 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 1 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 

Nesúhlasím 1 4,17 1 4,00 

Slabo nesúhlasím 4 16,67 2 8,00 

Slabo súhlasím 11 45,83 17 68,00 

Súhlasím 8 33,33 5 20,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 1 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 1, či sú pre nich prírodovedné predmety náročné 

 

Analýza výroku 2 

2. Prírodovedné predmety sú zaujímavé. 

Vyhodnocovaciu tabuľku pre analýzu výroku 2 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne 

spracovanie údajov – v podkapitole 4.8.2.3 Štatistická verifikácia hypotézy H3. 
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Graf 2 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 2, či sú prírodovedné predmety zaujímavé 

Analýza výroku 3 

3. Prírodovedné predmety sú pre mňa celkom jednoduché. 

Tab. 2 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 3 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 3 12,20 3 12,00 

Slabo nesúhlasím 12 50,00 16 64,00 

Slabo súhlasím 7 29,17 5 20,00 

Súhlasím 2 8,33 1 4,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 3 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 3, či sú prírodovedné predmety jednoduché 
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Analýza výroku 4 

4. Prírodovedné predmety mi ukázali nové a zaujímavé zamestnania. 

Tab. 3 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 4 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 3 12,50 2 8,00 

Slabo nesúhlasím 7 29,17 14 56,00 

Slabo súhlasím 10 41,67 5 20,00 

Súhlasím 4 16,67 4 16,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 4 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 4, či prírodovedné predmety ponúkajú zaujímavé 

zamestnania 

Analýza výroku 5 

5. Prírodovedné predmety mám radšej ako väčšinu ostatných predmetov. 

Vyhodnocovaciu tabuľku pre analýzu výroku 5 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne 

spracovanie údajov – v podkapitole 4.8.2.3 Štatistická verifikácia hypotézy H3. 
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Graf 5 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 5, či prírodovedné predmety obľubujú viac ako 

ostatné predmety 

Analýza výroku 6 

6. Myslím si, že by sa všetci žiaci mali učiť v škole prírodovedné predmety. 

Tab. 4 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 6 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 4 16,67 5 20,00 

Slabo nesúhlasím 7 29,17 9 36,00 

Slabo súhlasím 7 29,17 8 32,00 

Súhlasím 6 25,00 2 8,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 6 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 6, či by sa prírodovedné predmety mali učiť všetci 

žiaci 
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Analýza výroku 7 

7. To, čo sa naučím v škole v prírodovedných predmetoch, mi pomôže 

v každodennom živote. 

Vyhodnocovaciu tabuľku pre analýzu výroku 7 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne 

spracovanie údajov – v podkapitole 4.8.2.3 Štatistická verifikácia hypotézy H3. 

 

Graf 7 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 7,  prírodovedné predmety pomáhajú 

v každodennom živote 

Analýza výroku 8 

8. Myslím si, že prírodovedné predmety, ktoré sa učím v škole, mi pomôžu 

nájsť lepšie zamestnanie. 

Tab. 5 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 8 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 0 0,00 5 20,00 

Slabo nesúhlasím 13 54,17 10 40,00 

Slabo súhlasím 8 33,33 7 28,00 

Súhlasím 3 12,50 3 12,50 

Σ / [%] 24 100 25 100 
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Graf 8 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 8,  prírodovedné predmety pomáhajú nájsť lepšie 

zamestnanie 

Analýza výroku 9 

9. Vďaka prírodovedným predmetom som kritickejší a skeptickejší. 

Tab. 6 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 9 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 2 8,33 3 12,00 

Slabo nesúhlasím 11 45,83 17 68,00 

Slabo súhlasím 7 29,17 3 12,00 

Súhlasím 4 16,67 2 8,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 9 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 9,  vďaka prírodovedným predmetom sú 

kritickejší a skeptickejší 
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Analýza výroku 10 

10. Vďaka prírodovedným predmetom viem lepšie nájsť odpovede na veci 

(deje), ktoré si zatiaľ nedokážem vysvetliť. 

Tab. 7 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 10 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 1 4,17 2 8,00 

Slabo nesúhlasím 4 16,67 5 20,00 

Slabo súhlasím 11 45,83 13 52,00 

Súhlasím 8 33,33 5 20,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 10 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 10, či  prírodovedné predmety dokážu nájsť 

odpovede na veci a deje, ktoré sú pre nich zatiaľ nevysvetliteľné 

Analýza výroku 11 

11. Vďaka prírodovedným predmetom rád spoznávam prírodu. 

Tab. 8 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 11 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 3 12,50 4 16,00 

Slabo nesúhlasím 5 20,83 11 44,00 

Slabo súhlasím 11 45,83 8 32,00 

Súhlasím 5 20,83 2 8,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 
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Graf 11 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 11,  vďaka prírodovedným predmetom radi 

spoznávajú prírodu 

Analýza výroku 12 

12. Prírodovedné predmety mi ukázali ako dôležitá je veda pre náš spôsob 

života. 

Vyhodnocovacia tabuľka pre analýzu výroku 12 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne 

spracovanie údajov – v podkapitole 4.8.2.3 Štatistická verifikácia hypotézy H3. 

 

Graf 12 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 12,  či im prírodovedné predmety ukázali aká je 

veda dôležitá 
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Analýza výroku 13 

13. Prírodovedné predmety ma naučili ako sa mám lepšie starať o svoje 

zdravie. 

Vyhodnocovacia tabuľka pre analýzu výroku 13 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne 

spracovanie údajov – v podkapitole 4.8.2.3 Štatistická verifikácia hypotézy H3. 

 

Graf 13 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 13,  prírodovedné predmety ich naučili ako sa 

starať o svoje zdravie 

Analýza výroku 14 

14. Chcel by som sa stať vedcom. 

Tab. 9 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 14 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 

Vyjadrenie  

v % 

Počet  

odpovedí 

Vyjadrenie  

v % 

Nesúhlasím 11 45,83 11 44,00 

Slabo nesúhlasím 8 33,33 6 24,00 

Slabo súhlasím 3 12,50 2 8,00 

Súhlasím 2 8,33 6 24,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 
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Graf 14 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 14,  či by sa chceli stať vedcami 

Analýza výroku 15 

15. Chcel by som mať v škole viac prírodovedných predmetov. 

Tab. 10 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 15 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 4 16,67 11 44,00 

Slabo nesúhlasím 5 20,83 6 24,00 

Slabo súhlasím 4 16,67 6 24,00 

Súhlasím 11 45,83 2 8,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 15 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 15,  či by  chceli mať v škole viac 

prírodovedných predmetov 
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Analýza výroku 16 

16. Chcel by som pracovať v oblasti technológií. 

Tab. 11 - Analýza odpovedí žiakov na výrok 16 

Škála 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Počet  

odpovedí 
Vyjadrenie  

v % 
Nesúhlasím 7 29,17 7 28,00 

Slabo nesúhlasím 7 29,17 8 32,00 

Slabo súhlasím 7 29,17 8 32,00 

Súhlasím 3 12,50 2 8,00 

Σ / [%] 24 100 25 100 

 

 

Graf 16 - Vyjadrenia názorov žiakov ES a KS na výrok 16,  či by chceli pracovať v oblasti technológií
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Tab. 12 - Vyhodnocovacia tabuľka dotazníka na zistenie postojov a názorov žiakov na prírodovedné predmety po výučbe projektovou metódou
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PRÍLOHA K: Vyhodnotenie dotazníka na zistenie postojov a názorov žiakov 

na projektové vyučovanie 
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Respondenti vyjadrili svoje postoje krížikom na päťstupňovej škále:  

 určite áno   skôr áno   neviem   skôr nie   určite nie 

 

Analýza položky 1 

1. Zaujíma Ťa predmet chémia? 

Tab. 1 - Analýza odpovedí žiakov na položku 1 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 7 28,00 

Skôr áno 11 44,00 

Neviem 1 4,00 

Skôr nie 4 16,00 

Určite nie 2 8,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 1 - Vyjadrenia záujmu k predmetu chémia u žiakov experimentálnej skupiny 
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Analýza položky 2 

2. Zaujala Ťa práca na školských projektoch? 

Tab. 2 - Analýza odpovedí žiakov na položku 2 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 18 72,00 

Skôr áno 6 24,00 

Neviem 1 4,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

Grafické znázornenie vyjadrení názorov žiakov experimentálnej skupiny, pri 

položke 2 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne spracovanie údajov – v podkapitole 

4.8.2.4 Štatistická verifikácia hypotézy H4. 

 

Analýza položky 3 

3. Myslíš si, že projektové vyučovanie je zaujímavejšie ako bežné vyučovanie? 

Tab. 3 - Analýza odpovedí žiakov na položku 3 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 22 88,00 

Skôr áno 3 12,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

Grafické znázornenie vyjadrení názorov žiakov experimentálnej skupiny, pri 

položke 3 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne spracovanie údajov – v podkapitole 

4.8.2.4 Štatistická verifikácia hypotézy H4. 
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Analýza položky 4 

4. Chcel(a) by si sa učiť chémiu projektovým vyučovaním viac ako doteraz?  

Tab. 4 - Analýza odpovedí žiakov na položku 4 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 18 72,00 

Skôr áno 7 28,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

Grafické znázornenie vyjadrení názorov žiakov experimentálnej skupiny, pri 

položke 4 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne spracovanie údajov – v podkapitole 

4.8.2.4 Štatistická verifikácia hypotézy H4. 

 

Analýza položky 5 

5. Odporúčal(a) by si používať projektové vyučovanie aj v iných predmetoch? 

Tab. 5 - Analýza odpovedí žiakov na položku 5 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 16 64,00 

Skôr áno 9 36,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

Grafické znázornenie vyjadrení názorov žiakov experimentálnej skupiny, pri 

položke 5 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne spracovanie údajov – v podkapitole 

4.8.2.4 Štatistická verifikácia hypotézy H4. 
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Analýza položky 6 

6. Myslíš si, že vedomosti, ktoré si získal(a) počas riešenia projektu si ľahšie 

zapamätáš? 

Tab. 6 - Analýza odpovedí žiakov na položku 6 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 20 80,00 

Skôr áno 5 20,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

Grafické znázornenie vyjadrení názorov žiakov experimentálnej skupiny, pri 

položke 6 uvádzame v Kapitole 4.8.2 Sekundárne spracovanie údajov – v podkapitole 

4.8.2.4 Štatistická verifikácia hypotézy H4. 

 

Analýza položky 7 

7. Odkiaľ si získaval(a) informácie – poznatky potrebné pre riešenie  

Vášho projektu? (môžeš označiť aj viac možností) 

  Odborné knihy    Školská učebnica   Internet 

  Časopisy    Učiteľ     

  Odborník z praxe   Odborná prednáška   Iné 

Tab. 7 - Analýza odpovedí žiakov na položku 7 

Možnosti 

odpovedí 

Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Odborné knihy 10 40,00 

Časopisy 4 16,00 

Odborná 

prednáška 
2 8,00 

Školská učebnica 
14 56,00 

Učiteľ 12 48,00 

Internet 24 96,00 

Odborník  

z praxe 
1 4,00 

Iné 1 4,00 
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Graf 2 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, odkiaľ získavali potrebné informácie k 

projektu 

Analýza položky 8 

8. V ktorých programoch si sa počas práce na projekte zdokonalil(a)? 

  Microsoft Word (písaný text) 

  Microsoft Excel (tabuľky, grafy, diagramy, ...) 

  PowerPoint ( prezentácia) 

 Iné (práca s fotoaparátom, kamerou, úprava fotiek, ...) 

Tab. 8 - Analýza odpovedí žiakov na položku 8 

Možnosti odpovedí 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Microsoft Word 
(písaný text) 

12 48,00 

Microsoft Excel 
(tabuľky, grafy, diagramy) 

4 16,00 

PowerPoint 
(prezentácia) 

22 88,00 

Iné (práca 
s fotoaparátom, kamerou, 
úprava fotiek ..) 

13 52,00 

 

40,00% 

16,00% 

8,00% 

56,00% 

48,00% 

96,00% 

4,00% 4,00% 

Odkiaľ si získaval(a) informácie – poznatky, potrebné pre 

riešenie Vášho projektu? 

Odborné knihy

Časopisy

Odborná prednáška

Školská učebnica

Učiteľ

Internet

Odborník z praxe

Iné
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Graf 3 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, v ktorých programoch sa počas projektu 

zdokonalili 

Analýza položky 9 

9. Majú podľa Tvojho názoru chemické poznatky, ktoré si získal(a) v 

priebehu Vašej projektovej práce význam pre Tvoj život? 

Tab. 9 - Analýza odpovedí žiakov na položku 9 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 15 60,00 

Skôr áno 8 32,00 

Neviem 1 4,00 

Skôr nie 1 4,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 4 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či poznatky z projektového vyučovania 

majú význam pre ich život 

48,00% 

16,00% 

88,00% 

52,00% 

V ktorých programoch si sa počas práce na projekte 

zdokonalil(a)?  
Microsoft Word

(písaný text)

Microsoft Excel

(tabuľky, grafy,

diagramy)

PowerPoint

(prezentácia)

Iné (práca

s fotoap.,  kamerou,

úprava fotiek ..)

60,00% 

32,00% 

4,00% 4,00% 

Majú podľa Tvojho názoru chemické poznatky, ktoré si 

získal(a) v priebehu Vašej projektovej práce význam pre 

Tvoj život? 

Určite áno

Skôr áno

Neviem

Skôr nie
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Analýza položky 10 

10.  Pomohla Ti práca na projekte ozrejmiť niečo z Tvojho okolia? 

Tab. 10 - Analýza odpovedí žiakov na položku 10 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 10 40,00 

Skôr áno 13 52,00 

Neviem 1 4,00 

Skôr nie 1 4,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 5 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či im práca na projekte ozrejmila  

niečo z okolia 

Analýza položky 11 

11.  Si so svojou prácou na projekte spokojný(á)? 

Tab. 11 - Analýza odpovedí žiakov na položku 11 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 15 60,00 

Skôr áno 10 40,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

40,00% 

52,00% 

4,00% 4,00% 

Pomohla Ti práca na projekte ozrejmiť niečo z Tvojho 

okolia?  

Určite áno

Skôr áno

Neviem

Skôr nie
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Graf 6 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či sú s pracou na projekte spokojní 

Analýza položky 15 

15.  Myslíš si, že projektové práce pomohli k rozvoju Tvojich vedomostí, 

zručností a sociálnych interakcií? 

Tab. 12 - Analýza odpovedí žiakov na položku 15 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 20 80,00 

Skôr áno 5 20,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 7 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či projektové práce pomohli k rozvoju ich 

vedomostí a zručností 

 

60,00% 

40,00% 

Si so svojou prácou na projekte spokojný(á)? 

Určite áno

Skôr áno

80,00% 

20,00% 

Myslíš si, že projektové práce pomohli k rozvoju Tvojich 

vedomostí, zručností a sociálnych interakcií? 

Určite áno

Skôr áno



142 

Analýza položky 16 

16.  Vyhovovala Ti práca v skupine počas projektu? 

Tab. 13 - Analýza odpovedí žiakov na položku 16 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 18 72,00 

Skôr áno 6 24,00 

Neviem 1 4,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 8 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny na prácu v skupine 

 

Analýza položky 17 

17. Zúčastnil(a) by si sa na ďalšom podobnom projekte, ak sa bude 

organizovať? 

Tab. 14 - Analýza odpovedí žiakov na položku 17 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Určite áno 20 80,00 

Skôr áno 5 20,00 

Neviem 0 0,00 

Skôr nie 0 0,00 

Určite nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

72,00 % 

24,00 % 

4,00 % 

Vyhovovala Ti práca v skupine počas projektu?   

Určite áno

Skôr áno

Neviem
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Graf 9 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či by sa ešte chceli zúčastniť na podobnom 

projekte 

Analýza položky 18 

18. Hodiny, kde sme realizovali projektové práce som zažil: 

 prvýkrát 

 už som ich realizoval/(a) v inom na vyučovacom predmete ..................................... 

Tab. 15 - Analýza odpovedí žiakov na položku 18 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Prvýkrát 6 24,00 

Už som ich 

realizoval/(a)  
19 76,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 10 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či poznali projektové vyučovanie 

80,00% 

20,00% 

Zúčastnil(a) by si sa na ďalšom podobnom projekte, ak sa 

bude organizovať? 

Určite áno

Skôr áno

24,00% 

76,00% 

Hodiny, kde sme realizovali projektové práce som zažil: 

Prvýkrát

Už som ich

realizoval/(a)
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Analýza položky 19 

19.  Pri realizácií projektových prác sa mi zdal predmet chémia zaujímavejší: 
 

Tab. 16 - Analýza odpovedí žiakov na položku 19 

Škála 
Experimentálna skupina 

Počet odpovedí Vyjadrenie v % 

Áno    24 96,00 

Neviem 1 4,00 

Nie 0 0,00 

 Σ / [%] 25 100 

 

 

Graf 11 - Vyjadrenia názorov žiakov experimentálnej skupiny, či projektové vyučovanie zatraktívnil 

predmet chémia 

Názory žiakov na projektové vyučovanie sme zisťovali aj otvorenými otázkami, 

v ktorých sa mohli žiaci písomne vyjadriť, čo sa im na projektovom vyučovaní najviac 

páčilo a naopak čo sa im nepáčilo. 

Analýza položky 12 a 14 

12. Čo sa Ti na projektovom vyučovaní najviac páčilo? 

14. Napíš vlastnými slovami čo Ti práca na projekte dala. 

Na uvedené otázky sme dostali množstvo rôznych odpovedí. Najčastejšie 

odzneli odpovede, ktoré kladne hodnotili projektové vyučovanie a to v súvislosti, že 

nešlo o tradičné vyučovanie (výklad nového učiva, písanie poznámok a učenia sa 

naspamäť), ale o novú, zaujímavú a zábavnejšiu formu učenia sa. Žiakom vyhovovala 

96,00% 

4,00% 

Pri realizácií projektových prác sa mi zdal predmet chémia 

zaujímavejší: 

Áno

Neviem
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skupinová práca i to, že nové informácie sa dozvedeli od svojich spolužiakov. Tiež 

vyjadrili spokojnosť s tým, že  sami a po svojom prezentovali výsledky svojej práce. 

V ďalšej časti prezentujeme niektoré vyjadrenia žiakov zapojených do projektového 

vyučovania, ktoré napomáhajú k rozvoju ich kľúčových kompetencií: 

 Komunikačné kompetencie 

Pri práci na projekte v skupine a pri jeho prezentácii sa žiaci učia formulovať svoje 

myšlienky, vyjadrovať sa výstižne a kultivovane v písomnom a ústnom prejave. Učia sa 

načúvať druhým, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, argumentovať. Pracujú  

s rôznymi zdrojmi informácií (časopisy, internet), učia sa v nich orientovať, triediť ich  

a vyberať podstatné. Učia sa vedieť prezentovať sami seba a výsledky svojej práce na 

verejnosti. 

Konkrétne názory žiakov, ktorí realizovali projekt: 

- super bolo, že som využil svoju kreativitu a „oprášil“ svoje rečnícke schopnosti, 

- zdokonalila som sa v prednášaní pred inými ľuďmi, 

- dozvedeli sme sa zaujímavosti prostredníctvom prezentácii spolužiakov, 

- mala som priestor sama prezentovať, tým som sa naučila veci, ktoré využijem aj 

v budúcnosti, páčil sa my aj ten iný spôsob výučby, 

- páčilo sa mi vystupovať pred spolužiakmi a profesorom. 

 Kompetencie k učeniu a celoživotnému učeniu sa 

Projektové vyučovanie umožňuje popri poznaniu rôznych metód učenia aj riadenie 

vlastného učenia sa. Podporuje v žiakoch chuť samostatne sa vzdelávať súčasne  

v rôznych oblastiach, ktorých sa projekt dotýka. Pri práci na projekte žiaci uvádzajú 

veci do súvislosti, pozorujú, vyslovujú svoje závery experimentujú, porovnávajú 

výsledky, kriticky posudzujú a vyvodzujú závery pre využitie získaných výsledkov.  

Konkrétne názory  žiakov, ktorí realizovali projekt: 

- pri projekte si získané informácie lepšie zapamätáme, lebo sú prezentované 

zaujímavejšou formou a podané rečou študenta, ktorá je pre nás niekedy 

zrozumiteľnejšie, 

- mne sa páčilo, že hodiny boli zaujímavejšie, viac som si z nich zapamätala ako 

pri bežnom výklade učiva, oživilo to hodiny chémie, nikto sa nenudil, 

- naučila som sa získavať vedomosti bez učiteľa, 

- nemuseli sme sa nič „bifliť“ naspamäť, 

- páčilo sa mi získavanie informácií novým spôsobom, 

- do výučby sme sa zapájali aj my, 

- podľa mňa by takto mohli prebiehať aj ostatné hodiny. 
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 Kompetencie riešiť problémy 

Projekt v sebe zahrňuje problém, ktorým sa žiaci pri práci zaoberajú, hľadajú 

informácie pre rôzne spôsoby jeho riešenia, skúmajú a aplikujú postupy pri riešení 

podobných situácií. V priebehu prírodovedného, zvlášť chemického vzdelávania, 

rozpoznávajú špecifické problémy napr. v rámci experimentálnych činností, 

pozorovania, merania, či matematického vyhodnocovania a diskusiu výsledkov. Pri 

prezentácii riešení žiaci obhajujú tieto riešenia a rozhodnutia. 

Konkrétne názory  žiakov, ktorí realizovali projekt: 

- získali sme schopnosť triediť informácie, spracovať text, zapojiť kreativitu, 

- hodiny neboli len o dlhom písaní a učení sa veci naspamäť, ale riešili sme aj 

rôzne úlohy – napr. prečo môže kocka cukru horieť? 

 Kompetencie sociálne a personálne 

Žiaci pracujú v skupine, vytvárajú si pravidlá práce v tíme, spolupracujú pri riešení 

čiastkových úloh, poznávajú a plnia rôzne roly. Podieľajú sa na vytváraní príjemnej 

atmosféry na základe ohľaduplnosti a úcty. V prípade potreby poskytujú pomoc alebo  

o ňu požiadajú. Práca na projekte si priamo vyžaduje diskusiu a spoluprácu pri riešení 

danej úlohy, rešpektovanie rôznych hľadísk.  

Konkrétne názory žiakov, ktorí realizovali projekt: 

- veľmi sa mi páčilo, že  pracoval spolu celý kolektív, 

- zlepšila sa moja spolupráca so spolužiakmi, 

- super bola spolupráca s kolektívom, 

- lepšie som spoznal svojich spolužiakov. 

 Kompetencie pracovné a kompetencie smerujúce k iniciatívnosti  

a podnikavosti 

Práca na projekte si vyžaduje zvládnutie experimentálnych činností a činností, ktoré 

súvisia s dodržiavaním pravidiel bezpečnosti práce. V mnohých prípadoch sa rozvíja aj 

praktické využitie získaných vedomostí. 

Konkrétne názory žiakov, ktorí realizovali projekt: 

-  pri laboratórnych prácach som si to mohla aj vyskúšať a sledovať priebeh, 

- veľmi sa mi páčili laboratórne práce, 

- naučila som sa nové poznatky o rôznych ochoreniach a prevencii, čo obsahujú 

niektoré potraviny, čo je zdravé a čo nie. 

 Kompetencie uplatňovať matematické myslenie a prírodovedné myslenie  

a poznávanie v oblasti vedy a techniky 

V projektovom vyučovaní využívajú žiaci matematické myslenie na riešenie 

praktických problémov v každodenných situáciách. Pri vyhodnocovaní prírodovedných 

projektových prác žiaci využívajú základné poznatky zo štatistiky, vzorce, modely, 
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diagramy, grafy, tabuľky. Vyhľadávajú potrebné informácie z rôznych zdrojov, učia sa 

ich triediť a hodnotiť, porovnávať s údajmi v tabuľkách apod. V chémii sa učia aj 

základom práce s odborným softvérom, napr. pri elektronickom zápise vzorcov 

chemických zlúčenín, alebo pri matematickom zápise rovníc chemických reakcií, 

fyzikálnych vzorcov, vzťahov apod.  

 Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

Pri projektovom vyučovaní žiak vyhľadáva, zhromažďuje, triedi, posudzuje  

a využíva informácie, k čomu mu napomáhajú informačno-komunikačné technológie. 

Nadobúda schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať 

informácie v textovej aj grafickej podobe. Pri tvorbe výstupov z projektov využíva 

textové a tabuľkové procesory. Je schopný nahrávať zvuky a videá na tvorbu 

videozáznamov (programy, v ktorých za žiaci zdokonalili uvádzame pri analýze 

položky 8). 

Konkrétne názory žiakov, ktorí realizovali projekt: 

- poznatky sme vyhľadávali sami na internete, 

- zdokonalila som sa v niektorých programoch na PC, 

- pracovali sme s internetom, vyhľadávali informácie z viacerých zdrojov a tak 

som si ľahšie zapamätala poznatky, 

- museli sme do prezentácie dať aj fotky a tak sme veľa fotili – hlavne  

v laboratóriu, 

- zlepšila som sa v PowerPointe. 

Analýza položky 13 

Čo sa Ti na projektovom vyučovaní nepáčilo? 

Konkrétne názory žiakov, ktorí realizovali projekt: 

- nie vždy mali všetci zo skupiny poobede čas a preto sme často komunikovali len 

cez internet, ale inak to bolo veľmi dobre, 

- niektorí členovia skupiny sa nezapájali do riešenia projektu a pri tvorbe 

prezentácie, 

- málo času v laboratóriu, 

- problémy s technikou, 

- trochu časovo náročnejšie ako bežná príprava na hodinu, 

-  problémy s PowerPointom, 

- celé to bolo super.  
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PRÍLOHA L: Vyhodnotenie žiackych esejí
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Žiak po absolvovaní projektového vyučovania má vedieť prezentovať získane 

vedomosti, skúsenosti aj v písomnej forme, kde prejaví kritické myslenie, hodnotiace 

myslenie a zaujme vlastný postoj. Žiaci by mali vnímať súvislosti medzi svojim 

správaním a jeho dopadom na vlastné zdravie. 

Jedným z našich cieľov bolo zistiť či projektové vyučovanie rozvíja vedecké 

kompetencie, prostredníctvom literárnej formy – eseje. Od žiakov sme očakávali, že 

budú samostatne uvažovať, vyslovovať svoj názor na rozoberanú problematiku 

a objektívne ho argumentovať. 

 Kritéria hodnotenia eseje sme rozdelili do dvoch oblastí: Vedomosti 

a Argumentácia (vyjadrovanie myšlienok). Námetom na vytvorenie kritérií nám boli 

rôzne práce zaoberajúce sa hodnotením esejí v prírodovednom vzdelávaní (Dzurišinová, 

2012; Watson, 2010; Košťálová – Straková, 2008). V nasledujúcej časti uvádzame 

kritéria podľa ktorých sme žiacke eseje hodnotili. 

 Vedomosti 

Sledovali sme počet základných odborných pojmov k danej problematike a ich 

správnosť. Výroky, v ktorých žiak prejavil vedomosť sme vyznačili a vyhodnotili. 

Vychádzali sme s cieľov projektového vyučovania, zameraných na vedomosti. 

Tab. 1 - Kritéria hodnotenia eseje 

Výborný výkon Veľmi dobrý výkon Základný výkon 

Vedomosti 

Žiak používa rôzne údaje, 

urobí presnú analýzu, 

použije aspoň 3 odborné 

pojmy k téme, využíva 

všeobecné poznatky 

z chémie, ktoré uvádza bez 

chýb. 

Žiak urobí čiastočnú 

analýzu, v ktorej má  určite 

nepresnosti, prezentuje len 

základne poznatky, použije 

nanajvýš 2 odborné pojmy, 

poznatky z chémie 

nepoužíva dostatočne a má 

v nich chyby. 

Žiak sa zameral na 

niekoľko vybraných 

údajov, v ktorých ma 

nepresnosti, vyjadruje sa 

veľmi stručne a nepoužíva 

odborné pojmy, chýbajú 

poznatky z chémie. 
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Žiaci najčastejšie uvádzali tieto poznatky: 

K sacharidom: 

- Sacharidy sú súčasťou rastlinných a živočíšnych buniek a slúžia ako hlavný 

zdroj energie. 

- Sacharidy sú najrozšírenejšie organické látky v prírode. 

- Sú tvorené v zelených rastlinách fotosyntézou oxidu uhličitého a vody. 

- Sacharidy sa rozdeľujú na jednoduché a zložité uhľovodíky. 

- Monosacharidy sú biele kryštalické látky, sladkej chuti. 

- Polysacharidy sú najrozšírenejšie sacharidy v prírode. 

- Odporúčaná dávka v strave je asi 55-65% z celkového energetického príjmu. 

- Najvýznamnejším jednoduchým sacharidom je glukóza. 

- Mozog dospelej osoby spotrebuje približne 140g glukózy. 

- Celulóza je najdôležitejšou stavebnou látkou rastlín. 

K bielkovinám: 

- Bielkoviny sú biomakromolekulové látky, ktoré sa skladajú z aminokyselín. 

- Bielkoviny sú základnými stavebnými zložkami organizmov. 

- V živočíšnom organizme tvoria až 80% zo všetkých prítomných látok. 

- Jednotlivé aminokyseliny sú v navzájom spojené peptidovou väzbou. 

- Sú základnou stavebnou zložkou, ale vykonávajú aj iné dôležité funkcie, ako 

napríklad prenášanie kyslíka hemoglobínom. 

- Esenciálne bielkoviny si organizmus nedokáže syntetizovať a musí ich prijímať 

v potrave. 

- Najvyšší obsah bielkovín majú potraviny ako mäso, vajcia, ryby, sója. 

- Denná dávka bielkovín je asi 1g na 1 kg telesnej váhy. 

Graf  1 znázorňuje výsledky, ktoré dosiahli žiaci v oblasti osvojovania poznatkov 

vedomostí. 

 

Graf 1 - Výsledky hodnotenia eseje v oblasti Vedomosti 

9 žiaci (36 %) podali výborný výkon, v eseji používali odborné pojmy, pri 

argumentácii uvádzali poznatky bez chýb. Najviac žiakov (48 %) sa zameralo na 
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všeobecne známe informácie, odborné pojmy uvádzali v menšom počte a niekedy sa 

vyskytli aj malé nepresnosti. 4 žiaci (16 %) nepoužili vo svojich esejach odborné pojmy 

a relevantné informácie získané z projektového vyučovania. Títo žiaci  nemali problém 

pri vyjadrovaní vlastných názorov, ktoré však neboli podložené získanými 

vedomosťami. 

 Argumentácia a vyjadrovanie myšlienok 

Sledovali sme výkon žiaka systematicky argumentovať a argumenty podložiť 

relevantnými faktami. Výroky, v ktorých žiak uvádza príklady, odporúčania a svoje 

vlastne názory sme vyznačili a vyhodnotili. 

Tab. 2 - Kritéria hodnotenia eseje 

Výborný výkon Veľmi dobrý výkon Základný výkon 

Uvádzanie príkladov (argumenty pre a proti) 

Žiak uvádza konkrétne 

príklady, vedecky 

podložené. Uvažuje nad 

dôsledkami. 

Žiak uvádza všeobecné 

príklady, s čiastočným 

preskúmaním, úsudok 

zakladá len s malým 

zohľadnením na dôsledky. 

Žiak pri uvádzaní 

príkladov  uvádza vedecky 

nepodložené názory, 

zohľadňuje iba niektoré 

aspekty. 

Vlastné názory 

Žiak zaujme jasný postoj, 

názory sú systematické 

prípadne s malými 

chybami, hovorí o viac ako 

jednom uhle pohľadu. 

Žiak nemá príliš vyhranený 

postoj, používa všeobecné 

názory, vidí problém len 

z jedného uhľa pohľadu. 

Žiakov postoj je neurčitý, 

názory sú stručné, 

všeobecné nesúvisiace 

s témou. Celkový pohľad 

na problém je nejasný. 

 

Žiaci uvádzali najčastejšie tieto príklady: 

K sacharidom: 

- Nadmerný príjem sacharidov spôsobuje priberanie, vyplavovanie inzulínu 

a v kombinácii s nedostatkom pohybu aj nadváhu. 

- Napríklad mozog je závislý na konštantnej dávke glukózy z krvi. 

- Ďalším plusom je, že potraviny, ktoré sú bohaté na sacharidy obsahujú často aj 

vitamíny, napr. vitamín C a B. 

- Glukóza v krvi je najdôležitejším dodávateľom energie pre všetky bunky tela. 

- Najväčším negatívom je snáď vznik zubného kazu a obezity. 

- Podpora zubného kazu, tým, že cukor vytvára ideálne prostredie pre rozvoj 

baktérií. 

- Zvýšenie hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) vedie až ku cukrovke. 
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K bielkovinám: 

- Negatívom je napríklad vysoký obsah cholesterolu v žĺtku, čo je rizikový faktor 

pri vzniku srdcovo-cievnych chorôb. 

- Nadbytočný dusík je potrebné z tela odstrániť močom, inak by pôsobil na ľudský 

organizmus toxicky. 

- Nadmerný príjem bielkovín zaťažuje naše obličky a telo stráca tekutiny, nastáva 

dehydratácia organizmu. 

- Ich nedostatok spôsobuje spomalený rast a vývin CNS. 

- Dostatočný príjem bielkovín je dôležitý aj pri posilňovaní. 

- Ak dôjde k predávkovaniu bielkovín klesá športová výkonnosť a v tele sa 

hromadia dusíkaté katabolity. 

Nasledujúci Graf 2 znázorňuje výsledky, ktoré dosiahli žiaci pri argumentácii. 

 

Graf 2 - Výsledky hodnotenia eseje v oblasti Argumentácie 

Celkovo môžeme skonštatovať, že žiaci prejavili schopnosť argumentovať na veľmi 

dobrej úrovni a to hlavne formou uvádzania príkladov zo života. Uvažovali 

predovšetkým nad dôsledkami konzumácie nadmerného množstva sacharidov, aj keď 

treba uviesť, že sa v niektorých prípadoch dopustili aj chýb. Žiaci sa častejšie 

zameriavali na uvádzanie negatívnych účinkov príjmu sacharidov a bielkovín, ich 

priaznivý vplyv spomínali len veľmi málo. 

Najčastejšie názory žiakov na konzumáciu sacharidov a bielkovín: 

K sacharidom: 

- Podľa odborníkov, zložené sacharidy by mali tvoriť 75-80 % nášho denného 

prísunu kalórií. 

- Môj názor je, že ľudia sú príliš navyknutý na sladké jedlá, berú to ako 

samozrejmosť, ale nevedia sacharidy prijímať v správnej forme a množstve. 

- V článku na internete som sa dočítala, že dospelý človek s hmotnosťou 70 kg 

získa z dezertu asi 7 kalórií na kg, pričom dieťa s hmotnosťou 15 kg získa 

päťkrát toľko, čo je na zamyslenie. 

- Ľudia by mali prijímať sacharidy, ale len v správnej forme. 
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- Náš jedálny lístok by mal pozostávať prevažne zo zložitých cukrov, ktoré sú 

obsiahnuté v pšenici, ryži, zemiakoch a iných potravinách obsahujúcich škrob. 

- Výskumy spájajú výskyt infarktov myokardu s nadmerným príjmom cukrov. 

K bielkovinám: 

- Podľa mňa bielkoviny sú životne dôležité, avšak ich nadbytok nám môže rovnako 

poškodiť, ako ich nedostatok. 

- V záujme nášho zdravia by sme si mali vyberať len tie najkvalitnejšie potraviny 

s obsahom bielkovín. 

- Myslím si, že ľudské telo s nedostatkom bielkovín stráca na svojej pevnosti, 

svalovej hmote a postupne prichádzajú poruchy imunity a metabolizmu. 

- Človek sa bez príjmu bielkovín nezaobíde, preto sú veľmi dôležitými zložkami 

našej potravy. 

- ...hlavne denaturované bielkoviny sú ľahšie stráviteľné. 

Graf 3 znázorňuje výsledky, ktoré dosiahli žiaci pri uvádzaní vlastných názorov. 

 

Graf 3 - Výsledky hodnotenia eseje v oblasti Vlastné názory 

Len 32 % žiakov vedelo vyjadriť svoj názor na skúmanú problematiku a zaradili 

sme ich do kategórie výborný výkon.  11 žiakov (44 %) používalo skôr všeobecné 

názory, často vedecky nepodložené. Z výsledkov vyplýva, že žiaci sa zamerali viac na 

uvádzanie príkladov, ako vyjadrovaniu svojich vlastných názorov na danú 

problematiku. Často sa vyjadrovali iba svoje dojmy a všeobecné frázy. Toto 

obmedzenie mohlo byť spôsobené tým, že nie sú na takýto spôsob výučby a overovania 

poznatkov zvyknutí. 
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PRÍLOHA M: Ukážky žiackych esejí
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