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Ukážka motivácie žiakov k projektu
o využívaní slnečného žiarenia
Jednou z vlastností dobrého projektu je, že sám
o sebe žiakov motivuje. Projekt je totiž postavený na
predpoklade, že žiaci sú v ňom zainteresovaní, pracujú
na ňom z vlastného záujmu a bez vonkajšej motivácie
a práca ich baví (Petrašková, 2007). Je však vzácne,
aby projekt bežal od samého začiatku bez vonkajšieho
popudu. Na väčšinu tém je potrebné účastníkov navnadiť a nalákať. A to platí hlavne v tých prípadoch, keď
žiaci nemajú s projektom žiadne skúsenosti.
Motivačná aktivita nám dáva tiež možnosť, aby sme
ukázali rôzne aspekty ústrednej témy a to nielen na rozumovej úrovni, ale napríklad aj tak, že žiakov oslovíme
aj emocionálne. Príkladom motivačných aktivít môžu
byť: súvisiaci príbeh, ukážka novinových článkov, osobný príklad organizátora, sám atraktívny názov, využitie
hudby či zvukových efektov... Motiváciu môžu robiť aj
sami žiaci ako akýsi predchádzajúci miniprojekt. Dobrým motivačným momentom je, keď projekt vychádza
z reálnej žiackej otázky, na ktorú učiteľ nevedel odpovedať (Naar, 2003).
Dôležitou súčasťou motivácie sú aktivity, ktoré navodia pracovnú atmosféru v skupinách. Práca na projekte
pobeží oveľa lepšie, keď žiakom dáme príležitosť sa
vzájomne zladiť v rámci inej aktivity. Za takú vstupnú
aktivitu môžeme zvoliť drobné zoznamovacie hry, vytvorenie názvu, loga, vlajky skupiny, tiež hru s prvkami
spolupráce či vzájomnej pomoci alebo inú skupinovú
prácu.
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Príklad vstupnej
aktivity
Prípravná hodina k projektu Slnko v sieti (bližšie
Dzurišinová, Štefančínová, 2010) je zameraná na Slnko, slnečné žiarenie a jeho využívanie v prírode. Projekt
je určený pre žiakov tretieho ročníka gymnázia na záver
školského roka, keďže pri riešení úloh je potrebné využívať komplexné vedomosti získané počas celého štúdia. Navyše, toto ročné obdobie je vhodné na využívanie slnečného žiarenia. Žiaci v zadaniach experimentov
a teoretických úloh využívajú poznatky nielen z chémie,
ale aj z fyziky, matematiky a biológie. Cieľom je obrátiť
pozornosť žiakov na to, akú dôležitú úlohu zohráva Slnko pre život organizmov, ako sa ukladá energia a ako je
to v prírode zariadené s jej premenami. Pripravené úlohy môžu pomôcť žiakom lepšie porozumieť procesom
v prírode ako sú kolobeh uhlíka v organizmoch a ekosystémoch, kolobeh vody, potravinový reťazec či využívanie palív. Stretnú sa s úlohami, ktoré znázorňujú systémy okolo nás ako je vzduch, deje ako je produkcia
(kyslíka, oxidu uhličitého, energie), spotreba (kyslíka,
oxidu uhličitého, energie), rozklad. Pomôžu učiteľovi
odhaliť nedostatky v chápaní žiakov spojené s nesprávnym porozumením pojmov a dejov.

Žiaci sa na úvodnej hodine rozdelia do skupín, v ktorých pracujú aj počas celého projektu. V teoretickej časti
pracujú v skupinách postupne na úlohách, ktoré im zadáva učiteľ. Majú k dispozícii sadu kartičiek (príloha), každá
s farebným obrázkom a opisom. Na kartičkách sú jednoduchými obrázkami znázornené procesy (deje, činnosti…),
ktoré možno pozorovať okolo nás.
Zoznam kartičiek (obrázky v prílohe ):
1.

Topenie ľadu

7.

Dieťa beží

2.

Sušenie uterákov

8.

Svieca horí

3.

Rastlina kukurice rastie na slnku

9.

Auto jazdí do kopca

4.

Dub rastie na slnku

10. Strom sa rozkladá

5.

Krava žerie kukuricu

11. Klimatizácia ochladzuje miestnosť

6.

Dieťa je (konzumuje) hamburger

12. Pumpa ťaží ropu zo zeme

Učiteľ rozdá skupinkám žiakov sadu kartičiek a postupne im zadáva úlohy.
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Divergentná úloha
Každá z týchto kartičiek znázorňuje iný dej. Roztrieďte kartičky do skupín podľa vami zvoleného kritéria.
Vysvetlite spôsob vášho triedenia.
Napadli vám rôzne spôsoby triedenia? Navrhnite ich.
Žiaci môžu prejaviť rôzne úrovne porozumenia či osvojenia si vedomostí:
1) Úroveň 1: navrhnuté delenie zohľadňuje materiály (živé – neživé), deje, činnosti...
2) Úroveň 2: delenie rozlišuje rozdiely v systémoch alebo zmeny v materiáloch, napr.: zmeny prebiehajúce
v rastlinách, živočíchoch a neživých materiáloch.
3) Úroveň 3: rozlíšenie medzi fyzikálnymi a chemickými dejmi, rozlíšenie podobných materiálov a dejov,
napr.: rastliny rastú, zvieratá jedia, palivo horí...
4) Úroveň 4: rozlíšenie podobných materiálov a dejov, ale s vysvetlením, ktoré využíva chemické vlastnosti
procesov alebo látky, napr.: rastúca rastlina využíva slnečné žiarenie na fotosyntézu.
5) Úroveň 5: klasifikovanie procesov podľa toho, ako vplývajú na vzduch, napr.: procesy, ktoré vyžadujú alebo
produkujú kyslík. Zohľadňovanie kategórie podľa chemických zmien v organických zlúčeninách. Korektná
identifikácia typov reaktantov a produktov v zmenách.
6) Úroveň 6: rozlíšenie podobnosti ako je bunkové dýchanie v 6 a 11, identifikácia reaktantov a produktov vo
všetkých procesoch. Žiak je schopný spájať deje so spoločnými reaktantami a produktmi, efekt na atmosféru.

Reakcie na triedenia učiteľom
Učiteľ vyberie takú skupinu kartičiek, ktorú žiaci nevytvorili a ukáže im ju s otázkami:
1. Napadlo by vám dať tieto kartičky do jednej skupiny? Prečo áno a prečo nie?
2. Čo majú spoločné deje a činnosti na týchto kartičkách? Čím sa líšia?
3. Čím by ste ich odlíšili od ostatných kartičiek?
Možné skupiny, ktoré môže učiteľ vybrať:
 1 a 2 (obe znamenajú premeny vody, fyzikálne zmeny, zmeny stavu, nejde o zmeny hmoty alebo molekúl
vody).
 3 a 4 (obe znázorňujú ako rastliny rastú, obe vyžadujú slnečné svetlo, v obidvoch systémoch prebieha fotosyntéza, produkcia kyslíka).
 5 a 6 (obe znázorňujú ako zvieratá jedia, naberajú na hmotnosti, trávia jedlo a molekuly potravy ukladajú
v ich telách.
 7, 8, 9 a 10 (všetky vyžadujú jedlo alebo palivo a kyslík, všetky oxidujú uhľovodíky).
 8, 9, 11, 12 (všetky vyžadujú oxidáciu fosílnych palív, produkujú plyny spôsobujúce skleníkový efekt alebo
zmeny globálnej klímy).

Otázky k individuálnemu výberu
V tejto časti si majú žiaci zvoliť skupinu kartičiek, ktoré si vybrali v prvej úlohe a odpovedať na otázky týkajúce sa
samotného výberu, štruktúry systémov a dejov, ktoré znázorňujú kartičky ich výberu.

Všeobecné otázky
Urobte vhodný výber v skupine a odpovedajte na otázky:
1.
2.
3.
4.

Vysvetlite dôvody vášho výberu.
Čo sa mení v dejoch znázornených na obrázkoch?
Čo sa deje vo vnútri (uteráka, ľadovej kocky, strome, dieťati, aute ...)? Vysvetlite.
Dochádza k zmene energie? Ako?

Otázky k štruktúre systému
Druh materiálu: Viete identifikovať nejaké zlúčeniny alebo látky, ktoré sa menia počas deja či činnosti?
Obsahujú niektoré zo zlúčenín uhlík?
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Otázky k zmene látok
1. Spôsobujú tieto procesy zmeny na hmotnosti stromu, detí, sviečky, auta? Ako?
Čo sa stane s hmotou, ktorá sa stratí?
2. Ako sa menia látky počas dejov?
3. Mení sa počas týchto udalostí zloženie vzduchu? Ako?
4. Produkujú sa počas týchto udalostí nové látky? Ktoré to sú? Odkiaľ sa berú? Ako vznikajú?

Otázky k zmene energie
Otázkami, ktoré dostanú žiaci v tejto časti možno zistiť, ako žiaci rozumejú zmenám látok pri dejoch a či spájajú
s týmito zmenami aj zmeny energie.
1. Prečo je dôležité, aby:
a. v miestnosti bolo teplo, aby sa topil ľad?
b. strom mal slnečné svetlo?
c. krava jedla kukuricu?
d. bežec jedol jedlo?
e. svieca mala vosk?
f. auto malo palivo?
g. klimatizácia mala elektrinu?
2. Čo je zdrojom energie v jednotlivých dejoch?
3. Čo sa deje s energiou počas udalosti?
4. Môže byť táto energia použitá znova? Prečo áno a prečo nie?

Spájanie udalostí
Jedným zo spôsobov ako pomôcť žiakom porozumieť systému a procesom, o ktorých je reč, je dať im riešiť úlohu
o spájaní jednotlivých udalostí na kartičkách.
Vyberte kartičky, ktoré podľa vás súvisia a porozprávajte príbeh o tom, ako sú udalosti prepojené
a ako nasledujú za sebou.
Vysvetlite:
 potravinový reťazec (kartičky 3, 5 a 6) nižšia úroveň
 kolobeh uhlíka v prírode (kartičky 3, 5, 6 a 7) vyššia úroveň
 cyklus života stromu (kartičky 4 a 10)
 využívanie fosílnych palív (kartičky 8, 9, 11, 12)

Prepojenie na globálne otepľovanie
Má niektorá z udalostí na kartičkách vplyv na globálne otepľovanie? Vysvetlite.

Záver
Prezentované úvodné aktivity sme zaradili k projektovému vyučovaniu o využívaní slnečného žiarenia v praxi
s názvom Slnko v sieti. Jednotlivé úlohy a aktivity v rámci projektu boli dvojakého charakteru:
1. aktivity zamerané na skúmanie a objavovanie, v
ktorých žiaci
 porovnávali rast rastlín v rôznych podmienkach,
dokazovali, že rastliny produkujú kyslík, skúmali
možností využitia energie skrytej v rastlinách,
využívali slnečné žiarenie na získanie elektrického prúdu, skúmali, ako možno využiť teplo zo
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Slnka na konzervovanie potravín, na vyhrievanie domácností a získavanie pitnej vody,
formulovali závery k experimentom, argumentovali na základe dôkazov získaných experimentovaním.

2. aktivity zamerané na vysvetľovanie, vyhľadávanie a
spracovávanie informácií, v ktorých si žiaci pripravovali výstupy o pojmoch pasívny a nízkoenergetický dom, o využívaní biomasy v praxi, o materiáloch,
ktoré sa využívajú na výrobu fotovoltaických panelov, o tom, ako a prečo sa používa v praxi bionafta,
a iné.
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Príloha
(prevzaté z Environmental Literacy, 2010)

1. ľad sa topí

2. uteráky sa sušia

3. kukurica rastie na slnku

4. dub rastie na slnku

5. kravy jedia kukuricu

6. dieťa je hamburger

7. dieťa beží

8. svieca horí

9. auto ide do kopca

10. strom sa rozkladá

11. klimatizácia ochladzuje
izbu

12. ťažba ropy zo zeme
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