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Všeobecné informácie 

Úvod 

Bádateľsky orientované vyučovanie je dôležitým vyučovacím nástrojom 

prírodovedných predmetov. Zahŕňa riešenie otázok a problémov žiakmi na základe 

údajov získaných vlastným skúmaním (Crawfordová, 2000). Takýto spôsob výučby 

má podporiť vedeckú gramotnosť, môže zlepšiť chápanie vedy, ako aj účasť 

a angažovanosť žiakov vo vede a prírodovedných predmetoch. Bádateľsky 

orientované vyučovanie navyše poskytuje priestor na postupné získavanie vedomostí 

o podstate bádania a vedeckého poznania.  

Mnohí učitelia však v tejto oblasti nemajú dostatočné skúsenosti a riadia sa 

zjednodušeným vnímaním koncepcie získavania vedeckých poznatkov. Nedostatok 

vedomostí a skúseností tak tvorí prekážku vo výučbe prírodovedných predmetov 

(Blanchard a kol., 2009), pretože značne obmedzuje schopnosť učiteľov naplánovať 

a zrealizovať hodiny, ktoré pomáhajú žiakom rozvíjať ich predstavu o vede 

netradičným spôsobom (Capps a Crawfordová, 2012). 

Bádanie možno považovať za oblasť, vďaka ktorej žiaci odhaľujú podstatu práce 

vedcov. Žiaci by mali, napríklad, pochopiť, že vedci kladú otázky, robia rôzne 

experimenty a na základe vlastných pozorovaní prinášajú vysvetlenia. Pochopenie 

súvislostí odráža filozofický charakter vedeckého bádania. Ďalším prvkom tohto 

prístupu sú schopnosti žiaka uskutočňovať vedecké bádanie, ktoré zahŕňajú 

identifikáciu a kladenie výskumných otázok, plánovanie a navrhovanie experimentov, 

zhromažďovanie, používanie a prepájanie získaných údajov (dôkazov) 

s vysvetlením. Využívanie bádateľsky orientovaného vyučovania možno tiež chápať 

ako istý druh metodiky alebo schopnosti učiteľa aplikovať uvádzaný prístup za 

účelom pochopenia základných vedeckých princípov a pojmov. 

Učitelia učia žiakov uskutočňovať vedecké bádanie tak, že ich zapájajú do vedeckých 

aktivít, ktoré zahŕňajú rôzne činnosti a procesy vykonávané vedcami za účelom 

získať odpovede na otázky a formulovať vysvetlenia a modely pomocou logického 

a kritického myslenia. Pri zapojení sa do vedeckých aktivít žiaci aj vedci využívajú 

pozorovanie a inferenciu, aby vyvodili závery a vysvetlenia založené na dôkazoch.  

Návrhy bádateľských aktivít s témou Zem a vesmír (BAZV) predstavujú prostriedky 

určené na podporu výučby a učenia prírodovedných predmetov prostredníctvom 

bádateľsky orientovaného prístupu. Poskytujú žiakom príležitosť pre simulovanie 

vedeckej práce, v niektorých prípadoch s možnosťou praktického experimentovania. 

Každá z aktivít umožňuje učiteľom a žiakom v rámci možností pochopiť, ako 

výskumní pracovníci z oblasti vedy a techniky myslia a pracujú. 
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Bádateľské metódy vyučovania prírodovedných predmetov 

BAZV sú kľúčom k rozvoju bádateľsky orientovaného vyučovania prírodovedných 

predmetov. Podporujú predovšetkým rozvoj nižšie uvedených zručností. Jednotlivé 

metodické listy uvádzajú, na ktoré zručnosti sa konkrétna aktivita vzťahuje. Vo 

všeobecnosti ide o nasledujúce zručnosti: 

AKO FUNGUJE VEDA 

Údaje, dôkazy, teórie a vysvetlenia 

1. Žiaci sa naučia: 

a. ako sa zhromažďujú a analyzujú vedecké údaje, 

b. ako vyhodnotenie údajov použitím tvorivého myslenia poskytuje dôkazy 

pre overovanie tvrdení a vytváranie teórií, 

c. ako sa pomocou vedeckých teórií, modelov a tvrdení vysvetľujú rôzne 

javy, 

d. že existujú otázky, na ktoré veda momentálne nemôže odpovedať 

a otázky, ktoré veda nedokáže vyriešiť. 

Praktické a bádateľské zručnosti 

2. Žiaci sa naučia: 

a. plánovať overovanie vedeckých tvrdení, odpovedať na vedecké otázky 

alebo riešiť vedecké problémy, 

b. zhromažďovať údaje z primárnych alebo sekundárnych zdrojov, vrátane 

zdrojov a nástrojov digitálnych technológií, 

c. pri zhromažďovaní údajov z prvej ruky pracovať presne a bezpečne, 

jednotlivo a v spolupráci s inými, 

d. hodnotiť metódy zhromažďovania údajov a zvážiť, či ich možno použiť 

ako platné a spoľahlivé dôkazy. 

Komunikačné schopnosti 

3. Žiaci sa naučia ako: 

a. analyzovať, vysvetľovať, aplikovať a spochybňovať vedecké informácie 

či tvrdenia, 

b. používať kvalitatívne a kvantitatívne prístupy, 

c. prezentovať informácie, rozvíjať, argumentovať a vyvodzovať závery 

pomocou vedeckého, technického a matematického jazyka, konvencií, 

symbolov a nástrojov digitálnych technológií. 

VYUŽITIE A VÝZNAM  VEDY 

4. Žiaci získajú vedomosti: 

a. o využití súčasného vedeckého a technického rozvoja, jeho výhodách, 

nevýhodách a nástrahách, 
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b. o tom, ako a prečo sa robia rozhodnutia o vede a technológiách, 

vrátane tých, ktoré vyvolávajú etické otázky, ako aj o spoločenských, 

hospodárskych a ekologických dôsledkoch týchto rozhodnutí, 

c. o tom, ako sa pochybnosti vo vedeckých poznatkoch a tvrdeniach 

v priebehu času menia a o úlohe vedeckej obce pri overovaní platnosti 

týchto zmien. 

 

Model bádateľských aktivít 

Schéma na obr. 1 zobrazuje jednoduchý, ale účinný model BAZV. Opisuje súbor 

kategórií, do ktorých sa môžu zaradiť rôzne aktivity výskumných pracovníkov. Nejde 

o pokus opísať vedeckú metodiku vo všeobecnosti, keďže jednotná metodika pre 

všetky odbory sa, ako väčšina zainteresovaných vie, nedá určiť. Tento model 

znázorňuje aktivity v rámci výskumu, ktoré sa dajú začleniť do štruktúrovaného 

metodického postupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Model BAZV 

 

Pri vedeckom a technickom výskume nejde o priamočiary proces. Vo výskumnom 

projekte sa môže vyskytnúť mnoho nástrah a bádateľ sa často dostane do slepej 

uličky, prípadne sa v jednej chvíli ponúka viacero riešení naraz. Aktivity, ktoré sa 

v rámci školského výskumného projektu zvyknú robiť až na konci (napr. písanie 

správy alebo zhrnutie zistení), sa v reálnom výskumnom projekte objavujú vo 

všetkých fázach. Rozhovory s vedeckými a technickými výskumnými pracovníkmi 

preukázali, že všetky štyri kategórie aktivít môžu v akomkoľvek výskumnom projekte 

prebiehať súčasne. 

 

 

Podmienky výskumu 

Základné poznatky 

Skúmanie 

Komunikácia 
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Štyri fázy modelu BAZV 

1. Nastavenie podmienok 

Všetkým výskumným projektom predchádza nejaký podnet. Môže to byť osobný 

záujem vedca alebo potreba vyriešiť konkrétny problém, ktorý identifikovala vedecká 

obec. Výskum môže byť priamo prepojený na prax. Niekedy ide o teoretický výskum 

bez  okamžite viditeľného uplatnenia, t.j. výskum nevyužiteľný v praxi hneď po 

získaní výsledkov (z angl. blue sky research). Možno povedať, že prevažná časť 

výskumu v oblasti jadrovej fyziky a astronómie má len zanedbateľné priemyselné 

využitie. Realizuje sa predovšetkým na rozšírenie hraníc súčasného poznania 

a lepšie porozumenie sveta okolo nás. Využívajú sa však pritom prístroje (vrátane 

urýchľovačov častíc, rakiet a ďalekohľadov) a  počítačové systémy, ktoré predstavujú 

výsledky najpokrokovejšieho a najdokonalejšieho technického rozvoja. Popri tomto 

základnom výskume sa môžu vyskytnúť vedľajšie produkty smerujúce do inej 

výskumnej oblasti s priemyselným využitím, o ktorých výskumníci pôvodne ani  

neuvažovali. 

V snahe simulovať svet skutočného výskumu je dôležité zostaviť varianty učebných 

postupov, ktoré žiakom jasne vysvetľujú cieľ výskumu. BAZV boli zostavené tak, aby 

žiakov uviedli do problematiky prostredníctvom jednej alebo dvoch aktivít, ktoré 

vytvoria podmienky pre to, čo bude nasledovať ďalej. Dosiahneme to pomocou 

rôznych dokumentov, napr. e-mailov, tlačových správ, článkov v novinách 

a časopisoch, listov, atď., navrhnutých na simulovanie „reality“. 

Všetky príspevky žiakov sú výsledkom „reality“ vytvorenej pomocou uvádzaných 

dokumentov. Tie sú navrhnuté tak, aby bolo po prečítaní a prediskutovaní ich obsahu 

žiakom zrejmé, čo musia robiť. V niektorých prípadoch sme k dokumentom pridali 

poznámky „písané rukou“, aby boli pokyny zrozumiteľnejšie, alebo upriamili 

pozornosť žiakov na kľúčové body. 

2. Základné poznatky 

 

Všetky výskumné projekty sú založené na pochopení príslušného predmetu. 

Výskumní pracovníci zahajujúci nový experiment väčšinou pracujú v oblasti, ktorá im 

je veľmi dobre známa. Na začiatku nového projektu robia prieskum toho, čo je 

v súčasnosti o konkrétnej téme známe (prehľad literatúry). Snažia sa zistiť, na čom 

sa v príslušnej oblasti pracuje vo výskumných inštitúciách po celom svete. Takýto 

prístup je dôležitý hneď z viacerých dôvodov. 

 

Po prvé, vedci vo všeobecnosti nechcú pracovať na niečom, na čom sa už 

v minulosti pracovalo (aj keď úspešné opakovanie práce druhých je jedným zo 

spôsobov, ktorým si vedci navzájom overujú výsledky). Obyčajne chcú, aby ich práca 

bola originálna a poskytovala nové poznatky a chápanie daného javu. Dôkladné 

preštudovanie literatúry umožňuje zistiť, či je to v danej oblasti možné.  
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Po druhé, čítanie relevantných článkov a komunikácia s inými vedcami pracujúcimi 

v tej istej oblasti znamená, že sa vedci o skúmanej téme učia čoraz viac. Môže im to 

pomôcť pri formulovaní správnych otázok, vytváraní najpravdepodobnejších hypotéz 

alebo čo najpresnejších predpovedí, ktoré budú pre nich v budúcnosti smerodajné. 

Po tretie, vedecká literatúra obsahuje množstvo metód skúmania, ktoré možno použiť 

v rámci pripravovaného výskumného projektu. V tomto prípade výskumníci môžu 

zopakovať prácu iných, aby sa oboznámili s metodikou užitočnou pre vlastný 

výskum. Počas projektu držia výskumní pracovníci krok so súčasným myslením, aby 

sa vyhli uverejňovaniu nejasných výsledkov v časopisoch alebo aby do svojho 

projektu zapracovali nové poznatky získané inými výskumnými pracovníkmi. 

 

BAZV sa pokúšajú priblížiť spomínané aktivity prostredníctvom „výskumných 

príspevkov“ šitých na mieru danému účelu, správ, zhrnutí rokovaní, úryvkov z kníh 

a poznámok. Všetko je napísané pre žiakov zrozumiteľným jazykom. BAZV často 

začínajú e-mailom, ktorý cituje rôzne práce, články alebo poznámky. V niektorých 

prípadoch je potrebné ďalšie usmernenie, preto poskytujeme inštruktážne listy. 

Väčšina bádateľských projektov žiakov musí reagovať na komentáre vedúceho 

výskumu „písané rukou“. Dokumenty použité pri nastavení podmienok a kategórie 

základných vedomostí BAZV zapájajú žiakov do rôznych metód aktívneho 

poznávania (pozri ďalej), akými sú diskusie v malých skupinách, riešenie problémov, 

aktívne čítanie a brainstorming. BAZV im majú pomôcť samostatne uvažovať pri 

riešení skúmaných problémov. 

 

Prvé dve fázy BAZV pomáhajú vytvoriť vhodné „predpoklady“ na to, aby bol účel 

výskumnej práce žiakom jasný a aby sa podieľali na jeho úspešnej realizácii. 

 

3. Skúmanie 

Vo svete vedy a techniky výskumníci navrhujú experimenty a výskumy, aby 

odpovedali na stanovené otázky a overovali hypotézy. V mnohých prípadoch môžu 

vedci postupovať len na základe istého „tušenia“. Veta: „Som zvedavý, čo by sa 

stalo, ak by som..." bola zrejme východiskom pre viac experimentov, než sú 

výskumníci ochotní priznať. Ide o legitímnu stratégiu, pomocou ktorej sa vedci snažia 

nájsť odpoveď na položenú otázku. Môžu tak eliminovať faktory ovplyvňujúce 

konkrétny skúmaný jav alebo odstrániť zo zoznamu možných riešení náročného 

problému tie „pochybné“. 

BAZV zapájajú žiakov do jedného alebo viacerých výskumov. V niektorých prípadoch 

ide o úplný výskum. Na začiatku si žiaci sformulujú otázku, hypotézu či predpoveď, 

prípadne si na základe podnetu naplánujú priebeh výskumu. Po uskutočnení 

výskumu analyzujú zistenia, vyvodia závery a vyhodnotia výsledky. 
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4. Komunikácia 

Výskumní pracovníci medzi sebou o práci komunikujú. Tradičnou metódou 

komunikácie je publikovanie štúdií v akademických časopisoch. Svoje práce tiež 

prezentujú na seminároch alebo konferenciách. Širokú verejnosť informujú 

prostredníctvom populárno-náučných časopisov, novín, televízie a rozhlasu, internetu 

(elektronických verzií časopisov, telekonferencií, atď.), vrátane sociálnych sietí. 

BAZV zapájajú žiakov do rozširovania výsledkov výskumu, a to rôznymi spôsobmi, 

čím odrážajú rozmanitosť médií a metód využívaných v praxi. Niektoré vyžadujú, aby 

žiaci spísali plnohodnotnú laboratórnu správu. Iné zahŕňajú písanie návrhov na 

financovanie projektov. Žiaci môžu písať články pre časopisy, vytvárať internetové 

stránky alebo pripraviť a prednášať na národnej a medzinárodnej konferencii. Majú 

tiež príležitosť prezentovať svoju prácu ostatným žiakom v triede alebo v škole. 

Práce budú môcť uverejniť na internetovej stránke projektu Reťazová reakcia, aby si 

ich mohli pozrieť aj žiaci a učitelia z iných krajín. 

 

Výučba a vzdelávacie prístupy 

Jedným z cieľov projektu Reťazová reakcia je zapojiť žiakov do aktívneho štúdia 

prírodných vied a poskytnúť im možnosť zažiť vzrušenie a riešiť problémy, ktorým 

čelí experimentálna a investigatívna veda. Aktívna účasť na vzdelávaní zvyšuje 

motiváciu a úspech. Aktívne zapájanie sa však neznamená uprednostnenie 

konkrétnych vzdelávacích stratégií na úkor iných. Počas hodín prírodovedných 

predmetov je potrebné využívať rôznorodé vyučovacie a vzdelávacie prístupy a 

vyberať aktivity v súlade s aktuálnym kontextom. „Vhodnosť pre daný účel“, 

rozmanitosť a rovnováha sú dôležitým kritériom pri výbere zo širokej škály 

dostupných stratégií. Ak sa na hodinách žiaci venujú stále rovnakým aktivitám, je 

pravdepodobné, že rýchlo stratia záujem. Nedostatok motivácie môže mať niekedy 

za následok slabé výsledky a „stratu záujmu“ o prírodné vedy. Existuje celý rad 

vyučovacích a učebných techník, ktoré spolu s tradičnými metódami pokrývajú 

učebné osnovy a poskytujú žiakom rozmanitosť, pričom udržujú ich záujem. 

Ďalším dôvodom pre využitie rôznorodých prístupov je, že mnoho z techník 

„aktívneho učenia sa“ podporuje rozvoj rozmanitých zručností. Sú dôležitým 

aspektom osobného rozvoja, lebo obsahujú riešenie problémov, komunikáciu, 

organizačné a výskumné schopnosti. Orientácia na žiaka často poskytuje možnosť 

rozhodovať sa, byť kreatívnym, zodpovedným za vlastnú prácu a naučiť sa pracovať 

v tíme. 

Prístupy zamerané na žiakov použité v rámci BAZV poskytujú učiteľovi cenný čas na 

prácu s jednotlivcami a malými skupinami. Vyplýva to zo zmeny úlohy učiteľa ako 

riaditeľa celej skupiny na manažéra vzdelávacej skúsenosti. Čas strávený 

s jednotlivcami alebo malými skupinami možno využiť na poskytnutie pomoci žiakom 
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s poruchami učenia a na vytvorenie ďalších zaujímavých úloh pre tých, ktorí ich 

potrebujú. Takto získaný čas tiež možno využiť na „dodávanie odvahy“ tým, ktorí sa 

boja naplno využívať svoj potenciál. 

Ďalším dôležitým faktorom pri podpore aktívnej účasti na vzdelávaní je vytváranie 

reálnych podmienok, v ktorých výučba prebieha. Dôležité je prepojiť vzdelávanie 

s každodenným životom žiakov a tiež so situáciami, ktoré majú pre nich význam. 

Cieľom BAZV je podporiť aktívne učenie sa a spoluprácu v rámci malých skupín. 

Okrem toho, že učiteľom poskytujú možnosti viesť rôzne aktivity, zahŕňajú celý rad 

aktívnych vzdelávacích stratégií. V tomto materiáli nemáme dosť priestoru na 

podrobný opis všetkých vzdelávacích metód, uvádzame preto aspoň tie, ktoré sa 

v BAZV využívajú najčastejšie. 

Diskusia v malých skupinách (DMS) 

DMS je pravdepodobne najhodnotnejšia a najpoužívanejšia vzdelávacia stratégia. 

Na ňu neskôr nadväzuje väčšina ďalších stratégií. V rámci BAZV majú žiaci 

príležitosť zapojiť sa do činnosti DMS. Na podporu účinnej diskusie sú užitočné 

predovšetkým nasledujúce  techniky: 

1. Diskusia krok za krokom  (tvorenie programu) 

Tento druh skupinovej práce umožňuje učiteľovi riadiť diskusiu a je užitočný najmä 

pre žiakov, ktorí ešte nie sú dostatočne pripravení podieľať sa na otvorenej diskusii. 

Hlavným bodom prípravy je tvorba diskusného programu. Najúčinnejší je vtedy, keď 

sú prvé body programu formulované veľmi jasne (napr. „Uveďte päť dôvodov 

prečo...“, „Vymyslite štyri typy...“) a neskôr viac abstraktne (napr. „Prečo si 

myslíte...?“ „Pokúste sa rozhodnúť, ktorý...“). Program postupuje krok za krokom od 

faktických alebo jednoduchých pripomienok až k využitiu vedomostí a samostatnému 

uvažovaniu. Túto techniku možno využiť vo viacerých BAZV. 

Diskusia môže byť rozšírená na celú triedu tak, že skupiny diskutujú navzájom, 

pričom učiteľ riadi jej priebeh. Môže tiež požiadať skupiny, aby prezentovali svoje 

zistenia, či už vo forme plagátu, referátu alebo krátkej prezentácie. 

2. Metóda puzzle 

Táto metóda podporuje skupinovú diskusiu a závisí od spolupráce medzi členmi 

skupiny a/alebo jednotlivými skupinami. Členovia skupiny alebo celé skupiny sú 

zodpovedné za zisťovanie informácií v rámci konkrétnej témy. Zistenia neskôr 

referujú jednotlivým skupinám alebo celej triede. Čas ušetríme tak, že každá skupina 

spracuje len jednu tému. Je dôležité, aby mali skupiny dostatok času na spracovanie 

výsledkov. Žiaci by mali mať čas na to, aby sa navzájom uistili, že tému pochopili. 

K téme, v ktorej sami nerobili prieskum, si urobia písomný záznam kľúčových bodov. 
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Podpora skupinovej diskusie a tímovej práce 

i. Vytvorte správnu atmosféru, t.j. dohodnite sa na základných pravidlách: 

 nevyrušovať ostatných členov, 

 počúvať, keď rozprávajú iní, 

 rešpektovať názory ostatných, 

 nehovoriť, pokiaľ si to neprajete, 

 nemať hlúpe alebo nepríjemné poznámky, 

 rozdeliť si prácu, úlohy a povinnosti, 

 pomáhať ostatným, ale nezasahovať do ich uvažovania. 

 

ii. Podporte aktívne počúvanie a poskytnite priestor pre nácvik zručností 

v počúvaní. 

 

iii. Zadajte jasné úlohy a ciele spolu s časovým rámcom a uistite sa, že žiaci majú 

základné informácie a vedomosti. 

 

iv. Majte na pamäti zloženie skupín: 

 skupiny troch alebo štyroch sú bežné a zvládnuteľné, 

 skupiny sa môžu vytvoriť dobrovoľne, ale vyhraďte si právo na ich zmenu, 

 poskytnite dostatočný čas na rozvoj pracovných vzťahov v skupine, napr. 

polovicu školského polroka. 

 

Riešenie problémov/výskumná tímová práca 

Vytvorené tímy budú pracovať na danej úlohe efektívnejšie, ak: 

 chápu jej účel a rozumejú zadaniu, 

 sú schopné určiť a opísať požiadavky pre jej úspešné zvládnutie, 

 sú tvorivé a vyberajú najsľubnejšie nápady, 

 vypracujú plán činnosti a pridelia úlohy jednotlivým členom s časovým 

rámcom, 

 monitorujú plnenie plánu a prijímajú všetky potrebné opatrenia, aby sa ho 

pridržiavali,  

 neustále prehodnocujú vývoj a hodnotia výsledky. 

Na nasledujúcej strane uvádzame pracovný list vytvorený s cieľom pomôcť žiakom 

riešiť problém alebo výskum s použitím štruktúrovaného prístupu. 
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Ako úspešne riešiť problémy 

 

Kľúčová otázka... Tieto návrhy vám pomôžu odpovedať na otázky 

 
Cieľ 

 
Čo je skutočný 
problém? 

Uistite sa, že ste problém pochopili. Pomohlo by, ak by 
ste ho sformulovali vlastnými slovami, načrtli alebo 
opísali niekomu inému. 

 
Vráťme sa 

Čo sa naozaj snažíte 
dosiahnuť? 

Skontrolujte, či nepotrebujete ďalšie informácie. 

 
Kritériá pre 
úspešné 
absolvovanie 
úlohy 

 
Od akých okolností 
závisí daný problém a 
čo potrebujete o nich 
zistiť? 
 
Aké pomocné 
informácie a materiály 
sú k dispozícii? 
 
Ako budete vedieť, že 
ste boli úspešní? 

 
Problém závisí od... 
Potrebujem zistiť... 
Môžem to zistiť, ak... 
Dostupné materiály sú... 
K dispozícii mám ľudí na konzultácie... 
Čas, ktorý mám k dispozícii, je... 
 
Základné kritériá (riešenie ich musí obsahovať). 
Úspešné riešenie musí... 
Požadované kritériá (môžete pomocou nich dosiahnuť 
lepšie riešenie, napr. tvar, farba, atď.). 
Úspešné riešenie môže tiež... 

Nápady Ako by sa dal daný 
problém vyriešiť? 

Prichádzajte na nové myšlienky, buďte tvoriví. 

Vráťme sa Postupujeme 
správne? 

Skontrolujte, či sa pridržiavate kritérií, ktoré ste si určili. 

Vyberáme Ako sa rozhodnúť, 
ktorý nápad je 
najlepší? 

Vytvorte krátky zoznam najlepších nápadov. Môžete 
použiť bodovací systém (výhody +; nevýhody -), ktorý 
vám pomôže rozhodnúť sa. 
 
Výhody každého nápadu... 
Nevýhody každého nápadu... 

Vráťme sa Ktorý nápad najlepšie 
spĺňa vaše kritériá? 

Skontrolujte, či sa pridržiavate kritérií, ktoré ste si určili. 

Urobte to Aký je váš plán? 
 
 
 
 
Ako ho uvediete do 
praxe? 

Vypracujte plán činnosti. 
 
Potrebujem tento materiál a tieto informácie... 
Kontrolný zoznam a harmonogram pre realizáciu plánu 
je... 
 
Kto robí čo, kedy a ako? 

Monitorovanie & 
kontrola 

Ako skontrolujete, či 
ide všetko podľa 
plánu? 

Priebežne kontrolujte plán činnosti. 
Priebežne kontrolujte kritériá pre dosiahnutie úspechu. 

Prehodnoťte 
výsledok 

Podarilo sa to? 
Mohli ste to urobiť 
lepšie? Ak áno, ako? 

 
Porovnajte riešenie s kritériami pre úspešné zvládnutie 
danej úlohy. 

 

 

 

 

 



 

10 

Simulácie 

Väčšina BAZV predstavuje simulované činnosti. Zapájajú žiakov do reálnych situácií. 

Žiaci dostanú informácie, ktoré im umožňujú zorientovať sa v danej situácii. Rolové 

hry (z angl. role-playing) môžeme opísať ako „zamerané na osobu“, keďže žiaci 

skúmajú otázky a pojmy tak, že si predstavujú, že sú niekto iný. Simulácie sú 

„zamerané na prácu“. Dôraz sa kladie na plnenie úlohy alebo úloh a žiaci sa majú 

danej situácii prispôsobiť. 

Simulácia určuje rámec, v ktorom žiaci nie sú len aktívnymi účastníkmi, ale preberajú 

tiež zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. Táto technika podporuje prácu 

v tímoch, vytvára podnetnú a tvorivú atmosféru. Rozvíja tiež schopnosť riešiť 

problémy a nadobúdať komunikačné zručnosti či vedomosti a chápať vedecké pojmy. 

V rámci simulácií sa žiaci naučia chápať a vnímať prácu teoretických 

a experimentálnych vedcov. Nižšie uvádzame niekoľko užitočných tipov pre riadenie 

simulovanej činnosti: 

Päť fáz simulácie: 

1. Príprava: Skontrolujte, či máte dosť informácií o cieľoch, obsahu, aktivitách 

a organizácii simulácie. Ide konkrétne o zloženie skupín, prípravu študijných 

materiálov, prístrojov a toho, čo budete robiť a kedy. Tu vám môžu pomôcť 

metodické listy. 

2. Inštruktáž: Žiakom predložte pracovný list. Vysvetlite im podmienky účasti na 

danej aktivite a pokúste sa vzbudiť ich záujem a motivovať ich, aby sa zapojili. 

Vysvetlite im štruktúru aktivity a rozdajte žiacke pracovné listy. Môžete sa dokonca, 

napríklad, stať vedúcim výskumu a stručne im vysvetlite, čo sa od danej aktivity 

očakáva. Žiaci tak nadobudnú pocit, že ide o reálnu a zmysluplnú aktivitu. Na konci 

jednotlivých metodických listov nájdete k danej téme podrobnejšie informácie. 

3. Postup: Vo väčšine prípadov sa musíte stiahnuť a pozorovať. Žiaci sú za prácu na 

danej aktivite zodpovední sami. Musíte však koordinovať zmeny aktivít, napríklad 

usporiadanie skupín pre výskumné úlohy, prípravu správ, atď. Žiakom môžete uľahčiť 

prácu tým, že sa zapojíte do diskusie a v prípade potreby usmerníte činnosti, či 

poradíte ako ďalej. Skúste to však urobiť tak, aby ste zachovali pocit reálnosti 

situácie, napríklad otázkami typu „Čo si myslíte, ako by to prebiehalo vo výskumnom 

laboratóriu?“, „Aké informácie potrebujete na realizáciu tohto postupu?", „Odkiaľ by 

výskumník získal tieto informácie?“. 

4. Rozbor: Referovanie správ o výskume môže vyústiť do diskusie o danej aktivite 

v rámci malých skupín alebo celej triedy. Načrtnite kľúčové body diskusie a ak sa 

žiaci neuberajú správnym smerom, citlivo ich opravte. Analyzujte pracovný list, 

poukážte na výsledky a povedzte, čo treba dokončiť. 
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5.  Pokračovanie: Po dokončení správ, prezentácii plánov, atď. môžu nasledovať 

formálnejšie prezentácie alebo ukážky. Môžete tiež upozorniť na spojitosť výsledkov 

s budúcou prácou a vyhodnoťte, čo ste sa spoločne naučili. 

Nezabudnite: 

 venovať patričnú pozornosť skupinám, úlohám a cieľom, 

 podporovať účasť a spoluprácu, 

 stanoviť časový rámec a udržiavať veci v pohybe, 

 využiť možnosť pozorovať a zaznamenávať pokrok. 

 

Techniky aktívneho čítania (Riadené aktivity zamerané na text – RAZT) 

Vedecké texty sú často náročné. Existuje však niekoľko spôsobov, ktoré umožňujú 

žiakom pristupovať k textu tak, aby mu porozumeli. RAZT pomáhajú žiakom 

identifikovať základné myšlienky v texte, porovnávať ich s tými, ktoré už poznajú, 

vyberať dôležité informácie a spracovať ich v použiteľnej a pochopiteľnej forme. 

Nižšie uvádzame niektoré z typov RAZT. 

 Doplňovací test so slovíčkami: Učiteľ vymaže z textu slová v pravidelných 

alebo nepravidelných intervaloch. Žiaci musia text dokončiť tak, že vyplnia 

medzery vhodnými slovami. Odstránenie slov v nepravidelných intervaloch je 

veľmi účinné, lebo učiteľ vyberá kľúčové pojmy. Doplňovacie aktivity sa 

v BAZV nepoužívajú, keďže by to narúšalo reálnosť situácie. Budú sa vám 

však možno hodiť v  nadväzujúcich písomných materiáloch. 

 

 Zoradenie podľa postupnosti: Odseky a časti textu sú umiestnené 

v nesprávnom poradí a žiaci ich musia zoradiť správne. Táto aktivita 

podporuje skupinovú diskusiu a prinúti žiakov zamyslieť sa nad celým 

kontextom. Môžete ju použiť v akejkoľvek časti pracovného listu, v ktorej je 

opísaný experimentálny postup. Žiaci sa tak naučia zrekonštruovať pracovný 

postup ešte predtým, ako ho uskutočnia. 

 

 Zvýrazňovanie: Táto technika vyžaduje, aby žiaci v texte zvýraznili jednotlivé 

slová, vety, údaje alebo frázy. Podčiarkovaním, farebným zvýrazňovaním 

alebo zakrúžkovaním kľúčových slov vedome spracúvajú to, čo čítajú. 

Rozvíjajú si tak zručnosti, vďaka ktorým dokážu z veľkého množstva 

informácií vybrať tie najdôležitejšie, napríklad zákony, rovnice, vysvetlenia, 

atď. Zvýraznené slová alebo frázy možno potom prediskutovať. 

 

 Označovanie: Označovanie obrázkov (grafov, diagramov) sa využíva na 

podporu čítania za účelom zhromažďovania konkrétnych informácií. Žiaci 

v danej časti textu hľadajú vhodné označenia. Budú sa preto zamýšľať nad 

myšlienkami skrytými v texte, čo ich prinúti robiť si pri obrázkoch poznámky 
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namiesto toho, aby ich len jednoducho skopírovali. Táto aktivita si nachádza 

uplatnenie najmä pri príprave prezentácie. Žiakom môžete poskytnúť obrázky, 

ktoré budú v prezentácii potrebovať. Na označenie obrázkov využívajú texty  

z pracovného listu a uvádzajú vlastné poznámky alebo sekundárne zdroje. 

Žiakov môžete v tejto aktivite podporiť ďalšími písomnými úlohami a otázkami. 

 

 Navrhovanie otázok a/alebo určovanie kľúčových bodov: Rozdajte žiakom 

text a požiadajte ich, aby identifikovali kľúčové body a navrhli otázky k textu. 

Na otázky môže odpovedať iná skupina žiakov. Takto budú analyzovať text 

najmenej dvakrát, t.j. pri vymýšľaní otázok a kontrole odpovedí druhej skupiny. 

 

 Úpravy/kontrola práce ostatných: Vyžaduje si maximálne sústredenie, 

podrobnú analýzu textu a podporuje aktívne čítanie. 

Aktívne písanie, prezentácie a ukážky  

Komunikačná fáza v modeli BAZV poskytuje žiakom reálne podmienky na to, aby sa 

zapojili do aktívneho písania, prezentácií a ukážok práce. Je tiež užitočná pri 

príprave na konferenciu Ukáž, čo vieš! 

Aktívne písanie umožňuje žiakom písať texty pre rôzne cieľové skupiny, s rôznym 

účelom, a to formou: 

 denníkov, 

 výskumných správ, 

 novín, časopisov, 

 scenárov pre televízne a rozhlasové rozhovory, 

 výskumných návrhov a žiadostí, 

 spotrebiteľských správ, 

 listov, poézie, hier, 

 prezentácií a ukážok. 

Podporujte aktívne písanie tak, aby žiaci dokázali objasniť a usporiadať vedecké 

nápady a informácie pre reálne využitie, a to predovšetkým svojimi vlastnými 

slovami. Aktívne písanie učí žiakov: 

 prevziať zodpovednosť za vlastné písanie, 

 vyjadriť a vysvetliť vlastné myšlienky, 

 hovoriť o svojich zisteniach s ostatnými, 

 vyjadriť osobné pocity a reakcie na vedecké myšlienky a teórie. 

Žiakom tiež pomáha zachovávať zmysel pre realitu vytvorenú v BAZV a poskytuje 

príležitosti komunikovať nielen s učiteľom a medzi sebou, ale aj s iným publikom, ako 

napríklad na konferencii Ukáž, čo vieš! 
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Tvorivé písanie pomáha zvyšovať nadšenie a záujem žiaka o prírodné vedy, keďže 

predstavuje zábavnú a príjemnú zmenu oproti písaniu poznámok a správ, ktoré sú 

tradičnou súčasťou výučby prírodovedných predmetov. Žiacke denníky sú dôležitým 

mechanizmom pre rozvoj sebareflexie a umožňujú učiteľom pochopiť zmýšľanie 

žiaka. Je vhodné ich použiť počas práce na aktivite. 

Niektoré BAZV poskytujú žiakom možnosť prezentovať správu o skupinovom 

výskume zvyšku triedy. Získavajú tak cenné skúsenosti v oblasti aktívneho písania. 

Môžu vytvoriť plagáty, letáky či prezentácie v programe PowerPoint, ktoré im pomôžu 

sprostredkovať nápady ostatným. 

Príklady aktívneho písania možno vystaviť v školskom laboratóriu/triede, na 

verejných priestranstvách a/alebo na konferencii Ukáž, čo vieš!. Žiaci majú spoločnú 

zodpovednosť za prípravu a monitorovanie výstav, ktoré im pomáhajú zvýšiť 

sebavedomie a budovať charakter triedy a školy. 

Na prípravu a tvorbu prezentácií a výstav, najmä pokiaľ ide o udalosti, akou je 

konferencia Ukáž, čo vieš!, potrebujú žiaci značnú podporu a prax. Veľkou výhodou 

je, ak žiaci môžu rozvíjať svoje zručnosti a zvyšovať si sebavedomie potrebné pri 

prezentáciách ešte v rámci školy. Pomôže im to pripraviť sa na život v budúcnosti.  

Pri príprave prezentácie môžu žiakom pomôcť nasledujúce odporúčania a otázky: 

Stanovte si ciele 

 Prečo robím túto prezentáciu? 

 Aký je jej význam? 

 Čo sa snažím ľuďom povedať? 

 O akú prírodovednú disciplínu ide? 

 Čo potrebujem zistiť? 

Oboznámte sa so situáciou 

 Kto je moje obecenstvo? 

 Ako bude vyzerať miestnosť? 

 Aké zdroje sú dostupné? 

 Čo už vedia? 

 Ako dlho bude prezentácia trvať? 

Oboznámte sa s  témou 

 Preskúmal som tému dôkladne? 

 Aké otázky sa môžu vyskytnúť? 

 Budem schopný na ne odpovedať? 

 Mal/a by som do prezentácie zahrnúť aj ukážku? 

Napíšte si prezentáciu 
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 Akú štruktúru bude mať prezentácia? 

 Je postupnosť logická? 

 Ako predstavím tému? 

 Napísal/a som to zrozumiteľne? 

 Zahrnul/a som všetky dôležité body? 

 Je cieľ prezentácie jasný? 

Pravidlá prezentácie 

ČO ROBIŤ: 

 hovorte jasne a plynule, 

 snažte sa vyhýbať zvukom ako „ehm“ a „aaa“, 

 ovládajte svoje správanie, t.j. nenaprávajte si oblečenie, nehrajte sa s perom, 

atď., 

 striedajte hlasitosť a výšku hlasu, 

 buďte sami sebou (na nič sa nehrajte), 

 buďte veselí a usmievajte sa. 

ČO NEROBIŤ: 

 neponáhľajte sa (použite pauzy), 

 keď hovoríte, nepozerajte sa na obrazovku, tabuľu, plagát, atď. (udržujte očný 

kontakt s publikom), 

 nečítajte z poznámok (hovorte prirodzene). 

 

Hostia 

Účasť hostí na aktívnej vzdelávacej aktivite môže mať pre žiakov mnoho výhod. 

Návšteva osobností či idolov v triede je pre žiakov veľmi motivujúca nielen preto, že 

ide o „cudzinca“, ktorý vstúpil do procesu. Často sú to „odborníci“ vo svojom odbore, 

ktorí prinesú do triedy „reálny“ pohľad na vec. Organizáciu a plánovanie návštevy 

často vykonáva učiteľ. Do plánovania a organizácie návštevy sa však môžu zapájať 

aj žiaci. Kľúčová je príprava. Pred príchodom návštevy pripravte „generálku“. 

Nasledujúci zoznam vám pomôže pri jej organizácii. 

Príprava na návštevu 

 Aký je cieľ návštevy? 

 Koho máme pozvať? Aké je jeho/jej vzdelanie? 

 Kto pozýva? Písomne alebo osobne? 

 Na čo sa chceme opýtať? Na ktoré vedecké otázky by sme sa mali sústrediť? 

 Môžeme sa pýtať osobné otázky? 

 Ako pomôžeme a povzbudíme každého, aby niečo povedal? 
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 Ako predídeme tomu, aby pár jednotlivcov riadilo celú diskusiu? 

 Kto sa bude pýtať, čo a v akom poradí? 

 Kde je najvhodnejšie miesto na stretnutie? 

 Ako zdravíme a vítame hostí? 

 Kde bude sedieť návštevník? Ako bude usporiadaná miestnosť? 

 Kto bude mať pripravených niekoľko pohotových otázok, ak sa diskusia 

dostane do slepej uličky? 

 Ako ukončíme stretnutie? 

 Kto poďakuje? 

 Kto bude návštevu sprevádzať a odprevádzať? 

 Ako zhodnotíme návštevu? 

 Kto napíše ďakovný list? 

Odpovede na tieto otázky si vyžadujú čas, ale sú veľmi užitočné a takmer vždy 

zaručujú úspešný priebeh návštevy. Návšteva je vynikajúca vzdelávacia skúsenosť 

a väčšina hostí, ktorí prijali pozvanie, vyjadrili spokojnosť s priebehom aktivity. 

 

Experimentálna a investigatívna veda 

Hlavným cieľom BAZV je podpora experimentálnej a investigatívnej práce 

prostredníctvom zaujímavých a realistických situácií, ktoré prepájajú získavanie 

vedeckých poznatkov a zručností so skúmaním a riešením problémov.  

Bádanie umožňuje žiakom využívať zručnosti, znalosti a skúsenosti flexibilným 

a tvorivým spôsobom. Produktívna práca v malých skupinách a možnosť plánovať si 

vlastnú prácu motivuje žiakov a umožňuje im chápať vedu ako ľudskú činnosť. Každý 

z nás sa učí inak. Väčšina ľudí sa neučí lineárne a práve bádanie poskytuje  

príležitosť postupovať rôznymi spôsobmi. 

 

Profesijné možnosti vzdelávania 

Problémy ponuky a dopytu absolventov prírodovedných, technologických, 

technických a matematických (VTTM) disciplín boli znepokojujúce už pred desiatimi 

rokmi, keď ich počty začali klesať. Záujem o štúdium fyziky, chémie a matematiky je 

aj naďalej nízky. 

Mladí ľudia sa vo všeobecnosti na úlohu vedy a techniky v spoločnosti pozerajú 

kladne, hoci záujem o štúdium vedeckých disciplín u detí starších ako 16 rokov nie je 

vysoký. Väčšina sa zhodne na tom, že veda a technika sú dôležité pre spoločnosť, 

prispievajú k liečbe chorôb, vytvárajú lepšie príležitosti pre budúce generácie a robia 

každodenný život zdravším, jednoduchším a pohodlnejším. Dievčatá majú vo 

všeobecnosti o vedu a techniku menší záujem ako chlapci (Jenkins, 2006). Väčšina 

jedenásťročných až štrnásťročných súhlasí, že veda má pozitívny vplyv na 
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spoločnosť a pre krajinu je dôležité mať vysoko kvalifikovaných vedcov, pričom 

približne polovica si myslí, že veda významne prispieva k bohatstvu národa (Národné 

vedecké centrum vzdelávania, 2007). 

Profesijné ambície sa ukázali ako významný faktor pri ďalšom výskume v tejto 

oblasti. Murphyová a Whiteleggová (2006) zistili, že vnímanie strategickej užitočnosti 

fyziky je významným ukazovateľom pri výbere štúdia fyziky u chlapcov aj dievčat. 

Žiaci majú záujem o profesijné poradenstvo ešte pred dovŕšením 16 rokov. Z toho 

vyplýva, že najvhodnejším je obdobie od 13 do 14 rokov, keď žiaci začínajú zvažovať 

svoje možnosti pre ďalšie štúdium. 

Využitie kontextuálnych a vedecko-technicko-spoločenských (VTS) prístupov 

k vyučovaniu preukázalo výrazne pozitívnejší postoj k vede u chlapcov aj dievčat 

v porovnaní s ich rovesníkmi v triedach, v ktorých prevláda tradičný prístup (EPPI, 

2005). Táto štúdia tiež dokazuje, že chlapci aj dievčatá z tried, v ktorých sa vyučuje 

pomocou týchto prístupov, majú podstatne lepšie konceptuálne chápanie vedy ako 

ich rovesníci z tried s tradičným prístupom vyučovania. Táto metóda tiež zmenšuje 

rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v ich postoji k vede. V triedach 

s kontextuálnym/VTS prístupom si dievčatá vytvorili výrazne pozitívnejší postoj 

k vedeckej kariére ako chlapci (EPPI, 2005). 

Iný faktor ovplyvňujúci záujem žien o štúdium a kariéru vo VTTM disciplínach je 

vnímanie odborníkov, ktorí sa uplatnili v príslušnej oblasti. Murphyová 

a Whiteleggová (2006) dokázali, že pri prechode od stredoškolského 

k vysokoškolskému vzdelávaniu „narastá u žien presvedčenie, že sa vo vedeckej 

kariére neuplatnia“ (p iv). Ide o problém, ktorého možným riešením je kontakt žiačok 

so ženskými vzormi úspešnými v povolaniach, ktoré sa kedysi považovali za 

nevhodné pre ženy. 

BAZV vyzdvihujú celý rad povolaní od tých najbežnejších, ako napr. vedec či inžinier 

technológ, až k tým menej bežným, ako napr. vedecký novinár. Môžete na ne 

upozorniť pri každej aktivite, napríklad v diskusii po ukončení práce. 

Niektoré mylné predstavy o tom, čo vedci a technici robia, môžete prediskutovať 

a skombinovať s diskusiou s hosťom – idolom žiakov. Rozptýlite tým mýty o práci 

vedcov a zvýšite záujem žiakov. 

Nasledujúca tabuľka poukazuje na niektoré bežné a menej bežné profesijné oblasti, 

o ktorých môžete diskutovať pri každom BAZV. Treba zdôrazniť, že tieto profesijné 

oblasti obsahujú povolania od vedcov a technikov s vyšším stupňom vzdelania 

k vysoko kvalifikovaným technickým podporným úlohám, praktikantom, atď. Nie je to 

konečný zoznam, ale môže poslúžiť ako východisko pre všetkých žiakov, ktorí sa 

chcú dozvedieť viac o povolaniach v oblastiach VTTM disciplín: 
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Aktivita Veda Inžinierstvo Technológia Iné 

Asteroidy 
útočia na 
Zem 

Fyzika 
Kozmológia 
Astronómia 
Geológia 

Optické inžinierstvo 
Počítačové 
inžinierstvo 
Počítačové 
spracovanie obrazu 

Informačné 
technológie 

Vedecká 
žurnalistika/ 
písanie 

Ekologické 
svietenie 

Fyzika 
Environmentalistika 

Elektrické/elektronické 
inžinierstvo 
Environmentálne 
inžinierstvo 

Dizajn žiarovky Vedecké písanie/ 
žurnalistika 

Prenosná 
vodná 
elektráreň 

Fyzika Elektrické/elektronické 
inžinierstvo 

  

Vesmírny 
web 

Teoretická fyzika 
Astronómia 

Počítačové 
inžinierstvo 
Optické 
inžinierstvo/operácia 

Špecializovaná 
informačná 
technológia  
Dizajn 
internetových  
stránok 

Vedecké písanie 

Nasýťme 
svet 

Chémia 
Biochémia 
Biológia/rastlinná 
biológia 

Environmentálne 
inžinierstvo 

Laboratórne 
technické práce 

Vedecké písanie 

Konferencia 
o ozóne 

Environmentalistika 
Meteorológia 

Atmosférické 
inžinierstvo 

Technológia 
merania emisií 

Predpovedanie 
počasia 

 

Diskusia so špecialistami v oblasti profesijného poradenstva, návštevy vzorov 

a exkurzie do špecializovaných stredísk, univerzít a výskumných centier zlepšujú 

pochopenie profesijných možností v oblasti skúmania Zeme a vesmíru. 

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Usmernenia  týkajúce sa otázok bezpečnosti a ochrany zdravia sú uvedené 

v každom metodickom liste podľa skúseností z praxe. Žiaden písaný text však 

nemôže úplne predvídať stav laboratórií, zariadení, prostriedkov a materiálov, ktoré 

má učiteľ k dispozícii, či schopnosti, základné vedomosti alebo povahu žiakov, 

s ktorými pracujú. Jedným z cieľov BAZV je tiež podpora flexibilnej a tvorivej 

vedeckej činnosti. Preto projekt Reťazová reakcia nenesie zodpovednosť za 

činnosť učiteľov alebo ich žiakov. 

Pred akoukoľvek potenciálne nebezpečnou aktivitou musíte zhodnotiť riziká. 

Zamestnávatelia majú povinnosťou poskytovať učiteľom a technikom dostatočné 

informácie na to, aby sa vedeli rozhodnúť, čo potrebujú na to, aby mohli so žiakmi 

realizovať praktickú činnosť. Rady jednotlivých BAZV môžeme chápať ako pomoc pri 

poskytovaní týchto informácií, no je potrebné urobiť viac. Predpokladáme, že 

zamestnanci (učitelia a technici) majú v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti 

štandardné skúsenosti a zdroje, na ktoré sa v prípade potreby môžu obrátiť. 
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Predpokladáme, že sa práce podľa BAZV vykonajú v riadne vybavenom 

a udržiavanom laboratóriu. Vychádzame najmä z predpokladu, že zariadenia 

napájané z hlavnej siete sú udržiavané v bezchybnom stave. Osobitnú pozornosť 

treba venovať bežným laboratórnym činnostiam (napríklad ohrievanie a manipulácia 

s ťažkými predmetmi) a dodržiavaniu stanovených laboratórnych predpisov pri 

manipulácii, príprave a likvidácii chemikálií. 

Otvorenú výskumnú alebo projektovú prácu musíme starostlivo naplánovať 

s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. V rámci plánovacieho cvičenia 

by sme v prvom rade mali žiakov upozorniť, aby zhodnotili riziká a vypracovali 

vhodné preventívne opatrenia. Učitelia sa však nemôžu spoliehať na žiakov a musia 

vždy skontrolovať ich návrhy, či už písomné alebo iné. Návrhy nie sú vždy jasné, či 

už pre žiaka alebo učiteľa, a v prípade potreby ich môžeme v priebehu výskumu 

alebo projektu meniť. Pozorovacie schopnosti učiteľa prejdú skúškou najmä vtedy, 

keď budú všetci žiaci v triede pracovať na rôznych výskumných úlohách nezávisle od 

seba. Preto je najlepšie ich realizovať v relatívne bezpečných podmienkach, vyhýbať 

sa napríklad používaniu potenciálne nebezpečných chemických látok alebo 

zariadení. Žiaci by sa mali postupne naučiť sami zhodnotiť riziká, pričom učitelia na 

celý proces dohliadajú a nesú celkovú zodpovednosť. Plánovanie, jeho kontrola 

a celkový monitoring vytvára vynikajúcu príležitosť pre formatívne hodnotenie učenia. 

Ide tiež o výborný príklad zvýšenia občianskeho a priemyselného povedomia 

u žiakov, ktorí musia dbať o svoje zdravie a bezpečnosť pri práci, tak ako aj o zdravie 

a bezpečnosť ostatných a hodnotia riziká presne tak ako vo svojom budúcom 

povolaní. 
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Vývojový diagram výskumu 

 

 

 

 

 

 

Aké zariadenia budete 

potrebovať? 

Na akých poznatkoch je 

založená vaša otázka, hypotéza 

alebo predpoveď? 

Čo budete robiť vo svojom 

výskume? 

Aká je vaša otázka, hypotéza či 

predpoveď? 

Aké pozorovania alebo merania 

budete robiť? 

Ako budete pozorovania alebo 

merania zaznamenávať? 

Čo znamenajú vaše výsledky? 

Umožňujú získané dôkazy 

vyvodiť záver a odpoveď na 

otázku, hypotézu alebo 

predpoveď? 

Ako budete prezentovať 

výsledky? 


