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ÚVOD
V súčasnej informačnej spoločnosti, v ktorej je biológia jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich
vedných odborov, kedy sa v svetových biologických databázach hromadí obrovské množstvo
dynamických dát a poznatkov, sa zdá byť nevyhnutné prispôsobiť dobe aj metódy a formy výučby
biológie na stredných školách.
Zbierka, ktorú držíte v rukách, je určená pre učiteľov biológie, metodikov, študentov učiteľstva,
ktorí sa pripravujú na ich budúce povolanie. Zbierka vznikla ako výstup riešenia národného projektu IT
Akadémia. Na jej tvorbe sa podieľali vysokoškolskí pracovníci a učitelia stredných škôl.
V tejto zbierke nájdete 73 overených metodických postupov bádateľsky orientovanej výučby,
kde sa často ponúka príležitosť zapojiť digitálne technológie. Výber tém je vypracovaný v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom predmetu Biológia ISCED3. K metodickým postupom zbierky je
vytvorený on-line portál s doplňujúcimi materiálmi pre učiteľov a žiakov. Doplňujúce materiály
(pracovné listy, nástroje formatívneho hodnotenia, obrazové prílohy, prezentácie a pod.), ktoré sú
vytvorené v rôznych verziách, tvoria prílohy, na ktorých sa metodiky v zbierke odvolávajú.
Je potrebné a priam nevyhnutné uplatňovať vo vyučovacom procese metódy, stratégie
a techniky, ktoré sú orientované na vyššie poznávacie funkcie. Učenie sa bádaním v širšom zmysle slova
má vyvolať a sýtiť zvedavosť žiakov a dávať im príležitosť pre samostatné objavovanie poznatkov.
Vyslovovať predpovede a predpoklady, klásť otázky a zisťovať odpovede sú najčastejšími prvkami
postupov. Bádanie sa nezužuje len na praktické činnosti. Je to aj práca s odborným textom, nájdením
súvislostí, plánovaním postupov, usporiadaním údajov do tabuliek a grafov, navrhnutím činností,
tvorbou projektu, prezentovaním zistení a argumentáciou v prospech vlastných výsledkov. Rozvíjajú sa
tiež technické aj mäkké zručnosti, na ktoré sa dá nadviazať na vysokej škole, ktoré sú spolu s ďalšími
zručnosťami 21. storočia veľmi žiadané na pracovnom trhu.
Aktivity sú zasadené do trojfázového alebo päťfázového učebného rámca, ktoré sú známe pod
označením EUR a 5E. Cieľom uvedených modelov výučby je v prvej fáze – evokácia, resp. zapojenie –
zaujať žiakov a vzbudiť ich záujem nadviazaním na ich doterajšie poznatky zaujímavou otázkou a zapojiť
ich do činnosti, ktorá bude nasledovať. Získavanie nových poznatkov vo fáze uvedomenia významu
v modeli EUR rozdeľuje rámec 5E na tri samostatné časti: skúmanie, kedy žiaci sami hľadajú odpovede
na otázky, vysvetlenie, keď svoje zistenia prezentujú pod vedením učiteľa a ladia v diskusii, rozšírenie,
keď nový poznatok aplikujú, študujú podrobnosti a prehlbujú svoje poznatky. Poslednou fázou v oboch
modeloch je reflexia, resp. hodnotenie, keď sa žiaci vyjadrujú vlastnými slovami k tomu čo robili a čo
sa naučili, vyjasňujú si nezrovnalosti a učiteľ odhaľuje prípadné miskoncepcie. Jedná sa o formatívne
hodnotenie a sebareflexiu. Odporučené nástroje vo forme tabuliek, lístkov pri odchode a pod. môžu
zlepšiť vzájomnú spätnú väzbu učiteľ-žiak. Nadväzujúca úloha, ktorú žiaci riešia doma, nemusí byť
povinná, indikuje individuálny záujem o biológiu.
Uvedomujeme si, že nie každá škola je ideálne vybavená materiálnymi a technickými
pomôckami, a preto sa v metodikách objavujú varianty, z ktorých si môže učiteľ vybrať podľa
konkrétnych podmienok.
Veríme, že sa zbierka stane užitočnou pomôckou každého učiteľa biológie, a prispeje k aplikácii
praktických aktivít vo vyučovacom procese. Zároveň sa stane podnecujúcim prostriedkom pri zisťovaní
vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom nástrojov formatívneho hodnotenia.

Želáme každému učiteľovi biológie, aby našiel v tejto zbierke metodiky, ktoré mu pomôžu pri
jeho zodpovednej a tvorivej práci a stanú sa zdrojom inšpirácií k vlastným bádateľským nápadom
a úlohám, zároveň prebudia záujem a zvedavosť žiakov.

Autori

INOVATÍVNE METODIKY

TEMATICKÝ CELOK:
ORGANIZMUS A PROSTREDIE/LABORATÓRNE
CVIČENIA Z EKOLÓGIE
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B EZNÁDEJNÝ MILOVNÍK PRÍRODY
Tematický celok/ Téma
Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia
z ekológie
Vývoj ekosystémov Tatier počas štvrtohôr
Relikty a endemity Tatier
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Charakterizovať životné podmienky
vysokohorského prostredia
 Poznať významné druhy vysokohorských rastlín a
živočíchov
 Vysvetliť adaptáciu organizmov na špecifické
podmienky života
 Vedieť vysvetliť pojmy relikt a endemit

ISCED/Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. ročník

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude overovať
 Formulovať závery

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať a charakterizovať polohu Vysokých Tatier a vysokohorské klimatické podmienky
Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia podľa popisu prechádzky beznádejného milovníka prírody (poskytnutého v pracovnom liste)
rozpoznávať a pomenovávať rastliny a živočíchy Vysokých Tatier.
Jednou z miskoncepcií v myslení žiakov je názor, že ak je rastlina alebo živočích vyhlásený za vzácneho či
zákonom chráneného, tak mu nehrozí vyhynutie.
Taktiež sa nezamýšľali nad tým, prečo tento stav nastal. Preto je potrebné, aby si žiaci uvedomili, že to oni
sami sú zodpovední za to, ako príroda v budúcnosti bude vyzerať.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Riadené bádanie
 Pracovný list (Príloha)
Odporúčané:
 Práca v dvojiciach
 Prístup na internet
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Rozhovor
Analýza výstupov práce – Pracovný list

Autor: RNDr. Terézia Kisková, PhD.
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V ÝVOJ EKOSYSTÉMOV TATIER POČAS ŠTVRTOHÔR
R ELIKTY A ENDEMITY TATIER
P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Hlavným zámerom riadeného rozhovoru v úvode je vzbudiť záujem žiakov o vysokohorské prostredie ako o biotop vzácnej
rozmanitosti ovplyvnený charakteristickými klimatickými podmienkami. Na predchádzajúcej vyučovacej jednotke je
vhodné zadať žiakom domácu úlohu, aby priniesli fotografie prírody z dovolenky na Slovensku.
Žiakom zadajte otázky:
Otázky:
Kam chodievate najradšej na dovolenku?
Ktoré miesto na Slovensku by ste odporúčali aby navštívil, váš kamarát zo zahraničia?
Je pravdepodobné, že medzi fotografiami, ktoré prinesú žiaci bude aj záber z výletu v Tatrách, prípadne niektorí žiaci by
možno odporučili svojmu známemu výlet do Vysokých Tatier.
Ďalej môžete viesť so žiakmi riadený rozhovor, a opýtať sa ich, aké živočíchy alebo rastliny nedávno pozorovali vo voľnej
prírode vo vysokohorskom prostredí.
Otázky:
Videli ste vo voľnej prírode srnky, daniele alebo jelene?
Je možné vo voľnej prírode na Slovensku vidieť vlky? Ak áno, kde?
V ktorých oblastiach Slovenska žije medveď?
Kde žije kamzík?

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 20 MIN .):
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na skúmanie vplyvu vysokohorského prostredia na výskyt
organizmov. Pokračujte ďalej v riadenom rozhovore so žiakmi:
Výskumná otázka:
Môže sa prirodzene vyskytovať kamzík na Slovensku aj mimo Tatier? Zdôvodnite.
Žiaci možno uvedú, že kamzíky sú symbolom Tatier, a teda, že sa vyskytujú vo vysokohorskom prostredí. Na otázku, prečo
je to tak, nebudú vedieť pravdepodobne jednoznačne odpovedať. Rozdajte im pracovné listy (Príloha A) a vyzvite ich aby
zapísali svoj predpoklad do úlohy č. 1.
Navrhujeme, aby žiaci pracovali na pracovných listoch v dvojiciach, čím sa podporuje schopnosť žiakov argumentovať
a prezentovať svoj názor pred spolužiakmi.
Ďalšiu úlohu v pracovnom liste budú žiaci vypracovávať neskôr. Zadajte žiakom nasledujúce otázky:
Otázky:
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Ako sa kamzíky dostali do hôr? Ako sa prispôsobili prostrediu v ktorom žijú? Prečo má kamzík pomerne masívne telo a dlhé
končatiny? V ktorých štátoch sa môže kamzík vrchovský vyskytovať?
Ďalej sa pýtajte žiakov na výskyt kamzíka mimo územia Slovenska. Žiaci možno uvedú jeho výskyt v Alpách, menej známe
je jeho rozšírenie na Balkáne. Ukážte žiakom mapu výskytu kamzíka a pokračujte v riadenom rozhovore.

Obr.1: Rozšírenie kamzíka vrchovského
Distrubúcia Rupicapra spp. Rupicapra pyrenaica: (1) parva, (2) pyrenaica, (3) ornata. Rupicapra rupicapra: (4) cartusiana,
(5) rupicapra, (6) tatrica, (7) carpatica, (8) balcanica, (9) caucasica, (10) asiatica
Zdroj: Corlatti L, Lorenzini R, Lovari S: The conservation of the chamois Rupicapra spp. Mammalian Reviews. 2011,
41(2):163-174
Poznámka:
Kamzík sa v Tatrách kontinuálne vyskytuje od doby ľadovej. Kamzíky pôvodne obývali väčšiu časť Slovenska, než je tomu
v súčasnosti. V dôsledku prirodzených klimatických zmien sa však museli postupne presunúť do vrcholových častí našich
najvyšších pohorí. Endemický a kriticky ohrozený kamzík vrchovský tatranský žije len v slovenských a poľských Tatrách. V
geografickom zmysle ide o najsevernejšie prirodzene sa vyskytujúce populácie kamzíka v Európe. (Viac informácií
http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=3843.)
S prihliadnutím na uvedené informácie o výskyte kamzíka sa vráťte k zodpovedaniu výskumnej otázky a zovšeobecnite so
žiakmi poznatky o vysokohorských spoločenstvách a podmienkach ktoré sú pre ne charakteristické.
Pokračujte v prehlbovaní vedomostí o vysokohorských spoločenstvách a vyzvite žiakov aby vypracovali úlohu č. 2
v pracovnom liste. Po prečítaní denníka beznádejného milovníka prírody, je úlohou žiakov vybrať 5 druhov rastlín a 5
druhov živočíchov zo zoznamu rastlín a živočíchov uvedeného v pracovnom liste a správne ich doplniť do denníka. Žiaci sa
majú pokúsiť riešiť túto úlohu najprv bez obrazovej prílohy. Následne im sprístupnite notebooky (prípadne smartfóny) na
vyhľadávanie obrázkov rastlín a živočíchov, po sprístupnení odporúčaných linkov z portálu nahuby.sk (Príloha B).
Pre prípad chýbajúceho internetového pripojenia, je vhodné mať k dispozícii 2-3 série vytlačených obrázkov, s ktorými by
žiaci alternatívne pracovali.
Poznámka:
Vyzvite žiakov aby si pri vypracovaní úlohy č. 2 pomocou obrázkov, všímali vzhľad jednotlivých organizmov a sledovali aj
popis jednotlivých druhov na odporúčaných internetových odkazoch.
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R EFLEXIA ( CCA 10 MIN .):
Vo fáze reflexie si žiaci majú uvedomiť ako vývoj ekosystémov vo vysokohorských biotopoch ovplyvňuje výskyt chránených
druhov. Na rozvíjanie schopnosti žiakov rozlišovať pojmy relikty a endemity uvádzame v pracovnom liste úlohu 2b.
Otázky:
Ako vyzerajú vysokohorské spoločenstvá? Ako sa prispôsobili rastliny a živočíchy vysokohorskému prostrediu?
Žiaci by mohli vedieť uviesť, že rastliny sa prispôsobili intenzívnemu UV žiareniu farbou kvetu (zvyčajne fialovou alebo
žltou), prípadne plazivou stonku alebo nízkym vzrastom. Niektoré živočíchy prekonávajú nepriaznivé podmienky zimným
spánkom, prípadne prijímajú vodu vo forme snehu, ako napríklad kamzík vrchovský.
Vyzvite žiakov, aby vypracovali úlohu 2b v pracovnom liste.
Poznámka:
Ak je to potrebné pripomeňte žiakom už skôr osvojené pojmy glaciálny relikt (druh, resp. podruh zachovaný z obdobia
zaľadnenia - štvrtohôr) a endemit (druh, ktorý sa vyskytuje výhradne na určitom území). Tieto pojmy by mali mať už
osvojené.
Na ich upevnenie sa vráťte k výskumnej otázke a mape výskytu kamzíka a upozornite žiakov, že existuje viacero druhov
kamzíka vrchovského (z ktorých jedným je kamzík vrchovský tatranský), keďže každý poddruh kamzíka je jedinečný,
nakoľko obýva trochu iný biotop. Kamzík vrchovský tatranský predstavuje spolu so svišťom vrchovským tatranským
najznámejšie reliktné druhy.
Vyhodnoťte obe úlohy z pracovného listu a odstráňte prípadné miskoncepcie.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.
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41(2): 163–174
3. Urban, P. a Malina, R., Reštitúcia kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) do Nízkych
Tatier (stredné Slovensko), Quaestiones rerum naturalium : recenzované vedecké periodikum. online, vol. 4, no.
1 (2017), pp. 51-134 [4,15 AH]. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, Katedra biológie a ekológie,
2017, dotupné na http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=3843
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K DE JE NAJKVALITNEJŠIA VODA ?
Tematický celok / Téma
Organizmus a prostredie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 3. ročník gymnázia

Voda
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Chápať význam dostatočného príjmu vody pre život
človeka
 Vymenovať parametre charakterizujúce vlastnosti/kvalitu
vody
 Vysvetliť súvislosti medzi pH, vodivosťou, tvrdosťou vody
a životom organizmov vo vode
 Diskutovať o dôsledkoch znečistenia vody
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť význam vody pre život organizmov i človeka
 Chápať dôsledky znečistenia vody
 Poznať charakteristické znaky/vlastnosti pitnej vody

Žiakom rozvíjané spôsobilosti






Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
Pozorovať/merať
Predpovedať výsledok experimentu
Zovšeobecniť výsledky
Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Riešený didaktický problém
Žiaci sa meraním rôznych parametrov vôd, ale aj biologickým monitoringom učia chápať súvislosti medzi vlastnosťami vody,
zložením, možnosťami života organizmov vo vodách a tiež ako tieto organizmy ovplyvňujú vlastnosti vody. Práca rozvíja
diskusiu o kvalite vôd, dôsledkoch znečistenia a možnostiach nápravy, ale aj o vhodnom pitnom režime pre človeka.
Žiaci si totiž iba málo uvedomujú, že voda a organizmy v nej žijúce sa navzájom ovplyvňujú, nerozumejú súvislostiam medzi
rôznymi zistenými parametrami.
Metodika napomáha žiakom získať ucelenú predstavu o rôznych vlastnostiach vôd a chápať ich vo vzájomných súvislostiach,
rozvíja prírodovednú gramotnosť a kritické uvažovanie.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Riadené bádanie
 Meranie
 Skupinová forma






Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
Mobilné zariadenie (tablet, smartfón) (nepovinné)
Lupy alebo mikroskopy
Kadičky na vodu alebo iné nádoby s objemom 20 – 50
ml (prípadne menej), (aspoň 4 na skupinu)
 Rôzne vzorky vody
Podľa zvoleného variantu:
Variant 1:



Merací systém (Coach, Vernier, ...)
Aspoň 1 zo senzorov: pH, senzor pre meranie
konduktivity (vodivosti), senzor pre kvapalný kyslík

Variant 2:



pH papieriky
prúžky na zisťovanie parametrov vody v jazerách, ...

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Pozorovanie činností žiakov,
predikčná tabuľka, lístok pri odchode,
záznam z pozorovania a merania.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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V ODA . H ODNOTENIE KVALITY VODY .
Ú VOD
Metodika je zameraná na vodu, hodnotenie kvality vody, problematiku znečistenia vôd, ale aj pitný režim človeka.
Téma nie je často bežnou súčasťou výučby, môže byť realizovateľná aj ako praktické cvičenie alebo pri istých úpravách ako
práca v teréne, a to na gymnáziách alebo stredných odborných školách.
Metodika rozvíja problematiku týkajúcu sa vody komplexne, avšak určité aktivity je možné realizovať samostatne
v
rámci vyučovacích hodín, kde sa učivo prelína s témou vody. Metodika rozvíja kritické uvažovanie, učí chápať tému
komplexne, vo vzájomných súvislostiach, rozvíja ekologické myslenie žiakov, ale aj prehlbuje sebauvedomenie vo vzťahu k
starostlivosti o vlastné zdravie.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením otázky, na ktorú žiaci hľadajú odpoveď.
Ešte pred vyučovacou hodinou si pripravte vzorky rôznych vôd v priehľadných nádobách s objemom okolo 20 - 50 ml
(kadičky, ...), ktoré budú žiaci analyzovať vizuálne a meraním. Vzorky si označte číslami a na papierik si poznačte, aká je to
vzorka (voda). Čím viac rôznorodých vzoriek budete mať, tým bude hodina a diskusia zaujímavejšia. Vody môžu byť aj rôzne
sfarbené, prípadne môžu obsahovať časti rastlín a pod. (napr. voda z jazierka). Najlepšie ukážete rozdiely
v
meraných parametroch vody vtedy, ak použijete nielen pitnú vodu, ale aj iné typy vôd:
Príklady vhodných typov vôd:








voda z vodovodu
minerálna voda (s vysokým obsahom minerálnych látok)
destilovaná voda
dažďová voda
voda z jazera, rybníka, ...
ionizovaná voda
...

Ukážte žiakom vzorky vody v priehľadných nádobách. Potom položte žiakom výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
V ktorej nádobe je najkvalitnejšia voda?
Zdôvodnite svoje tvrdenie.
Otázka zrejme evokuje ďalšiu otázku: „Čo vlastne znamená KVALITA vody?“ Možno sa Vás na to žiaci aj sami opýtajú, ak
nie, položte počas diskusie túto otázku žiakom.
Žiaci zrejme povedia, že sfarbená voda, prípadne voda s časťami rastlín nie je „kvalitná“, prípadne môžu povedať, že je
vhodná pre rast rastlín ale nie na pitie a pod. Aj táto otázka s diskusiou by mohla teda viesť k ďalšej otázke: „Vo vzťahu
k
čomu porovnávame kvalitu vody?“ Vo vzťahu k životu organizmov v nej, alebo pre pitný režim človeka?
Diskutujte so žiakmi, zapájajte ich otázkami, aby premýšľali a zamysleli sa nad tým, ako by kvalitu vody vedeli vyhodnotiť.
Potom žiakom rozdajte predikčnú tabuľku (na vytlačenie aj v samostatnej prílohe), kde budú môcť zakrúžkovať pôvod vody
podľa pohľadu, teda ešte pred meraním. Predikčná tabuľka predpokladá, že použijete 6 typov vôd. Môžete však zmeniť zdroje
vody aj ich počet a prispôsobiť si potom predikčnú tabuľku.
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Predikčná tabuľka:
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum

Téma: Voda
Zakrúžkuj: V – vodovod, J – jazierko, M –minerálny prameň, D – destilovaná voda, Z – zrážková, K -kaluž
Pôvod vody podľa pohľadu

Vzorka vody č.

Podľa meraní z tab.
č.1

Skutočný zdroj

V J M D Z K

1

V J M D Z K

V J M D Z K

V J M D Z K

2

V J M D Z K

V J M D Z K

V J M D Z K

3

V J M D Z K

V J M D Z K

V J M D Z K

4

V J M D Z K

V J M D Z K

V J M D Z K

5

V J M D Z K

V J M D Z K

V J M D Z K

6

V J M D Z K

V J M D Z K

(pred meraním)

Diskutujte so žiakmi, pýtajte sa:
Otázky:
Podľa čoho môžeme hodnotiť kvalitu vody?
Aké parametre by ste merali na vyhodnotenie kvality vody?
Ako veľmi sa podľa vás líšia rôzne typy vôd v týchto parametroch (pH, ...)?
(Je možné napr. podľa pH určiť, či je voda pitná?)
Žiakov zrejme napadne, že by vyhodnocovali napríklad pH vody, čistotu (napr. vizuálne alebo pod mikroskopom),
priehľadnosť vody, sfarbenie, zápach, uskutočnili chemickú analýzu vody a pod.
Znovu diskutujte ďalej so žiakmi, pričom diskusiu smerujte k položeniu otázky:
Otázka:
Je možné podľa merania parametrov vody (napr. pH, konduktivity a pod.), prípadne vizuálnej charakteristiky (alebo aj
mikroskopického pozorovania) určiť čo najpresnejšie zdroj vody vo vzorkách? (Ide o vodu z vodovodu? Z jazera? ...)
Prečo si to myslíte?
Po diskusii so žiakmi ich vyzvite k vypracovaniu nasledujúcej úlohy:
Úloha 1:
Sformuluj hypotézu parametrov jednotlivých druhov vôd.

Požiadajte žiakov, aby si svoje predpoklady (hypotézy) zapísali do zošitov. V ďalšej fáze vyučovacej hodiny budú žiaci
analyzovať vzorky vôd podľa vašich možností, pomôcok.
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S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Získať odpoveď na výskumnú otázku bádaním žiakov.
Povedzte žiakom, že budú analyzovať vzorky vôd v nádobách. Ich úlohou bude zodpovedať výskumnú otázku z úvodu hodiny
a tiež určiť zdroj vody vo vzorke. Pri kontrole výsledkov (fáza Vysvetlenie) si zároveň zodpovedajú otázku, či by podľa
meraných parametrov (príp. vlastností vody) vedeli správne určiť zdroj vody.
Otázky pre žiakov teda sú:
Výskumná otázka?
V ktorej nádobe je najkvalitnejšia voda?
Prečo si to myslíte?

Ďalšie otázky:
Je možné podľa merania parametrov vody (napr. pH, konduktivity a pod.), prípadne vizuálnej charakteristiky (alebo aj
mikroskopického pozorovania) určiť čo najpresnejšie zdroj vody vo vzorkách? (Ide o vodu z vodovodu? Z jazera? ...)
Prečo si to myslíte?

Rozdeľte žiakov podľa ich počtu do skupín podľa vlastného uváženia a podľa pomôcok, ktoré máte k dispozícii. Sprístupnite
žiakom vzorky na analýzu, rozhodnite, či bude každá skupina analyzovať všetky parametre všetkých vôd, alebo každá skupina
bude analyzovať rôzne parametre 1 vzorky vody, prípadne 1 skupina bude analyzovať 1 parameter všetkých vôd.
Je však vhodné, aby 1 parameter konkrétnej vzorky analyzovali aspoň 2 skupiny, aby sa dali výsledky porovnať a boli čo
najpresnejšie.
Žiakom oznámte čas, ktorý majú k dispozícii, sprístupnite im pomôcky:
Zvoľte z týchto pomôcok vami dostupné (prípadne doplňte iné na analýzu vôd):
 Lupy
 Mikroskop (nepovinné)
 Merací systém (Coach, Vernier, ...)
 Aspoň 1 zo senzorov: pH, senzor pre meranie konduktivity (vodivosti), senzor pre kvapalný kyslík
 pH papieriky
 prúžky na zisťovanie parametrov vody v jazerách, ...
Poznámka:
Snažte sa žiakom čo najmenej pomáhať tým, na čo dané parametre poukazujú, prípadne im pomáhajte iba vysvetlením,
čo je konduktivita, ale nie, že práve minerálne vody majú vysokú konduktivitu.
Na tabuľu načrtnite tabuľku, kde budú zaznačené vzorky vôd podľa čísla, merané parametre (vlastnosti, ...) a
predpokladaný typ zdroja vody (typu vody a pod). Vhodné je, aby žiaci do tabuľky vyplnili sami, čo všetko merali a sledovali,
dajte im iba základný náčrt tabuľky bez parametrov v 2. riadku. Tabuľka 1 je iba príklad, vytvorte si vlastnú podľa dostupných
pomôcok na meranie.
Na základe meraní žiaci zaznačia predpokladaný zdroj vody v predikčnej tabuľke, prípadne aj Tabuľke č. 1.
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Vzorka
č.

Sledované parametre (vlastnosti) vody
pH

vodivosť

kvapalný kyslík

priehľadnosť

prítomnosť
organizmov

predpokladaný
zdroj vody

1
2
3
4
5
6
Tabuľka 1: Príklad tabuľky pre vyhodnotenie vzoriek vody

VYSVETLENIE (CCA 8 MIN.):
Zámer: Vyhodnotiť merania a pozorovania z predchádzajúcej časti, porovnať skutočný zdroj vody s predpokladmi, vyvodiť
zovšeobecňujúce závery.
Prezraďte žiakom skutočný zdroj vody v skúmaných vzorkách. Žiaci ho do predikčnej tabuľky zaznačia a porovnajú
s predpokladaným zdrojom vody na základe merania. Takto si žiaci uvedomia, ako im meranie pomohlo priblížiť sa ku
skutočnosti.
Spoločne so žiakmi vyhodnoťte pozorovanie a meranie parametrov vody, diskutujte, pýtajte sa na súvislosti medzi
nameranými údajmi vo vzťahu ku kvalite vody a pod.
Ak ste použili rôzne vzorky vody, z nameraných údajov by žiaci mohli vody priradiť k
zdroju vody, napr.:


destilovaná voda nie je vodivá, preto žiaci nenamerajú žiadnu vodivosť



dažďová voda má veľmi malú vodivosť



minerálna voda bude mať najvyššiu vodivosť



jazierko – môže tam byť nižšie pH, v závislosti od množstva iných látok a pod., môžu tam byť časti rastlín,
drobných živočíchov a pod.

 ...
Pre bližšie vysvetlenie odporúčame naštudovať aj iné zdroje, napr. na internete (vlastnosti vody v jazerách, tvrdosť vody a
pod.). Žiaci si tiež môžu doštudovať problematiku sami, ak ich niečo veľmi zaujme.
Poznámka:
Ak máte k dispozícii málo pomôcok, môžete žiakom pomáhať tým, že im poviete, ktorá voda by mala napr. veľmi vysokú
vodivosť a pod., ale urobte to až na konci vypĺňania tabuľky žiakmi, aby čo najviac museli premýšľať.

R OZPRACOVANIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky týkajúce sa vody.
V tejto časti diskutujte so žiakmi o téme voda vo vzťahu k bližšie zvolenej téme alebo záujmu žiakov. Námetom na diskusiu
môže byť zdravý životný štýl, pitný režim, vzťah organizmu a prostredia, život v blízkosti vôd a vo vodách a pod. Môžete teda
diskutovať so žiakmi o problematike vzťahov parametrov vody a živote organizmov, ako aj o vode vo vzťahu k ľudskému zdraviu
(ktoré parametre sú dôležité z pohľadu vhodnosti vody pre pitný režim, aké kritériá spĺňa pitná voda a pod).
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Príklady otázok pre žiakov:
Otázky:
Aký je vzťah medzi pH, vodivosťou, tvrdosťou vody a životom organizmov vo vode?
Ako ovplyvňujú namerané parametre vody ľudské bunky?
Aká voda je najkvalitnejšia pre pitný režim? Koľko tekutín by sme mali denne vypiť? Akých tekutín?
Ako sa zhodujú odporúčania odborníkov s tvojim pitným režimom?
Spoločne so žiakmi diskutujte. Môžete diskutovať aj o čoraz viac populárnej téme, a tou je používanie ionizátorov vody, ktoré
upravujú vlastnosti vody pre zlepšenie účinkov na ľudský organizmus.
http://aktivnavoda.sk/ionizator-vody?gclid=EAIaIQobChMIsa6kmYSf3QIVD5SyCh1B6AADEAAYASAAEgI9bvD_BwE
Poznámka:
Môžete so žiakmi urobiť meranie pH rôznych nápojov, napr. pomarančového džúsu, koly, kávy, zeleného čaju a pod., a to
buď pomocou meracieho systému a senzoru pH, alebo pomocou pH papierikov. Porovnajte pH nameraných nápojov s pH
vody. Diskutujte o výsledkoch, vyvoďte závery, diskutujte aj o dôsledkoch pitia nadmerného množstva sladených nápojov a
odporúčaniach pre správny pitný režim.

V tejto časti môžete diskutovať aj o znečisteniach vody, ekologických problémoch, prípadne diskutovať o realizácii
biologického monitoringu znečistenia vody. Biologický monitoring znečistenia je založený na analýze prítomnosti určitých
organizmov vo vode, prípadne aj ich množstvo v danom objeme vody. Bližšie informácie pre inšpiráciu nájdete na stránke:
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-biology/monitoring-water-pollution-invertebrate-indicator-species#node3189 (Stránke je v anglickom jazyku, ale obrázky priložených pracovných listov vo worde s organizmami sú názorné
a použiteľné.)
Diskusia ohľadom biologického monitorovania znečistenia vody pomáha žiakom pochopiť ešte viac vzťah medzi organizmom
a prostredím a uvedomiť si, že tento vzťah je obojstranný (prostredie pôsobí na organizmus a naopak). Tieto vzťahy si žiaci
uvedomujú aj pri diskusii o vode v rybníku (ryby vo vode tiež ovplyvňujú vlastnosti vody, ale aj rastliny a pod.).

HODNOTENIE (CCA 3 MIN.):
Zámer: Vyhodnotiť informácie z vyučovacej hodiny, a to aj vo vzťahu k vlastnému zdraviu.
Písomne odpovedz na otázky lístka pri odchode:
Otázky:
1. Ktoré 3 informácie boli dnes pre mňa najzaujímavejšie?
2. Čo môžem zlepšiť vo svojom pitnom režime?
Napíš aspoň 1 nápad, ktorý zrealizuješ. Napíš si, kedy, prípadne ako často ho máš v pláne realizovať.
3. Čo by som sa o téme „VODA“ chcel ešte dozvedieť?

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.
2.

Aktivita je vhodná na viacero tém, je možné vybrať si analýzu vybraných druhov vôd podľa témy.
Postup je vhodný aj na praktické cvičenie, prácu v teréne alebo využiť námet analýzy kvality vody ako žiacky projekt.
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3.
4.

Téma je vhodná s prispôsobením aktivít aj na dištančnú úlohu, žiaci môžu zoradiť vzorky vôd podľa narastajúcej vodivosti,
pH. A pod., môžu vysloviť predpoklady, na základe ktorých parametrov by vedeli jednotlivé typy vôd odlíšiť.
Postup s meracím systémom je na hodine zvládnuteľný v prípade, že žiaci majú skúsenosti s meraním. V opačnom prípade
je aktivita vhodná pre 2 vyučovacie hodiny. Môžete však realizovať niekoľko meraní (napr. konduktivity) s asistenciou
žiaka a doplniť parametre ku vzorkám, ktorých určenie na základe vzhľadu a merania pH lakmusovými papierikmi
nejednoznačné.

A LTERNATÍVY METODIKY
Ak nemáte merací systém a senzory, môžete vyhodnocovať parametre vody pomocou testovacích prúžkov. V tomto prípade bude
meranie rýchle, stačí prúžok ponoriť do vody obvykle na pár sekúnd podľa návodu a výsledok je viditeľný za približne 1 minútu. Po
tomto čase porovnáte výsledné sfarbenie vybraného políčka na testovacom prúžku so sfarbením políčka aj s hodnotou na obale.
K dispozícii je niekoľko rôznych testovacích prúžkov, zameraných na analýzu pitnej vody alebo vody v jazerách a akváriách, môžete
si zvoliť podľa svojich možností a preferencie. Testovacie prúžky môžu doplniť parametre, ktoré neviete zmerať kvôli nedostatku
senzorov k meracím systémom. Môžete teda kombinovať meranie meracím systémom a senzormi a niektoré vzorky vody
analyzovať aj testovacím prúžkom.

Obr. 1: Analýza vzoriek vody pomocou meracieho systému (vľavo) a testovacie prúžky na analýzu vody (vpravo), A. Mišianiková
Testovacie prúžky väčšinou umožňujú určiť viacero parametrov vody naraz: pH, celkovú tvrdosť vody, uhličitanovú tvrdosť,
dusitany, dusičnany, chlór. Zdroj: https://www.zahradnejazierka.sk/zahradne-jazierka/produkt/aquavital-test-vody-6-v-1-az50ks

Z DROJE
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-biology/monitoring-water-pollution-invertebrate-indicator-species#node- 3189
http://aktivnavoda.sk/ionizator-vody?gclid=EAIaIQobChMIsa6kmYSf3QIVD5SyCh1B6AADEAAYASAAEgI9bvD_BwE
https://www.zahradnejazierka.sk/zahradne-jazierka/produkt/aquavital-test-vody-6-v-1-az-50ks
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K DE POSIAŤ MRKVU ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia
z ekológie
Pôda
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED 3 / 3. ročník gymnázia
SOŠ poľnohospodárske zameranie












Charakterizovať základné vlastnosti pôdy
Vysvetliť kritériá pre druhy a typy pôd
Vysvetliť význam pôdy pre organizmy
Vysvetliť význam organizmov pre udržiavanie kvality
pôdy

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
Predpovedať výsledok experimentu
Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
Formulovať závery

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Opísať vzťah medzi organizmami a prostredím
 Základy práce s meracími systémami (nepovinné)
Riešený didaktický problém
Znižovanie kvality pôdneho fondu je aktuálny problém, ktorý si vyžaduje riešenie. Téma však v sebe nenesie
motivačný náboj a žiakom sa zdá nudná, aj keď sa týka výživy v budúcnosti. Žiaci riadeným bádaním zisťujú, že
vlastnosti pôdy významne ovplyvňujú dostupnosť živín pre rastliny. Objavujú význam obohacovania pôdy
o organickú zložku.
Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Riadené bádanie
 Meranie
 Skupinová forma (3-4 žiaci)

 Pomôcky pre experiment: 3 rôzne vzorky pôdy,
lupy (klasické alebo digitálne), pH papieriky, 3
nádoby na pôdu a 3 kadičky na výluhy pôdy pre
každú pracovnú skupinu
Odporúčané:
 PC – prístup na internet prípadne mobilné
zariadenie (tablet, smartfón)
 merací systém (Coach, Vernier, ...), aspoň 1 zo
senzorov: pH, senzor pre meranie konduktivity
(vodivosti)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Analýza záznamov v pracovnom liste,
analýza záznamov v nástroji formatívneho hodnotenia .

Autor: RNDr. Ivana Slepáková, PhD.
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P ÔDA
Ú VOD
Metodika je zameraná na pôdu, hodnotenie parametrov pôdy a vplyv kvality pôdy na pestovanie poľnohospodárskych
plodín. Je realizovateľná na jednej vyučovacej jednotke. Téma nie je často bežnou súčasťou výučby. Môže byť realizovaná
aj ako praktické cvičenie alebo pri istých úpravách ako práca v teréne, a to na poľnohospodárskych školách, na gymnáziách
alebo stredných odborných školách. Metodika rozvíja kritické uvažovanie, učí chápať tému komplexne, vo vzájomných
súvislostiach, rozvíja ekologické myslenie žiakov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 7 MIN .):
Hlavným zámerom je v úvode zdanlivo jednoduchou otázkou o tvare mrkvy a o výbere miesta pre jej pestovanie, iniciovať
diskusiu o vlastnostiach pôdy.
Na úvod premietnite fotografiu a zadajte úlohu. V prípade možnosti ukážte žiakom skutočnú prírodninu.
Úloha 1:
Pozorne si pozrite obrázok. Uvažujte o možnej príčine rozdielneho rastu mrkvy.

Obr. 1:

Rozdielny rast mrkvy

Žiakom postupne zadajte nasledujúce otázky:
Otázky:
Čím sa líšia tieto dve mrkvy? Predstavte si, že chcete vypestovať peknú mrkvu. Kde by ste ju zasiali?
Ako sa nazýva takýto typ zeleniny? Poznáte inú zeleninu, ktorej rast môže byť podobný?
Otázky môžu viesť k rôznym odpovediam žiakov. Môžu povedať, že mrkvu by najradšej posiali v záhrade ďaleko od rušnej
cesty, po ktorej chodia autá, prípadne môžu diskutovať o vhodnosti pôdy a pod. Pravdepodobne si žiaci budú mýliť pojmy
posadiť, posiať a zasiať. Mrkva sa nesadí, ale sa seje. Ak je potrebné, upresnite tieto pojmy. Potom sa znovu vráťte k téme
pôdy.
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V riadenom rozhovore so žiakmi, smerujte výroky žiakov k tomu, aby sa zamerali práve na kvalitu pôdy pre mrkvu.
Z rozhovoru by mala vyplynúť otázka, ktorá umožňuje, aby žiaci formulovali predpoklady o kvalitatívnych vlastnostiach pôdy,
ktorú preferuje koreňová zelenina.
Je pravdepodobné, že žiaci sami objavia rôznorodosť pôdy a problém voľby vhodnej pôdy pri siati a sadení. Položte im
výskumnú otázku.
Výskumná otázka:
Aká je najkvalitnejšia pôda pre pestovanie mrkvy?
Žiaci sa na kvalitu pôdy môžu pozrieť z rôznych hľadísk, napr. z pohľadu živín v pôde, z pohľadu veľkosti častíc a teda aj
pôdneho druhu a pod. Diskutujte o výskumnej otázke z rôznych pohľadov.
Otázky:
Ako vyzerá pôda? Vedeli by ste definovať čo je to pôda? Je pôda všade rovnaká? Ako by ste to zistili (dokázali)?
Vypočujte si žiacke návrhy. Potom ukážte žiakom obrázok pôdnej mapy, dostupný na portály Pôdny portál.

Obr. 2: Podna mapa dostupná na portáli Podny portál.
http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx#
Premietnutá mapa zobrazuje zastúpenie pôdnych druhov na Slovensku. Žiakom má poslúžiť na uvedenie pojmov „pôdne
druhy“ a „pôdne typy“. Upozornite žiakov na odlišnosť týchto pojmov, podobne ako sadenie a siatie, majú rôzny význam.
Žiaci na uvedenom portáli môžu vyhľadať informácie o zastúpení pôdy v ich okolí.
Poznámka:
Pôdne druhy rozlišujeme podľa zrnitosti pôdy a pôdne typy rozlišujeme podľa vlastností pôdy. Rozlišujeme sedem hlavných
druhov pôdy na Slovensku: piesočnatá, hlinitopiesočnatá, piesočnatohlinitá, hlinitá, ílovitohlinitá, ílovitá, íl.
Pôdnych typov rozoznávame viacero napr.: litozem, fluvizem, rendzina, černozem, čiernica, hnedozem, andozem a iné. Tie
sa odlišujú rôznymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami.
Následne ukážte žiakom tri rôzne druhy pôd v troch nádobách.
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Poznámka:
Ako vzorky pripravte tri vzhľadom odlišné druhy, napr. ornú pôdu, pôdu spod kompostu, piesočnatú pôdu. Taktiež pripravte
pôdne výluhy týchto pôd. Pri príprave pôdnych výluhov je potrebné nechať rozdrvenú zeminu vylúhovať 2-3 hodiny
v odstátej vode a následne uskutočniť filtráciu. Takto zhotovený výluh je pripravený na ďalšiu analýzu vo fáze skúmania.
Zadajte nasledujúcu otázku:
Otázky:
Sú tieto tri vzorky pôdy rovnaké? Čím sa líšia?
Žiaci pravdepodobne povedia, že sa vzhľadom vzorky pôdy líšia. Napríklad v zrnitosti, farbe... Veďte so žiakmi riadený
rozhovor o vzhľade vzoriek pôdy, pýtajte sa ich nasledujúce otázky.
Otázky:
Vedeli by ste určiť aký je to druh pôdy? Čo by ste si všímali? Viete určiť aký je to typ pôdy? Akú analýzu, by ste potrebovali
uskutočniť? Ktorá zo vzoriek pôdy je najvhodnejšia pre pestovanie mrkvy? Prečo si to myslíte? Ako by ste to zistili (dokázali)?
Ktoré ďalšie vlastnosti pôdy sú dôležité pre pestovanie ovocia a zeleniny? Čo by ste skúmali (merali, analyzovali)?
Pripomeňte žiakom možnosť odlišného chemického zloženia pôdy a v závislosti od toho rôzne pH či rôznu vodivosť pôdy.
Vyzvite žiakov, nech vyslovia svoje predpoklady, ako môžu tieto vlastnosti ovplyvniť pestovanie ovocia a zeleniny.

S KÚMANIE ( CCA 18 MIN .):
Hlavným zámerom vo fáze skúmania je hľadať odpovede na výskumnú otázku z úvodu hodiny prostredníctvom riadeného
bádania počas práce žiakov so vzorkami pôdy.
Rozdeľte žiakov do troch alebo štyroch štvorčlenných skupín podľa počtu žiakov v triede. Každej skupine poskytnite tri rôzne
vzorky pôdy a z nich tri pôdne výluhy vopred pripravené filtráciou (v prípade dvojhodinovej dotácie, si môžu pôdne výluhy
pripraviť sami žiaci aj keď by doba vylúhovania pôdy v odstátej vode bola kratšia ako je to odporúčané).
Počas práce s prírodninami budú žiaci riešiť nasledujúce úlohy. Rozdajte im pracovné listy (Príloha A) a vyzvite ich, aby do
nich žiaci jednotlivé zistenia priebežne zapisovali.
Úloha 2:
Pokúste sa nájsť odpoveď na výskumnú otázku z úvodu „Ktorá zo vzoriek predstavuje najkvalitnejšiu pôdu pre siatie mrkvy?“
Pozorujte vzhľad jednotlivých vzoriek pôdy pomocou lupy.
Ktorá pôda sa Vám zdá vzhľadom najvhodnejšia pre zasiatie mrkvy? Zdôvodnite.
Žiaci zapíšu zistenia (vzhľad pozorovaných pôdnych vzoriek) do pracovného listu (úloha č.1 a č.2 ).
Úloha 3:
Pre analýzu pH použite výluhy pôdy, ktoré boli zhotovené filtráciou. Zistite približnú hodnotu jednoduchou octovou skúškou
(ak kvapnete na vzorku výluhu ocot a začne peniť, je tam prítomný vápnik. Ak nepení, kyselina octová nemá s čím reagovať).
Aké zmeny pozorujete vo výluhu? Je z pôdy, ktorá je kyslá alebo zásaditá?
Čo si myslíte akú reakciu môže mať vo všeobecnosti pôdny roztok?
Žiaci pravdepodobne správne uvedú, že pôdna reakcia môže byť kyslá, zásaditá alebo neutrálna, opäť svoje postrehy zapíšu
do pracovného listu (úloha č. 3).
Následne budú žiaci riešiť úlohu č. 4, v ktorej môžu využiť merací systém – dobrovoľné v závislosti od materilneho vybavenia.
Úloha 4:
Pre analýzu pôdnych výluhov použite pH papieriky. Pre presnejšiu analýzu využite merací systém a sondu na meranie pH.
Namerané hodnoty prehľadne zaznamenajte. Vyhľadajte na internete vhodné podmienky (pH) pre zasiatie mrkvy a vyberte,
v ktorej pôde (vzorke), by ste sa pokúsili vypestovať mrkvu. Zdôvodnite svoju voľbu.
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Žiaci doplnia záznamy do pracovného listu (úlohy č. 5 - č. 7).
Úloha 5: Aké hodnoty pH majú jednotlivé pôdne vzorky?
Úloha 6: Aké sú vhodné podmienky ph pre zasiatie mrkvy?
Úloha 7: V ktorej pôde (vzorke) by ste sa pokúsili vypestovať mrkvu? Zdôvodnite svoju voľbu.
Žiaci pracujú v skupinách, do ktorých boli prerozdelení, podobne skupinovo vypracujú pracovné listy.
Poznámka:
Vyššie množstvo vápnika spôsobuje zásaditosť pôdy a jej hodnota pH je vyššia ako 7,5. Reakcia pôdneho roztoku ovplyvňuje
vlastnosti pôdy.
Ak máte k dispozícii sondu na meranie konduktivity, môžu dve skupiny analyzovať pH výluhov pôdnych vzoriek a ostatné
skupiny vodivosť. Je vhodné, aby 1 parameter konkrétnej vzorky analyzovali aspoň 2 skupiny, aby bolo možné výsledky
porovnať.
V prípade chýbajúceho internetového pripojenia (pri vypracovaní úlohy č. 6) vyhľadajú žiaci informácie o vhodných
podmienkach pre pestovanie mrkvy alternatívnou formou – preštudovaním informácií uvedených na obale semien mrkvy
alebo vhodne zvolenej odbornej literatúry.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Hlavným zámerom tejto fázy je vyhodnotiť výsledky a pozorovania z predchádzajúcej časti, vyvodiť zovšeobecňujúce závery
a argumentovať za navrhované riešenie výskumnej otázky.
Jednotlivé skupiny si zvolia jedného hovorcu, ktorý predstaví riešenie, teda čo preukázala analýza vzoriek a predstavia
vzorku, ktorá by podľa členov skupiny mohla byť ideálnym substrátom pre pestovanie mrkvy. Hovorcovia skupín
argumentujú v prospech svojho výberu. Porovnajú či si všetky skupiny zvolili rovnakú vzorku a rovnaké vlastnosti. Pokúsia
sa jednou vetou charakterizovať vlastnosti pôdy, ktorá je pre pestovanie mrkvy najvhodnejšia. Taktiež uvedú nevýhody
ostatných vzoriek pôdy, ktoré mali k dispozícii.
Poznámka:
Nároky mrkvy na pôdu. Mrkva obyčajná - Daucus carota - patrí do čeľade mrkvovité (Apiaceae), spoločne so zelerom,
petržlenom, paštrnákom, rascou, kôprom a ďalšími. Uprednostňuje ľahké, hlinitopiesočnaté, neodvápnené pôdy s pH od 6,57,5. Žiaci môžu uvažovať, ako by mrkva rástla v ílovitej a kamenistej pôde a môžu preštudovať informácie na obale semien
mrkvy.

R OZPRACOVANIE ( CCA 8 MIN .):
Hlavným zámerom je rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky týkajúce sa témy pôda.
Opýtajte sa žiakov nasledujúcu otázku, zameranú na ochranu pôdy ako neživej zložky prostredia.
Otázka:
Pôda sa ničí eróziou, vyčerpáva sa intenzívnym hospodárením, ničia ju záplavy aj sucho. Úrodnej pôdy je čoraz menej.
Je pôda obnoviteľná?
Vypočujte si názory žiakov na uvedenú tému. V tejto otázke môžu byť rôzne rozhľadení. Niektorí uvedú, že stačí pôdu doplniť
umelými hnojivami, iní budú hovoriť o kompostovaní. Potrebné je ich priviesť aj na myšlienku významu pôdnych organizmov
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pre zlepšovanie štruktúry pôdy a ako poškodzuje pôdu horúčava a sucho. Pomocný doplňujúci materiál pre učiteľa je
uvedený v prílohe B.
Pokračujte v riadenom rozhovore a zadajte žiakom nasledujúce otázky:
Otázky:
Ako je možné zlepšiť kvalitu pôdy? Viete čo je to kompostovanie? Aký význam má hnojenie pôdy? Aké sú zásady hnojenia?
Diskusiu smerujte k možnosti kontrolovaného hnojenia, kompostovania pôdy a taktiež k problematike ochrany pôdy neobnoviteľného zdroja.
Ak máte prístup na internet sprístupnite žiakom video s názvom „Z čeho se skládá půda“ dostupného na kanáli YouTube. Je
postačujúce prehrať úsek videa v rozmedzí od 00:00 do 1:59. Cieľom je aby žiaci vnímali neživú zložku – pôdu, ako
nevyhnutnú súčasť života. Po prezretí videa pokračujte v rozhovore a istite sa, že žiaci pochopili pojmy súvisiace
s vlastnosťami pôdy.

H ODNOTENIE ( CCA 7 MIN .):
Hlavným zámerom je odhaliť prípadné miskoncepcie.
Ako nástroj formatívneho hodnotenia použite vzhľadom na obšírnosť témy Sumár (Príloha C). Hlavnú myšlienku by mohla
vystihovať odpoveď na otázku: Ako môže rôzna kvalita pôdy ovplyvniť to čo si vypestujeme?
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Napíš 15-20 riadkov na tému „Kvalita pôdy ovplyvňuje čo si vypestujeme“

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
1.

http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx#

2.

https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs&list=PLvysExodh6To9F37BsmpcDhawmeo1FFB_&index=1
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P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Niekoľko informácií o vlastnostiach pôdy
Pri zlepšovaní kvality pôdy nie je cieľom „naplniť“ zem množstvom hnojív. Skôr je potrebné pridať také zložky, ktoré
zlepšia cirkuláciu vzduchu alebo kapacitu vlhkosti. Nedostupnosť živín pre rastlinu môže byť spôsobená aj nevhodnou
štruktúrou pôdnej vrstvy. Všetky tieto vlastnosti spolu s chemickým zložením pôdy ovplyvňujú kvalitu pôdy. Asi
najsledovanejším parametrom je kyslosť pôdy, ktorá ovplyvňuje rozpustnosť, dostupnosť a príjem živín rastlinami.
Rôzne rastliny majú odlišné nároky na kyslosť. Pre siatie mrkvy je ideálna pôdna reakcia 6,5 až 7,5 pH. Mrkve sa darí v
ľahkej hlinitopiesočnatej neodvápnenej pôde. Mrkva pomerne pomaly vzchádza a spočiatku slabo rastie. Je citlivá na
zaburinenie, teda je dôležité nezabudnúť na okopávanie. Mnohokrát vyžaduje doplnkovú závlahu.
V priebehu niekoľkých rokov množstvo živín v akejkoľvek pôde klesá. Pôdu je potrebné nechať „oddýchnuť“ prípadne
použiť na zlepšenie kvality hnoj alebo kompost. Je potrebné dodržiavať zásady hnojenia a správny postup pri
kompostovaní. Najlepšie a najekologickejšie je zelené hnojenie (kosenie, zavädnutie a zapracovanie do pôdy) a následná
výroba kompostu.
Pri kompostovaní, by sme nemali zabúdať, že dusíkaté materiály (pokosená tráva, kuchynský biologický odpad, pozberové
zvyšky zo záhrady...), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené; je potrebné zmiešať v pomere približne 1:1
s materiálmi obsahujúcimi vyšší obsah uhlíka (drevná štiepka, piliny, lístie, slama), ktoré sú väčšinou tvrdé, suché a
hnedé.
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V ÝDYCH PÔDY
Tematický celok / Téma
Organizmus a prostredie
Pôda ako abioticko-biotický faktor
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti


Opísať význam pôdnych mikroorganizmov pre
kolobeh uhlíka
 Charakterizovať životné podmienky a nároky
pôdnych mikroorganizmov
 Vymenovať a charakterizovať niektoré organizmy,
podieľajúce sa na rozklade organických zvyškov
 Vysvetliť vplyv niektorých faktorov na respiráciu
pôdnych mikroorganizmov a uvoľňovanie oxidu
uhličitého
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
•
•



ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. ročník – 3 vyučovacie hodiny
Metodika môže byť využitá aj pri téme základné životné
prejavy organizmov (dýchanie) – 2. ročník

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Manipulovať s pomôckami/softvérom
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Určovať vzťahy medzi premennými veličinami,
napr. na základe grafov
 Zovšeobecniť výsledky

Poznať princíp merania pH pomocou indikátora /alebo kvalitatívne určenie obsahu oxidu uhličitého
pomocou vápennej vody
Vedieť, že rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode vzniká slabá kyselina
Poznať a využívať zásady bezpečnej a zodpovednej práce s chemikáliami
Poznať základné produkty dýchania

Riešený didaktický problém
Pôda je často vnímaná len ako abiotický faktor životného prostredia (takýto pohľad na pôdu prezentuje aj
v súčasnosti využívaná učebnica). Jej abioticko-biotický rozmer nie je cielene zdôrazňovaný, čo zamedzuje
vnímaniu jej významných úloh pre ekosystém. Mikroorganizmy, ktoré sú súčasťou pôdy, hrajú významnú rolu
v kolobehu uhlíka, táto rola však nie je priamo pozorovateľná a vieme ju preskúmať len sprostredkovane.
Výhodou je, že toto skúmanie vieme realizovať viacerými spôsobmi a ponúka v rôznych rozšíreniach priestor
aj k otvorenému bádaniu.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Otvorené bádanie (avšak s korekciami postupu
učiteľom – s ohľadom na dostupnosť pomôcok)
 Laboratórna práca
 Skupinová práca

Príprava učiteľa a pomôcky
 Materiály ku štúdiu teoretického pozadia
a protokol (Príloha)
 Materiál na zostrojenie aparatúr a chemikálie
uvedené podrobnejšie v závere metodiky,
v časti „Materiál pre učiteľa“
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Hodnotenie vytvoreného protokolu (analýza produktov, vytvorených grafov, záznamov z pozorovaní),



rozhovor,



pozorovanie činností.

Autor: Mgr. Romana Schubertová, PhD.
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PÔDA AKO ABIOTICKO - BIOTICKÝ FAKTOR

Ú VOD
Aktivita sa skladá z interaktívnej demonštrácie, samoštúdia aj otvoreného skúmania, v ktorom žiaci produkujú vlastné otázky
ku skúmaniu, v postupoch skúmania však využívajú alebo adaptujú aparatúry, ktoré spoznali pomocou úvodnej
demonštrácie.

P RIEBEH VÝUČBY
1. VYUČOVACIA HODINA
E VOKÁCIA ( CCA 10 MIN .):
Opýtajte sa žiakov, čo podľa nich vstupuje do kolobehu uhlíka. Ako problémovú situáciu prezentujte v súčasnosti často
diskutovaný problém so zvyšovaním obsahu oxidu uhličitého v ovzduší prostredníctvom spaľovania fosílnych palív, v ktorých
sú zásoby uhlíka uložené dlhodobo vo forme zlúčenín. Nechajte ich (napr. v skupinách) spísať všetky doterajšie vedomosti
o tom, v akých formách sa uhlík na zemi vyskytuje a ako sa tieto formy môžu na seba meniť.
Očakávame, že si žiaci uvedomujú prítomnosť uhlíka v organických zlúčeninách aj v oxide uhličitom a že vedia prepojiť súvis
zmien jednej formy na druhú v prípade procesov fotosyntézy a dýchania. Na makroúrovni si uvedomujú vzťahy medzi
producentmi, ktoré v sebe uhlík fixujú a konzumentmi, ktorí tento uhlík, fixovaný v zlúčeninách, využívajú k tvorbe energie,
potrebnej pre životné procesy. Žiaci môžu kresliť schémy ich vnímania kolobehu uhlíka, pričom je vysoko pravdepodobné,
že sa v schémach síce budú vyskytovať rastliny a konzumenty, menej tam budú prítomné reducenty. Nepredpokladáme, že
žiaci v schémach uvedú aj iné ako nadzemné organizmy a že zahrnú do kolobehu uhlíka aj pôdny ekosystém.
Prečítajte žiakom úryvok z abstraktu článku v časopise Nature, ktorý sa venuje skúmaniu vplyvu použitých hnojív na
množstvo CO2, produkované pôdnym ekosystémom (v prípade polí):
Vegetačný pokryv pôdy hrá významnú rolu pre „cestu uhlíka“ v globálnom uhlíkovom cykle. Pôda je totiž zdrojom ale tiež
zásobárňou uskladneného uhlíka. Postupy poľnohospodárskeho riadenia ovplyvňujú dynamiku vody v pôde a mieru jej
absorpcie. Miera emisií CO2 v pôde sa líši v závislosti od toho, aké plodiny sa na nej pestujú, ale aj od toho, aké organické
hnojivá sa používajú. Hlavným cieľom štúdie bolo posúdiť dopady typu a množstiev organických hnojív (kurací trus, kravský
trus, hnojivo milorganite) na emisie CO2 pôdou, ktorá je určená na pestovanie poľných plodín na juhovýchode Texasu.
Ray, R.L., Griffin, R.W., Fares, A. et al. Soil CO2 emission in response to organic amendments, temperature, and rainfall. Sci
Rep 10, 5849 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-62267-6
Opýtajte sa žiakov, ako vnímajú úlohu pôdy v kolobehu uhlíka.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 35 MIN .):
Nechajte žiakov preštudovať si text o živote v pôde a premenách uhlíka v pôde a zodpovedať otázky (informácie môžete
prezentovať aj iným spôsobom ako prácou s textom, napr. prostredníctvom vášho vysvetľovania). V súvislosti s textom im
odprezentujte dva vstupné experimenty, dôležité je žiakov otázkami zapájať do ich vyhodnocovania, aby prepojili informácie
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o kolobehu uhlíka s výsledkami experimentov. Dôležité je ich tiež upozorniť, že takto sú výsledky odčítateľné približne po 5tich dňoch.
Predstavte žiakom nastavenie aparatúry 1 (viď titulný list metodiky). Povedzte, že sa líši tým, že v jednej vzorke bola pôda
zvlhčená destilovanou vodou a v druhej vzorke cukrovou vodou. Vysvetlite, aký je význam vápennej vody v experimente aj
to, že intenzita zákalu hovorí o väčšom alebo menšom množstve vyprodukovaného oxidu uhličitého.


Opýtajte sa žiakov, akú otázku sa snaží experiment preskúmať (aj s ohľadom na to, čo sa dozvedeli pri práci
s textom) – žiaci by si mali uvedomiť, že cukor v prípade experimentu tvorí prostredie bohaté na organické zlúčeniny
– v reálnom prostredí veľké množstvo organického materiálu, ktorý potrebujú mikroorganizmy k svojmu životu (a
dýchaniu).



Nechajte žiakov vyhodnotiť výsledky – ukážte obidve vzorky vápennej vody a nechajte ich porovnať intenzitu zákalu.
Žiaci by mali prepojiť zvýšené množstvo organických látok v pôde s väčším množstvom zákalu, ktorý dokazuje vyššiu
produkciu oxidu uhličitého.

Predstavte žiakom nastavenie aparatúry 2 (viď titulný list metodiky). Opäť zdôraznite rozdiely a spoločné prvky vzoriek.


Opýtajte sa žiakov, akú otázku rieši experiment.



Nechajte žiakov zhodnotiť výsledky experimentu.

Po zoznámení sa žiakov s princípom určovania množstva vyprodukovaného oxidu uhličitého ich nechajte pracovať na
vlastnom návrhu experimentu, v ktorom budú skúmať, aké ďalšie faktory ovplyvňujú produkciu CO2 pôdnymi
mikroorganizmami. Čerpať nápady môžu z textu, ktorý študovali, inšpiráciou pre nich môže byť aj predčítaný abstrakt (ktorý
hovorí o význame rôznych hnojív). Povedzte žiakom, že môžu využiť aj tri vzorky, ak je to možné, dajte im ako možnosť zberu
dát aj sondy na meranie obsahu vzdušného kyslíka. Žiaci majú sformulovať:


otázku, ktorú budú skúmať;



hypotézu k stanovenej otázke (ako predpokladajú, že experiment dopadne, ideálne aj s odôvodnením);



postup práce (ak má špecifiká – ak napr. idú skúmať vplyv teploty, ako zabezpečia rôzne teploty vzoriek po tak dlhú
dobu – 5 dní pozorovania, v prípade skúmania vplyvu vlhkosti pôdy – ako zabezpečia odlišnú vlhkosť a pod.);



špecifikovať pomôcky, ktoré potrebujú (okrem základnej aparatúry).

Nechajte jednotlivé skupiny prezentovať návrhy, v spoločnej diskusii môžete niektoré návrhy upraviť či spoločne korigovať.
Výstupom tejto hodiny by mali byť postupy, ktoré budú žiaci realizovať na ďalšej hodine – malo by byť jasné, kto aké
pomôcky pripraví. Zároveň by mali žiaci poznať návrhy a postupy iných skupín.

2. VYUČOVACIA HODINA
U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 45 MIN .):
2. vyučovacia hodina tvorí priestor na vlastnú realizáciu experimentu – zostavenie aparatúr. V prípade dostatku času môžu
žiaci sami pripravovať potrebné roztoky (v prípade prípravy vápennej vody pracovať s ochrannými rukavicami a okuliarmi –
pripraviť treba nasýtený roztok hydroxidu vápenatého a prefiltrovať ho. Rozpustnosť hydroxidu vápenatého je 1,7 g.dm_3
pri 20°C).
Prekonzultujte so žiakmi, ak došlo k úpravám postupov, nechajte ich naplánovať pozorovanie výsledkov počas ďalších dní
(žiaci môžu robiť pozorovanie až do ďalšieho týždňa, ideálne je, aby ho robili každý deň.
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Žiaci môžu skúmať napríklad:


vplyv teploty na tvorbu CO2



vplyv vlhkosti pôdy na tvorbu CO2



vplyv rôzneho vegetačného pokryvu – žiaci môžu odobrať vzorky z rovnakej lokality, avšak s rôznym pokryvom (aby
bol typ pôdy rovnaký)



vplyv hĺbky, z ktorej bola pôda odobraná



vplyv aditív (hnojív)

Pripomeňte žiakom, že aby boli výsledky lepšie pozorovateľné, mali by u každej vzorky rovnako zvýšiť množstvo „vstupných“
organických látok – a to pridaním cukrovej vody.
Povedzte žiakom, že ďalšia vyučovacia hodina bude venovaná prezentovaniu ich pozorovaní a ich interpretácii a výsledkov
a žiaci sa majú, okrem priebežného pozorovania ich aparatúr, pripraviť na túto prezentáciu. Je dôležité zabezpečiť
každodenný prístup žiakov k aparatúram, aby si mohli zapísať pozorovania.

3. VYUČOVACIA HODINA
U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 30 MIN .):
Dokončovanie príprav k prezentovaniu výsledkov, rozklad aparatúr. Žiaci môžu, v prípade ak sa im to hodí, pri prezentácii
použiť aj demonštráciu ich vzoriek.
Prezentácia výsledkov jednotlivých skupín.

R EFLEXIA ( CCA 15 MIN .):
Nechajte žiakov preskúmať svoje pôvodné schémy, ktoré sa venovali kolobehu uhlíka a upraviť, doplniť, prípadne ich rozšíriť
o poznatky, ktoré nadobudli počas skúmania produkcie CO2.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Otvorené bádanie umožňuje komplexnejší rozvoj spôsobilosti experimentovať, nakoľko si žiaci vytvárajú vlastné postupy
overovania hypotéz. Zároveň je však tento spôsob realizácie náročnejší nielen na čas, ale aj na prípravu pomôcok
a vyhodnocovanie. Pokiaľ je to možné, je vhodné ponúknuť žiakom rôzne pomôcky (napr. aj sondy na meranie obsahu oxidu
uhličitého, aj vápennú vodu, aj brómtymolovú modrú, pokiaľ majú už s týmito pomôckami skúsenosti). V procese overovania
hypotézy je totiž významné aj zvažovanie toho, ktorý postup je najvhodnejší, ktoré prostriedky poskytnú najspoľahlivejšie
výsledky (dáta). Po prezentovaní postupu a výsledkov na poslednej vyučovacej hodine je tak vhodné nechať sa vyjadriť
najprv ostatným skupinám, či by prezentujúcej skupine žiakov odporučili nejaké úpravy postupu a pod., resp. ak skúmali
rovnakú hypotézu iným postupom, či ich namerané dáta zodpovedajú výsledkom inej skupiny.

A LTERNATÍVY METODIKY
V prípade využitia meracích zariadení môžu byť namerané hodnoty veľmi variabilné – závisí to od konkrétnej vzorky pôdy.
Každopádne grafické znázornenia alebo hodnoty by mali korešpondovať s výsledkami kvalitatívnej analýzy – a napr.
ukazovať, že pre život mikroorganizmov je dôležitá určitá vlhkosť (ideálne zaplnených 50% pórov pôdy) a že keď je pôda
príliš suchá alebo premokrená, dochádza k zníženiu aktivity mikroorganizmov.
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M ATERIÁL PRE UČITEĽA
PRÍPRAVA A POMÔCKY
Okrem materiálov ku štúdiu teoretického pozadia a protokolu (Príloha) sú potrebné nasledujúce pomôcky.
K demonštrácii experimentu vo fáze evokácie:
5 dní vopred potrebné pripraviť 2 experimentálne aparatúry. Na nich sa poukáže na možný spôsob skúmania množstva
uvoľneného oxidu uhličitého, a aj sa žiaci stotožnia s tým, že oxid uhličitý tvoria pôdne mikroorganizmy a potrebujú k tomu
organický materiál. Tieto informácie budú tvoriť základ pre ich ďalšie (samostatné) skúmanie. Ukážka a pomôcky na
aparatúru sú uvedené v závere metodiky.
Aparatúry vyzerajú nasledovne:

Pre ich prípravu sú potrebné pollitrové plastové fľaše – odrežte ich vrchnú časť, aby ich bolo možné pohodlne plniť. Túto
časť je potrebné potom znovu prilepiť páskou, ktorá bude tesniť. Fľaše sa zavrú zátkou s otvorom pre sklenenú trubičku
(priemer 5mm), na ktorú je napojená hadička. Koniec hadičky je ponorený do 50 ml roztoku Ca(OH)2 v kadičke alebo
Erlenmeyerovej banke. Tá je utesnená alobalom, aby sa v roztoku nerozpúšťal aj vzdušný oxid uhličitý, resp. aby oxid uhličitý
neunikal z roztoku, resp. aby sa z roztoku neodparovala voda.
Aparatúra 1: dôkaz toho, že mikroorganizmy v pôde potrebujú organický materiál, ktorého spotrebou vzniká CO 2. Vzorky
sa budú líšiť tým, že pôda bude v jednom prípade zvlhčená destilovanou (alebo prevarenou vodou), v druhom prípade
destilovanou vodou s pridaním cukru. Použite vrchnú časť pôdy, bohatú na organické látky, nie kúpenú pôdu na sadenie
rastlín. Vhodná je pôda zo záhradky, krtincov a pod. Pred použitím ju nechajte mierne preschnúť a odstráňte z nej veľké
kusy, prípadne horniny, konáriky a pod. Pripravte si vzorky nasledovne:
 Fľaše, ktorým ste zrezali vrch kvôli ľahšiemu plneniu, naplňte do 1/3 pôdou. Do jednej nalejte 20 ml destilovanej
vody, do druhej 20 ml cukrovej vody.
 Dosypte ďalšiu tretinu pôdy a opäť ju zvlhčite ako v predchádzajúcom bode (vzorka č. 1 bude bez pridania cukru).
Postup zopakujte aj s poslednou tretinou.
 Dokončite aparatúru podľa jej popisu a uložte fľaše na tácku, tak aby ste ich vedeli preniesť na hodinu.
Aparatúra 2: dôkaz toho, že produkciu CO2 zabezpečujú pôdne mikroorganizmy a nie jej neživé časti. Vzorky sa budú líšiť
tým, že v jednej budú z pôdy mikroorganizmy odstránené pomocou mikrovlnného žiarenia. Túto pôdu nechajte prehriať na
najvyššom výkone v mikrovlnke po dobu 2 minút. Pôda musí byť v čase prehrievania v mikrovlnke vlhká! Následne použite
rovnaký postup ako v predošlom prípade, akurát obidve vzorky zalievajte cukrovou vodou (v experimente je potrebné meniť
len jednu premennú, v tomto prípade je to prítomnosť/neprítomnosť organizmov).
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Príprava roztokov:
 cukrová voda: v 500 ml destilovanej (alebo prevarenej) vody rozpustiť 5 g cukru.
 vápenná voda (roztok Ca(OH)2): v prípade prípravy vápennej vody pracovať s ochrannými rukavicami a okuliarmi –
pripraviť treba nasýtený roztok hydroxidu vápenatého a prefiltrovať ho. Rozpustnosť hydroxidu vápenatého je 1,7
g.dm_3 pri 20°C.
Pomôcky pre skupinu pre vlastnú realizáciu:
 Pre každú skupinu pomôcky pre vytvorenie 2-3 vzoriek, špecifické pomôcky podľa návrhu žiakov (závisia od otázky,
ktorú budú chcieť jednotlivé skupiny preskúmať.
Verzia 2: namiesto kvalitatívneho ukazovateľa – intenzity vytvoreného zákalu vo vápennej vode – môže byť použitá sonda
na meranie množstva vzdušného CO2 (napr. Vernier), LabQuest, a príslušné kontajnery, do ktorých nasype pôda.
Verzia 3: namiesto vápennej vody je možné použiť roztok brómtymolovej modrej, ktorého sfarbenie sa mení v závislosti od
pH. V prípade vyššieho obsahu CO2 má roztok nižšie pH a je sfarbený na zeleno. V prípade pH = 7 (destilovaná voda) je roztok
sfarbený na modro. Indikátor je 0,1% etanolový roztok brómtymolovej modrej.
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K DE VYRASTIE SNEŽIENKA ?
Tematický celok / Téma
Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia
z ekológie
Ekológia rastlín
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť pojmy: rastlinná populácia, ekologická
valencia, ekologické optimum
 Opísať schému pôsobenia ekologického faktora na
organizmus
 Opísať základné charakteristiky populácie
 Vysvetliť podstatu základných spôsobov interakcie
jedincov: konkurencie, alelopatie, potravových
vzťahov a epifytizmu
 Opísať typy vekových pyramíd
 Popísať základné typy disperzie populácie
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Chápať vzťahy medzi rastlinami a prostredím
 Vysvetliť vplyv abiotických faktorov na rastliny

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2. – 4. ročník gymnázia

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Navrhnúť model, pozorovanie, postup merania
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Riešený didaktický problém
Mechanické učenie sa poznatkov z ekológie rastlín neumožní žiakom rozvíjať ekologické myslenie a chápanie
súvislostí.
Žiaci si vlastným bádaním, na základe práce v teréne alebo spracovaním fotografií z terénu, osvojujú poznatky
z ekológie rastlín, učia sa chápať vplyv pôsobenia abiotických faktorov na rastliny, charakterizovať populáciu
rastlín, ako aj chápať vzťahy medzi jedincami v populácii. Žiaci sa počas riadeného bádania zároveň učia
identifikovať určité rastlinné druhy, ako aj kriticky myslieť a prepájať už osvojené poznatky s novými.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón)
(nepovinné)
 Herbáre, kľúče na určovanie rastlín
 Obrazová príloha vypracovaná k metodike
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Pozorovanie činností,
analýza záznamu z pozorovania a merania,
predikčná karta.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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E KOLÓGIA RASTLÍN
Ú VOD
Metodika napomáha prepájať teoretické poznatky s praktickým poznávaním, chápať ekologické pojmy a vzťahy na
konkrétnych prípadoch a rozvíjať rôzne kompetencie žiakov. Postup je možné realizovať v interiéri s obrazovou prílohou,
alebo časť metodiky aj v exteriéri, prípadne môžu žiaci pred vyučovacou hodinou vytvoriť fotodokumentáciu k práci na
hodine podľa vopred zadaných inštrukcií.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: Naviazať na známe poznatky žiakov zo základnej školy aj bežného života, zaujať ich pozornosť vhodnými otázkami.
Žiaci už majú čiastočné poznatky o ekológii rastlín z vlastných skúseností a bežného života, ako aj zo základnej školy.
Vedia, že niektoré rastlinné druhy sa vyskytujú kozmopolitne (aj keď možno nepoznajú tento pojem), iné druhy majú zase
úzke ekologické optimum a vyskytujú sa iba na niektorých územiach, alebo iba v určitom ročnom období.
Zaujímavým príkladom je snežienka jarná (Galanthus nivalis) (Obr. 1), ktorá kvitne iba v určitom ročnom období (február
– marec, niekedy až apríl). Nadviažeme preto práve na snežienku, pýtame sa nielen na kvitnutie, ale aj na to, kde vlastne
snežienka vyrastie (resp. rastie). Diskusia je teda zameraná na nároky rastlín na prostredie a pôsobenie ekologických
faktorov.
Pýtajte sa žiakov (bez ohľadu na ročné obdobie):

Motivačné otázky:
Videli ste už rozkvitnutú snežienku (jarnú)?
Mohli by sme teraz nájsť rozkvitnutú snežienku? (... v máji? ..... v lete?) Kedy by sme mohli nájsť rozkvitnutú snežienku?
Prečo? Prečo snežienka kvitne iba občas?

Žiaci zrejme usúdia, že snežienka má v mesiacoch kvitnutia optimálne podmienky.
Rozvíjame diskusiu ďalej:
Výskumná otázka:
Kde (vy)rastie snežienka?
Pomocné otázky:
Rastie kdekoľvek? Prečo si to myslíte?
Aké sú podľa vás vhodné podmienky pre rast snežienky?

Žiaci pravdepodobne povedia, že keď snežienka nekvitne dlhé obdobie, zrejme nerastie kdekoľvek, ale iba na určitých
územiach s optimálnymi podmienkami. Pýtajte sa ich teda aj na vhodné podmienky pre rast snežienky.
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Obr. 1: Snežienka jarná (Galanthus nivalis)
(Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Sne%C5%BEienka_jarn%C3%A1)
Snežienka jarná (Galanthus nivalis) je trvácnou rastlinou z čeľade amarylkovitých. Z cibule vyrastá stvol a dva listy. Stvol
nesie biely kvet s intenzívnou vôňou. Kvitnutie prebieha od februára do marca (až apríla), plodom je tobolka. Rastlina je
jedovatá – obsahuje alkaloidy. Najjedovatejšou časťou je cibuľa. Konzumácia vyvoláva hnačku a zvracanie. Rastie na jar, je
výnimočná a nie je chránená od roku 2003.
Rozvíjajte diskusiu ďalej:
Otázky:
Poznáte rastliny, ktoré rastú v rôznych podmienkach? Aké?

Smerujte diskusiu so žiakmi k tomu, aby povedali príklady druhov so širokou ekologickou valenciou k určitému faktoru
prostredia. Vhodnými otázkami ich veďte k uvedomeniu faktora (resp. faktorov), ku ktorému sú tieto druhy tolerantné,
napr. k rôznym teplotám, intenzite svetla, a pod.
Pokračujte otázkami, ktorá majú za úlohu prebudiť zvedavosť žiakov:
Otázky:
Myslíte si, že by ste podľa fotografií rastlín v ich prirodzenom prostredí (lúka, les, ...) vedeli charakterizovať vhodné
prostredie pre ich výskyt (rast)?
Čo všetko by ste podľa vás vedeli z týchto fotografií zistiť (vo vzťahu k ekológii rastlín)?

Týmito otázkami nesledujeme konkrétnu odpoveď žiakov, ide nám skôr o to, aby sa žiaci zamysleli. V ďalšej fáze
vyučovacej hodiny budú žiaci zisťovať čo najviac informácií týkajúcich sa ekológie rastlín práve z fotografií, prípadne
priamo z terénu (ak zvolíte tento variant, nepovinné).

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Zisťovať čo najviac informácií vzťahujúcich sa k ekológii rastlín riadeným bádaním.
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V tejto fáze vyučovacej hodiny budete pracovať podľa zvoleného variantu. Variant A je menej náročný na čas, žiaci pracujú
s fotografiami, ktoré im môžete dať k dispozícii prípadne si ich stiahnu z internetu. Odporúčaná je však práca s
fotografiami, ktoré žiaci ešte predtým vyhotovia podľa inštrukcií (nižšie). Variant B (nepovinný) je časovo náročnejší, je
vhodnejší pri možnosti 2 vyučovacích hodín.
Variant A: Práca s fotografiami rastlín v ich prirodzenom prostredí (na lúke, pri močiare, v lese a pod).
Ak si zvolíte tento variant, zadajte ešte predtým žiakom domácu úlohu! Žiaci by mali vyfotografovať rastliny na lúke, v
lese, parku a pod. Povedzte žiakom, aby fotografovali zhora, najlepšie v odmeranom úseku (napr. 30 x 30 cm, 50 x 50 cm
a pod.). Na fotografii môžu nechať aj pravítko alebo meter, prípadne šnúrku. (Poznámka: Meranie však nie je nevyhnutné,
sa rozhodnete nevyhodnocovať hustotu rastlín a pod.)

Poznámka:
Vhodné zvládnutie priradenia fotografií skupinám žiakov výrazne ovplyvňuje časový priebeh hodiny.
Odporúča sa:
Dajte žiakom preto čo najpresnejšie inštrukcie k vytvoreniu fotografií.
Žiaci by mali priniesť vytlačené fotografie vo vhodnej veľkosti (aby tam bolo vidno rastlinné druhy), najlepšie vo farebne
vytlačené. Ak žiaci pracujú s elektronickou verziou fotografií, mohli by ich poslať mailom ešte pred hodinou s tým, že by
ste ich žiakom vopred pripravili na tablety alebo do PC.)
Môžete vy sami stiahnuť rôzne obrázky z internetu, prípadne vytvoriť vlastné.
Ak to podmienky nedovoľujú, žiaci môžu vyhodnocovať vlastné fotografie v dvojiciach z mobilu.

Žiaci by mali tieto fotografie doniesť vytlačené, alebo v prípade práce s PC alebo tabletmi na hodine môžu žiaci priniesť
obrázky v elektronickej forme.
Variant B: Práca so žiakmi v teréne
Žiaci si v teréne vytvoria fotografie sami. Pri tomto variante sa však predlžuje čas tejto fázy, je vhodný skôr pri 2
vyučovacích hodinách, prípadne pri možnosti ísť do školskej záhradky a pod. Samozrejme, variant je tiež závislí od
vhodného ročného obdobia a počasia. Žiaci by mali vytvoriť fotografie zhora, aby zachytili čo najviac rastlín, typ disperzie a
pod.
Inštruujte žiakov ako zhotoviť fotografie. Rozhodnite, či budú žiaci zisťovať informácie o rastlinách v teréne (môžete aj
fázu Vysvetlenie realizovať pri vhodných podmienkach v teréne), alebo iba vytvoria fotografie a vrátia sa do triedy.
Podľa zvoleného variantu a charakteru práce zvoľte, ako veľké skupiny budú pracovať spoločne, koľko fotografií žiaci
zhotovia v teréne alebo prinesú na hodinu, koľko fotografií budú skupiny analyzovať a pod..
Odporúčania k realizácii:
1. Vhodné je, aby žiaci vytvorili alebo priniesli na hodinu max. 3 fotografie a Vy ich mohli na prácu v skupine rozdeliť
žiakom ešte pred vyučovacou hodinou.
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2. Skupiny žiakov by mohli byť 4 – členné, každá skupina by mala analyzovať 2 - 3 fotografie.
Ak máte za sebou časť rozdeľovania fotografií a deľbu do skupín, zadajte žiakom spoločnú úlohu:

Úloha 1:
Zistite z fotografií čo najviac informácií týkajúcich sa ekológie rastlín.
Zamerajte sa na:
1.biotické/abiotické faktory a ich vplyv
2. typ prostredia (suchozemské/vodné)
3. nároky rastlín na prostredie
4. rastlinné populácie (veľkosť populácie, hustota, veková štruktúra, typ disperzie)*
* Žiaci si môžu zvoliť rastlinný druh, alebo popísať fotografie komplexne, ak je tam viac rastlinných druhov

Žiakom umožnite pracovať s učebnicou, informujte ich o čase a o tom, že ich zistenia predstavia spolužiakom.
Poznámka:
Môžete tiež zadať každej skupine naštudovať z učebnice inú časť (rastlinné populácie, nároky rastlín na prostredie a pod.)
a tú vysvetliť a popísať s pomocou fotografií, alebo každá skupina popisuje fotografie zo všetkých hľadísk. Ak pracujú žiaci
vo väčších skupinách, môžu si prácu rozdeliť takýmto spôsobom sami.

Ak sa žiaci rozhodnú počítať hustotu druhu (nepovinné), je vhodné, aby si
zadefinovali, ktoré rastliny vo zvolenom štvorci sa budú započítavať a ktoré
nie.
Túto úlohu môžu riešiť žiaci napr. pri skúmaní biodiverzity druhov na určitom
území. Je to však časovo náročné a reálne skôr ako domáca úloha.

Poznámka:
Žiakom môžete predstaviť voľne dostupnú aplikáciu PlantNet do mobilu, ktorá dokáže identifikovať rastliny podľa
fotografie. Aplikácia funguje len online, ale žiaci si môžu nafotiť rastliny a identifikovať ich pomocou aplikácie aj neskôr, ak
sa pripoja na internet. Postup identifikácie je uvedený v prílohe metodiky.
Aplikácia je presná a rýchla, dôležité je však vytvoriť kvalitnú fotografiu, najlepšie detail časti rastliny (napr. kvetu, listu,
plodu). Väčšinou je správna 1. Možnosť, ktorú aplikácia po pár sekundách ponúkne, ale niekedy je nevyhnutné návrh
rastliny aplikáciou porovnať a vybrať podľa rastliny na fotke.

V YSVETLENIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Vyhodnotiť závery získané z analýzy fotografií rastlín a prostredia, zovšeobecniť prezentované poznatky.
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V tejto časti jednotlivé skupiny prezentujú svojim spolužiakom, čo zistili z fotografií.
Prejdite spoločne všetky skupiny, rôzne fotografie, diskutujte so žiakmi. Dopĺňajte žiakov tak, aby diskusia viedla k
pochopeniu učiva ako komplexného celku. Vysvetlite žiakom schému pôsobenia ekologického faktora na organizmus (Obr.
2). Môžete so žiakmi diskutovať aj o tom, ako sú prispôsobené určité druhy extrémnym podmienkami (napr. rastliny v
chladných oblastiach sú nižšie a viac pri zemi a pod.).

Obr. 2: Schéma pôsobenia ekologického faktora na organizmus
(Zdroj: http://www.oskole.sk/wap/index.php?id_cat=55&new=4691)

R OZPRACOVANIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Charakterizovať ekologické pojmy, rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky, ktoré neboli spomenuté, prípadne
vysvetliť učivo, ktorému žiaci ťažšie rozumejú.
Spoločne so žiakmi formou diskusie zopakujte nové poznatky tak, aby ste doplnili ekologické pojmy a žiaci pochopili učivo
vo vzájomných súvislostiach.
Cieľom je, aby žiaci správne rozumeli pojmom, kategorizovali a utriedili si nové poznatky.
Žiaci by mali vedieť:
• vysvetliť pojmy: rastlinná populácia, ekologická valencia, ekologické optimum
• opísať schému pôsobenia ekologického faktora na organizmus,
• popísať základné charakteristiky populácie,
• vysvetliť podstatu základných spôsobov interakcie jedincov: konkurencie, alelopatie, potravových vzťahov a
epifytizmu,
• opísať typy vekových pyramíd,
• popísať základné typy disperzie populácie.

H ODNOTENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Zhrnúť poznatky z vyučovacej hodiny.
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Požite nástroj formatívneho hodnotenia (predikčnú kartu) a zistite, či žiaci vedia použiť získané poznatky.
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Dopíš označenie typov vekových
Ako by si nazval poslednú v rade?

pyramíd

stromov

v lese.

Vysvetli prečo.
Bol tvoj predpoklad správny?

P RÍLOHA
Návod na identifikáciu rastlín pomocou aplikácie PlantNet
https:/ /play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=sk
Pl@ntNet je obrazová aplikácia pre Android na identifikáciu rastlín, vyvíjaná vedcami z francúzskych výskumných
organizácií. Táto bezplatná aplikácia pomáha identifikovať druhy rastlín z fotografií na základe softvéru pre vizuálne
rozpoznanie.
Postup:
1. Stlačte
2. Vyberte obrázok z galérie alebo odfoťte časť rastliny. Zvoľte časť rastliny na obrázku (list, kvet, plod, kmeň alebo stonka)
3. Identifikujte rastlinu. Zapojte sa do kontroly pozorovania (nepovinné)

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Žiakom sa veľmi páči práca s mobilnou aplikáciou PlantNet. Žiaci s ňou môžu počas dištančnej výučby pracovať
a na online hodine diskutovať o zisteniach.

2.

Identifikácia rastlín pomocou aplikácia PlantNet funguje len s pripojením na internet. Je možné, aby si žiaci
vytvorili fotografie rastlín a tieto fotografie analyzovali s aplikáciou, ak majú prístup na internet.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-biology/biodiversity-your-backyard
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sne%C5%BEienka_jarn%C3%A1
http://www.oskole.sk/wap/index.php?id_cat=55&new=4691
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P YRAMÍDY V

EKOLÓGII ?

Tematický celok / Téma
Organizmus a prostredie
Ekológia živočíchov
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Identifikovať vekové pyramídy na základe
percentuálneho zastúpenia jedincov v populácii

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Sformulovať otázku/problém
 Predpovedať výsledok modelu
 Manipulovať s pomôckami/softvérom
 Určovať vzťahy medzi premenlivými veličinami,
napr. na základe grafov
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať terminológiu používanú v ekológii (jedinec, populácia, vlastnosti populácie ...)
Riešený didaktický problém
Tematický celok Ekológia obsahuje veľké množstvo teoretických poznatkov a akýkoľvek spôsob, ktorý umožní
nielen učiteľovi, ale hlavne žiakom hlbšie sa zamyslieť nad problematikou a prepojiť výsledky získané
z modelovania vekových pyramíd je vítaný. Výsledky modelovania v Pythone rozvíjajú diskusiu o globálnych
problémoch premnoženia populácií alebo naopak vymierajúcich populácii živočíchov, ale aj človeka. Ponúka
možnosť zamyslieť sa ako môže prostredie, pracovné návyky, zdravotná starostlivosť ovplyvniť vekovú skladbu
populácie.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Potvrdzujúce bádanie

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač
 Inštalovaný program Python, Pycharm
 Program vekové pyramídy v Pythone (Príloha)
 Lístok pri odchode (Príloha)
 Súbor pre aktivitu
 Materiál pre učiteľa (Príloha)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Práca s vytvoreným programom v Pythone,
lístok pri odchode.

Autor: RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.
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E KOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
Ú VOD
Téma je súčasťou tematického celku Ekológia/Organizmus a prostredie. Upriamuje pozornosť na vekovú skladbu populácie
a je možné aplikovať metodiku v rôznych modifikáciách na určovanie vekového zastúpenia akéhokoľvek organizmu.
Metodika je rovnako dobre využiteľná počas klasického vyučovania prezenčnou formou, ako aj online formou. Učiteľ môže
žiakom zaslať materiály na preštudovanie vopred a na hodine môžu rozvíjať diskusiu o vekovej skladbe populácie, aké
faktory môžu ovplyvniť zastúpenie jednotlivých štádií.
Metodika primárne vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a spĺňa jeho požiadavky z hľadiska obsahového a
výkonového štandardu. Metodika je vhodná pre gymnáziá, ale aj pre stredné školy, kde sa učí biológia ako základ pre
odborné predmety, rozvíja medzipredmetové vzťahy s informatikou a geografiou.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov vhodnými otázkami, na ktoré žiaci odpovedajú na základe doterajších vedomostí. Odpovede
žiakov vedú k diskusii v triede. Vzhľadom na doterajšie vedomosti žiakov o terminológii používanej v ekológii, učiteľ vedie
so žiakmi diskusiu a otázkami ich uvádza do riešeného problému. Učiteľ môže v úvodnej evokácii pustiť žiakom krátke
video, ktoré zobrazuje vývinové štádia hmyzu – štádium larva – kukla – imágo.
Motivácia vo forme otázok
Otázky:
Môžeme určiť vek rastliny? Hmyzu? Živočíchov?
Aké vývinové stupne by sme mohli pozorovať pri hmyze, rastlinách, iných živočíchoch a pri ľudskej populácii?
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
Aké je ideálne zastúpenie jednotlivých vekových stupňov v populácii?
Aký by bol dopad, ak by v populácii prevládal iba jeden vekový stupeň?
Aké faktory by mohli ovplyvniť jednotlivé vekové stupne?
Môže životná úroveň ovplyvniť množstvo mladých alebo starších jedincov?
Poznáte krajiny, kde dochádza k regulácii počtu detí?

Je očakávane, že odpovede žiakov na otázky vyvolajú diskusiu. Aj napriek tomu, že v úvodnej motivácii sa pýtame aj na
vekové alebo vývinové stupne rastlín, živočíchov a človeka. Metodika je prioritne venovaná vekovým pyramídam človeka.
Rozhovory so žiakmi na túto tému sú veľmi dôležité, pretože práve vekové zastúpenie jedincov v populácii môže prispieť
k uvedomeniu si príčin preľudnenia, regulácie počtu detí alebo naopak vymierania populácií. Žiakov vedieme k hľadaniu
spojitostí medzi nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou, workoholizmom, vyspelosťou krajiny, počtom narodených detí
a pod. a zložením populácie.

Úlohy:
Simulujte pomocou programu v Pythone zastúpenie jednotlivých vekových stupňov pre populáciu v rozvoji, ustálenú
a vymierajúcu populáciu.
Pomocou online databázy porovnajte tvar vekových pyramíd v jednotlivých krajinách sveta a výsledky skúste zdôvodniť.
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S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Použitím dostupných simulačných nástrojov určiť ako môže veková skladba populácie ovplyvniť vzhľad vekovej
pyramídy.
V prvom kroku, ktorý vedie k splneniu úlohy je modelovanie pyramíd v programe, ktorý bol napísaný výlučne pre túto
metodiku.
Program v Pythone je veľmi jednoduchý na používanie a je súčasťou metodiky. Po otvorení programu v PyCHarm alebo
v Idle, stlačením klávesy F5 program nabáda žiakov, aby zadali počet jedincov vo veku od 0-15/ 15-60 a nad 60 rokov
v percentách. Pokiaľ je súčet jedincov 100% program vykreslí príslušnú vekovú pyramídu. Zvolené rozmedzie vekov
reprezentuje vekové stupne mladý jedinec, dospelý a starý.

Obr. 1 Ukážka programu (prinstcreen, M. Prokaiová)
V druhej časti zadania pomocou voľne dostupnej stránky https://www.populationpyramid.net/ môžu žiaci porovnávať
vekové stupne v jednotlivých krajinách sveta. Odporúčam, aby si zvolili krajiny z troch blokov (ekonomicky menej vyspelé
štáty Afriky a Ázie, rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Južnej Ameriky a vyspelé krajiny Európy). Spomenuté krajiny reprezentujú
jednotlivé vekové pyramídy a veľmi pekne sa dá demonštrovať, aké faktory prostredia vplývajú na zastúpenie jednotlivých
stupňov. Práca s online databázou údajov podporuje žiakov v kritickom myslení, triedení a porovnávaní údajov, hodnotení
a vyvodzovaní záverov. Databáza ponúka možnosť rozšíriť aktivitu aj o porovnávanie vekovej skladby v rozmedzí rokov
1950 až po predpokladané vekové zastúpenie v roku 2100. Táto úloha môže prispieť k vytvoreniu ucelenej predstavy
o budúcnosti a počte obyvateľov na našej planéte.

R EFLEXIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Analyzovať a vyhodnotiť bádanie.
Žiaci v priebehu vyučovacej hodiny mali možnosti vyskúšať si modelovanie vekových pyramíd či už v programe v Pythone,
alebo pomocou online databázy informácií. Avšak všetky získané informácie, je dôležité analyzovať a vyhodnotiť.
Teoretické poznatky z vyučovania žiakom poskytujú predstavu, aké tvary môžu mať vekové pyramídy. Vekové pyramídy
podľa prevládajúcej zložky rozdeľujeme na populáciu v rozvoji, ustálenú populáciu alebo vymierajúcu. Ubezpečte sa, že
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žiaci správne pomenovali jednotlivé pyramídy. Zaujímavé by bolo spolu so žiakmi zistiť hraničné hodnoty a teda vyčísliť,
kedy sa z populácie v rozvoji stáva populácia ustálená, alebo vymierajúca.
Pri práci s informačnou databázou je dôležité potvrdiť správnosť ich záverov a teda či dokázali odhadnúť prečo je veková
skladba jednotlivých štátov sveta taká rozdielna. (V závere je materiál pre učiteľa, ktorý obsahuje zopár dôležitých
informácií, aby mohol so žiakmi vyvodiť závery a zhodnotiť výsledky.)
Pri záverečnom hodnotení môže učiteľovi pomôcť nástroj formatívneho hodnotenia lístok pri odchode 3-2-1 (Príloha).

Obr. 2 Ukážka vekovej pyramídy Slovenska (printscreen, M. Prokaiová)

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.
2.
3.
4.

Na overenie metodiky postačuje navrhnutý čas 45min, teda 1 vyučovacia hodina.
Metodika môže byť súčasťou vyučovania ekológie v rámci predmetu biológia alebo ako predmet ekológia. Veľmi
dobre rozvíja medzipredmetové vzťahy biológia – informatika – geografia.
Práca s databázou, ktorá sa venuje populáciám žiakov veľmi zaujala a podnietila diskusiu ohľadom toho ako môže
napr. ochorenie Covid ovplyvniť vekové zloženie populácie a pod.
Žiaci riešili úlohy v metodike so záujmom, na vyučovaní mali množstvo podnetných otázok, ktoré viedli
k zaujímavej diskusii.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou metodiky je možnosť pokračovať v danej téme vo forme projektového vyučovania alebo dobrovoľnej domácej
úlohy. Zistiť o daných krajinách viac informácií, ktoré by dokázali lepšie vysvetliť tvar vekových pyramíd. Prípadne zadať
deťom krajiny, kde v minulosti bola vojna, hladomor, epidémia ochorenia a pod. Projekty nemusia byť zamerané iba na
ľudskú populáciu, žiaci môžu vyhľadať informácie aj o tom ako môže meniaca sa klíma, požiare, prípadne zásah človeka
ako odlesňovanie a ťažba ovplyvniť populáciu v živočíšnej ríši.

Z DROJE
Vývinové štádia hmyzu – motýľ : https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
Link na online databázu s vekovými pyramídami: https://www.populationpyramid.net/
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MATERIÁL PRE UČITEĽA:
Populácia v rozvoji – progresívna populácia, tvar trojuholníka
 Každoročný prírastok detí je veľký a je málo zastúpené obyvateľstvo po 60 roku života
 Nasledovná skladba populácie súvisí s nízkou životnou úrovňou
 Ľudia sa dožívajú nízkeho veku
 V krajine je vysoká pôrodnosť, ale aj dojčenská úmrtnosť
 Ekonomicky menej vyspelé krajiny Afriky (Angola, Kamerun, Čad, Uganda) a Ázie (Afganistan, Pakistan)
Ustálená populácia – stacionárna populácia – tvar zvona
 Každoročný prírastok narodených detí je rovnaký ako pribúda starého obyvateľstva
 Veková skladba je typická pre rýchlo sa rozvíjajúce štáty, ktoré však nepatria k najvyspelejším
 Južná Amerika (Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj, Ekvádor), Európa (Estónsko, Lotyššsko), Čína (kvôli politike
jedného dieťaťa)
Vymierajúca populácia – regresívna populácia – tvar urny








Každoročný prírastok detí je veľmi nízky a naopak pribúda obyvateľstva po 60 roku
Vyspelé štáty s vysokou životnou úrovňou
Ľudia sa dožívajú vysokého veku
Rodí sa málo detí – rodiny s 1 dieťaťom
Výsledok workoholizmu – prednosť má práca pred rodinou
Európa ( Nemecko, Švédsko, Veľká Británia), Kanada, Japonsko

V Prílohe (portál výstupov) sú uvedené ďalšie zaujímavosti (vrátane obrázkov) ohľadom populácie rôznych krajín (Čína –
politika jedného dieťaťa a následky, Japonsko – hroziaca demografická kríza, Kambodža – genocída obyvateľstva).
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K TO Z

KOHO V PRÍRODE ?

Tematický celok / Téma
Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia z
ekológie
Vzťahy medzi organizmami

ISCED / Odporúčaný ročník

ISCED3/1. ročník gymnázia
SOŠ/lesnícke a poľnohospodárske odbory

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Vymenovať vzťahy medzi organizmami a medzi
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
organizmami a prostredím
 Manipulovať s pomôckami/softvérom
 Vysvetliť potravné vzťahy medzi organizmami
 zovšeobecniť výsledky,
 Uviesť príklady organizmov vo vzťahu:
 formulovať nové otázky/problémy
neutralizmus, konkurencia predácia, parazitizmus,  Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
symbióza, komenzalizmus
 Vysvetliť na modeli vzťah medzi počtom líšok
a zajacov
 Diskutovať o význame zachovania prirodzenej
rovnováhy medzi organizmami
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Definovať pojem biologická rovnováha
 uviesť príklady vzťahov medzi organizmami
 vysvetliť pojmy neutralizmus, konkurencia, predácia, parazitizmus, symbióza, komenzalizmus
Riešený didaktický problém
Pochopiť vzájomné vzťahy medzi organizmami je dôležité pre hlbšie pochopenie princípov biologickej rovnováhy
a chápanie vzťahov medzi organizmami v kontexte s prostredím. Ukážka grafu, ktorý znázorňuje vzťah líšok (dravec)
a zajacov (korisť) pomáha žiakom pochopiť súvislosti z dlhšieho časového horizontu, ako aj príčinu cyklických zmien a ich
dopady a tiež chápať dôsledky narušenej rovnováhy na ekosystém. Modelovanie pomocou softvéru Coach je názorné
a simuluje zmeny počtu organizmov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, v čase. Aktivita, kde žiaci sami tvoria príklady
organizmov a ľadajú medz nimi vzťah, pomáha prepájať známe poznatky žiakov s novými, chápať vzťahy medzi
organizmov komplexne, vo vzájomných súvislostiach.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Riadené bádanie
 Skupinová/frontálna forma

 Počítač, projektor (nepovinné) alebo obrázky z
metodiky
 Kartičky s názvami vzťahov (Príloha)
 Doplnňujúci študijný materiál (Príloha)
 Postup k prácou s prednastavenými modelmi v
softvéri Coach
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Žiacka diskusia, priraďovacia úloha: papieriky s organizmami priradené ku kartičkám s názvom vzťahu medzi
organizmami, resp. organizmami a prostredím.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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V ZŤAHY MEDZI ORGANIZMAMI
Ú VOD
Téma nadväzuje na vedomosti žiakov o vzťahoch medzi organizmami a prostredím a organizmami navzájom, ktoré žiaci
nadobudli počas štúdia na základnej škole, ako aj z vlastných skúseností a pozorovania. Metodika je samostatne použiteľná,
zameraná na chápanie vzťahov v rozličných ekosystémoch komplexne, vo vzájomných súvislostiach.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Nadviazať na poznatky žiakov o vzťahoch medzi organizmami a prostredím, ako aj medzi rôznymi organizmami
navzájom.
Pre zapojenie žiakov použite metódu Brainstorming. Povedzte žiakom, aby na tabuľu napísali rôzne druhy organizmov.
Cieľom nie je hodnotiť nápady žiakov, iba ich písať na tabuľu a vymenovať čo najväčší počet rôznych druhov rastlín,
živočíchov, ale aj húb, baktérií, vírusov. Nápady na tabuľu môže zapisovať jeden žiak, ale aj viacerí.
Ak je tabuľa popísaná príkladmi rôznych organizmov, povedzte žiakom, aby na tabuli našli organizmy, ktoré sú v určitom
vzájomnom vzťahu a pomenovali tento vzťah. Žiaci mnohé vzťah organizmov už poznajú, hoci v niektorých prípadoch možno
nebudú vedieť presne pomenovať tento vzťah.
Pokúste sa so žiakmi najprv vymenovať spoločne pár príkladov vzťahov organizmov z tabule. Ak žiaci opakujú rovnaký tp
vzťahu, pýtajte sa, ktoré organizmy z tabule sú v inom vzťahu, resp. im priamo povedzte príklad vzťahu/organizmov vy, žiaci
určia organizmy v tomto vzťahu alebo naopak.
Načrtnite na tabuľu tabuľku s 2 stĺpcami a 6 riadkami (alebo opačne). V tabuľke bude 6 pojmov, ktoré pomenúvajú vzťahy
medzi organizmami a príklady organizmov, ktoré sú v tomto vzťahu. Spoločne so žiakmi vypĺňajte tabuľku.
Príklad tabuľky:

Vzťah medzi organizmami

Organizmy

NEUTRALIZMUS
KONKURENCIA
PREDÁCIA
PARAZITIZMUS
SYMBIÓZA
KOMENZALIZMUS

Žiaci určite povedia aj príklad organizmov vo vzťahu koristi a dravca.
Je jedno, aké organizmy žiaci uvedú. Môžete sa pýtať aj priamo na líšky a zajace (vzťah medzi týmito organizmami je
vpracovaný graficky).
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Pokračujte v diskusii so žiakmi:
Výskumná otázka:
Ako súvisí počet dravcov a koristi?
Doplňujúca otázka: Aký je vzťah medzi počtom zajacov a líšok?

Žiaci si už zrejme uvedomili, že počet zajacov klesá ich konzumáciou líškami.
Dokedy však bude ich počet klesať? Ako sa zmení počet líšok, keď sa zníži počet zajacov?
Vysvetlite vzťah líšok a zajacov pomocou grafu, ktorý je prednastavený v softvéri Coach (verzia Coach 6 alebo 7).

S KÚMANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Vysvetliť Gaussovu krivku ekologickej valencie pre lepšie pochopenie vzťahov medzi organizmami a vzťahu zajacov
a líšok.

Diskutujte so žiakmi o vzťahu medzi zajacmi a líškami. Umožnite im vyjadriť svoje názory, myšlienky.
Pomôžte žiakom lepšie pochopiť vzťahy medzi zajacmi a líškami pomocou Gaussovej krivky ekologickej valencie. Ukážte
žiakom obrázok s Gaussovou krivkou (Obr. 1, Príloha) a povedzte žiakom, aby sa pokúsili vysvetliť vzťah líšok a zajacov podľa
Gaussovej krivky. Žiaci by si mali uvedomiť, že ak líšky budú mať dostatok potravy (zajacov), bude ich počet stúpať, avšak
len dokým neklesne počet zajacov a líšky budú mať nedostatok potravy. Potom klesne počet líšok a zvýši sa počet zajacov,
pretože v ekosystéme bude nižší počet ich predátora – líšok. Tento cyklus sa opakuje.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vysvetliť vzťah líšok a zajacov pomocou grafu.

Pre vysvetlenie vzťahu medzi arktickými zajacmi a arktickými líškami použite graf vytvorený modelovaním pomocou softvéru
Coach6 (Obrázky), alebo pracujte priamo v softvéri Coach 6 alebo 7 pomocou postupu uvedeného v prílohe. Môžete žiakom
ukázať aj ďalšie predpripravené modely, ktoré znázorňujú vzťahy medzi organizmami (napr. lasice a myši a pod.). Vysvetlite
žiakom vzťah pomocou grafu (Obr. 2) a schémy (Obr. 3). Vysvetlite žiakom, že podobný model je aplikovateľný aj v prípade
iných organizmov vo vzťahu lovec – korisť. (Grafy sa však môžu líšiť v závislosti od organizmov.)

Obr. 2: Graf znázorňujúci vzťah arktických líšok a zajacov
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Obr. 3: Schéma grafického modelu vzťahu líšok a zajacov
Obr. 2. a 3 predstavujú modely vytvorené v softvéri Coach6.

R OZPRACOVANIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o vzťahoch medzi organizmami a prostredím, vysvetliť pojmy: konzumenty, reducenty,
producenty, biologická rovnováha.

Vráťte sa k tabuľke z úvodnej časti vyučovacej hodiny. Povedzte žiakom, že doteraz sme sa zameriavali na vzťahy medzi
organizmami navzájom. Pýtajte sa:
Otázky:
Aký je vzťah týchto organizmov k prostrediu?
Ktoré z týchto organizmov sú producenty/konzument/reducenty?

Diskutujte so žiakmi o vzťahoch medzi organizmami a prostredím a pomocou príkladov vysvetlite žiakom pojmy:
konzumenty, reducenty, producenty.
Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Čo sa stane, ak sa naruší biologická rovnováha a premnoží sa určitý druh?
Aké následky má zavlečenie určitého druhu na územie mimo prirodzeného výskytu?
Aké sú možnosti pre nastolenie biologickej rovnováhy?
Diskutujte so žiakmi o tejto téme, môžete spomenúť zavlečenie králika divokého do Austrálie a katastrofické následky a pod.
Poznámka:
Zavlečenie králika divokého do Austrálie, následky a snahy o nastolenie rovnováhy sú uvedené v Prílohe.

H ODNOTENIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Upevniť poznatky žiakov o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a organizmami a prostredím.
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Rozdeľte žiakov do 2 skupín. Úlohou oboch skupín je za 1 minútu napísať na vopred pripravené kartičky (Príloha), prípadne
natrhajte alebo nastrihajte kúsky papiera s rozmermi cca 5 x 5 cm) čo najväčší počet rôznych organizmov a následne ich
odovzdať ďalšej skupine.
Potom rozdajte obom skupinám kartičky s pomenovaním vzťahov (Príloha). Žiaci v oboch skupinách hľadajú vzťahy medzi
danými organizmami navzájom, a tiež medzi organizmami a prostredím a logicky ich usporadúvajú do skupín a priraďujú
kartičky s pomenovaním vzťahov.
Úlohu si spoločne prejdite a diskutujte.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Pre žiakov bolo na začiatku náročné interpretovať grafy modelov vytvorené v softvéri Coach, ale práve modelovanie
a zmena parametrov pri práci so softvérom pomohla žiakom pochopiť význam rovnováhy v prírode, vzťahy medzi
organizmami a tiež prehĺbiť poznatky o vzťahoch medzi organizmami a prostredím.
2. Postup je vhodný aj pre dištančnú výučbu.
3. Žiakov zaujala manipulácia so softvérom. Pri väčšej časovej dotácii môžete venovať modelovaniu viac času
a pracovať aj s modelmi vzťahov medzi organizmami a prostredím (v softvéri Coach) sú to napríklad modely
Kapacita prostredia, nekontrolovateľné množenie myší a pod.).

A LTERNATÍVY METODIKY
Metodiku je možné realizovať na 2 vyučovacích hodinách ako praktické cvičenie. Alternatívou je tiež doplnenie študijných
textov pre žiakov z metodiky Prečo ryby nezamrznú?, ktoré by pri tomto tematickom celku mohli prehĺbiť poznatky žiakov
o vzťahoch medzi organizmami a prostredím. Študijné texty približujú rôzne mechanizmy adaptácie na chlad, ale aj iné
podmienky života. Žiaci pochopia príčiny rozdielnej ekologickej valencie rôznych druhov.
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Z ÁKONY PRÍRODY A ČLOVEK
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Organizmus a prostredie
ISCED 3 / 1. ročník
Ekosystém
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Na príklade konkrétneho druhu motýľa vysvetliť
 Formulovať hypotézu
potravové vzťahy medzi organizmami v ekosystéme  Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Vysvetliť rozdiel medzi potravovou sieťou a
 Zovšeobecniť výsledky
potravovým reťazcom
 Konkrétnymi príkladmi poukázať na priame a
nepriame zásahy človeka v prírode
 Riešiť problémové úlohy
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Všeobecné poznatky o ekosystéme z predchádzajúcich ročníkov
 Vedieť vysvetliť základné pojmy z ekológie (ekosystém, areál, biotop, medzidruhové vzťahy)
Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia porozumieť fungovaniu ekosystémov a pochopiť ekosystém ako súbor živých organizmov a neživej
zložky prostredia a na konkrétnych príkladoch lepšie chápať ohrozenosť druhov/ich populácie. Žiaci často
vnímajú ekosystém ako izolovaný celok, o ktorom sa učia v teoretickej rovine. Je potrebné, aby žiaci vnímali
organizmy ako súčasť ekosystému - otvoreného systému, ktorý funguje na určitých princípoch a tiež nezabúdať
na to, že systém je veľmi zraniteľný, najmä, ak zasiahne človek. Z populačne silného druhu sa stáva ohrozený
druh.
Metodika ponúka viacero pohľadov na život konkrétneho druhu - babôčky smradľavej, známej ako motýľ
monarch, zo Severnej Ameriky. Prostredníctvom tohto druhu sa žiaci naučia princípy potravových vzťahov, v
ktorých na prvý pohľad slabší jedinec môže niesť určitú výhodu zabezpečujúcu jeho prežitie. Metodika ďalej
vysvetľuje priamy a nepriamy vplyv človeka na organizmy.
Súčasťou vyučovacej hodiny sú dve videá v anglickom jazyku s možnosťou spustenia titulkov, čím sa žiaci rozvíjajú
z jazykovej stránky.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Riadené bádanie
 Počítač s pripojením na internet pre učiteľa
 Frontálna forma
 Interaktívna tabuľa/ plátno/projektor pre
sledovanie videí a sprístupnenie obrázkov
 Samostatná práca žiakov
 Pracovný list (Príloha)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Vyučovacia hodina bola úspešná, ak žiaci vedia vysvetliť potravové reťazce a siete, priame a nepriame vplyvy
človeka na zložky ekosystému a dokážu zovšeobecniť zraniteľnosť ekosystémov a to samostatným
vypracovaním problémových úloh v pracovnom liste.

Autor: Mgr. Beáta Procházková, PhD.
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Z ÁKONY PRÍRODY A ČLOVEK - EKOSYSTÉM A VPLYV ČLOVEKA
Ú VOD
Už v predchádzajúcich ročníkoch a vyučovacích hodinách sa žiaci učili o ekosystémoch, je tu predpoklad, že žiaci ovládajú
pojmy ako ekosystém, biocenóza, biotop, areál a pod. Taktiež sa učili jednoduché schémy potravového reťazca. Metodika je
postavená na učive ekosystému ako celku a využitia konkrétneho príkladu, čo všetko ovplyvňuje existenciu jedinca určitého
druhu, zaradenie jedinca do potravového reťazca a potravovej siete a aký vplyv má človek na existenciu druhu. Na
konkrétnom príklade žiaci zistia, či sú potravové reťazce jednoduché alebo nie. Metodika tiež poukazuje na zraniteľnosť
ekosystému.
Často sú prezentované a medializované druhy, ktorých populácia v ostatnom období rapídne klesá, resp. ide o druhy na
pokraji vyhynutia. Určite aj žiaci o takých druhoch počuli alebo videli dokumentárne filmy alebo sa o takých druhoch učili v
predchádzajúcich ročníkoch. Vo väčšine prípadov ide o stavovce - gorila, orangutan, nosorožec, tiger,... Asi jedinou výnimkou
je včela medonosná. Preto ako príklad v metodike použijeme motýľa, druh babôčka smradľavá/sťahovavá (motýľ monarch)
žijúci väčšinou v Severnej Amerike, ktorý síce nie je zaraďovaný medzi ohrozené druhy, ale činnosťou človeka v budúcnosti
by mohol byť. Metodika poukazuje na negatívne dôsledky činnosti človeka, ktoré si samotný človek nemusí uvedomiť.
Táto metodika môže nasledovať za metodikou Kto z koho (v prírode)?.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Hlavným zámerom úvodnej časti hodiny je zistiť, čo žiaci vedia. Tému navodíme prostredníctvom otázok a žiackych odpovedí.
- Aký je rozdiel medzi jedincom, populáciou a spoločenstvom?
- Čím je ovplyvnený počet jedincov v populácii?
- Ktoré faktory výrazne znižujú počet jedincov v populácii?
- Ktoré druhy živočíchov sú známe (medializované) ako kriticky ohrozené druhy ? Kde je ich prirodzený areál?
Poznámka:
Pravdepodobné odpovede žiakov: počet jedincov v populácii ovplyvňujú vonkajšie faktory - potrava, vek jedincov, trend v
rozmnožovaní, rýchlosť rozmnožovania, podiel samcov a samíc, stav ekosystému, ohrozenie zo strany človeka...
Žiaci pravdepodobne vymenujú najviac medializované druhy - tiger, panda, orangutan, druhy korytnačiek...teda stavovce.
Zväčša ide o druhy prirodzene žijúce v Afrike alebo Ázii. Dôvody ich kritického stavu je spôsobený častokrát ľudskou
činnosťou - výrub lesa a následná strata prirodzeného ekosystému a pod. Možno niektorí žiaci povedia aj včelu medonosnú,
ktorá je tiež ohrozená ľudskou činnosťou.
Ochranári jedince monitorujú, značkujú.

Ak žiaci vymenúvajú iba ohrozené druhy stavovcov, môže sa ich učiteľ opýtať, či bezstavovce nepatria medzi ohrozené druhy.
Následne sa môže učiteľ opýtať, prečo sú medializované iba druhy patriace medzi stavovce?
Akým spôsobom sa ľudia/ochranári snažia spočítať jedince daného druhu?
Ďalej sa učiteľ môže opýtať na potravový reťazec: čo je podstatou potravového reťazca a uviesť aj príklad.
Poznámka:
Tu pravdepodobne povedia žiaci príklady: tráva - zajac - líška alebo antilopa - lev a pod.
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U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25 MIN .):
Učiteľ by v tejto fáze predstavil žiakom v podobe obrázka druh motýľa, ktorému sa budú venovať počas nasledujúcich minút.
Je to druh babôčka smradľavá/sťahovavá (Danaus plexippus) - motýľ monarch žijúci prevažne v Severnej Amerike a je známy
špecifickou migráciou medzi stredným Mexikom a severným regiónom USA/južnou Kanadou.
Poznámka:
V rámci jedného roka počas migrácie dochádza k rozmnožovaniu a výmene štyroch generácií a čo je na tomto druhu
výnimočné, späť na zimovisko v Mexiku sa vracia štvrtá generácia a napriek tomu jedince vedia kam majú letieť. Zimoviskom
sú jedľové lesy v stredom Mexiku. Okrem toho je tu ešte zvláštnosť vo veľkosti jedincov. Jedince letiace na sever sú menšie,
majú v tele produkované väčšie množstvo juvenilného hormónu. Jedince, ktoré sa vracajú do Mexika (“super generation”)
na prekonanie zimy, sú väčšie, a v ich tele sa tvorí menšie množstvo juvenilného hormónu. Cestou na juh do Mexika
nedochádza k ďalšiemu rozmnožovaniu a výmene generácie.
Pre vývin na jar je potrebný druh rastliny - glejovka americká (milkweed), ktorej listy sú potravou pre larvu (húsenicu). Vajíčko
samička kladie na spodnú časť listu glejovky.
Obrázky tohto druhu motýľa sa často používajú, preto ak žiaci nepoznajú pomenovanie motýľa, pravdepodobne sa aspoň s
obrázkom stretli.

Učiteľ kladie otázky žiakom o obrázku:
Videli ste takého motýľa?
Ako sa volá?
Kde žije tento druh motýľa?
Čím je tento druh motýľa výnimočný?
Úloha 1:
Na obrázku vidíte motýľa a rastlinu. Využite obrázok na zapísanie hypotézy: Veľkosť populácie motýľa babôčky smradľavej monarch závisí od .......
Svoju hypotézu zapíšu do pracovného listu.

Obr.1 Motýľ monarch na glejovke
https://news.wjct.org/post/monarch-butterfly-population-down-80-percent-2005-researchers-hopeful
Učiteľ spustí žiakom video:
https://thekidshouldseethis.com/post/decoding-the-great-monarch-butterfly-migration,ktoré trvá asi 10 minút. Obsahuje
veľa informácií, je v angličtine, je ale možné spustiť aj titulky, čo napomôže porozumeniu.
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Poznámka:
Video prezentuje ďalšie informácie, napr. o orientácii motýľa v čase migrácie (využíva oči, tykadlá, polohu slnka na oblohe).
Žiaci si vďaka videu zopakujú vývinové štádiá hmyzu s dokonalou /úplnou premenou. Aby sa vyvinula nová generácia motýľa,
musí byť prítomná rastlina - druh glejovka americká (vo videu názov milkweed). Glejovka americká je na Slovensku
považovaná za inváznu rastlinu.
Glejovka americká obsahuje latex s glykozidmi (látky asclepiadin a kardenolidy), teda jedovatými látkami, ktoré ale neškodia
samotnému motýľovi, ale tým živočíchom (napr. vtákom), ktorých potravou sa stane motýľ. Glykozidy v tele motýľa
predstavujú jeho výhodu.
Na zlomok sekundy vo videu ukazujú aj značkovanie jedincov nálepkami na krídlo. Následne v Mexiku vedia kompetentní
vyhodnotiť, kadiaľ jedinec letel.

Úloha 2:
Aký je význam motýľov v ekosystémoch? Na základe videa a schémy vysvetlite migráciu motýľa babôčky
smradľavej/sťahovavej.

Svoju odpoveď zapíšu do pracovného listu.

Obr. 2 Migrácia babôčky smradľavej (monarch) (zdroj: www.monarch.org)
Učiteľ zhrnie, že informácií vo videu bolo veľa, z ekologického hľadiska ich zaznelo tiež dosť. Gymnazisti/stredoškoláci by
mali začať selektovať informácie.
Učiteľ napíše na tabuľu (alebo premietne) schému potravového reťazca.
Potravový reťazec:
slnečné žiarenie - producenty - konzumenty 1.stupňa - konzumenty 2.stupňa - konzumenty 3.stupňa - dekompozítory anorganické látky

55 / 527

Obr. 3 Potravový reťazec (zdroj: https://www.quora.com/What-is-the-proper-layout-of-a-food-chain)
Potravové reťazce sú súčasťou potravových sietí. Rozlišujeme potravové reťazce:
1.

pastevno-koristnícky: rastlina - bylinožravec - drobný mäsožravec - veľký mäsožravec

2.

rozkladný = detritický: odumretý organizmus - saprofytický hmyz - huba - baktéria

3.

parazitický: cicavec - parazitický hmyz

Úloha 3:
Doplňte tabuľky vyjadrujúce potravové reťazce.
Úloha 4:
Vysvetlite, čo sa stane, ak vtáctvo bude vo veľkej miere požierať motýľov monarch.
Svoje odpovede žiaci zapíšu do pracovného listu.
Učiteľ spustí žiakom ešte jedno video:
https://www.youtube.com/watch?v=6JpLR2hpfSk video od National Geographic (do 5 min.) vysvetľuje problematiku
znižovania populácie motýľa a akým spôsobom sa organizácie snažia trend zastaviť.
Snaha: ochraňovať vývinové štádiá motýľa od vajíčka až po imago, najmä monitoring vajíčok a lariev, ktoré potrebujú
dostatok glejovky (jej listov). Osveta prebieha aj výsadbou nových glejoviek.
Úloha 5:
Vysvetlite problematiku motýľa monarch na základe druhého videa.
Na uvedomenie si priameho aj nepriameho vplyvu človeka na populáciu motýľa (všeobecne aj na iné druhy), žiakom pomôžu
nasledujúce obrázky. Učiteľ sprístupní žiakom prvé dva obrázky (obr.4,5) , o ktorých budú diskutovať.
Ako človek ovplyvňuje život živých organizmov?

Obr. 4: Kosenie (zdroj: https://kosenie-ms.sk/),
príliš časté kosenie trávnika nedovoľuje rastlinám zakvitnúť, hmyz je obmedzovaný
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Obr. 5: výrub, odlesňovanie (zdroj: https://amikamoda.ru/sk/k-chemu-vedet-vyrubka-lesov-statistika-vyrubki-lesov.html),
výrubom lesa strácajú živočíchy miesto pre život
Následne bude úlohou žiakov samostatne vypracovať v pracovnom liste úlohu č. 6.
Úloha 6:
Doplňte reakcie k trom prípadom týkajúcich sa motýľa monarch.

Obr.6: postreky proti komárom,
(zdroj:https://glob.zoznam.sk/na-slovensku-premnozenie-komarov-nezvladame-trpia-nimi-nielen-ludia-ale-aj-zvierata/)

Obr.7: Glejovka na poli, (zdroj: http://old.agroporadenstvo.sk/ochrana/glejovka_americka.htm)

Obr.8: Turisti - návštevníci zimoviska motýľa monarch,
(zdroj: https://journeynorth.org/monarch/spring2011/update021711.html)
Následne si odpovede učiteľ so žiakmi rozoberie.
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Poznámka:
Napriek tomu, že motýľ monarch nepatrí medzi ohrozené druhy, jeho populácia sa znižuje z dôvodu činnosti človeka. Človek
- poľnohospodár vníma glejovku ako burinu, ktorá prekáža pri pestovaní rôznych monokultúr. Z toho dôvodu poľnohospodári
na glejovku reagujú jej ničením pomocou herbicídov.
Ďalšou hrozbou je používanie insekticídov, ktoré ničia hmyz, teda aj motýľa monarch. Poľnohospodári ich používajú na
elimináciu výskytu komárov, ktorí prenášajú vírus západonílskej horúčky.
Časté kosenie lúk zabraňuje vývinu samotných rastlín a tiež rôznych druhov hmyzu.
Najmä v minulosti v Mexiku riešili úbytok lesov, ktoré predstavujú zimovisko pre motýle monarch. V súčasnosti je snaha
vlády v Mexiku udržiavať výmeru jedľových lesov a tým ponechať prirodzené prostredie motýľov. Neposledným problémom,
ktorý ohrozuje populáciu motýľa je turizmus. Čoraz viac ľudí túži navštíviť zimovisko motýľa. Dochádza tak k erózii na
svahoch, zvýšenej prašnosti (zhoršené dýchanie motýľa) a pod.

R EFLEXIA ( CCA 12 MIN .):
V tejto fáze vyučovacej hodiny žiaci zosumarizujú informácie nadobudnuté na hodine.
Môže sa to realizovať aj pomocou týchto otázok:
Ako voláme organizmy vyživujúce sa rastlinnou potravou?
Ako voláme organizmy schopné vytvoriť organické látky príjmom svetelnej energie a vody?
Akú úlohu zohrávajú v potravovom reťazci glykozidy?
Kedy môže dôjsť k zvýšenej úmrtnosti menšieho vtáctva?
Úloha 7:
Prečo by sa mal človek snažiť udržiavať dostatočne veľkú populáciu motýľa monarch?
Odpoveď si žiaci zapíšu do pracovného listu.
Aké zákony platia v prírode v ekosystémoch?

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Metodika je prioritne určená pre tematický celok Ekológia v 1.ročníku, ale je možné ju zaradiť aj do iných tematických
celkov a ročníkov.
2. Cieľom metodiky je podnietiť žiakov rozmýšľať a pochopiť prepojenosť potravových reťazcov, jednotlivých druhov
v ekosystémoch.
3. Druh motýľa v metodike nie je náš druh, ale princípy a zákony platia rovnako aj pre ekosystémy na Slovensku.
4. Metodika nabáda žiakov hľadať ďalšie príklady potravového reťazca, aby sa odpútali od klasického príkladu „tráva – zajac
– líška“.
5. Videá sú v anglickom jazyku. Je možné spustiť titulky v anglickom jazyku. Priestor vysvetliť žiakom potrebu ovládania
cudzieho jazyka.

Z DROJE
Višňovská, J. et al. (2008) Biológia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava: Expol Pedagogika. 196 s. ISBN 978-80-8091-133-1
https://thekidshouldseethis.com/post/decoding-the-great-monarch-butterfly-migration
https://www.youtube.com/watch?v=6JpLR2hpfSk
https://news.wjct.org/post/monarch-butterfly-population-down-80-percent-2005-researchers-hopeful
www.monarch.org
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Ž IVÁ PÔDA
Tematický celok / Téma
Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia z
ekológie
Bezstavovce záhrad a mestskej zelene
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Opísať vzťah medzi biodiverzitou a fungovaním
ekosystému, vrátane služieb človeku
 Uviesť základné morfologické znaky
prvoústovcov (najmä rôznych článkonožcov)
 Uviesť príklady adaptácií tela živočíchov na život
v pôde a na rôzne potravné stratégie






ISCED 3 / 1. – 2. ročník gymnázia
2 vyuč. hodiny
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
Pozorovať/merať
Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Základný prehľad v zoologickom systéme
 Skúsenosť so stereolupou/mikroskopom, digitálnym fotoaparátom v režime makro a jednoduché úpravy obrázkov
v PC (zväčšovanie, skladanie, usporiadanie do posterovej prezentácie, vkladanie videí a popisných prvkov)

Riešený didaktický problém
Žiak uvidí pestrosť pôdnych živočíchov a pôde, ktorá je zložitý a jedinečný ekosystém, kde sa abiotická, odumretá
biotická (organická) a biotická zložka vzájomne ovplyvňujú.
Podnecovať záujem žiakov o bezprostredné okolie a vytvoriť kontakt s prírodou. Nedostatok praktických skúseností
s prírodninami a nejasná predstava o koncepte ekosystému a význame organizmov v ňom spôsobujú fóbiu
z bezstavovcov.
Prostredníctvom poznatkov ovplyvniť vzťah širokej verejnosti (rodičov, starých rodičov, kamarátov) k rýchlej
a neobnoviteľnej (v horizonte niekoľkých ľudských generácií) degradácii pôdy a života v nej a motivovať k ochrane pôdy
a života v nej. Kompostovanie ako riešenie problému s recykláciou organického odpadu a zároveň zdroj didaktického
zoologického materiálu.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky






 Digitálny fotoaparát (mobil) s režimom makro
 Väčšie plastové (kovové) sitko s otvormi 0,5-1 cm veľkými,
väčší plastový lievik (obvod zhodný so sitkom), plátená taška
 Plytká plastová miska formátu cca A3
 Pinzeta, štetec
 Stereomikroskopy (ručné lupy)
 P-misky, filtračný papier (alebo plytké plastové kelímky so
sadrovým dnom, strička s denaturovaným alkoholom
(60 – 75%)

Motivačné video
Interaktívna demonštrácia
Riadené bádanie
Práca v skupinách (2 – 5 členov/skupinu)
v prírode – zber materiálu
 Práca vo dvojiciach (mikroskopické pozorovania
alebo analýza získaných fotografií, príprava
a prezentácia plagátu)

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Moderovaná 3-minútová prezentácia plagátu (posteru), premietnutého cez dataprojektor na tému pozorované pôdne
bezstavovcami.

Autor: RNDr. Andrej Mock, PhD.
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V ZŤAH ORGANIZMU A PROSTREDIA
Ú VOD
Metodika je určená pre gymnáziá a pre stredné odborné školy, predovšetkým pre SOŠ so zameraním na lesníctvo,
záhradníctvo a poľnohospodárstvo. V zjednodušenej podobe je možné upravený postup v metodike uplatniť aj na
základných školách. Postup je vhodný pri témach zameraných na ekológiu a systematickú biológiu.
V predloženej metodike sú predstavené 2 varianty, ktoré sa líšia vo fáze Rozpracovanie. Variant 1 je určený pre 1 vyučovaciu
hodinu, je časovo menej náročný ako Variant 2 (2 vyučovacie hodiny), obsahuje menej úloh a žiaci skúmajú menší počet
pôdnych druhov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MINÚT ):
Ž IVÁ

PÔDA

-

NEVIDIT EĽNÝ ŽIVOT V PÔDNOM SUB STRÁTE

Zámer: Zaujať žiakov uvedením výskumnej otázky, na ktorú hľadajú odpoveď.
Fenomén života v pôde, ktorý je zároveň tvorcom samotnej pôdy, súvisí s problematikou ekológie pôdy a ekológie
ekosystémov, čím je výborným príkladom fungovania ekosystému. Množstvo prítomných funkčných a systematických skupín
mikroorganizmov, jednobunkovcov a živočíchov (i častí tela rastlín) umožňuje tému využiť aj v systematickej biológii.
Význam pôdy pre človeka, problém ochrany a obnovy, inými slovami nenahraditeľnosť (v dĺžke niekoľkých ľudských generácií
aj neobnoviteľnosť) vrchnej časti pôdy spája tému živej pôdy s celkami človek a príroda, príroda v meste a pod.
Tému uveďte informáciou, že na začiatku sa pôjde von.
Po príchode na vhodné miesto v prírode, parku (záhrade) alebo v bezprostrednom okolí školy (tienisté, vlhké miesto
s dostatkom napadaného lístia a vrstvou humusu, prípadne kompostovisko, odležaná skládka rastlinného materiálu napr.
v rohu školského dvora alebo cintorína, ležiaci práchnivý kmeň stromu a pod.) pripomeňte žiakom, že pôdu možno chápať
ako komplikovaný ekosystém, plný živých organizmov (pôda je vlastne dôkaz, že tu pôsobí mnoho živých organizmov, je to
výsledok ich aktivity).
Následne veďte riadený rozhovor, optimálne sa mení na diskusiu:
Otázky:
Prečo tú obrovskú masu a pestrosť organizmov v pôde nevidíme?
Čo si predstavíte pod pojmom „kryptický spôsob života“ (gr. kryptikos prevzala latinčina aj angličtina a iné jazyky a znamená
to ukrytý, tajomný)?
Prečo sa mnoho živých organizmov ukrýva?
Prečo sa rastliny neukrývajú?

Diskusia so žiakmi smeruje k výskumnej otázke:
Výskumná otázka:
Koľko druhov živočíchov nájdeme vo vzorke pôdy z okolia školy?
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Nechajte žiakom priestor pre zamyslenie sa. Žiaci nech si napíšu predpoklad do zošitov. Počas hodiny smerujte žiakov tak,
aby výskumnú otázku zodpovedali a porovnali si potom svoje zistenia s predpokladmi v tejto časti hodiny. Žiaci si zrejme
uvedomia rozmanitosť živočíchov, ktoré si bežne všímajú iba málo.

S KÚMANIE ( CCA 10 MINÚT ):
ČO

ODHALÍ SITO ?

Zámer: Demonštrovať/realizovať postup izolácie živočíchov z pôdy.

Vezmite demonštračne, vhodné je, aby postup skúsili aj študenti v 2-3 členných skupinách, väčšie sito s okami veľkosti asi 1
cm (minimálne 0,5 cm). Pozorne preosejte niekoľko hrstí vrchnej časti pôdy.

Poznámka:
Vhodné je odhrnúť suché lístie na povrchu a do sita vložiť hlbšiu vrstvu vlhkého lístia, ktoré je už v rozklade (tmavne alebo
je pokryté bielym povlakom hubového pôvodu, je vlhké, vonia po hubách) a vlhkú kyprú pôdu pod lístím (ktorá sa rukou
alebo lopatkou dá odobrať bez väčšej námahy). Vhodné je tiež využiť vlhšie obdobie v roku, počas zimy nemrznúce dni,
v teplom období počas po dažďoch, prípadne skôr ráno alebo podvečer).
Situjeme jemným potriasaním sitka horizontálnym smerom (do bokov), každú vzorku potrasieme plynulým trasením asi 10x.
Prepadnutý materiál zbierame do podloženého pláteného vrecka (môže byť aj iný materiál), ktoré si k sitku môžeme aj
dočasne alebo trvalo pripevniť (priviazaní, pridrôtovaním, použitím vhodného lepidla a pod.). Pri trvalom spojení sitka
a vrecka treba spodok vrecka odstrihnúť a pri sitovaní ho dočasne uzatvárať previazaním (zaškrtením) pomocou pevnej
šnúry. Ak si šnúrku k vrecku prišijeme (v strede šnúrky) v mieste zaškrcovania vrecka, nestratíme ju a máme ju permanentne
k dispozícii.

Materiál, ktorý zostane na sitku, vyklopte na mieste odkiaľ ste vzorku vzali (zvyčajne už neobsahuje veľa živočíchov, sú to
väčšie kamienky, hrudky, konáriky). Preosiaty materiál (jemný substrát a živočíchy) preneste do laboratória (ak je miesto
blízko školy alebo plánujeme téme živá pôda venovať ešte jednu vyučovaciu hodinu) alebo ho kontrolujte a pozorujte priamo
v prírode. K tomuto účelu možno použiť malé prenosné stereolupy. Žiaci s prekvapením zistia, že z pôdy vylieza množstvo
drobných živočíchov, mnohé si doposiaľ možno nikdy v prírode nevšimli. Ešte bohatší život sa dá pozorovať po zväčšení pod
stereomikroskopom/lupou alebo po priblížení na digitálnej fotografii.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MINÚT ):
O DKIAĽ

SA VZAL ŽIVOT ?

Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku, diskutovať o zisteniach z pozorovania.

Smerujte žiakov k zodpovedaniu výskumnej otázky a porovnaniu svojich predpokladov zo zisteniami. Diskutujte so žiakmi,
čo si uvedomili pozorovaním živočíchov a hľadaním odpovede na výskumnú otázku.
Veďte so žiakmi dialóg o spôsobe života a funkcii živočíchov v pôde, podmienkach života v pôde, ktorá bude vychádzať
z nasledujúcich úvodných informácií:
Pôdu možno charakterizovať ako substrát (anorganický, organický), ktorý poskytuje úkryt a potravu pre mnoho organizmov,
tie neustále pôdu vytvárajú (z odumretých tiel či orgánov húb, rastlín a živočíchov), premiestňujú, degradujú na CO2
a anorganické látky, prevzdušňujú ju, tvoria jej mikroštruktúru, sú jej permanentnou súčasťou. Je to akási fabrika, ktorá je
nepretržite v činnosti. Živé organizmy sú tu stále, v zhoršených podmienkach (sucho, teplo, holomráz, záplavy) prežijú
namieste alebo sa sťahujú (zvyčajne vertikálne) do vhodných útočíšť (refúgií).
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Ak máme na prvý pohľad pocit, že pôda je mŕtva, prázdna a nič sa v nej nedeje, je to len pozorovateľský omyl. Drobné
rozmery či nenápadný tvar tela živočíchov, maskovacie sfarbenie a pohybové reakcie a vyhýbanie sa svetlu zapríčinili, že sa
nám pôda pred preosievaním mohla javiť „neživá“, neobývaná.
Ako zistiť počet druhov?
Sito odfiltrovalo väčšie fragmenty dreva, lístia, kamienky a pred našimi očami je jemnejšia frakcia pôdy. V nej tiež mnoho
živočíchov, môžeme si ich prezerať voľným okom alebo pod zväčšovacím prístrojom veľmi dlho. Zamerajte sa však len na to
koľko rôznych druhov na site zostalo.
Substrát vysypeme na kontrastné pozadie (najlepšie biele alebo čierne) a po krátkom čakaní pozorujeme pohyb živočíchov.
Dospelé článkonožce reagujú v krátkom čase, dlhšie to trvá ulitníkom, máloštetinavcom či zavalitým larvám hmyzu, kým sa
prezradia pohybom. Trasenie spôsobilo, že živočíchy sa oddelili od substrátu a to ich núti dať sa do pohybu. Niektoré
živočíchy v pôde nájdeme len jednotlivo, v malých počtoch, ale ak preosejeme väčšiu plochu pôdy (napr. súhrne 1 m 2),
získame akýsi „koncentrát“ spoločenstva pôdnych živočíchov. Žiaci pokračujú v zaznamenávaní počtu rôznych druhov. Pôdny
ekosystém obsahuje navyše množstvo spór a semien rastlín a húb a najmä mikroorganizmy, na ich odseparovanie,
kultivovanie a pozorovanie treba použiť iné postupy, ktorým sa tu nevenujeme.
Vyzvite ich, aby formulovali odpoveď na výskumnú otázku a zistený počet druhov porovnali so svojím odhadom, ktorý si
zapísali do zošita.

R OZPRACOVANIE ( CCA 20 MINÚT ):
P OZORUJME

ŽIVOT V PÔDE A NÁ JDITE ODPOVEDE NA TIETO OTÁZKY

Zámer: Pozorovať živočíchy v preosiatej vzorke, rozšíriť poznatky žiakov o stavbe tela a spôsobe ich života, zodpovedať
položené otázky.
Pracujte so žiakmi vo dvojiciach. Ak práca prebieha v prírode, použite prenosné lupy alebo fotografické zariadenie. V triede
alebo laboratóriu použite stereomikroskopy, ak ich nemáte, na rad prídu opäť prenosné lupy. Fotodokumentácia je možná
aj pri práci v interiéri školy.
Úloha 1:
Pozorujte živočíchy v preosiatej vzorke a zodpovedzte na položené otázky.
Otázky:
Ako rozlíšime dravé organizmy od rastlinožravých alebo saprofágnych? Ktorých je viac?
Ktorý z prítomných živočíchov by mohol predstavovať vrcholového predátora?
Aké triedy (vyššie systematické skupiny) článkonožcov sme vo vzorke pozorovali a ktorých bolo najviac?
Aké rady hmyzu sú v pôde zastúpené a jedná sa prevažne o dospelé jedince alebo vývinové štádiá?
Ako principiálne odlíšime živé organizmy od neživých zložiek pôdy (úlomkov horniny, lístia, drievok...)?
Ako je stavba tela živočíchov prispôsobená na život v pôde?

Podľa potreby môžete otázky pre žiakov modifikovať, ich počet rozšíriť alebo zredukovať. Otázky možno formulovať aj ako
ďalšie hypotézy, ktoré budú študenti overovať.

H ODNOTENIE (5 MINÚT ):
Zámer: Vyhodnotiť odpovede na otázky v úlohe 1 žiakmi.
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Známkou môžete hodnotiť posterovú prezentáciu, ktorú si žiaci až doma vypracujú (dvojice/trojice). Dôležitú spätnú väzbu
študentom poskytne verejná verejná obhajoba posteru (3 – 5 min.), kde vystúpia všetci zo spolupracujúcich žiakov.
Učiteľom moderovaná diskusia: poukážte na silné i slabé stránky prezentácie, opravte skomolené a nesprávne pojmy
a mená organizmov. Je dobré, aby skupiny odobrali vzorky pôdy v rôznom prostredí, vystúpenia budú zaujímavejšie. Je
vhodné, ak žiaci fotografiou zdokumentujú lokalitu a odberové miesto aj pozorovania pod mikroskopom/stereolupou.
Usmernite ich, ako majú postupovať pri tvorbe plagátu (v akom softvéri, pri akom nastavení alebo na papieri má byť
spracovaný a pod.). Zadať technické pokyny, ktoré je povinné dodržať (napr. rozmer, minimálna veľkosť písma, názov, autori
a hlavná štruktúra – kapitoly) a ktoré parametre sú ľubovoľné (typ písma, farebnosť, použitý obrazový materiál, symboly
a pod.) prípadne iné kritériá, ktoré si budete všímať.
Pomôcka pre hodnotenie odpovedí žiakov na otázky v úlohe č. 1
a.

Dravé a nedravé živočíchy v pôde. Zamerajte sa na celkový tvar tela (predátory majú štíhle, pohyblivé telo),
pohybové orgány (predátory bývajú rýchlejšie, pri článkonožcoch majú dlhšie končatiny), zmyslové orgány (napr.
oči – predátory majú dokonalejšie zmysly) a stavbu ústnych orgánov (klepietkovité hryzadlá či bodavé ústroje, lovné
zariadenia – napr. siete, niekedy vrátane injekčného jedového aparátu – šťúry, šťúriky, pavúky, stonôžky). Nie vždy
musia byť rozdiely medzi dravými a nedravými formami živočíchov zreteľné, živočíchy v pôde môžu využívať rôzne
príležitosti (správajú sa ako tzv. oportunisty), spektrum ich potravy môže zahŕňať živé aj odumreté organizmy.
Dravých foriem by malo byť výrazne menej ako ich potenciálnej koristi (v počte jedincov resp. v objeme biomasy).
Pomôckou môže byť poster, ktorý vytvoríte, alebo použijete predlohu z internetu (stačí si zadať spojenie „soil food
web“ a pozrieť si obrázky, ktoré vyhľadávať nájde, napr. https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_food_web). Potravnú
sieť môžu študenti môžete vytvoriť aj na základe vlastných pozorovaní po zhotovení fotodokumentácie (alebo
obrysových náčrtov). Vzťahy medzi predátorom a korisťou nikdy nie sú jednosmerné, predátor atakuje korisť
a reguluje početnosť jej populácie, korisť sa snaží prežiť rôznymi obrannými stratégiami, ktoré môžu nakoniec
predátora „odzbrojiť“. Otázku môžeme doplniť o úlohu zapísanie počtov jedincov do tabuľky podľa príslušnosti
k potravnej skupine (gilde) s jednoduchým grafickým výstupom (v podobe histogramu či koláčového grafu). Na
záver treba pripomenúť úlohu živočíchov v pôde: saprofágne živočíchy požierajú odumretú organickú hmotu, čím
ju rozomelú a zväčšia povrch, ktorý osídlia mikroorganizmy, tvorbou trusu prispievajú k tvorbe zrnitej štruktúry
pôdy. Časť živín spotrebujú vďaka tráviacim enzýmom a symbiotickej črevnej flóre. Dravé živočíchy regulujú počty
saprofágnych živočíchov. Niektoré živočíchy požierajú korene a podzemné časti rastlín a ich semená, prípadne
z nich ich vyciciavajú tekutý obsah (vošky, bzdochy).

b.

Vrcholové predátory. Dravý organizmus s najväčším telom bude vrcholovým predátorom. Bude prítomný len
v malom počte jedincov. Úlohu vrcholového predátora môže predstavovať aj dravý živočích, ktorý nedominuje
veľkosťou, ale lovnou stratégiou (napr. pavúky sieťami lovia aj veľké živočíchy, vrátane predátorov), prípadne lovia
skupinovo (napr. mravce).

c.

Biodiverzita článkonožcov. Článkonožce (Arthropoda) sú zväčša drobné bezstavovce, telo majú pokryté pevnou,
suchou kutikulou, ktorá obmedzuje pohyb, preto telo nepokrýva v podobe súvislého obalu ale je rozdelená na
prstence alebo doštičky. Vďaka tomu je povrch tela nápadne delený (článkovaný), rovnako i nohy. Členenie tela a
počet končatín pozorovaných živočíchov do systematických skupín, žijúcich v pôde. Ak telo nesie 3 páry
článkovaných nôh a je výrazne členené na hlavu (nesie jeden pár tykadiel), hruď a bruško (na ktorom už nohy nie
sú), jedná sa o zástupcu triedy Hexapoda (šesťnôžky, patrí sem hmyz a príbuzné rady). Jeden pár tykadiel na hlave
a zvyčajne podlhovastý trup nesúci 10 a viac párov nôh sú typickými znakmi triedy (či nadtriedy) Myriapoda
(viacnôžky – mnohonôžky, stonôžky a drobučké stonožičky a málonôžky). Tykadlá na hlave (hlavohrudi) majú aj
suchozemské kôrovce (Crustacea). Tie kráčajú pomocou 7 párov hrudných končatín (na zadnej časti tela majú nohy
premenené na orgány dýchania a rozmnožovania). Bez tykadiel sú klepietkavce (Chelicerata). Tie majú na hlave dva
páry končatín premenené na orgány príjmu potravy – chelicery (klepietká) a hmatadlá (pedipalpy) – často majú tvar
a pohyb klieští. Pohybujú sa pomocou 4 párov nôh. Hlava a hruď sú nepohyblivo zrastené. Z klepietkavcov v pôde
nájdeme pavúkovce (Arachnida), zastúpené najčastejšie radmi roztoče, pavúky, kosce, šťúriky, južne od nášho
územia nájdeme v pôde aj šťúry (škorpióny). Odporúčam vytvoriť jednoduchý obrazový kľúč na rozlíšenie hlavných
skupín článkonožcov v podobe plagátu (posteru) (inšpirácia napr. v prílohe tohto manuálu:
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http://www.fao.org/docrep/pdf/011/i0211e/i0211e.pdf). Inšpirácie týkajúce sa obsahu i obrazového znázornenia
nájdeme na internete). Otázku môžeme doplniť o úlohu zapísanie počtov jedincov do tabuľky podľa príslušnosti
k systematickej skupine s jednoduchým grafickým výstupom (v podobe histogramu či koláčového grafu).
Rôznorodosť spoločenstva prítomných organizmov (biodiverzita) odráža stav prostredia, ktoré študujeme. Treba
mať na pamäti sezónne zmeny a čas, ktorý je potrebný na formovanie spoločenstva živočíchov (stanovištia po
nedávnych intenzívnych zásahoch budú vykazovať chudobné spoločenstvo živočíchov, hoci aktuálne podmienky
môžu byť optimálne). Biotop aj spoločenstvo organizmov má svoju históriu, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri jeho
formovaní. Na záver čosi k ochrane prírody: biodiverzita odráža stav prostredia. V pôde to má prime dôsledky
v podobe úrodnosti pôdy, schopnosti zachytiť zrážkovú vodu, rozkladať hromadiacu sa odumretú biomasu a pod.
Čo môžeme urobiť pre zvýšenie biodiverzity pôdnych organizmov v našom okolí, ako zasiahnuť do prostredia
a optimalizovať ho? Ako vytvoriť refúgiá pre pôdne živočíchy? Stačí vyčleniť menšie územie, kde sa nebude na jeseň
odstraňovať napadané lístie (drevo), prípadne ho môžeme sústrediť na jedno miesto. Vhodné je vlhšie, tienisté
miesto. Môžeme tu založiť kompostovisko otvoreného typu, ktoré nám poskytne kvalitný substrát (humus) na
pestovanie rastlín a zároveň bude miestom, kde bude možné celoročne sledovať bohaté spoločenstvo živočíchov.
d. Hmyz v pôde. Pôdu obýva a formuje mnoho zástupcov hmyzu. Niektoré druhy sú tu prítomné permanentne
(celoročne a počas celého vývinového cyklu – napr. drobčíkovité a bystruškovité chrobáky, mravce, svrčky,
medvedíky a pod.), iné len počas nepriaznivého obdobia (letné suchá, zimovanie počas mrazivého obdobia) alebo
v priebehu vývinu (z vajíčka kladeného do pôdy sa liahnu larvy rôznych druhov dvojkrídlovcov, blanokrídlovcov,
chrobákov, cikád, sieťokrídlovcov a pod.). Výhody pôdy (pomerne stabilná teplota a vlhkosť, odfiltrované UV
žiarenie, úkryt pred dravcami) využíva mnoho zástupcov hmyzu, vývin v pôde často trvá niekoľko rokov (napr.
pandravy chrústov, larvy cikád), je teda dlhší ako obdobie dospelosti. Pri tejto otázke sa môžeme zamerať na
špecifické znaky lariev hmyzu: absenciu krídel, skrátené nohy, jednoduchší typ očí a ústnych orgánov, prítomnosť
panôžok, absenciu druhotných pohlavných znakov a pod.
e.

Živé a neživé súčasti pôdy. Živé organizmy sa vyznačujú pravidelne štruktúrovaným telom (symetriou). Živočíchy
sú nápadné pohybom. Pri tejto téme môžeme poukázať na časté napodobňovanie (mimikry) živočíchov: stáčajú sa
napr. do guľôčok alebo špirál a skladajú nohy, čím pripomínajú semená rastlín (tie často imitujú aj farebným
vzorom) alebo hrudky pôdy, niektoré stonôžky imitujú korienky, úlomky konárikov a pod. Pokúsme sa interpretovať
obranný efekt povrchových štruktúr a sfarbenia pozorovaných živočíchov.

f.

Adaptácie na život v pôde. Vo vrstve opadaného lístia a vrchnej vrstve pôdy majú živočíchy rôzny tvar tela, bývajú
sýto sfarbené (zväčša tmavohnedé až čierne), článkonožce majú pomerne dlhé nohy a hmyz v dospelosti má
vyvinuté krídla. Hlbšie v pôde majú živočíchy tenké, podlhovasté (valcovité) telo, článkonožce majú výrazne
skrátené tykadlá a nohy. Dochádza k postupnému zániku očí a netvorí sa pigment. Hmyz má zakrpatené krídla,
chrobáky majú vyvinuté len predné krídla – krovky, ktoré chránia chrbtovú časť bruška pred tlakom substrátu. Nohy
článkonožcov a zemných cicavcov sú prispôsobené na hrabanie. Telo môže byť chránené pancierovitou kutikulou.
V prednej časti tela môže byť zhrubnutá kutikula, ktorá môže mať tŕňovité výrastky, tie pomáhajú pri vŕtaní
a bagrovaní v pôde. Hlava býva zmenčená a zatiahnutá pod ochrannú „kapucňu“ . chrbtový štít z hrudnej oblasti.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Čas pri tejto téme je dosť dôležitý, ak je možné, treba téme venovať dostatočný čas (blokové vyučovanie a pod.). Terénny
zber materiálu je možné (odporúčané) urobiť mimo vyučovacej hodiny zameranej na túto tému, prípadne to môže byť
zadanie pre študentov v podobe domácej úlohy, predbiehajúcej tematickú hodinu. Žiakom treba vysvetliť, ako vhodne
odobrať vzorky pôdy, upozorniť ich na bezpečnostné riziká (nevhodný je zber pri cestách, na strmých svahoch a pod.)
a možný konflikt so záujmami ochranou prírody (nezbierať na chránených alebo jedinečných a ľahko zraniteľných lokalitách,
napr. rašeliniskách, ojedinelých porastoch rastlín a pod.).
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A LTERNATÍVY METODIKY
Ak je možnosť venovať sa téme dve vyučovacie hodiny, odporúčame doplniť viac pozorovaní pôdnych bezstavovcov na
vyučovaní, zhotoviť digitálny plagát a prezentovať ho ešte na tej istej vyučovacej jednotke. Fázy 5E sa nemenia, iba sa predĺži
ich trvanie.
Podrobnejšie postupy a inšpirácia pre ďalšie námety sa nachádzajú v časti pomôcky pre učiteľa.

P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Pozorovanie pôdnych bezstavovcov pod stereomikroskopom
Živé alebo usmrtené (konzervované) jedincov pôdnych bezstavovcov umiestnime do menšej Petriho misky a
prostredníctvom stereoskopického mikroskopu (prípadne digitálneho mikroskopu) so zväčšením v rozsahu cca 5-50 x si
objekty približujeme a pozorujeme. Ak chceme robiť dlhšie pozorovanie životných funkcií bezstavovcov, pripravíme si
Petriho misku s dnom pokrytým sadrou, ktorú navlhčíme odstátou vodou. Živé bezstavovce pozorujeme v miske prikrytej
priehľadným vrchnákom.

Práca s fotografiami
Stavbu tela životné prejavy môžeme študentom sprostredkovať aj nepriamo prostredníctvom fotografií alebo
videosekvencií. Získame ich pomocou fotoaparátu, kamery alebo smartfónu. Dôležitý je režim makro (supermakro). Pri
fotení treba dbať na dostatočné osvetlenie, externý zdroj (lampa, baterka) je vhodnejší, ako blesk. Pohyb živočíchov
komplikuje získavanie ostrých záberov, preto sa ho snažíme minimalizovať. Zvýšeným pohybom živočíchy reagujú na
zvyšujúcu sa teplotu (vzorku môžeme schladiť v chladničke), prudké svetlo a otrasy. Všetky tieto stresujúce faktora sa
snažíme minimalizovať. Fotografie a videosekvencie možno ďalej upraviť, zoradiť, editovať použitím vhodných softvérov.
Fotografie možno aranžovať a upraviť v bežných programoch (MS Word, Power Point, Corel Draw a pod.). Pre video sú to
napr. Windows Movie Maker, OpenShot a pod., ktoré sú bezplatne dostupné na internete (pozri prehľad na
https://www.archinfo.sk/tech/it/bezplatne-programy-na-strih-videa-a-vizualne-efekty.html). Fotografie alebo kresby
pozorovaných jedincov, životných prejavov, pobytových znakov a pod. možno spracovať formou koláže do tematicky ladenej
prezentácie, pojmovej mapy a pod.
Poznámka: Aj jednoduchý fotoaparát bez makrorežimu možno v rámci improvizácie doplniť o lupu priloženú k objektívu
a výsledný obraz doostriť zmenou vzdialenosti od objektu. Fotografovanie si vyžaduje trpezlivosť a postupné získavanie
skúseností so zlepšením hĺbky ostrosti nastavovaním clony a dĺžky expozície, s čím súvisí vhodné osvetlenie nevyvolávajúce
odrazy a cudzorodé efekty, ale to všetko sa dá zvládnuť aj použitím baterky alebo stolovej lampy, odraz svetla sa dá stlmiť
a odstrániť clonením svetelného zdroja hárkom papiera a pod. Nežiadúci rýchly pohyb živočíchov možno stlmiť ochladením
vzorky pôdy s bezstavovcami v chladničke. Prirodzené pozadie obrázku (pôda, kameň, kôra) pôsobia na obrázku
prirodzenejšie, ale pre začiatok možno fotiť na bielom alebo čiernom podklade. Fotografovanie je možné robiť aj priamo
v prírode, chce to len viac sústredenia a trpezlivosť, prácu v malých skupinkách, kde jeden hľadá a nastavuje fotografovaný
objekt, napr. otáča kôru, po ktorej lezie chrobák. Ďalší sa sústredí na prácu s fotoaparátom. A iný študent môže mať úlohu
osvetľovača, drží doplnkový zdroj svetla, prípadne dva. V režime makro totiž možno len obmedzene alebo vôbec nemožno
použiť blesk fotoaparátu. Pozorovanie priamo vonku možno realizovať v areáli školy ako súčasť vyučovania, môže byť aj
mimo školy počas školských výletov a exkurzií či viacdňových kurzov. V takom prípade odporúčam využiť čas po zotmení
a najlepšie pri vlhkom počasí. Veľké množstvo živočíchov má súmračnú alebo nočnú aktivitu.

Jednoduchšie triedenie materiálu (praktický návod)
Ak potrebujete väčšie množstvo materiálu (väčší počet žiakov), chcete si ho pripraviť vopred a nedisponuje dostatkom času,
môžete si vyrobiť improvizovaný extraktor – jednoduché zariadenie na vytriedenie živočíchov z pôdy: Zrezaním väčšej
plastovej fľaše približne v jej hornej tretine získame lievik (po otočení vrchnej časti fľaše s uzáverom) a zbernú nádobu
(spodná časť fľaše). Ak do lievika vsypeme pôdu získanú preosevom (opatrne, aby sa nevysypala cez uzáver fľaše) a lievik
zasunieme do spodnej časti zrezanej fľaše (uzáverom smerom dolu). Pôda začne zvrchu postupne vysychať a živočíchy
unikajú smerom dolu a vypadnú na dno zbernej nádoby. Tu možno naliať fixačný roztok, ktorý živočíchy usmrtí
a zakonzervuje (lekárenský lieh, denaturovaný lieh, koncentrovaný roztok kuchynskej soli a pod.). Ak si učiteľ chce živočíchy
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uskladniť na opakované využitie, treba ho zakonzervovať liehom (s minimálnym obsahom alkoholu 60%). Živočíchy možno
sústrediť na dne zbernej nádoby aj živé, v takom prípade je vhodné na dno nádoby umiestniť navlhčený filtračný papier (aj
viac vrstiev) alebo bielu bavlnenú látku či buničitú vatu. Sústredené živočíchy sú citlivé na stratu vody (vyžadujú vlhké
prostredie) a pokiaľ je nádoba na svetle, potrebujú úkryt. Čas pobytu živých jedincov v takto pripravenej nádobe by nemal
presiahnuť niekoľko dní. Zaujímavé živočíchy je možné následne chovať aj dlhodobo v insektáriu s vrstvou pôdy, lístím,
drievka na zatienenom, chladnejšom mieste. Dravé alebo teritoriálne živočíchy sa spravidla dajú chovať len jednotlivo.
Vysychanie vzorky pri izbovej teplote trvá niekoľko dní (zvyčajne 5-7), vzorky si teda treba nazbierať v predstihu. Vysychanie
vzorky možno urýchliť umiestnením lievika s pôdou pod zažaté svetlo (s teplým zdrojom svetla). Drobné ulitníky, ktoré sú
v pôde často veľmi bohaté a pestré, z pôdy nevylezú, sucho sa snažia prečkať v ulitách, nájdeme ich pod binokulárom vo
vysušenej pôde, ktorú si po malých množstvách v tenkej vrstve vysýpame na väčšiu Petriho misku.

Obr. 1: Život ukrytý v pôde
Zdroj: Nardi, J. (2003): The World Beneath Our Feet: A Guide to Life in the Soil. Oxford University Press, 224 s.

Obr. 2: Potravné vzťahy medzi organizmami v pôde
Bežné anglické výrazy pre živočíchy azda na tomto mieste nie je potrebné prekladať. „Rove beetle“ sú chrobáky z čeľade drobčíkovitých.
Sowbug je menej frekventovaný výraz pre suchozemské kôrovce – rovnakonôžky (anglicky tiež terrestrial isopods, woodlice). Flatworms
sú ploskavce, prevažne parazitické červovité organizmy, v pôde sa môžu nachádzať v štádiu vajíčka a pôdne bezstavovce môžu slúžiť ako
medzihostitelia napr. pásomníc. Zdroj obrázku: http://best.lunsvle.co.uk/enrol/index.php?id=28
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Obr. 3: Hlavné systematické skupiny pôdnych bezstavovcov
Zdroj obrázku: https://peerj.com/articles/2562/ (doplnené o slovenské mená vyšších taxónov)
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TEMATICKÝ CELOK:
MIKROSVET/LABORATÓRNE CVIČENIA
Z BIOLÓGIE BUNKY
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S ME NA STOPE
Tematický celok / Téma
Mikrosvet
Chemické zloženie živej hmoty
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Objaviť súvislosť medzi biológiou a chémiou
 Porovnať výskyt a prvkov v molekulách v živej
bunke a ich miesto v periodickej tabuľke prvkov

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3A / 1. – 3. ročník
Seminár z biológie 3. – 4. ročník/septima – oktáva
ISCED 3B / SOŠ farmakológia, biotechnológie
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Evalvácia – posúdiť kvalitu informácie
 Transformovať zistenia do tabuliek
 Formulovať závery
 Zdieľať výsledky so spolužiakmi

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Orientovať sa v jednoduchej forme periodickej sústavy prvkov
 Vysvetliť vzťah nukleová kyselina - nukleotid, aminokyselina - bielkovina na úrovni ZŠ
 Vysvetliť pojmy vitamín, enzým, hormón
 Bežným spôsobom ovládať mobilné zariadenie
 Vyhľadávať informácie pomocou kľúčových slov
Riešený didaktický problém
Postup rozvíja čítanie s porozumením a podporuje medzi-predmetové vzťahy s chémiou. Žiaci sa učia
rozlišovať štýly náučnej komunikácie a posudzovať informačnú hodnotu odborného textu. Vyhľadávajú
informácie o biogénnych prvkoch v odbornom texte, triedia ich podľa výskytu v kľúčových molekulách buniek
a metabolickej funkcie. Porovnávajú výstup vo forme tabuľky s výsledkami spolužiakov. Na rozdiel od
prevažujúceho výkladového prístupu k tejto téme sa tu jedná o aktívne zapojenie žiakov. Motivujúco môže
pôsobiť na niektorých žiakov úvod navodzujúci tému zdravia, pre iných časový limit a stúpajúca obťažnosť
jednotlivých úloh, ktoré sú vyznačené v pracovnom liste.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Práca s odborným textom
 Forma práce podľa podmienok v triede
alebo on-line

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač a dataprojektor s pripojením na internet
 Tablety/smartfóny s pripojením na internet pre
skupiny/dvojice (pripojenie nie je podmienkou)
 Pracovný list pre skupiny/dvojice v tablete alebo
tlačenej forme (Príloha)
 Periodická tabuľka prvkov (priložený súbor)
 Pracovné súbory pre prípad absencie pripojenia
na internet
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Analýza a porovnanie žiackych záznamov v pracovnom liste,
 lístok pri odchode (nepovinné).
Autor: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
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C HEMICKÉ ZLOŽENIE ŽIVEJ HMOTY
Ú VOD
Metodika uvádza do problematiky látkového zloženia živej hmoty pred výučbou biológie bunky. Postup sa môže uplatniť aj
na seminároch v rámci prípravy na maturitnú skúšku z biológie, pretože rozvíja kompetenciu vzdelávania sa štúdiom
odborných textov.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Premýšľať o informačnej hodnote textu na propagačných letákoch doplnkov výživy vo vzťahu k jeho adresátovi a vo
vzťahu k biologickým poznatkom. Sústrediť pozornosť na tému biogénnych prvkov.
Premietnite snímok s minerálnymi výživovými doplnkami a textom, ktorým ich výrobcovia propagujú. V spoločnej diskusii
majú žiaci hodnotiť relevantnosť informácie, ktoré text obsahuje.

Obr. 1

Minerálne výživové doplnky (koláž: K. Kimáková)

Prečítajte si text priložený k výživovým doplnkom a posúďte ich informačnú hodnotu.
Otázky:
-

Komu je text určený?

-

Sú informácie v texte pre spotrebiteľov užitočné?

-

Čo by vás ešte zaujímalo, čo v letáku nie je?

-

V názve prípravku sú názvy chemických prvkov. Sú to však v skutočnosti ich soli alebo organické zlúčeniny. Prečo nie
je jedno, v akej forme sa potrebné prvky do tela dodajú?

-

Z ktorých prvkov sa skladá ľudské telo a ostatné živé organizmy?
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Ak žiaci navrhnú do komerčného náučného textu doplniť nejaké informácie, poznačte si to. Mali by samostatne prísť nato,
že text je určený laickej verejnosti a jeho účelom je stručne informovať o účinkoch na ľudské telo, ale aj predať výrobok.
Informácia by mala byť pravdivá a zrozumiteľná. Z pohľadu biológa však nič nehovorí o mechanizme ich účinku, do akých
látok a prečo ich naše bunky potrebujú zabudovať.
Posledná otázka evokuje niektoré poznatky žiakov o zložení ľudského tela alebo potravín, vypočujte si ich a potom
premietnite druhý snímok priloženej prezentácie, zjednodušenú Mendelejevovu tabuľku Prvky ľudského tela.

Obr. 2

Prvky ľudského tela

Dodajte, že len dve desiatky zo všetkých prvkov sa podieľajú na zložení živej hmoty. Najväčší podiel majú vodík a kyslík vo
forme vody, tá tvorí viac ako 90 % živej hmoty. Voda je pre život nevyhnutná. Štruktúrne prvky formujú v bunkách nukleové
kyseliny, bielkoviny lipidy a sacharidy. Spolu s anorganickými soľami vo forme iónov ich označujeme ako makroelementy,
pretože tvoria spolu s vodou takmer 99 % živej hmoty.
Ostatné prvky sa z hľadiska živej hmoty nazývajú stopové prvky alebo mikroelementy lebo spolu tvoria zvyšné 1 %
hmotnosti. Nie sú však zastúpené vo všetkých organizmoch rovnako. V hemoglobíne v krvi živočíchov je napríklad pomerne
veľa železa, v ostatných organizmoch je železo tiež, ale v menšom množstve. Esenciálny prvok, ktorý je nenahraditeľný pre
živé organizmy. Niektoré prvky neboli dosiaľ zistené vo všetkých skupinách organizmov, preto sa zvyknú označovať ako
variabilné. Napríklad fluór je dôležitý pre tvorbu zubného tkaniva, no v rastlinách sa nevyskytuje.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25 MIN ./ SEMINÁR CCA 50 MIN .):
Zámer: Štúdiom odborných náučných textov formou riadeného bádania zistiť viac informácií o zapojení prvkov do molekúl,
ktoré tvoria živú hmotu. Rozvíjať schopnosť nájsť/vybrať z odborného textu požadovanú informáciu (čítanie
s porozumením).
Poznámka:
Žiacke bádanie nie je vždy spojené s praktickým experimentovaním. Odpovede na otázky a potvrdenie svojich predpokladov
sa dajú získať aj bádaním v odbornej literatúre. Výber relevantných informácií z textu a ich triedenie, transformácia do
prehľadnej tabuľky pre ďalšiu prácu je zručnosť, ktorá sa uplatňuje v mnohých povolaniach.
V štruktúrovaných pracovných textoch pre žiakov sú informácie, na ktoré sa majú zamerať, radené do kontextu a súvislostí,
ktoré sa v danej chvíli môžu zdať nadbytočné. Napríklad o bio-makromolekulách sa budú učiť až na nasledujúcich hodinách.
Nové súvislosti však periférne vnímajú. Ide o podprahové prepojenie informácií. Text evokuje staršie poznatky zo základnej
školy, z chémie alebo z iných zdrojov, ktoré uľahčia porozumenie nasledujúcich tém na úrovni strednej školy.
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Pokračujte konštatovaním, že zatiaľ stále nevieme nič o tom, kde napríklad selén alebo zinok v bunke alebo v organizme sú
a ako môžu ovplyvniť napríklad „správnu spermatogenézu“.
Výskumná otázka: Čo vieme zistiť o mieste výskytu a účinku biogénnych prvkov bunkách?
V tejto časti hodiny majú žiaci získať z odborných textov čo najviac užitočných informácií, ktoré by im pomohli na túto otázku
odpovedať. Zaznamenávajú ich do tabuliek v pracovnom liste. Ako mnemotechnická pomôcka slúži ďalšia jednoduchá verzia
periodickej tabuľky prvkov s rozdelením prvkov na nekovy, kovy, alkalické kovy atď. Toto delenie sa ľahko spája s ich
kvantitatívnym zastúpením a výskytom v dôležitých molekulách v bunke.
V pracovnom liste sú tri úlohy s obmedzeným časom riešenia a označením stupňa obťažnosti. Ľahkú a strednú úlohu riešia
žiaci, ak tému učíte na jednej hodine. Rozdajte žiakom pracovný list a texty TZ1 a TZ2 (sú prílohou metodiky) len prvým dvom
úlohám. Namiesto tretej úlohy premietnite vo fáze reflexie už vyplnenú tabuľku a pýtajte sa, čo z nej vedia žiaci vyčítať
o mikroelementoch. Nech formulujú len záver, podobný, akoto urobili pri riešení prvej a druhej úlohy.
Na dvojhodinovom seminári riešia s pracovným listom všetky tri úlohy, budú potrebovať všetky texty, TZ1,TZ2 aj TZ3. Tretia
(ťažká) úloha, ako je formulovaná v pracovnom liste, vyžaduje viac práce a to nielen z pohľadu biológa, ale trochu aj chemika
a detektíva: treba vystopovať v bunke stopové prvky.
Poznámka:
Rozvíjanie zručnosti vyberať, triediť a transformovať informácie z odborného textu do tabuľky vyžaduje čítanie
s porozumením. Aby žiaci udržali pozornosť a nepracovali mechanicky, je poradie prvkov v tabuľke náhodné a nezhoduje sa
s ich abecedným poradím v texte. Upozornite ich, že pracujú v časovom limite a vysvetlite, že nie je nutné, aby stihli vyplniť
všetky políčka tabuľky, ale je nájsť a zaznamenať do tabuľky relevantné informácie, ktoré za tento čas nájdu. Hľadať
dodatočné informácie na internete je tiež možné, ak to žiakom dovolíte. Čas nato však budú mať len na seminári, na bežnej
hodine nech pracujú iba s pripraveným textom. Nechajte ich spolupracovať v dvojiciach, v štvorčlenných skupinách alebo
čítať text individuálne, ako sa vám lepšie osvedčuje. Rozdajte do skupín tablety s nahranými súbormi odborných textov pre
žiakov (alebo inak ich sprístupnite texty, sú v prílohe). Premietnite periodickú tabuľku (je v prezentácii v prílohe aj na konci
pracovného listu). Pracovný list v elektronickej forme alebo tlačenej forme obsahuje tabuľky a riadky pre zovšeobecnenie.
V prípade realizácie metodického postupu na dvojhodinovom seminári žiaci môžu sami navrhnúť tabuľku na základe
diskusie, čo o biogénnych prvkoch chcú zisťovať a zapisovať.
Upozornite žiakov asi 2-3 minúty pred uplynutím celkového vymedzeného času (10 + 15= 25, resp. 25 + 25=50 min. na
seminári minút) aby napísali svoje posledné zistenia, formulovali zhrňujúci záver pre úlohu 3 a položili perá ako signál, že sú
pripravení na diskusiu o nových poznatkoch.

R EFLEXIA ( CCA 10 MIN ./ SEMINÁR 20 MIN .):
Zámer: Porovnať a vyhodnotiť výsledky práce skupín/dvojíc a sumarizovať získané informácie.
1.

Bežná hodina:

-

Venujte sa len záverom pod tabuľkami, porovnávajte a prediskutujte ich v triede.

-

Tabuľku mikroelementov z 3. úlohy premietnite vyplnenú (bez záveru!) a opýtajte sa žiakov, ako by zhrnuli
informácie, ktoré v nej vidia. Nech charakterizujú funkciu mikroelementov v podobe zovšeobecňujúceho záveru.

-

Vráťte sa k snímku z úvodu hodiny. Vyzvite skupiny/dvojice aby preštylizovali a doplnili ľubovoľný z informačných
textov určených zákazníkom lekární a použili pritom niektorú novú informáciu, ktorú zistili. Spoločne prečítajte a
zhodnoťte dva-tri návrhy zmeneného textu.

-

Vyplnené pracovné listy pozbierajte a poskytnite žiakom na ďalšej hodine alebo elektronicky spätnú väzbu
napríklad tak, že zoradíte pracovné listy podľa počtu vyplnených buniek v tabuľkách za jednotlivé úlohy. Vyjadrite
sa aj k nepresnostiam, ktoré sa vyskytli.

-

Podľa vlastného uváženia zadajte žiakom všeobecný lístok pri odchode.
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2.

Seminár:

-

Premietnite prvú úlohu s prázdnou tabuľkou a opýtajte sa, ktorá skupina/dvojica/jednotlivec by dobrovoľne zhrnula
svoje zistenia a zapísala ich pod tabuľku. Potom nech postupne každý uvedie a doplní konkrétny údaj do niektorej
prázdnej bunky. V prípade nesúhlasu nech spolužiaci uvedú argument a návrh na opravu alebo doplnenie
informácie. Môže vzniknúť krátka diskusia. Ak je potrebné, nech upravia aj predtým napísaný záver.

-

Podobne postupujte s druhou tabuľkou. Možných riešení o druhu a mieste aktivity látok je v texte viac a zistenia
žiakov sa môžu líšiť navzájom aj od vzorovej vyplnenej tabuľky. Ak vedia uviesť zdroj novej informácie a uvedú
argument v prospech jej relevantnosti, hodnoťte ich prácu to pozitívne. Trieda nech sa zjednotí na závere.

-

Tretiu tabuľku premietnite už vyplnenú, nechajte prázdny len posledný stĺpec. Každá skupina alebo dvojica nech
uvedie zo svojej tabuľky ďalší doplňujúci fakt (len jeden!) k hociktorému prvku. Niektorých žiakov mohol motivovať
nepovinný stĺpec a zo zvedavosti si všímali práve miesto aktivity látok v bunke. Dovoľte im dopísať do prázdnej
bunky informáciu, ktorú samostatne na internete našli. Spoločne formulujte záver.

-

Navrhnúť úpravu textov k doplnkom výživy môže byť aj domáca úloha.

-

Poverte dvojicu dobrovoľníkov, ktorá by spracovala do jednej tabuľky informácie z úlohy č. 3 od všetkých
skupín/dvojíc či jednotlivcov. Výsledok môže byť klasifikovaný a sprístupnený všetkým žiakom.

Príklad vyplnených tabuliek pracovného listu:
Čas na riešenie: 10 minút

Stupeň obťažnosti: ľahký

Úloha 1:
Preskúmajte molekuly v texte č. 1 a doplňte prvky, z ktorých sú zložené. Všimnite si ich miesto v periodickej tabuľke.
Prečo sa tieto prvky nazývajú makroelementy?

Molekula

Tvoria ich prvky:

V periodickej tabuľke (PT)
sú to prvky označené ako:

V bunke sa molekula nachádza
v organele/štruktúre:*

Nukleové kyseliny

CHONP

nekovy

Jadro bunky, chloroplasty,
mitochondrie, cytoplazma

Aminokyseliny

CHONS

nekovy

Sú voľne sú v cytoplazme, sú to
štruktúrne jednotky bielkovín

nekovy

Cytoplazmatická membrána

Se

Lipidy

CHO

Vakuoly tukových buniek

Sacharidy

CHO

nekovy

Bunková stena, plastidy
Vakuola rastlinnej bunky

*Príklad miesta výskytu molekuly v bunke je bonusová informácia. Uvádzame možné odpovede, nie sú všetky v texte.
Pochváľte žiakov za vedomosti, ak niektoré z ich uviedli.
Očakávaný záver prvej úlohy: Všetky prvky základných stavebných molekúl života sú nekovy. Je ich len 7, C H O N P S a Se.
Prvých 6, C H O N P S sú makro-biogénne prvky, tvoria najväčšiu časť živej hmoty. Selén je radený k mikroelementom,
vyskytuje sa ako alternatíva k síre v aminokyseline cysteín a jeho zastúpenie v živých organizmoch je nízke. Proteíny
v bunkách sa skladajú z 20. aminokyselín, selenocysteín je považovaný za 21. prírodnú aminokyselinu.
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Metodická poznámka:
Úloha je ľahká pre žiakov, ktorí pochopili, že v dlhom texte sa stačí sústrediť na chemické vzorce. Ak ju rýchlo vyriešia, vrátia
sa k podrobnostiam v texte a začnú premýšľať o štruktúre, lokalizácii a funkcii molekúl.

Úloha 2:

Čas na riešenie: 15 minút

Stupeň obťažnosti: stredný

Pre život sú nevyhnutné anorganické ióny uvedené v tabuľke. Zistite z textu č. 2 prečo.
Ión prvku

V periodickej tabuľke (PT) sú to
prvky označené ako:

Druh aktivity v bunke

Miesto aktivity v bunke:

Na+

Alkalický kov

zadržiavanie vody v bunke,
regulácia osmotického tlaku

Bunková membrána, sodík –
draslíková pumpa, cytoplazma

K+

Alkalický kov

aktivátor niektorých
enzýmov, osmotická
regulácia

Bunková membrána, sodík –
draslíková pumpa,

regulácia vylučovania vody,
zložka enzýmov,
medzibunková komunikácia

Bunková membrána – kalciová
pumpa,

Ca+

Kov alkalických zemín

cytoplazma

kostné a svalové bunky,

Mg+

Kov

metabolizmus nukleových
kyselín, fotosyntéza

Chloroplast, zložka chlorofylu

Cl-

Halogén

regulácia pH, osmotická
aktivita

Mimo bunky (krvná plazma,
žalúdočná kyselina), cytoplazma

Očakávaný záver druhej úlohy: Tieto ióny nesú elektrický náboj a zabezpečujú tok informácie zmenou rozdielu potenciálu
v priestoroch oddelených biologickou membránou. Podobnú funkciu plní aj katión vodíka. Anión chlóru sa nachádza v
organizme najmä mimo bunky (napríklad v žalúdku), spolu s katiónmi alkalických kovov, vodíka a ostatnými aniónmi solí
(siričitany, uhličitany) prispieva k osmotickej a acidobázickej rovnováhe v bunke.
Metodická poznámka:
Úloha 2 je označená ako stredne ťažká, aj keď text na štúdium je v porovnaní s prvou úlohou kratší. Je však menej
štruktúrovaný a bez ilustrácií. Pátrať po odpovediach znamená text pozorne celý prečítať, aj viackrát. Tretiu úlohu riešia
budúci maturanti na seminári samostatne. Na bežnej hodine prezentujte vyplnenú tabuľku až po reflexii záverov z 1. a 2.
úlohy a zamerajte ich pozornosť na význam stopových prvkov a funkciu enzýmov, hormónov a vitamínov pre živé
organizmy. Mali by si uvedomiť, že nielen pre ľudí sú tieto látky esenciálne, ale pre všetky organizmy. Môže pomôcť krátke
video, ktoré pripomenie funkciu enzýmov. Väčšina enzýmov má bielkovinovú a nebielkovinovú zložku - kofaktor. Veľmi
často sú kofaktormi práve kovové prvky, buď samostatne alebo ako zložka vitamínov, ktoré plnia funkciu koenzýmu,
napríklad B12. Koenzým sa tiež viaže na proteínovú časť enzýmu a urýchľuje reakciu ako kofaktor, ale je to organická
molekula, nie prvok. V tomto zmysle by mal vyznieť záver o mikrobiogénnych prvkoch.
Video: Enzým: https://www.youtube.com/watch?v=6X0fiz9fcBA (3 min. 15 s.)
Čas na riešenie: 15 minút

Stupeň obťažnosti: ťažký

Úloha 3:
Tieto prvky sa vyskytujú v živých organizmoch len vo veľmi malých množstvách.
Nájdite príklad bio-aktívnej látky (enzým, hormón, vitamín) s daným stopovým prvkom v molekule. Aký má účinok?
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Typ molekuly
výskytu (napr. enzým,

Stopový prvok
(mikroelement)

V PT patrí ku:

Biologický účinok

Miesto aktivity, príklad
(kde, v akej bunke)*

Fe

Prechodný kov

enzýmy ferredoxín,
cytochróm

Prenos elektrónov pri
energetických dejoch

Mitochondria, chloroplast

Zn
Si

Prechodný kov

enzým

Tvorba T-lymfocytov

Epitelové b. týmusu

Tvorba kolagénu

Spojivové a rastlinné b.

F

Halogén

fluoridy

I

Halogén

hormón štítnej žľazy

B

Polokov

V

Prechodný kov

Cr

vitamín...)

Polokov

Zabudovanie fosfátov
Toxický vo väčšej dávke
Podpora proteosyntézy
zrýchlenie metabolizmu

Zubné tkanivo
ER, GA

Podpora väzby Ca a Mg

Rastlinné bunky, baktérie,
spojivové bunky

enzým vanád
nitrogenáza

Fixácia dusíka

Baktérie (Azotobacter,
Anabaena)

Prechodný kov

peptid chromodulín

Metabolizmus
sacharidov a lipidov

Kosti, plazma - viaže sa na
inzulín

Mn

Prechodný kov

enzým

Syntéza glykogénu

Pečeňové bunky,
mitochondrie

Cu

Prechodný kov

enzým ceruloplazmín

Zabudovanie Fe do
hemoglobínu

Pečeňové bunky, plazma,
mitochondrie

Co

Prechodný kov

vitamin B12

Podpora delenia buniek

Bunky kostnej drene

Ni

Prechodný kov

enzým ureáza

Odbúravanie močoviny

Baktérie, bezstavovce
b. membrána, kosti

Se
Mo
Sn

Nekov

selenocysteín (amk)

Stavba bielkovín

ER

Prechodný kov

enzým - oxidáza

Odbúravanie látok

Kov

nie je známe

Brzdí rast

Cd

Prechodný kov

γ – globulíny

Toxický pre DNA, tlmí
tvorbu protilátok

Lymfocyty

*Informácia zapísaná v poslednom stĺpci je bonus. Predstavuje prepojenie na biologické štruktúry, pochváľte žiakov.
Záver tretej úlohy: Väčšina mikrobiogénnych prvkov sú kovy, najčastejšie sú súčasťou enzýmov. Enzýmy majú v látkovej a
energetickej premene v bunkách rôznu funkciu. Stopové prvky sú v nadmernom množstve toxické. Cín a kadmium zatiaľ
nemá známu biologickú funkciu, organizmy ho akumulujú pravdepodobne z prostredia. Polokovy sú dôležitejšie pre
rastliny, halogény fluor a iód pre stavovce.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodika bola úspešne realizovaná aj vo výučbe on-line. Niektorí žiaci nerozumeli, prečo je cín a kadmium medzi
biogénnymi prvkami, ak majú negatívny účinok. Aj iné prvky môžu byť v nadmernom množstve toxické. Keďže sa vyskytujú
v organizmoch stále, je možné, že ich v stopovom množstve potrebujú, len ešte nie je dostatočne preskúmaná ich úloha.

Z DROJE
Národní centrum elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR, číselníky, dostupné on-line 18.08.2020
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/hypertext/AJEFM.htm
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Lukáč, N., Massányi, P., Capcarová, M., Kolesárová, A., Zajíc, J., Zemanová, J., Kalafová, A. 2007 VPLYV STOPOVÝCH PRVKOV
NA IMUNITNÝ SYSTÉM In: RIZIKOVÉ FAKTORY POTRAVOVÉHO REŤAZCA Zborník z medzinárodnej konferencie, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre ISBN 978-80-8069-948-2
WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských
fakult MEFANET • ISSN 1804-6517, Podpořeno OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, dostupné on-line
18.08.2020 https://www.wikiskripta.eu/w/Stopové_prvky

76 / 527

P REČO NEZABUDNÚŤ NA PSA ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Mikrosvet
Základné bunkové štruktúry I/II

ISCED 3 / 1. ročník gymnázia

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Popísať stavbu bunky
 Vysvetliť význam jednotlivých bunkových štruktúr
pre fungovanie bunky ako celku

SOŠ
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu
 Navrhnúť pozorovanie/postup experimentu
 Pozorovať/merať
 Formulovať závery
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť pojem bunka
 Zhodnotiť význam chemických prvkov a zlúčenín v bunke
 Vysvetliť podstatu genetickej informácie
Riešený didaktický problém
Napriek informáciám v médiách a upozorneniam zo strany lekárov sa občas stáva, že rodičia nechajú v lete
psa, prípadne dieťa zatvorené v aute. Teplota v aute sa veľmi rýchlo zvyšuje, čím dochádza k ohrozeniu funkcie
dôležitých orgánov a života prehriateho organizmu. Jednoduchým experimentom žiaci vlastným bádaním
získavajú odpoveď na otázku, ako rýchlo sa auto prehrieva a čo sa deje v prehriatom organizme na úrovni
bunky a hľadajú odpoveď na otázku, po akom čase dochádza k poškodeniam bunky pri rôznych externých
teplotách. Riešením problému si uvedomujú význam a dôležitosť danej problematiky a prepojenosť s bežným
životom. Postup v metodike napomáha žiakom prehĺbiť základné poznatky o stavbe bunky a význame
jednotlivých štruktúr. Bez názornosti a prepojenia s praxou môžu žiaci vnímať bunkové štruktúry a ich funkcie
bez pochopenia vzájomných vzťahov a nie v kontexte fungovania organizmu ako celku.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Frontálna/skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Cvikla, kadička, varič, nožík, voda
Podľa zvoleného variantu:
Variant 1:
 Teplomer
Variant 2:
 Merací systém (Coach, Vernier a pod.)
 Senzor pre meranie teploty
 Biokomora v čiernej škatuli od topánok
 Kolorimeter (nepovinné)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Predikčná karta,
analýza záznamov z pozorovania/merania.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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Z ÁKLADNÉ BUNKOVÉ ŠTRUKTÚRY I / II
Ú VOD
Metodika sa zaoberá bunkovými povrchmi, membránovými a nemembránovými štruktúrami bunky. Téma rozoberá učivo,
ktoré je dôležité pre pochopenie nadväzujúcich poznatkov a je rozdelená na 2 metodiky, ktoré na seba nadväzujú. Podľa
zvolenia učiteľa je však možné metodiky skrátiť a spojiť a modifikovaný postup realizovať na 1 vyučovacej hodine. Metodiky
však rozvíjajú chápanie štruktúr bunky vo vzájomných súvislostiach, logické uvažovanie žiakov aj prírodovednú gramotnosť,
a preto je odporúčané tému rozdeliť a odučiť na 2 vyučovacích hodinách (1 metodika/1 vyučovaciu hodinu).
Téma nie je viazaná na konkrétnu sadu učebníc. Postup je vhodný nielen pre gymnáziá, ale aj pre stredné odborné školy,
kde sa učí biológia ako základ pre odborné predmety.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 2 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením otázky, na ktorú žiaci hľadajú odpoveď.
Stáva sa, že majitelia zabudnú svojho psa v aute, dokonca rodičia svoje malé dieťa. Čo sa deje so živým organizmom
v rozhorúčenom aute? Prečo nevydržíme vysokú teplotu?
Riešenie: Vysoká teplota poškodzuje bunkové membrány. Experiment s varením cvikly pomáha žiakom pochopiť, ako vysoká
teplota pôsobí na bunky a jej štruktúry a pri akej teplote dochádza k poškodeniu bunkovej membrány. Napriek tomu, že
problematika je často medializovaná v TV a novinách alebo časopisoch, sa prípady zabudnutia detí alebo zvierat, napr. psov,
bohužiaľ opakujú. Experiment s cviklou má preto veľký význam.
Čo sa deje v tele pri prehriatí: zvýšené potenie, zrýchlené dýchanie, rýchlejšia činnosť srdca, organizmus sa prehrieva, stúpa
telesná teplota, srdce sa snaží držať krv v životne dôležitých orgánoch, zhoršuje sa prekrvenie končatín a iných orgánov,
znižuje sa okysličovanie mozgu, nastáva celkový kolaps organizmu, zlyháva kardiovaskulárny systém a mozog, nastáva smrť.

Výskumná otázka:
Prečo nezabudnúť na psa/dieťa v aute v horúcich letných dňoch?

Doplňujúce otázky:
Čo sa deje so živým organizmom v rozhorúčenom aute?
Prečo nevydržíme vysokú teplotu?
Aké bunkové štruktúry poškodzuje vysoká teplota?
Žiaci zrejme budú z médií alebo z vlastnej skúsenosti vedieť, že zabudnúť na psa, malé dieťa alebo iný živý organizmus v aute
počas teplých letných dní je pre ich život veľmi nebezpečné. Pravdepodobne sa však nezamýšľali nad tým, čo konkrétne sa
deje pri vysokých teplotách so živými organizmami a aké štruktúry buniek sú poškodené. Úvodná otázka zrejme vyvolá
všeobecnejšie odpovede žiakov, ako napr. riziko úmrtia psa/dieťaťa pri vysokých teplotách, prehriatie organizmu a šok
a pod. Diskusiu so žiakmi smerujte k hľadaniu odpovede, ktoré štruktúry buniek vysoké teploty poškodzujú.
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Poznámka:
Žiaci majú základné poznatky o bunkových povrchoch a štruktúrach zo základnej školy, preto majú úvodné otázky zmysel aj
pre premýšľanie žiakov o štruktúre buniek.

S KÚMANIE ( CCA 12 MIN .):
Zámer: Premýšľať nad uvedenými problémovými otázkami a hľadať na ne odpovede.
Je možné, že žiaci veľa informácií už zabudli, ale spoločná diskusia by mohla žiakov nasmerovať k predpokladu, že vysoké
teploty poškodzujú bunkovú membránu. Rozvíjajte diskusiu ďalšími otázkami:
Otázka:
Poškodzuje vysoká teplota biologickú membránu?
Ako by sme to mohli overiť (dokázať)?
Žiakom nechajte aspoň krátky čas na zamyslenie sa nad postupom, ako by mohli svoju hypotézu overiť (dokázať). Potom im
ukážte pomôcky na experiment: cviklu nakrájanú na kocky (cca 1-2 cm, trošku odstatá alebo premytá tak, aby sa voda
nezafarbila pri izbovej teplote), kadičku (podľa množstva cvikly), varič, teplomer a vodu. Žiakom zrejme napadne, že môžu
urobiť experiment s cviklou, ktorú budú variť vo vode v kadičke a teplotu vody merať teplomerom. Mohlo by ich tiež
napadnúť, že voda sa so zvyšujúcou teplotou zafarbí do červena.
Rozdajte žiakom predikčné karty (aj v samostatnej prílohe vo worde).
Zadajte žiakom otázky z predikčnej karty (pri akej teplote predpokladajú minimálne zafarbenie vody v kadičke, pri akej
teplote sa voda zafarbí na farbu cvikly) s tým, že si svoje predpoklady zapíšu na vytlačené kartičky. Môžete žiakom vzor
predikčnej karty premietnuť a žiaci si budú zapisovať predpoklady do svojich zošitov (otázka 1 a 2 v predikčnej karte, zvyšok
vyplnia po experimente).
Žiakov smerujte k tomu, aby aspoň dvaja žiaci počas experimentu zaznamenávali zmeny sfarbenia vody spolu s nameranou
teplotou vody. Vhodné je vytvorenie tabuľky a grafu, ktorý znázorňuje vplyv zvyšujúcej sa teploty na bunkovú membránu
vizualizovaný zmenou sfarbenia vody s cviklou v kadičke.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vyvodiť závery z experimentu, zovšeobecniť výsledky pozorovania.
Diskutujte so žiakmi o výsledku realizovaného experimentu. Prepojte pozorovanie s otázkami z úvodnej časti hodiny vo
vzťahu k vysokým teplotám a poškodeniam bunky. Žiakov smerujte k uvedomeniu, že vysoké teploty poškodzujú
cytoplazmatickú membránu buniek.
Pýtajte sa žiakov (1. otázku majú žiaci v predikčnej karte):
Otázky na uvažovanie:
Za aký čas dosiahne teplota v aute teplotu denaturácie proteínov, ak je vonku 28°C?
Za aký čas sa začnú poškodzovať bunkové membrány živého organizmu (psa, človeka, ...) v aute, ak je vonku 38°C?

Nechajte žiakov vysloviť svoje názory. Potom ukážte žiakom tabuľku číslo 2 (Tab. 2, v závere metodiky – časť „Pomôcky pre
učiteľa“) znázorňujúcu dosiahnutú teplotu v aute pri rôznej vonkajšej teplote.

79 / 527

Požiadajte žiakov, aby odčítali časy z tabuľky a porovnali so svojimi predpokladmi. Žiaci by si mali uvedomiť, že teplota v aute
v lete veľmi prudko stúpa a pri vonkajšej teplote 38°C je teplota v aute 42 °C už za 5 minút!
Ak máte k dispozícii merací systém a senzor teploty, môžete vložiť senzor do čiernej krabice, ktorú umiestnite na slnečné
miesto. Sledujte zmenu teploty vo vnútri.

Meno žiaka:
1.

Trieda:

Dátum:

Pri akej teplote predpokladáte minimálne
zafarbenie vody?

Bol tvoj predpoklad správny?
2.

áno

nie

Pri akej teplote predpokladáte, že bude mať
voda sfarbenie cvikly?

Bol tvoj predpoklad správny?

áno

nie

3. Čo ste zistili?

4. Za aký čas dosiahne teplota v aute teplotu .... ,
ak je vonku 28°C?

Bol tvoj predpoklad správny?

áno

nie

Vľavo: Predikčná karta

Obr. 2 (vpravo): Experiment s varením cvikly.
Sýte sfarbenie pri 61°C, A- Mišianiková

Teplota (°C)
Sfarbenie

20
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-

-

+

+

+

+

+

+

+

Absorbancia

Zafarbenie pri 30 °C: prvotné zafarbenie, svetloružová
Zafarbenie pri 60° C: odtieň cvikly
Tab. 1:

Príklady tabuľky pre záznam pozorovania sfarbenia vody.

Podobnú tabuľku, prípadne inú (zápis teplôt do riadkov alebo iba šípka znázorňujúca stúpanie teploty), môžu vytvoriť žiaci
pre záznam výsledkov pozorovania vplyvu teploty na bunkovú membránu.
Teplota, kedy bolo pozorované prvotné minimálne sfarbenie vody do ružova počas experimentu, bolo v našom prípade
ešte skôr, ako 42°C (42°C je teplota denaturácie proteínov). Vhodné je variť cviklu až do červeného sfarbenia vody, t. j.
až do cca 93°C. Sýte červené sfarbenie vody je však možné dosiahnuť aj pri nižších teplotách.
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Pri tomto experimente nemusia žiaci zapisovať presné sfarbenie, ale iba odsledovať výraznejšiu zmenu. Je to v poriadku, ak
bude ťažké presne určiť teplotu. Vhodné je umiestniť za kadičku biely papier, aby bolo sfarbenie vody lepšie viditeľné.
V prípade časových možností (napríklad pri realizácii na 2 vyučovacích hodinách) môžete sfarbenie vody sledovať pomocou
kolorimetra s meraním absorbancie a určiť „kritickú“ teplotu presnejšie.

R OZPRACOVANIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o ďalších bunkových štruktúrach.
Zopakujte so žiakmi poznatky o základných bunkových štruktúrach. Žiaci majú základné vedomosti už zo základnej školy.
Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.
Odporúčame začať brainstormingom. Požiadajte žiakov, aby postupne vymenovali štruktúry bunky, ktoré poznajú. Žiaci ich
môžu prísť zapísať aj na tabuľu, alebo ich zapíše niektorý zo žiakov. Žiakom pomáhajte otázkami, aby si spomenuli na čo
najviac bunkových štruktúr zo základnej školy.
Povedzte žiakom, aby vyplnili tabuľku o bunkových štruktúrach a ich význame. Najskôr nech zapíšu, čo už vedia o bunkových
štruktúrach. Následne si môžu pomôcť vyhľadávaním informácií v učebnici – napr. aj tak, že sa žiaci rozdelia na 3 skupiny –
1. skupina bude čítať o bunkových povrchoch, druhá o membránových štruktúrach, 3. skupina o fibrilárnych štruktúrach.
Upozornite žiakov na to, že majú čítať s porozumením a snažiť sa zapamätať čo najviac informácií. Môžete využiť metódu
INSERT – žiaci budú vyznačovať, čo bolo pre nich nové.

H ODNOTENIE (15 MIN .)
Zámer: Zovšeobecniť a kategorizovať poznatky o základných bunkových štruktúrach.
Na tabuľu nakreslite tabuľku s 3 riadkami a 3 stĺpcami (prípadne opačne). V riadkoch budú: bunkové povrchy, membránové
štruktúry a fibrilárne štruktúry; v riadkoch: bunkové štruktúry a zapamätané poznatky.
Oboznámte žiakov o čase, ktorý majú k dispozícii na čítanie (napr. 10 minút).
Úloha 1:
Doplňte tabuľku!
Do riadkov vpíšte štruktúry buniek podľa kategórie (1 štruktúra do 1 štvorca). Po doplnení bunkových štruktúr vpíšte
poznatky, ktoré ste si k danej štruktúre zapamätali.

Zvoľte si najvhodnejší spôsob. Môžete vyvolávať žiakov, aby každý z danej skupiny, ktorá čítala príslušný text, uviedol 1
poznatok, alebo žiak, ktorý zapíše 1 poznatok vyvolá ďalšieho a pod. Vhodné je upozorniť žiakov na to, že sa majú sústrediť
na informácie, ktoré považujú za najdôležitejšie. Žiaci si dopĺňajú tabuľku do zošitov alebo pracovných listov.
Ak ste pracovali spoločne na interaktívnej tabuli, vyzvaní žiaci nech urobia zovšeobecňujúci záver.
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Vzor tabuľky:

Bunkové povrchy

Membránové
štruktúry

Fibrilárne štruktúry

Domácou úlohou pre žiakov je popremýšľať nad Úlohou 2.
Úloha 2:
Domáca úloha (nepovinné):
Predstavte si, že bunka je mestečko, nazývané Bunkopolis. Každá štruktúra bunky má svoju špecifickú úlohu. Navrhnite, aké
štruktúry mesta by reprezentovali jednotlivé bunkové štruktúry a aký je ich význam.
Pomôcka: Ku každej bunkovej štruktúre si vypíšte hlavný význam a premýšľajte, čo v mestečku Bunkopolis môže mať danú
úlohu. Napríklad: bunková stena – obrana, v Bunkopolise – hradba a pod.

Poznámka:
Domáca úloha je „predprípravou“ na aktivitu nasledujúcej vyučovacej hodiny – Bunka ako mesto – Bunkopolis. Môžete dať
žiakom aj inú domácu úlohu, prípadne žiadnu, alebo samoštúdium. Aktivita „Bunkopolis“ je síce náročnejšia na čas, ale zo
skúseností so žiakmi sa do tejto aktivity oplatí investovať čas a aj tému Základné bunkové štruktúry rozdeliť na 2 vyučovacie
hodiny. Všetky materiály k aktivite Bunkopolis sú súčasťou nasledujúcej metodiky.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Vo väčšine prípadov bola časová dotácia 45 minút postačujúca. Potrebná je však príprava vopred a riadiť diskusiu
so žiakmi, predovšetkým vo fáze rozpracovanie a hodnotenie. V prípade zdržania môžete Úlohu 1 zadať žiakom ako
domácu úlohu.
2. Niektorí učitelia odporúčajú realizovať metodiku na 2 vyučovacích hodinách.
3. Postup v metodike je vhodný aj pri opakovaní alebo ako praktické cvičenie.
4. V prípade, že nezoženiete cviklu, môžete realizovať experiment s červenou kapustou.
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5. V prípade realizácie experimentu pri téme bunky je dôležité smerovať diskusiu k bunkovým štruktúram,
nezachádzať do detailov. Ak si zvolíte experiment s cviklou pri téme termoregulácia (viď alternatívy metodiky),
smerujte diskusiu týmto smerom, môžete ísť aj „viac do hĺbky“.
6. Žiaci pojem denaturácia už poznajú z chémie, môžete nadviazať na ich poznatky.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je realizácia na 2 vyučovacích hodinách. Širší časový priestor môžete využiť pre presnejšie kolorimetrické
meranie sfarbenia vody s meraním absorbancie. Môžete použiť napr. Kolorimeter k meraciemu systému Vernier. Ak
nemáte merací systém, môžete vytvoriť skupiny žiakov, ktoré budú experiment realizovať.
Ak máte k dispozícii merací systém a senzor teploty, môžete vložiť senzor do čiernej krabice, ktorú umiestnite na slnečné
miesto. Sledujte zmenu teploty vo vnútri.
Ďalšou alternatívou je realizácia experimentu pri témach zaoberajúcich sa reguláciou teploty tela organizmov
(termoregulácia).

Z DROJE
http://www.topky.sk/gl/369289/1789449/Otec-na-FOTO-zabudol-batola-v-rozpalenom-aute--Sialeny-pokus-o-schladenie-dieta-zomrelohttp://lajfhek.sk/experiment-vajickom-ukazuje-priserne-zomrie-pes-ktoreho-nechate-rozhorucenom-aute/
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-biology/investigating-effect-temperature-plant-cell-membranes
https://www.cas.sk/clanok/557403/unikatny-vynalez-studentky-nikolety-zachranuje-zabudnute-deti-v-rozpalenom-aute/
https://www.cas.sk/clanok/563207/len-10-rocny-chlapec-vymyslel-pristroj-ktory-moze-zachranit-zivoty-podnietila-ho-ktomu-tragedia-u-susedov/

P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Vonkajšia teplota

Vnútorná teplota v aute
5 min.

10 min.

30 min.

60 min.

28°C

32°C

35°C

44°C

54°C

30°C

34°C

37°C

46°C

56°C

32°C

36°C

39°C

48°C

58°C

34°C

38°C

41°C

50°C

60°C

36°C

40°C

43°C

52°C

62°C

38°C

42°C

45°C

54°C

64°C

Tab. 2: Vnútorná teplota v aute pri rôznej externej teplote
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B UNKA AKO MALÉ MESTO
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Mikrosvet
Základné bunkové štruktúry I/II

ISCED 3 / 1. ročník gymnázia

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť význam jednotlivých bunkových štruktúr
pre fungovanie bunky ako celku

SOŠ
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Manipulovať s pomôckami
 Navrhnúť a vytvoriť model bunky
 Zdieľať a prezentovať modely pred spolužiakmi
 Diskutovať/obhajovať /argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť pojem bunka,
 zhodnotiť význam chemických prvkov a zlúčenín v bunke,
 vysvetliť podstatu genetickej informácie,
 vymenovať základné bunkové štruktúry,
 vysvetliť rozdiel medzi membránovými a fibrilárnymi bunkovými štruktúrami.
Riešený didaktický problém
Pochopenie bunkových štruktúr a ich funkcií vo vzájomných vzťahoch a tiež vo vzťahu k organizmu môže byť
pre žiakov bez dostatočnej názornosti náročné. Postup v metodike napomáha žiakom prehĺbiť základné
poznatky o stavbe bunky a význame jednotlivých štruktúr. Projektovou metódou vyučovania žiaci
porovnávajú mesto a bunku z hľadiska stavby a významu jednotlivých častí, hľadajú podobnosti a rozdiely a na
základe analógie vytvárajú model bunky. Pri vytváraní modelu žiaci nazerajú na bunku ako na dynamickú,
základnú stavebnú jednotku organizmu, v ktorej sú funkcie jednotlivých štruktúr navzájom prepojené. Žiaci
rozvíjajú svoju kreativitu a schopnosť spolupracovať v skupine.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Projektová metóda
 Skupinová forma (3 – 6 žiakov/skupinu)
 Kooperatívne vyučovanie

Príprava učiteľa a pomôcky
 Pracovné listy (v prílohe)
 Rôzne pomôcky pre vytvorenie modelu bunky
(potrebné zadať žiakom na predchádzajúcej
hodine)
 Fotoaparát, tablet, smartfón (nepovinné)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Riešenia úloh v pracovnom liste,
 vyhodnotenie vytvorených modelov bunky,
 diskusia.
Autori: RNDr. Anna Mišianiková, PhD., RNDr. Terézia Kisková, PhD.
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Z ÁKLADNÉ BUNKOVÉ ŠTRUKTÚRY II/II
Ú VOD
Metodika projektovou metódou nadväzuje na predchádzajúcu metodiku Základné bunkové štruktúry I (bádateľsky
orientované vyučovanie), ktorá je zameraná na opakovanie učiva zo základnej školy a získanie celkovej predstavy o
štruktúrach bunky a ich význame. Metodika preto však je aj samostatne aplikovateľná (odporúča sa, aby žiaci získali poznatky
o bunkových štruktúrach na predchádzajúcej hodine), učiteľ môže využiť niektoré aktivity a prispôsobiť si vyučovaciu hodinu
podľa svojich možností a preferencií.
Metodika I a II/II však rozvíjajú chápanie štruktúr bunky vo vzájomných súvislostiach, logické uvažovanie žiakov aj
prírodovednú gramotnosť, a preto je odporúčané tému rozdeliť a odučiť na 2 vyučovacích hodinách (1 metodika/1
vyučovaciu hodinu). Postup je vhodný nielen pre gymnáziá, ale aj pre stredné odborné školy, kde sa učí biológia ako základ
pre odborné predmety.

P RIEBEH VÝUČBY
P ODNET A MOTIVÁCIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením úlohy, ktorú sa žiaci snažia vyriešiť pomocou už nadobudnutých poznatkov.
Sprístupnite žiakom pracovné listy v elektronickej alebo tlačenej verzii, prípadne premietnite pracovný list na tabuľu a žiaci
budú písať do svojich zošitov.
Motivujte žiakov úlohou 1 v pracovnom liste, nadviažete tak na vedomosti žiakov o bunke a jej štruktúrach:
Úloha 1:
Zakreslite a popíšte bunku a jej základné štruktúry.
Schematicky nakreslite a pomenujte základné štruktúry mesta. (Čo má každé mesto?)
Čo majú spoločné bunka a mesto?

Smerujte diskusiu žiakov k nasledujúcej úlohe:
Úloha 2:
Predstavte si, že bunka je mestečko, nazývané BUNKOPOLIS. Každá štruktúra bunky má svoju špecifickú úlohu. Navrhnite,
aké štruktúry mesta by reprezentovali jednotlivé bunkové štruktúry a aký je ich význam.
Pomôcka: Ku každej bunkovej štruktúre si vypíšte hlavný význam a premýšľajte, čo v mestečku Bunkopolis môže mať danú
úlohu. Napríklad: bunková stena – obrana, v Bunkopolise – hradba a pod.

Nechajte žiakov, aby vyjadrili svoje nápady a predstavy. Tento čas je veľmi dôležitý pre rozvoj logického premýšľania žiakov.
Podľa situácie postupne pomôžte žiakom kategorizovať poznatky.
0
Rozdeľte tabuľu zvislou čiarou na 2 polovice. Ľavá strana bude patriť bunke a jej základným štruktúram, pravá strana mestu
BUNKOPOLIS a alternatívam bunkových štruktúr v meste.
Vyzvite 1 žiaka, aby načrtol na ľavej strane tabule bunku so štruktúrami. Po zakreslení štruktúry požiadajte žiaka, aby
štruktúru zapísal aj do riadku. Uistite sa, že ste nevynechali žiadnu z preberaných štruktúr na predchádzajúcej vyučovacej
hodine. Povedzte žiakom, aby si písali a kreslili aj oni do zošitov alebo pracovných listov.
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S POLOČNÉ PLÁNOVANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Plánovať vytvorenie modelu bunky a jej štruktúr.
Povedzte žiakom: „Budete vytvárať model bunkového mesta Bunkopolis“.
Rozdeľte žiakov do skupín (3 – 6 žiakov v skupine), informujte ich o čase, ktorý majú k dispozícii na prípravu a potom aj
realizáciu modelu. Povedzte žiakom, že ich úlohou bude v závere hodiny aj predstaviť svoj model spolužiakom a hodnotiť
vytvorené modely spolužiakov.
Žiakom sprístupnite študijný materiál, kde je popísaná analógia mesta Bunkopolis s bunkou (Pomôcka pre učiteľa).

Poznámka:
Fáza plánovania zrejme bude predstavovať štúdium materiálov, ktoré im sprístupníte a návrhy, čo by žiaci mohli pri vytváraní
modelu použiť. Žiaci môžu navrhovať aj vlastnú analógiu. Môžete žiakom predstaviť alternatívu popísanú v závere metodiky.

R EALIZÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Vytvoriť model bunky ako mesta a predstaviť Bunkopolis spolužiakom.
Žiaci v skupine vytvárajú Bunkopolis. Môžu využiť akýkoľvek dostupný materiál, kresliť, modelovať. Nechajte žiakom priestor
pre vlastnú tvorbu.
Po vytvorení bunkových mestečiek vyzvite žiakov, aby po skupinách predstavili vytvorený Bunkopolis svojim spolužiakom.
Vytvárajte priestor pre diskusiu, prípadne sa aj vy zapájajte otázkami zameranými na význam jednotlivých bunkových
štruktúr.

H ODNOTENIE VÝSLEDKOV ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Hodnotiť vytvorené modely a zovšeobecniť poznatky o jednotlivých bunkových štruktúrach.
Požiadajte žiakov, aby ohodnotili svoje „bunkové mestá“ navzájom. Žiakov veďte k tomu, aby bola spätná väzba
konštruktívna. Môžete sa žiakov pýtať, čo by urobili inak, keby mali vytvoriť nový Bunkopolis.
Zovšeobecnite poznatky o bunkových štruktúrach. Rozdeľte bunkové štruktúry na membránové a fibrilárne.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Realizácia metodiky na 1 vyučovacej hodine vychádza z predpokladu, že žiaci už majú vedomosti o stavbe bunky
a význame jednotlivých štruktúr. V opačnom prípade je časová dotácia nevyhovujúca. Zvážte časovú dotáciu
a prispôsobte postup žiakom v triede a úrovni ich vedomostí a zručností pre tvorbu modelu.

2.

Metodiku je možné využiť aj v iných ročníkoch, s cieľom zopakovať a prehĺbiť vedomosti žiakov o bunke.

3.

Niektorým učiteľom sa osvedčila realizácia postupu na 2 vyučovacích hodinách. Môžete tiež realizovať metodiku na
1 vyučovacej hodine s tým, že prácu na hodine zameriate na prípravu a začiatok tvorby modelu, ktorý žiaci
dokončia doma. Nasledujúca hodina by tak bola venovaná predstaveniu modelov bunky a ich hodnoteniu.

4.

Žiaci vnímali tvorbu modelov bunky podľa analógie veľmi pozitívne, boli kreatívni, práca ich veľmi bavila a mnohí by
aj preto uvítali viac času a dokončenie modelov doma (zvážiť realizáciu ako je opísané v bode č. 3).

5.

Analógia bunky ako mesta pomohla žiakom pochopiť pre nich často abstraktnú tému, ktorú sa učia často mechanicky
a bez chápania súvislostí medzi funkciou jednotlivých štruktúr.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je využitie inej analógie pri vytváraní modelu bunky, napr. prirovnanie bunky a jej štruktúry domu. Na
internete je množstvo materiálov, ktoré sú k dispozícii. Mnohé sú síce v anglickom jazyku, ale sú dobre ilustrované, žiaci sú
sami tvoriví a nemali by mať problém pochopiť analógiu vo vzťahu k bunkovým štruktúram. Analógia bunky ako domu je
uvedená napr. na stránke: https://prezi.com/p/ginqf4ahfiwi/cell-analogy/ (Obr. 2).

Obr.2: Analógia bunky ako domu, screenshob obrazovky zo stránky: https://prezi.com/p/ginqf4ahfiwi/cell-analogy/.
Po kliknutí na obrázok na stránke je možné prehrať video, kde je vysvetlená analógia medzi bunkou a jej štruktúrami
a domom, prípadne je možné využiť obrázky popisujúce analógiu ku každej štruktúre (príkladom je Obr. 2 dole).

Z DROJE
https://prezi.com/p/ginqf4ahfiwi/cell-analogy/
https://sk.pinterest.com/pin/566820303077453301/
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
BUNKOPOLIS – mesto života

Obr. 1: Bunkopolis – analógia bunky ako mesta,
Zdroj: Pinterest (https://sk.pinterest.com/pin/566820303077453301/)

1. Plazmatická membrána – „mestský obranný systém“, mestský okruh
Táto stena predeľuje bezpečné mesto BUNKOPOLIS od iných miest tak, aby doň nemohol vniknúť nik, kto by mestu chcel
ublížiť. Je tvorená z tehál, zvaných LIPIDY a taktiež brán, ktoré sa najčastejšie volajú PROTEÍNY. Vstup cez bránu do mesta
je kontrolovaný policajtami a strážou z firmy RECEPTORY. Cez bránu do mesta poslovia privážajú rôzne živiny a cukor, ale
aj stavebný materiál, ako napr. AMINOKYSELINY (využívané v industriálnom parku ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM).
2. Cytoskelet bunky - Mestská hromadná doprava (MHD)
BUNKOPOLIS má vyvinutú veľmi komplexnú sieť MHD, spájajúcu centrum mesta a jeho okrajových častí. MHD sa nazýva
CYTOSKELET a je tvorená hlavnými ulicami vláknitých proteínov a mikrofilamentov, ale aj menšími uličkami mikrotubulov.
Tieto pomáhajú organizovať štruktúru v BUNKOPOLISE. Vďaka tejto sieti ciest sa môžu pohybovať molekuly podľa
potreby.
3. Cytosol – správa mestskej zelene
Správa mestskej zelene – CYTOSOL sa nestará iba o zeleň v BUNKOPOLISe, ale má na starosti aj tržnice a námestia, alebo
jazierka a riečky, či čistý vzduch. Tu sa uskutočňuje obchod, všetky procesy a deje. Je tvorený vodou, malými molekulami
a proteínmi. CYTOSOL je vlastne pozemok, na ktorom je BUNKOPOLIS vybudovaný a všetky reakcie, ktoré sa v tomto
priestore dejú, potrebuje mesto na výrobu veľkých molekúl, používaných ako stavebné kamene pre rast a fungovanie
mestečka.
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4. Mitochondria – Jadrová elektráreň
Moderné mesto má svoju vlastnú jadrovú elektráreň, ktorá sa volá MITOCHONDRIA. Najviac paliva sa spotrebuje
GLUKÓZY. Namiesto elektriny sa tam však produkujú baterky so skratkou ATP. Tieto baterky sa potom využívajú v meste
prakticky všade - v MHD, pri výrobe v mestskej dielni, pri výrobe kyslíka (napr. vo svale športovca bunka minie veľa ATP
bateriek). A keďže ide o jadrovú elektráreň, pri jej fungovaní vznikajú aj škodlivé látky – voľné radikály, ktoré môžu z času
na čas v mestečku narobiť riadnu šarapatu.
5. Lyzozómy – smetisko
Každé mesto produkuje množstvo odpadu. Mnohé súčasti v BUNKOPOLISe sa opotrebujú a musia byť rozdelené a
recyklované. Ide napr. o oxid uhličitý a močovinu, ktoré vznikajú ako medziprodukty pri výrobe energie. BUNKOPOLIS
preto vyvinul špecializované smetiská – LYZOZÓMY. LYZOZÓMY sú naplnené tekutinou a sú to akoby „vrecia“ s vlastnou
membránou a obsahujú „kokteil“ molekúl, ktoré rozrušia zložité molekuly a poskytnú mestu potrebné jednoduchšie
živiny. Majú tiež dôležitú úlohu v obrane proti infekcii, pretože práve LYZOZÓMY natrávia a odstránia vznikajúcu infekciu.
6. Nukleus – mestský magistrát
Každé mesto potrebuje orgán, ktorý by ho riadil a kontroloval. BUNKOPOLIS má v mestskom magistráte NUKLEUS (alebo
JADRO) ten najlepší tím. Sú zohratí a navyše chcú pre mesto to najlepšie. Zhromažďujú sa tu všetky informácie a
pochádzajú odtiaľ takmer všetky pokyny. Obyvatelia mesta veľmi precízne dodržujú zákony NUKLEUSu a preto život v
BUNKOPOLISe jednoducho stojí za to. V NUKLEUSe je aj mestská knižnica plná informácií (DNA).
7. Ribozómy – mestské dielne
V BUNKOPOLISE je mnoho mestských dielní. Slúžia na výrobu nových proteínov rôznych druhov. Mediátorová mRNA tvorí
v dielni niečo ako predlohu alebo čiarový kód. Pracovníci z dielne tento kód potom nahodia do výrobnej linky (RIBOZÓM)
a ide sa na to! RIBOZÓMY zostavujú správnu sekvenciu aminokyselín na výrobu proteínov. Niektoré z týchto proteínov
sa vyvezie na domácu spotrebu, iné sa vyvážajú mimo BUNKOPOLIS.
8. Endoplazmatické retikulum – industriálny park
Niektoré RIBOZÓMY sú voľne umiestnené v CYTOSOLe BUNKOPOLISu a bielkoviny, ktoré vyrábajú, sa vyvážajú priamo do
CYTOSOLu. Mnohé RIBOZÓMY však spojilo svoju výrobu a vytvorili industriálny park - ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM.
Je to miesto výroby (syntézy) mnohých proteínov. Po syntéze proteínov sa tieto zbalia do vakov, kde sa ďalej
opracovávajú, prípadne spájajú s ďalšími vakmi iných proteínov. Niektoré vaky sú určené na domácu spotrebu, zatiaľ čo
iné sa exportujú mimo BUNKOPOLIS.
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P REČO JE ŤAŽKÉ ZMRAZIŤ BUNKY ?
Tematický celok / Téma
Mikrosvet/laboratórne cvičenia z biológie bunky
Typy buniek
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vymenovať rôzne typy buniek
 Vysvetliť rozdiely medzi eukaryotickou
a prokaryotickou bunkou
 Vysvetliť rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou
bunkou

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 2. ročník gymnázia

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Navrhnúť model, pozorovanie, postup merania
 Predpovedať výsledok experimentu
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti

 Opísať chemické zloženie bunky
 Vysvetliť stavbu bunky
 Vysvetliť význam a stavbu jednotlivých bunkových organel
Riešený didaktický problém
Žiaci sa často učia informácie o druhoch buniek a rozdieloch medzi bunkami bez porozumenia dôsledkov
týchto rozdielov v rôznych oblastiach, ako aj v bežnom živote. Na problematike zmrazovania buniek, ktorá je
pre žiakov pútavá, si uvedomujú hlavné rozdiely medzi rastlinnou, živočíšnou a bakteriálnou bunkou a tiež to,
ako tieto rozdiely ovplyvňujú výsledok kryokonzervácie. Metodika má síce motivačný charakter, ale základom
obsahu je ŠVP. Žiaci si pomocou postupu v metodike pomocou jednoduchého experimentu a analýzy
videozáznamu vlastným bádaním uvedomujú rozdiely medzi rôznymi typmi buniek, prehlbujú svoje
vedomosti o súvislostiach medzi stavbou bunky, jej funkciou, ako aj funkciou jednotlivých bunkových organel.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Meranie
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón)
(nepovinné)
 Kus mäsa (v tvare kocky, približne 2 x 2 x 2 cm),
rovnaký zmrazený kus mäsa, uhorka, zmrazená
uhorka
 Lupa, aplikácia v mobile/tablete s funkciou lupy
 Mikroskop (nepovinné)
 Doplňujúci študijný text pre žiakov (nepovinné,
príloha)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Analýza záznamu z pozorovania a merania,
tabuľka s rozdielmi medzi rôznymi typmi buniek.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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T YPY BUNIEK
Ú VOD
Metodika je zameraná na typy buniek a rozdiely medzi nimi. Žiaci už majú poznatky o chemickom zložení buniek, štruktúre
bunky, funkcii bunkových organel. Na tieto témy sú vypracované samostatné metodiky (Kam idú spálené tuky?, Prečo
nezabudnúť na psa? Bunka ako malé mesto). Postup v metodike však nie je podmienený využitím spomínaných metodík.
Na metodiku voľne nadväzuje metodika spracovaná na tému premena látok a energie v bunke – Môžeme chladom predĺžiť
ľudský život? Obe metodiky rozoberajú problém z iného pohľadu, so zameraním na osvojenie poznatkov z témy, na ktorú
boli vypracované.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením otázky, ktorá ich zaujme a vtiahne do diskusie.
Tému o typoch buniek začnite problematikou, o ktorej už možno niektorí žiaci počuli, ale stále znie sci-fi. Je to kryobiológia,
ktorá sa zaoberá uchovávaním živých organizmov v nízkych teplotách kvapalného dusíka. Pre zachovanie genetických
zdrojov vzácnych druhov rastlín, ale aj živočíchov, sú vytvárané génové banky. Okrem toho sa však čoraz viac spomína aj
kryonika, teda zmrazovanie človeka (viac v závere metodiky). Kryobiológia využíva poznatky získané najprv skúmaním rastlín
a živočíchov, ktoré dokážu prežiť vo veľmi nízkych teplotách, študuje pôsobenie rôznych kryogénnych zmesí (obsahujúcich
sacharózu, glycerol, ...), rýchlosti ochladzovania a ohrevu a ďalších krokov na prežívanie buniek.
Dnes sa uchovávanie v kryogénnom médiu využíva napr. aj pri umelom oplodnení.
Začnite so žiakmi motivačný rozhovor. Smerujeme diskusiu k tomu, aby si žiaci uvedomili, že aj v prírode poznáme baktérie,
rastliny a živočíchy odolné na nízke teploty.
Otázky pre žiakov:
Otázky:
Je možné úspešne zmraziť/rozmraziť určité organizmy? Aké?
Je možné zmraziť ľudské telo na neobmedzene dlhú dobu a rozmraziť tak, aby bol človek živý?
Ktoré organizmy v prírode dokážu prežiť veľmi nízke teploty?
Otázky môžu viesť k rôznym odpovediam žiakov. Chceme, aby sa zamysleli. Možno niektorí žiaci už o tejto téme počuli.
Položte žiakom výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Aké typy buniek je možné zmraziť/rozmraziť tak, aby zostali „živé“ (bez narušenia biologických funkcií, bez poškodenia)?
Zdôvodnite svoje tvrdenie.
Diskusiu smerujte k tomu, aby žiaci pomenovali typy buniek. Pokračujte v diskusii, pýtajte sa:

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Získať odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním žiakov.
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Žiaci zrejme nebudú vedieť zodpovedať otázku, ktoré typy buniek je ľahké zmraziť a rozmraziť a ktoré nie, resp. nie
jednoznačne. Dôležité však je, aby sa nad problémom zamysleli, a predovšetkým aby hľadali rozdiely a podobnosti rôznych
typov buniek. Žiaci majú poznatky už zo základnej školy, môžete im umožniť používať aj učebnicu.
Na tabuľu načrtnite schému (tabuľku a pod.), ktorá bude zahŕňať typy buniek a rozdiely. Informácie zapisujte na tabuľu za
pomoci žiakov, diskutujte, zapájajte ich vhodnými otázkami.
Vzťahujte poznámky na tabuli k otázke zo začiatku hodiny.
Pýtajte sa:
Otázky:
Je ľahšie úspešne zmraziť/rozmraziť prokaryotické bunky alebo eukaryotické?
Je ľahšie úspešne zmraziť/rozmraziť rastlinné alebo živočíšne bunky?
Prečo si to myslíte? Ktoré rozdiely vás o tom presvedčili? (Pýtajte sa nielen na chemické zloženie, ale aj rozdiely v štruktúre
bunky.)
Ako by sme to mohli zistiť (overiť, dokázať)?
Na túto otázku je pomerne zložitá odpoveď, pretože prežívanie buniek závisí aj od geneticky podmienenej tolerancii a pod.
Veľmi zjednodušene povedané, jedným z hlavných problémov prežívania buniek pri ochladzovaní a rozmrazovaní je práve
prítomnosť vody a s tým súvisiace osmotické javy a zvyšovanie koncentrácie rozpustených látok v ešte „nezamrznutom
roztoku“ bunky. Postupným, ale aj rýchlym chladením sa tvoria kryštály ľadu, ktorých veľkosť a tvar môže spôsobiť vážne
poškodenie bunkových štruktúr.
Diskusiu môžete teda smerovať práve k problematike vody v bunkách, pýtajte sa:
Otázky:
Ktoré typy buniek majú najviac vody? Zdôvodnite.
Ako to podľa vás súvisí s prežívaním buniek v nízkych teplotách?
Ako by ste to dokázali overiť?
Rastlinné bunky sú vo všeobecnosti veľmi náchylné na poškodenia práve kvôli vysokému množstvu „voľnej“, zmraziteľnej
vody. Môžete to demonštrovať aj tým, že ukážete žiakom kúsok uhorky pred zmrazením, zmrazený a rozmrazený kus uhorky,
ktoré žiaci porovnávajú s malou kockou mäsa (mäso nie je povinné). Žiakom nehovorte jasný záver, ich úlohou je uvedomiť
si osmotické javy a vysoký objem vody v rastlinných bunkách.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vyhodnotiť výsledky a pozorovania z predchádzajúcej časti, vyvodiť zovšeobecňujúce závery.
Spoločne so žiakmi vyhodnoťte pozorovanie a meranie dĺžky uhorky (a prípadne malej kocky mäsa), ak ste pozorovanie
realizovali. Vysvetlite však aj iné rozdiely medzi typmi buniek

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky týkajúce sa rôznych typov buniek.
Diskutujte so žiakmi a rozvíjajte úroveň ich vedomostí o nové poznatky. Podľa diskusie v predchádzajúcej časti hodiny
zvážte, na čo je potrebné zamerať pozornosť, aby ste obsiahli dôležité informácie z učiva.
Žiaci by mali vedieť:
-

vymenovať rôzne typy buniek,
vysvetliť rozdiely medzi eukaryotickou a prokaryotickou bunkou

-

vysvetliť rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou.
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Môžete so žiakmi diskutovať aj o problematike bakteriálnej rezistencie a pod.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Kategorizovať poznatky z vyučovacej hodiny, vyplniť sumarizačnú tabuľku.
Zadajte žiakom úlohy:
Úloha 1: Vytvorte tabuľku, ktorá schematicky znázorňuje rôzne typy buniek a charakteristické znaky.
Úloha 2: Schematicky porovnaj prokaryotickú a eukaryotickú bunku (obrázkom, tabuľkou, ...).

Žiaci by mohli tabuľku k Úlohe 1 navrhnúť sami, prípadne im dajte za úlohu vyplniť Tabuľku 1, alebo sami navrhnite vhodnú
tabuľku (prípadne schému, pojmovú mapu a pod.). Do tabuľky si žiaci môžu zapisovať aj poznámky, zaujímavosti a pod.
Vhodné je, aby žiaci kreslili tabuľku aj na tabuľu a spoločne si tak zhrnuli nadobudnuté poznatky. Žiaci môžu tabuľku dokončiť
doma, za domácu úlohu.
Tabuľka 1: Príklad tabuľky rozdielov medzi vírusom a buniek rôznym organizmov
ÁNO / NIE ( + / - )

vírus

baktéria

rastlina

živočích

človek

Bunkový organizmus?
Cytoplazmatická blana
Bunková stena
Mitochondrie
Jadro
Cytoplazma
Vakuola
Chloroplasty
Poznámky

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Problém uvedený v metodike je vhodný pre zaradenie do výučby aj pri iných témach, ako napr. chemické zloženie
bunky, osmotické javy, termoregulácia a pod., s prispôsobením diskusie a aktivít cieľom hodiny.

2.

V závere metodiky je vhodné prepojiť poznatky žiakov: typy buniek, štruktúra bunky, chemické zloženie bunky,
osmotické javy.

3.

Žiaci v diskusii otvorili aj problematiku zmrazovania ľudských embryí a ich ochrany (bioetika).

4.

Cieľom metodiky nie je pochopiť všetky problémy kryokonzervácie, aj keď žiakov problém zaujíma. Cieľom je, aby sa
žiaci zamysleli nad bunkou komplexne, zamýšľali sa nad tým, ako súvisí typ, stavba, vnútorná štruktúra a chemické
zloženie bunky s procesmi na úrovni bunky aj organizmu ako celku. Žiaci by si mali na probléme uvedomiť, že rozdiely
medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou sú nielen na morfologickej úrovni, ale aj na úrovni chemického zloženia bunky.
Uvažovaním nad problémom využívajú už nadobudnuté vedomosti, čím ich prehlbujú a prepájajú ich s novými
poznatkami.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je realizácia na 2 vyučovacích hodinách, s pozorovaním rôznych typov buniek pod mikroskopom, prípadne
pozorovaním nezmrazených/rozmrazených buniek (napr. uhorky).

Z DROJE
Benson EE (2008) in Plant Cryopreservation: A Practical Guide, (ed) BM Reed, Springer, pp 15-32.
Chawla HS (2004) in Introduction to Plant Biotechnology, (ed) HS Chawla, 2 nd edition, Science Publishers Inc, Enfield NH,
USA, pp 123-130.
https://zn.sk/kryonika-zmrazenie-tela-informacie/
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S Ú ANTIBIOTIKÁ VŠELIEKOM ?
A KO SPOMALIŤ ŠÍRENIE BAKTERIÁLNEJ REZISTENCIE NA ANTIBIOTIKÁ ?
Tematický celok / Téma
Mikrosvet
Nebunkové a prokaryotické organizmy
Vírusy a baktérie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3/1 ročník – 2. ročník gymnázií
SOŠ

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Uviesť baktérie prospešné a neprospešné pre
človeka
 Vysvetliť pojem fyziologická mikroflóra
 Porovnať bakteriálne a vírusové ochorenia
 Definovať pojmy antibiotikum /probiotikum
 Popísať mechanizmy pôsobenia antibiotík
 Definovať pojem rezistencia
 Vysvetliť ako vzniká a ako sa šíri rezistencia na
antibiotiká
 Navrhnúť opatrenia na zamedzenie šírenia
rezistencie
 Vysvetliť pojmy nozokomiálna nákaza, prevencia
 Popísať metódy detekcie citlivosti resp. rezistencie
na antibiotiká v klinickom mikrobiologickom
laboratóriu

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Zovšeobecniť výsledky
 Formulovať nové otázky/problémy
 Formulovať závery
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť stavbu bakteriálnej bunky
 Pomenovať rozdiely medzi vírusmi a baktériami
 Uviesť najznámejšie vírusové a bakteriálne ochorenia
Riešený didaktický problém
Ide o tému, ktorá je špecifická, nie je zahrnutá v ISCED 3, no je vhodné pre danú tému vytvoriť priestor v
učebných osnovách. Umožní študentom hlbšie si uvedomiť rozdiel medzi vírusmi a baktériami a z toho
vyplývajúci fakt, že antibiotiká sú určené práve a len na bakteriálne ochorenia. Nadobudnú prehľad v terapii
antibiotikami a môžu priamo s lekárom diskutovať, či liečba antibiotikami je skutočne nutná, popr. mu
navrhnúť najprv mikrobiologické vyšetrenie steru.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Interaktívna demonštrácia
 Riadený rozhovor
 Diskusia
 Práca vo dvojiciach
 Práca s textom

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, dataprojektor, pripojenie na internet
(wifi)
 Ukážky Petriho misiek s platňovou difúznou
metódou (nepovinné)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Hodnotenie dialógu dvojíc v reflexii.

Autori: RNDr. Libuša Lengyelová, PhD.; PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D.
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REZISTENCIA BAKTÉRIÍ NA ANTIBIOTIKÁ

Ú VOD
Téma Antibiotická rezistencia je veľmi aktuálnou témou, ktorou sa zaoberajú všetky štáty sveta. Jej šírenie sa zrýchľuje
hlavne zbytočným a častým zneužívaním týchto tak nezastupiteľných liečiv v medicíne. Zaradením tejto hodiny chceme
prispieť k zvýšeniu povedomia mladých ľudí o antibiotikách, ich skutočných účinkoch, správnom spôsobe užívania, aby
vedeli, že aj oni svojim správaním môžu prispieť nie k úplnému zastaveniu, ale aspoň k spomaleniu šírenia rezistencie na
antibiotiká. Námety na aktivity a návrh priebehu hodiny majú odporúčací charakter a učiteľ si ho môže modifikovať nielen
podľa aktivity žiakov, ale aj podľa ich intelektových schopností, tvorivosti a pod.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je naladiť žiakov na tému antibiotická rezistencia.
Skôr ako si začneme hovoriť o antibiotickej rezistencii, musíme si ujasniť niektoré pojmy. Tak napr. antibiotiká.
Otázka:
Čo sú to antibiotiká?
Očakávané odpovede: lieky; lieky, ktoré pomôžu na všetko;
Definujte pojem:
Antibiotiká sú (všeobecne povedané) organické látky, ktoré sú produkované väčšinou mikroorganizmami, ale aj hubami,
rastlinami a živočíchmi (obr. 1).
Slovo antibiotikum sa skladá z dvoch slov: anti- a -biotiká, z gréčtiny anti znamená proti a bios život. Čiže sú to látky, ktoré
pôsobia proti niečomu živému.

Obr. 1:

Antibiotiká

Otázka:
Proti čomu môžu pôsobiť antibiotiká?
Očakávané odpovede: proti chorobe, proti baktériám, bacilom, patogénom, vírusom.
Veďte riadený rozhovor, ktorý smeruje k týmto záverom:
Antibiotiká brzdia (inhibujú) rast a množenie baktérií alebo ich usmrcujú. Používajú sa preto na liečbu infekčných ochorení
spôsobených baktériami. Teda mali by sa používať len na liečbu bakteriálnych ochorení, prax je však iná.
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U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 30 MIN .):
Zámer: osvojenie si bežnej odbornej terminológie súvisiacej s antibiotikami a uvedomenie si hrozieb z dôvodu rastúcej
rezistencie baktérií na antibiotiká.
Analogicky ako v prípade pojmu antibiotikum odvoďte so žiakmi význam pojmu probiotikum:
Otázka:
Okrem slova antibiotikum poznáme a často aj používame slovo probiotikum.
Vie niekto definovať pojem probiotikum?
Očakávané odpovede: sú to lieky (obr.2), ktoré užívame s antibiotikami; poznáme probiotické mliečne výrobky (obr. 3);
Slovo probiotikum je tiež vytvorené spojením dvoch slov a to z gréčtiny pro, čo znamená pre a bios, čo znamená život.
Pôsobia teda opačne ako antibiotiká.
Definícií slova probiotikum je veľa, vyslovme aspoň jednu: je to živý organizmus pridávaný do potravín či krmív, ktorý ak je
podaný v dostatočnom množstve, priaznivo ovplyvňuje zdravie konzumenta zlepšením rovnováhy jeho črevnej mikroflóry.

Obr. 2:

Probiotické prípravky

Obr. 3: Probiotické kyslomliečne výrobky

Otázka:
Kedy užívame (-te) probiotiká?
Očakávané odpovede: spolu s antibiotikami, keď ma bolí brucho, keď mám hnačku;
Veďte so žiakmi diskusiu o probiotikách, zaujímajte sa, čo o nich vedia, prípadne doplňte informácie v rozsahu podľa
vlastného uváženia:
V skutočnosti je priaznivých vplyvov probiotík veľmi veľa, všetky ale súvisia s úpravou črevnej mikroflóry. Črevná
mikroflóra je súčasťou fyziologickej mikroflóry človeka. Fyziologická mikroflóra je mikroflóra, ktorá trvale kolonizuje
určité konkrétne časti nášho tela. K tejto mikroflóre patria hlavne baktérie a menej kvasinky. Vírusy nie sú nikdy súčasťou
našej fyziologickej mikroflóry. V črevách je ukrytých až 70 % našej imunity. Takže v podstate laicky keď si to tak vezmeme,
my sami, tým čo jeme môžeme ovplyvňovať svoju imunitu.
Spomenieme viac priaznivých účinkov probiotík:


pôsobia imunomodulačne – zvyšujú ochranu proti patogénom – stimulujú imunitné reakcie



znižujú obsah amoniaku a toxických amínov v krvi



znižujú obsah cholesterolu v krvi



produkujú vitamíny skupiny B



pomáhajú obnoviť normálnu črevnú mikroflóru po antibiotickej a radiačnej liečbe (obr. 4)
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potláčajú rast patogénov tvorbou kyseliny mliečnej



zlepšujú trávenie a vstrebávanie dôležitých živín, ako sú vitamíny a minerály



majú preventívny účinok na črevné infekcie



znižujú aktivitu niektorých karcinogénnych buniek



skvalitňujú život pacientov trpiacich na zápal čriev



posilňujú aktivitu črevnej mikroflóry proti niektorým alergickým reakciám



zmierňujú symptómy laktózovej intolerancie



zmierňujú reakcie na infekcie črevného traktu (napr. retrovírusmi).

Obr. 4: Funkcia probiotík na črevnej sliznici
Nežiadúce účinky probiotík zatiaľ nie sú známe. Národy, ktoré sa živia vo veľkej miere kyslomliečnymi výrobkami
sa dožívajú dlhého veku. Mečnikov zistil, že obyvatelia Kaukazu, ktorí jedia veľa kyslomliečnych potravín, sa dožívajú
priemerne 87 rokov. Pred sto rokmi to bolo úžasné. Dnes takýto priemer dosahujú Japonci. Mečnikov prvý vyslovil
myšlienku, že kyslomliečne výrobky typu jogurtov a kefírov majú vplyv na predlžovanie ľudského veku. Inicioval výskum
baktérií mliečneho kvasenia, ktoré nazývame laktobacily. Ide o rod Lactobacillus, ktorý s rodom Bifidobacterium má
najväčšie probiotické účinky.
Kedy by sa mali probiotiká užívať vo väčšej miere:
 počas a po doužívaní antibiotík (nie ale spolu s atb, s 3 hodinovým rozdielom)
 pri hnačkách
 pri mykózach – hlavne vaginálne mykózy
 pri opakovaných močových infekciách
 pri dráždivom hrubom čreve – chronický stav – bolesť v dutine brušnej, nadúvanie, zápcha, hnačka.
Keď sme spomínali jogurty a kefír, tak tieto potraviny patria medzi tzv. funkčné potraviny. Sú to potraviny vyrobené z
prirodzene vyskytujúcich sa zložiek tak, aby mali okrem priamej výživovej hodnoty aj priaznivý účinok na zdravie
konzumenta. Ich úlohou je vytvoriť v tele podmienky na optimálne fungovanie všetkých orgánov a podporiť ich
obranyschopnosť.
V súvislosti s antibiotikami sa často používa niekoľko ďalších termínov, s ktorými sa oplatí zoznámiť sa. Žiaci pracujú ďalej vo
dvojiciach na úlohe č. 1. Jednotlivé témy uveďte otázkami a vypočujte si odpovede žiakov. V textoch sa potom dozvedia, do
akej miery boli ich doterajšie poznatky presné. Dvojiciam rozdajte striedavo jeden z nasledujúcich troch pracovných textov
(verziu pre tlač ich nájdete v osobitnom súbore). Úloha je spoločná:
Úloha 1:
Preštudujte text a vypíšte z neho odborné termíny a ich význam. Pripravte vysvetlenie týchto pojmov pre spolužiakov.
Oboznámte ich aj s obsahom vami preštudovaného textu. Čo nové ste sa dozvedeli?
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TEXT č. 1

Prvé antibiotikum bolo objavené v roku 1928.
Otázka:
Viete kto objavil prvé antibiotikum?
Očakávané odpovede: Fleming
Bol to Sir Alexander Fleming (obr. 5), škótsky lekár, biológ a farmakológ, ktorý sa v tom čase zaoberal baktériami
Staphylococcus aureus. Tie kultivoval na Petriho miskách (PM) a v jeden predĺžený víkend odišiel z laboratória,
pričom zabudol vyčistiť PM. Keď sa vrátil do práce, zistil, že v PM so stafylokokmi boli narastené kolónie plesní. Na tom by
nebolo nič zvláštne, bežne sa to stáva. Zvláštne ale bolo to, že v okolí plesní sa nevyskytovali stafylokoky, aj keď sa tam pred
vyskytovali. Vydedukoval teda, že zrejme tá pleseň bude produkovať nejakú účinnú látku proti stafylokokom. Jednalo sa
konkrétne o pleseň Penicillium notatum. Cesta k samotnému lieku bola ale veľmi dlhá a bez tvrdej mnohoročnej práce
ďalších dvoch vedcov by sa to nepodarilo. Išlo o Floreyho a Chaina, ktorí mali veľkú zásluhu na novom lieku – penicilíne,
ktorý sa začal používať v roku 1941. Bola to záchrana pre tisíce zranených vojakov počas II. sv. vojny a dodnes pre milióny
ľudí.
Skromné myšlienky A. Fleminga:
„Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.“
„Penicilín produkuje príroda, ja som to iba objavil“
Všetci traja dostali v roku 1945 Nobelovu cenu za medicínu a Flemingovi bol udelený titul sir.
Penicilín ale nebol účinný na všetky baktérie. Bol schopný ničiť niektoré gram pozitívne baktérie.

Obr. 5 A:

Fleming

Obr. 6: Antibiotiká s úzkym a širokým spektrom účinku

Každé antibiotikum má určité spektrum účinnosti, to znamená, že je účinné na určitú menšiu alebo väčšiu skupinu baktérií,
resp. na rôzny počet mikrobiálnych druhov a kmeňov (obr. 5).
Podľa toho delíme antibiotiká na 3 skupiny: s úzkym (účinné na malý počet bakteriálnych druhov, napr. penicilín), rozšíreným
a so širokým spektrom účinku (účinné na veľký počet odlišných bakteriálnych druhov).
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TEXT č.2

Hlavnou témou našej hodiny je antibiotická rezistencia.
Otázka:
Skúste vysvetliť vlastnými slovami, čo je to antibiotická rezistencia?
Očakávané odpovede: Keď sme odolní voči liekom. Keď lieky neúčinkujú. Keď sú baktérie odolné voči antibiotiká.
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA (AR) je schopnosť bakteriálnej populácie prežiť účinok tzv. inhibičnej koncentrácie daného
antibiotika. To znamená, že baktérie sú odolné voči antibiotiku a tak antibiotikum nezaberie (obr. 7, 8).
AR sa začala objavovať hneď od začiatku používania antibiotík. Už v roku 1945 sa vyskytli prípady AR na penicilín. Asi najviac
na rýchle šírenie antibiotickej rezistencie vplýva ich nadmerné užívanie, tým postupne strácajú účinnosť na baktérie.
Úryvok z novín http://csecho.eu/5-najvacsich-hrozieb-pre-ludstvo/: „Rezistencia sa zaraďuje k 5 najväčším hrozbám pre
ľudstvo spolu so supervulkánom Európe, Slnkom, asteroidmi, a nedostatkom pitnej vody.

Obr. 7: Antibiotická rezistencia pohľadom laika a pohľadom odborníka
Vďaka Alexandrovi Flemingovi sme si za posledné desaťročia zvykli na pohodlnú liečbu antibiotikami. Vereným tajomstvom,
však je, že stojíme na prahu doby postantibiotickej. Závratnou rýchlosťou sa blížime k bodu, kedy ani tie najsilnejšie
antibiotiká nebudú účinkovať. Zaujímavé je, že tento scenár predpovedal už v roku 1945 sám Fleming. Jeme antibiotiká ako
cukríky a sami sme tak vytvorili superodolné baktérie. Aj keď sa vedci po celom svete snažia vyrábať stále silnejšie antibiotiká,
je veľmi pravdepodobné, že už o niekoľko rokov bude obyčajné porezanie sa opäť životu nebezpečné.“ (úryvok z:
Československé echo, 21.1.2017).
Antibiotickú rezistenciu (AR) rozdeľujeme podľa viacerých kritérií. Podľa schopnosti antibiotík účinne likvidovať baktérie
poznáme absolútnu a relatívnu rezistenciu. Absolútna rezistencia znamená úplnú necitlivosť antibiotika voči mikróbu,
relatívna rezistencia nastáva v prípade nedostatočne vysokej koncentrácie antibiotika proti inak citlivému mikroorganizmu.
Podľa toho, či je AR baktériám prirodzene daná alebo ju získali počas života poznáme primárnu a sekundárnu AR. Primárna
(prirodzená) rezistencia je geneticky podmienená, niektoré baktérie sú k určitým antibiotikám prirodzene odolné.
Sekundárna (získaná) rezistencia je taká, kde pôvodne citlivé mikroorganizmy sa v prítomnosti antibiotík stávajú
rezistentnými. Táto je veľmi nebezpečná a je uskutočňovaná dvoma genetickými procesmi u baktérií: mutáciou a vzápätí
selekciou takýchto mutantov (vertikálny prenos) alebo výmenou génov medzi kmeňmi a druhmi - tzv. rekombináciou
(horizontálny prenos).
Ak je baktéria rezistentná voči viacerým antibiotikám, hovoríme o multirezistencii. Multirezistentné kmene sú hlavnou
príčinou každoročne narastajúceho počtu infekcií.
.
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TEXT č.3

Mechanizmy pôsobenia antibiotík a vzniku rezistencie.
Otázky:
Viete čo znamená spojenie nozokomiálna nákaza?
Čo znamená spojenie nemocničná nákaza?
Očakávané odpovede: Ak pojem nozokomiálny nebudú žiaci poznať, otázku modifikujte. Ide o nákazu, ktorá je rozšírená
v rámci nemocnice.
Nozokomiálna nákaza (NN) je odborný výraz pre nemocničnú nákazu a jedná sa o infekciu, ktorá je rozšírená na niektorom
alebo na viacerých oddeleniach v zdravotníckom zariadení. Väčšinou ju prenášajú pacienti medzi sebou, môžu ju však
prenášať aj pracovníci v zdravotníckom zariadení (najčastejšie zdravotné sestry) alebo sa patogény udržujú na rôznych
povrchoch na izbách a chodbách nemocničného zariadenia. Spravidla pobyt v nemocnici počas 72 hodín je rizikom pre
získanie NN. NN je spôsobená spravidla multirezistentnými kmeňmi (obr. 8), ktoré si vďaka častej indikácii antibiotík
pacientom vytvorili rezistenciu na viac druhov antibiotík. Hlavnou preventívnou metódou proti šíreniu NN je dodržiavanie
hygieny rúk zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu, pacientov a tiež návštev, ktoré prichádzajú za hospitalizovanými
pacientami.

Obr. 8 Multirezistentné baktérie
Každé antibiotikum má nejaký spôsob účinku na baktérie, hovoríme o mechanizmoch účinku antibiotík (obr. 9). Je ich
niekoľko:
1. Inhibícia syntézy bunkovej steny
2. Narušenie funkcie bunkovej membrány
3. Inhibícia syntézy bielkovín
4. Inhibícia syntézy nukleových kyselín
5. Inhibícia DNA závislej od RNA polymerázy
6. Inhibícia intermediárneho metabolizmu (syntézy esenciálnych metabolitov)

Obr. 9: Mechanizmy pôsobenia antibiotík

Obr. 10: Mechanizmy rezistencie u baktérií

Sú však spôsoby, ktoré baktérie využívajú na to, aby antibiotikum nemalo na ne nežiadúci vplyv. Hovoríme o mechanizmoch
rezistencie baktérií (obr. 10). Existuje niekoľko takýchto mechanizmov: modifikácia antibiotika, eflux – aktívna pumpa,
zmena cieľového miesta pre antibiotikum, a obmedzená penetrácia (prenikanie) molekuly antibiotika do baktérie.
Nechajte žiakom na prácu s textom 5 až 10 minút podľa potreby.
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Vybrané dvojice žiakov potom nech povedia jednou dvomi vetami o čom čítali, ktoré odborné výrazy v texte našli, ich
význam, nech uvedú aj pojmy, ktoré zostali bez vysvetlenia.
Nadviažte na kľúčový pojem rezistencia a prezentujte žiakom video:
Na videu si pozrieme mechanizmus rezistencie – eflux.
https://www.youtube.com/watch?v=1q0z9lBJfRU
Pri užívaní antibiotík často dochádza k prejavu ich nežiadúcich účinkov.
Nasledujúcou otázkou uveďte krátky výklad a vyzvite žiakov, aby si poznačili ďalšie nové pojmy, ktoré z výkladu zachytia.
Otázka:
Poznáte alebo ste osobne mali nejaké nežiadúce účinky antibiotík?
Očakávané odpovede: žihľavka, hnačka, ..
Text výkladu:
Pri užívaní antibiotík môže dochádzať aj k vedľajším nežiadúcim účinkom. Podľa mechanizmu vzniku rozlišujeme účinky
toxické, alergické a biologické.
Toxické účinky sa dostavujú hlavne pri vysokých dávkach antibiotík alebo pri precitlivelom pacientovi. Patria sem účinky
neurotoxické, hepatotoxické, nefrotoxické, hematotoxické, gastrointestinálne a rôzne lokálne reakcie. Penicilín má
najmenej toxické účinky.
Alergické reakcie sa môžu vyskytnúť pri všetkých antibiotikách, ale najčastejšie sú pri penicilíne. Môžu sa prejaviť lokálnym
postihnutím (začervenanie, opuchy, pľuzgiere) (obr. 11) alebo celkovou reakciou s orgánovým postihnutím.
Biologické účinky vznikajú ako dôsledok zásahu antibiotík do mikrobiálnej rovnováhy kože a slizníc, môže to byť napr.
premnoženie kvasiniek a rezistentných baktérií, porucha tvorby vitamínov alebo imunitných reakcií makroorganizmu,
hnačky a pod. (obr. 12). Tieto sa vyskytujú hlavne pri širokospektrálnych antibiotikách, pri ktorých je nutné užívať probiotiká.

Obr. 11:

Alergické prejavy – žihľavka

Obr. 12:

Biologické prejavy - hnačka

Na vzniku a rozširovaní sa rezistencie voči antibakteriálnym látkam sa podieľa mnoho faktorov.
Otázka:
Vedeli by ste vymenovať niektoré faktory podporujúce vznik rezistencie baktérií na antibiotiká?
Očakávané odpovede: časté používanie antibiotík;
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Uvedieme tie najzásadnejšie faktory:
-

zneužívanie preparátov v humánnej medicíne, keď sa antibiotiká užívajú neopodstatnene (napr. na vírusové
ochorenia ako sú nádcha, chrípka, ...) - prílišné a neuvážené predpisovanie týchto liečiv lekármi,

-

zneužívanie širokospektrálnych antibiotík v klinickej praxi - k liečbe väčšiny bakteriálnych infekcií dýchacích ciest
dospelých i detí postačujú úzkospektrálne antibiotiká - penicilín alebo amoxicilín,

-

používanie niektorých derivátov antiinfekčných terapeutík ako stimulačných a preventívnych faktorov vo
veterinárnej medicíne a v chove hospodárskych zvierat (lepšie využitie krmiva, rýchlejší prírastok na hmotnosti),

-

neznalosť a nedostatočná informovanosť pacientov o spôsobe užívania antibiotík.
Ako môžeme my (vy) prispieť k spomaleniu šírenia antibiotickej rezistencie?

-

dodržiavaním základných pravidiel pri užívaní antibiotík:

Otázka:
Ktoré pravidlá užívania antibiotík by ste vedeli vymenovať?
Očakávané odpovede: dodržiavanie dávkovania, dodržanie doby užívania – žiaci uvádzajú poznatky z vlastnej skúsenosti
z liečby antibiotikami.
Spoločne so žiakmi uvažujte a zapíšte na tabuľu pravidlá užívania antibiotík:
-

antibiotiká používame len na bakteriálne ochorenia, nie na vírusové, akým je chrípka,

-

užívame správnu dávku, ktorú nám predpíše lekár,

-

presne dodržiavame časový odstup medzi jednotlivými dávkami, aký je stanovený pre dané liečivo (8, 12
alebo 24 hodín) - na udržanie rovnomernej hladiny atb v tele aspoň počas 5 dní,

-

doberieme vždy celé balenie antibiotík, aj ak sa nám zlepší zdravotný stav skôr (7-10 dní),

-

antibiotiká treba striedať, neužívať stále tie isté,

-

nepýtať si od lekára antibiotiká, on by mal vedieť, kedy sú už potrebné,

-

ak lekár predpisuje pri každej návšteve antibiotiká, treba zmeniť lekára,

-

čo najmenej používať širokospektrálne antibiotiká – radšej treba vyčkať na výsledky zo sterov, kde sa uvádza aj
citlivosť daného patogéna na antibiotiká a treba použiť presne cielené antibiotikum.

Otázka:
Ak teda chceme znížiť spotrebu antibiotík, mali by sme sa snažiť aj zamedziť šíreniu infekcie všeobecne.
Ako by sme mohli zabrániť jej šíreniu?
Očakávané odpovede: umývať si ruky, nekýchať na spolužiakov;
Spoločne so žiakmi uvažujte a zapíšte na tabuľu spôsoby vedúce k zníženiu infekcie:
-

správnym umývaním rúk

-

hygienickou prípravou potravín

-

obmedzením kontaktu s ostatnými, ak ste chorý

-

dodržiavaním pravidiel bezpečného sexu

-

odporúčaným zaočkovaním

-

používaním overenej pitnej vody

Otázka:
Spomenuli sme správne umývanie rúk, čo to znamená, vedeli by ste popísať správny spôsob?
Očakávané odpovede: mydlom, dezinfekčným gelom;
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Ako si správne umývať ruky?
Premietnite obrázok 13 a video https://www.youtube.com/watch?v=bHyMjn11W6Y.
Potom vyberieme 2 žiakov, aby celej triede prakticky predviedli, ako sa majú správne umývať ruky.

Obr. 13: Správne umývanie rúk

R EFLEXIA ( CCA 10 MIN .):
Zámer: inscenačnou metódou zopakovať hlavné zásady predpisovania a užívania antibiotík, aby sa obmedzilo šírenie
bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám.
Na zopakovanie celej témy vyzveme 4 dobrovoľníkov. Dvaja budú hrať lekárov a dvaja pacientov.
V jednej dvojici bude lekár, ktorý veľmi rád a často predpisuje antibiotiká, aby mal pre seba alibi „keby niečo“. A najlepšie
širokospektrálne. Jeho pacient so silnou nádchou a kašľom ale bude veľmi erudovaný v téme antibiotík a antibiotickej
rezistencie a bude na ňom aby si vyžiadal argumenty, prečo hneď antibiotiká, prečo širokospektrálne antibiotiká, aké má
vlastne ochorenie, ... A pacient bude argumentovať svojimi vedomosťami z danej oblasti, podobne lekár musí argumentami
hájiť svoje konanie.
V druhej dvojici bude erudovaný lekár, ktorý len tak bez skutočnej príčiny svojim pacientom antibiotiká nepredpíše a pacient
s chrípkou, ktorý za každú cenu bude chcieť odísť od lekára s receptom na antibiotiká. Lekár aj pacient budú argumentovať,
každý po svojom.
Po ukončení oboch dialógov (mali by byť vecné a stručné, 3-4 min.) sa aj ostatní študenti zapoja svojimi argumentami, ktoré
by použili oni.
Takto si vlastne študenti netradičnou formou zopakujú a utvrdia všetky základné vedomosti, ktoré chceme, aby si z tejto
hodiny zapamätali.

Ak zostane čas alebo na domáce štúdium pre záujemcov:
KLINICKÝ MATERIÁL V MIKROBIOLOGICKOM LABORATÓRIU
Čo sa deje s výterom z hrdla alebo nosa, ktorý nám odoberie lekár s cieľom zistiť, či je potrebné alebo nie nasadiť antibiotiká?
Vatovú tyčinku, ktorá je v sterilnej skúmavke zanesieme na miesto, odkiaľ poputuje čo najrýchlejšie do mikrobiologického
laboratória. Tam namočia vatový tampón do skúmavky s fyziologickým roztokom, kde sa uvoľnia zachytené baktérie. Tento
fyziologický roztok rozočkujú do Petriho misiek na viaceré typy živných pôd, aby zachytili všetky možné skupiny baktérií.
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Tieto misky dajú kultivovať pri teplote 37°C (optimálna teplota pre patogénne baktérie) do termostatu na 18 h. (teda do
ďalšieho dňa). Tie misky, kde narástli nejaké kolónie na ďalší deň spracúvajú tak, že izolujú a určujú presne bakteriálne druhy.
Ak určia nejakú patogénnu baktériu (lebo je tam aj mnoho druhov fyziologickej mikroflóry), tak urobia test na zistenie
citlivosti resp. rezistencie na viaceré antibiotiká. Používajú sa na to kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Najčastejšie sa
používa kvalitatívna platňová difúzna metóda. Tá nám odpovie na otázku, na ktoré antibiotikum je daná patogénna baktéria
citlivá. Lekár dostane odpoveď o 2-3 dni a môže predpísať cielené antibiotikum, ktoré určite baktérie zlikviduje (namiesto
širokospektrálneho antibiotika, ktoré by zbytočne zničili aj nepatogénne baktérie a pacienta by viac oslabili).
METÓDY NA ZISŤOVANIE CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKÁ
Rozoznávame metódy:
1. kvalitatívny (difúzny) test s jednou koncentráciou, pri ktorom nám výsledok vyšetrenia určí, či je kmeň citlivý (S) alebo
rezistentný (R)
2. kvantitatívne (dilučné) testy so sadou riedení antibiotika - výsledok vyšetrenia nám určí presnú koncentráciu daného
antibiotika, ktorá účinne zlikviduje baktérie
Platňová difúzna metóda – kvalitatívna metóda
Uplatňuje sa hlavne v bežnej mikrobiologickej praxi pri zisťovaní citlivosti aeróbnych mikroorganizmov. Pripraví sa
štandardná suspenzia bakteriálneho kmeňa vo fyziologickom roztoku sterilným vatovým tampónom sa rovnomerne
naočkuje na povrch Mueller-Hintonovej pôdy, potom sa prikladajú rôzne antibiotické disky – krúžky filtračného papiera
o priemere 6 mm napustené presným množstvom určitého antibiotika, po 24 h inkubácii pri 37°C sa hodnotí rast
zaočkovaných mikroorganizmov na platni a určí sa tzv. inhibičná zóna v okolí disku, ktorá sa porovná so štandardnými
inhibičnými zónami referenčných kmeňov a do výsledku vyšetrenia sa zaznamená, či je kmeň na dané antibiotikum citlivý
(S), alebo rezistentný (R) (obr. 14, 15)

Obr. 14: Postup pri platňovej difúznej metóde

Obr. 15:

Výsledok platňovej difúznej metódy

Obr. 16:

Výsledok E-testu

E-test – kvantitatívna metóda
Na agar so suspenziou testovaného mikróba priložíme kalibrovaný prúžok s rôznou koncentráciou ATB. Po kultivácii sa
vytvorí inhibičná zóna v tvare kvapky. Ostrý koniec je v mieste MIC, hodnota koncentrácie - na prúžku (obr. 16).
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Potrebné je sledovať čas a riadiť diskusiu so žiakmi. Niektorí učitelia na základe skúsenosti odporúčajú realizovať
postup v metodike na 2 vyučovacích hodinách, pre iných bol čas 45 minút vyhovujúci.

2.

Pri väčšej časovej dotácii je možné nadviazať aj na problematiku očkovania, ktorá je tiež veľmi aktuálna.

A LTERNATÍVY METODIKY
Téma by mohla a mala byť prezentovaná aj na ZŠ. Len by sa niektoré časti prispôsobili veku žiakov a vynechali by sa niektoré
časti výkladu napr. mechanizmy pôsobenia antibiotík, mechanizmy rezistencie baktérií a spôsoby detekcie antibiotickej
rezistencie.

P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Ako pomôcku pre učiteľa prikladáme prezentáciu v PDF. Sú tam všetky obrázky použité v metodike. Prezentácia môže slúžiť
žiakom namiesto poznámok. Môžete im ju poskytnúť na zdieľanie. Jednotlivé snímky z prezentácie podľa vlastného uváženia
môžete použiť aj počas hodiny.
Poznámka:
Pri premietaní súboru PDF prispôsobte veľkosť snímku v pravej dolnej časti obrazovky (kliknutím na symbol

).

Z DROJE
http://csecho.eu/5-najvacsich-hrozieb-pre-ludstvo/
https://www.youtube.com/watch?v=1q0z9lBJfRU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BHYMJN11W6Y
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M OHLI BY ŽIŤ NA V ENUŠI ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Mikrosvet
Prokaryotické organizmy – archeóny

ISCED 3 A/ 1.- 3. (5.-7.) ročník, seminár z biológie,
ISCED 3 B/ SOŠ aplikovaná biológia, biotechnológie

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Charakterizovať archeóny
 Porovnať archeóny, baktérie a eukaryoty
 Vysvetliť teóriu endosymbiózy

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Analyzovať odborný text
 Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Odlíšiť prokaryotickú a eukaryotickú bunku
 Uviesť funkciu mitochondrie, chloroplastu a jadra v eukaryotickej bunke
 Vysvetliť čo znamená heterotrofia a autotrofia
 Bežným spôsobom ovládať mobilné zariadenie
Riešený didaktický problém
Téma poskytuje vhodnú príležitosť pre formulovanie úsudku a jeho potvrdenie/zamietnutie na základe
analýzy informácií. Archeóny sú veľmi stará samostatná vývojová vetva prokaryotov. Donedávna boli
považované za baktérie. Najnovšie výskumy odhalili ich spoločné znaky s eukaryotickou bunkou. Archeóny
tvoria približne 20 percent živej hmoty na Zemi, no na rozdiel od baktérií nie sú patogénne, preto dlho unikali
pozornosti výskumníkov. Špecifická stavba bunkovej membrány umožňuje niektorým skupinám archeónov
žiť v extrémnych podmienkach. V súčasnosti nadobúdajú čoraz väčší význam aj pre schopnosť odbúravať
odpadové látky. Úvodné informácie o troch vetvách života spolu s výskumnou otázkou pôsobia záhadne
a motivujú žiakov k štúdiu odborného textu. Žiaci pri práci s textom hodnotia a porovnávajú nové informácie,
napokon argumentujú v prospech svojho záveru. Upevňujú pritom svoje poznatky o prokaryotickej
a eukaryotickej bunke. Téma posilňuje medzipredmetové vzťahy s chémiou, geografiou a anglickým jazykom.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Práca s odborným textom
 Skupinová forma alebo práca v dvojiciach podľa
podmienok v triede

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač a projektor s pripojením na internet/online výučbové prostredie
 Tablety/smartfóny s pripojením na internet pre
skupiny/dvojice (nie je podmienkou)
 Pracovný list s textom (v tablete alebo v tlačenej
forme, Príloha)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Lístok pri odchode.

Autor: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
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A RCHEÓNY
Ú VOD
Metodika počíta so samostatnou vyučovacou jednotkou venovanou téme Archeóny, ktorá nadväzuje na tému Baktérie.
Predpokladá, že žiaci už poznajú všeobecnú stavbu prokaryotickej a eukaryotickej bunky.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Zámer: schéma troch vetiev stromu života má vzbudiť zvedavosť a podnietiť záujem žiakov o veľkú skupinu približne pred
polstoročím objavených mikroorganizmov, ktorá sa teší čoraz väčšiemu záujmu základnej aj aplikovanej vedy.
Požiadajte žiakov, aby v priebehu minúty načrtli v zošite, ako si predstavujú „strom života“. Prejdite sa medzi lavicami
a stručne zhrňte, ako tento pojem znázornili. Nie je cieľom, aby žiacka kresba bola odborná. Má žiakov aktívne zapojiť do
procesu učenia a pripraviť ich na zavedenie pojmu fylogenetický strom. Premietnite schému stromu života z prezentácie bez
označenia strednej vetvy a opýtajte sa, či sa tento strom podobá na ich kresbu. Vysvetlite:
„Stom života znázorňuje rozvetvovanie organizmov v priebehu evolúcie a v súčasnosti je stále prehodnocovaný na základe
molekulárno-biologických analýz. Údaje pribúdajú vysokým tempom a schéma sa upresňuje. Vedci ho nazývajú
fylogenetický strom, pretože slovo fylogenéza znamená vývin organizmov na Zemi.“
Žiaci by si mali sami všimnúť, že vľavo je veľká vetva, ktorá predstavuje baktérie a vpravo sa uvádzajú všetky eukaryotické
životné formy: huby, rastliny a živočíchy, aj tie jednobunkové. Ale stredná vetva nie je popísaná.

Obr. 1

Fylogenetický strom života a jeho tri vetvy

Motivačná otázka 1:
Aké organizmy predstavuje záhadná, neoznačená a celkom rozvetvená stredná vetva?
Možno niektorí žiaci už prečítali v učebnici text venovaný archeónom a vedia odpoveď. Môžu tipovať sírne baktérie alebo
halofyty, o ktorých počuli v súvislosti s chemotrofiou. Potvrďte, ak povedali žiaci niečo správne. Ak je potrebné, formou
otázky pripomeňte žiakom rozdiel medzi prokaryotickou a eukaryotickou bunkou.
Premietnite fylogenetický strom, kde už je vetva s názvom archeóny – Archaea:
„Sú to pôvodom veľmi staré prokaryotické jednobunkové organizmy, predtým považované na základe mikroskopickej stavby
buniek za baktérie. Sú rozšírené všade na Zemi, tvoria odhadom až 20 percent živej hmoty na planéte. Dlho unikali
pozornosti, pretože nespôsobujú ochorenia ľudí. Až v roku 1977 navrhol americký mikrobiológ Carl Woese na základe
analýzy rRNA rozdeliť prokaryotické organizmy na dve samostatné vetvy a zaviesť tzv. trojdoménový systém: baktérie,
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archeóny a eukaryoty. Názov Archaea je odvodený od gréckeho slova archaios – prastarý. Sú známe tým, že žijú väčšinou
v prostredí bez kyslíka ale v bežných podmienkach, napríklad v čreve. Sú však medzi nimi také, ktoré žijú v extrémne
nehostinných podmienkach. Termofilné sa vyskytujú pri teplote vyššej než 100° C, iné dokážu rozkladať minerály alebo
znášajú veľmi kyslé prostredie. Ďalšie, napríklad aj tie črevné, produkujú metán. Mnoho druhov je rozšírených všade okolo
nás, v bežných podmienkach“.
Položte ďalšiu otázku:
Motivačná otázka 2:
Pozorne si prezrite fylogenetický strom.
Zodpovedá tomu, čo ste práve počuli o systéme delenia organizmov do troch domén?
Očakávame, že niekto zo žiakov si všimne, že vetva archeónov neodbočuje z vetvy baktérií, aj keď sme spomenuli, že ich
bunka je prokaryotická a predtým boli považované za baktérie, ale odbočuje z eukaryotickej vetvy. Ak nie Ďalším kliknutím
sa zobrazí na mieste vetvenia otáznik, ktorý to na schéme zvýrazní.
Ak to nie je chyba, tak prečo je to tak?
Na túto otázku sa žiaci možno pokúsia odpovedať, pravdepodobne však nevedia vysvetliť dôvod. Povedzte im, že sa to
objasní po podrobnejšom preskúmajú vlastností archeónov z prostredí, kde iné organizmy neprežijú. Zaujíma nás tiež, či by
mali na niektorej zo susedných planét Zeme niektoré archeóny šancu prežiť.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 22 MIN .):
Zámer: Pomocou videa navodiť situáciu, aby žiaci získali predstavu o podmienkach prostredí na Venuši. Na základe štúdia
odborného textu o archeónoch majú zistiť odpoveď na výskumnú otázku.
O Marse a Venuši ľudia uvažujú, že by ich bolo možné v budúcnosti kolonizovať. Pozrite si video Stanislava Griguša z
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave:
bit.ly/ToAkoPreco

Z videa sa žiaci dozvedia základné informácie o planéte Venuša:
 Venuša je druhou planétou v poradí od Slnka. Je vzdialená od Slnka 108 miliónov kilometrov.
 Jej dráha, vo vnútri dráhy Zeme, je najmenej eliptická zo všetkých planét Slnečnej sústavy, približuje sa kružnici.
 Okolo Slnka približne raz za 225 pozemských dní, toľko trvá rok na Venuši.
 Okolo vlastnej osi sa otáča opačným smerom ako ostatné planéty!
 Venuša je najpomalšie rotujúcou planétou v Slnečnej sústave, jednu otočku vykoná približne raz za 243 pozemských dní.
 Čiže deň na Venuši trvá dlhšie ako Venušanský rok!
 Slnečná časť dňa trvá 117 pozemských dní, pričom Slnko vychádza z pozemského hľadiska na západe a zapadá na
východe.
 Rovníkový priemer Venuše je iba o málo menší ako zemský, takže rozmermi je takmer dvojčaťom Zeme.
 Magnetosféra je slabšia, než na Zemi, ale stačí na udržanie atmosféry a odclonenia kozmického žiarenia.
Podmienky na jej povrchu sú pre život krajne nepriaznivé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Venuša má slabé magnetické pole
Atmosféra: oxid uhličitý, mimoriadne silný skleníkový efekt.
Atmosférický tlak na povrchu 9 MPa, 90 x viac ako na Zemi. Vo výške 50 km nad povrchom podobný ako na Zemi.
Teplota na povrchu 440 až 480 °C
Rozdiely teplôt medzi dennou a nočnou stranou planéty do 25 °C
Stále zamračené, na povrch preniká viac červená zložka svetla.
Oblaky obsahujú kyselinu sírovú, nachádzajú sa vo výške približne 50 až 70 km nad povrchom, (na Zemi 12 km)
Teplota vo výške 50 km je menej ako 70 °C.
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Výskumná otázka:
Existujú na Zemi medzi archeónmi také, ktoré by mali šancu prežiť na planéte Venuša?
Ďalej žiaci pracujú vo dvojiciach s vopred pripraveným odborným textom v pracovnom liste (v tabletoch alebo vytlačené).
Poznámka:
Žiacke bádanie nie je vždy spojené s praktickým experimentovaním. Odpovede na otázky a potvrdenie svojich predpokladov
sa dajú získať aj bádaním v odbornej literatúre. Výber relevantných informácií z textu a ich triedenie, transformácia do
prehľadnej tabuľky pre ďalšiu prácu je zručnosť, ktorá sa uplatňuje v mnohých povolaniach.
Snímok 5 - Podmienky na Venuši - môže byť celý čas premietnutý. Žiaci ich majú porovnať s podmienkami, v akých jednotlivé
skupiny archeónov na Zemi žijú a hľadať odpoveď na výskumnú otázku. Ak môžu používať tablety s bezdrôtovým pripojením
na internet, môžu hľadať podrobnejšie informácie o Venuši alebo si pozrieť video opakovane. To isté platí o archeónoch,
môžu žiaci hľadať dodatočné informácie, ak chcú a ak pracujú rýchlo. Ich sústredeniu na druhú úlohu môže pomáhať
porovnávacia tabuľka v pracovnom liste. Text pre žiakov je súčasť pracovného listu v prílohe.
Úloha 1. Preskúmajte, v akom prostredí žijú jednotlivé skupiny archeónov. Ktorá skupina by mala na Venuši najväčšiu šancu
na prežitie? Svoj výber zdôvodnite.
Na prvú úlohu nadväzuje ešte hľadanie odpovede na otázku o pôvode eukaryot.
Úloha 2. Preskúmajte vlastnosti jednotlivých domén v tabuľke. Vysvetlite, prečo vznikol predpoklad, že eukarytoty
a archeóny majú spoločného prapredka, ktorý sa od baktérií oddelil už skôr.
Sledujte prácu žiakov. Mali by venovať pozornosť rozdielom medzi doménami (vývojovými vetvami fylogenetického stromu)
a dohodnúť sa na argumentoch, ktoré podporujú (prípadne nepodporujú) ich postavenie na schéme stromu života
prezentovanej na začiatku hodiny. Pravdepodobne prídu na to, že eukaryoty a archeóny majú viac spoločných znakov ako
baktérie a eukaryoty.
Úloha 3. Pôvod eukaryotickej bunky nie je zatiaľ dôkladne preskúmaný. Zoznámte sa so súčasnými predstavami. Na základe
informácií, ktoré ste sa dnes dozvedeli, uveďte nápad, na čo by sa mohol výskum archeónov zamerať.
Teória endosymbiózy, o ktorej si žiaci v pracovnom liste prečítajú informáciu, ich nasmeruje, aby okrem súvislostí
s podmienkami života a praktického využitia archeónov zamerali svoju pozornosť aj na možnosti výskumu na úrovni buniek.

R EFLEXIA ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Vytvoriť žiakom príležitosť zažiť skúsenosť bádateľa, že nové poznatky vyvolávajú nové otázky. Začleniť informácie
o archeónoch do systému doterajších poznatkov o živých organizmoch.
Zdieľanie záverov z pracovného listu a diskusia.
Poznámka:
Ako učiteľ budete moderátorom v tejto fáze. Žiakov počúvajte, nekomentujte ich zistenia a závery. Prenechajte túto
možnosť iným žiakom. Ak budú chcieť niečo doplniť alebo oponovať, poskytnite im priestor. Na konci diskusie je potrebné
zhrnúť, prípadne aj zapísať na tabuľu hlavné zistenia a zaujímavé otázky a námety. Organizujte túto fázu efektívne. Opýtajte
sa, ktorá dvojica chce začať so svojim záverom, otázkou, resp. návrhom na smer výskumu. Vypočujte si ich a opýtajte sa, kto
dospel k podobným záverom. Všimnite si, kto sa neprihlásil a oslovte ho, aby povedal vlastný záver a zdôvodnil ho. Vypočujte
si ho a opýtajte sa, či má ešte niekto niečo zásadne iné a ak áno, dajte mu príležitosť. Napokon sa opýtajte na otázky
a námety na výskum archeónov.

110 / 527

Formatívne hodnotenie voľte podľa uváženia. Na základe lístka pri odchode alebo použite interaktívne hlasovanie,
výsledok je za pár sekúnd.
Hlasujte on-line
Chcem vedieť viac alebo vysvetliť:
A. Kto a ako skúma, či je na Marse život?
B.

Nerozumiem vlastnostiam baktérií, archeónov a eukaryotov

C.

Z čoho vychádza teória vzniku eukaryotickej bunky endosymbiózou?

Ako odpoveď sprístupnite odporučené linky. Ak sa čas na hodine vyplnil diskusiou v reflexii, môžu si žiaci tieto rozširujúce
informácie pozrieť po jej skončení.
Zaujíma to aj vašich rovesníkov a radi vám poradia:
A. Študenti Košíc a Michaela Musilová
https://ostrovskeho.sk/mars/
https://www.youtube.com/watch?v=YgQGZPKldaA&t=39s
Oplatí sa pozrieť sa aj na
https://mars.nasa.gov/
B. Amoeba sisters
https://www.youtube.com/watch?v=VGcT1-XaWgk
MoMoMath and Science
https://www.youtube.com/watch?v=EWjYS-DNIiQ
C. Alex z Gruzínska
https://youtu.be/BY1bU2Xo6Jk
Lístok pri odchode
Tri naj- z dnešnej hodiny:
1.

Najviac ma dnes prekvapil fakt:

2.

Najdôležitejšie o archeónoch je podľa mňa vedieť, že:

3.

Najzaujímavejšie na dnešnej téme je:

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodika bola overovaná prevažne v podmienkach on-line výučby. Stretla sa s pozitívnym ohlasom so strany žiakov
aj učiteľov. Pre niektorých žiakov predstavoval problém samostatne formulovať záver na základe práce s odborným textom.
V triedach, kde sa už predtým učilo podľa metodík IT Akadémie bola v reflexii bohatá diskusia, žiaci sa zapájali bez obáv
z negatívnej reakcie učiteľa alebo spolužiakov. Naopak, bez podobných skúseností sa žiaci zapájali váhavo a ich nápady
a argumenty boli formulované stručnejšie. Téma sa úspešne overila aj na SOŠ. Problémom môže byť, ak žiaci nemajú ešte
vedomosti o eukaryotickej bunke. Taká situácia môže nastať aj na gymnáziu, pretože v tematických plánoch škôl je učivo
rozvrhnuté rôzne. Postačuje však pred výučbou zopakovať základnú štruktúru bunky známu zo základnej školy, doplniť
stručnú informáciu o stavbe biologickej membrány a pripomenúť žiakom rozdiel medzi prokaryotmi a eukaryotmi: tie prvé
nemajú v bunke žiadne membrány, nielen okolo jadra, ale ani membránové organely ako sú chloroplasty a mitochondrie.

Z DROJE
Baker, B.J., De Anda, V., Seitz, K.W. et al. Diversity, ecology and evolution of Archaea. Nat Microbiol 5, 887–900 (2020).
https://doi.org/10.1038/s41564-020-0715-z
Kitjanukit, S., Sasaki, K. & Okibe, N. Production of highly catalytic, archaeal Pd(0) bionanoparticles using Sulfolobus
tokodaii. Extremophyles 23, 549 - 566 (2019). https://doi.org/10.1007/s00792-019-01106-7
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Č O DOKÁŽE JEDNA BUNKA ?
Tematický celok / Téma
Mikrosvet/laboratórne cvičenia z biológie bunky
Parazity/Prvoky
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Opísať stavbu a spôsob života prvokov
 Uviesť najrozšírenejšie druhy prvokov
 Zdôvodniť ich význam v prírode
 Uviesť najbežnejšie ochorenia, ktoré spôsobujú
prvoky
 Vysvetliť spôsob prevencie a možnosti liečby
týchto ochorení

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. ročník gymnázia / 2 vyučovacie hodiny
SOŠ
Praktické cvičenie
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Manipulovať s pomôckami
 Pozorovať a analyzovať štruktúru
 Formulovať závery
 Zaznamenať pozorovanie
 zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Uviesť základné kmene prvokov
 Vysvetliť podstatu rozmnožovania prvokov
 Opísať priebeh pohlavného rozmnožovania prvokov
 Zhotoviť fotografiu črievičky pozorovanú mikroskopom
 Ovládať základy práce so skicárom a s textovým editorom
Riešený didaktický problém
Mikroskopické pozorovanie môže žiakov zaujať a sprostredkovať im poznatky o prvokoch. Žiaci pochopia
význam mikroskopického pozorovania. Prvoky prestanú považovať za nezaujímavé.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Práca v 3 a 4 členných skupinách

Príprava učiteľa a pomôcky
 PC, pripojenie na internet
 (Digitálny) mikroskop, tablety alebo smartfón
 potreby na mikroskopovanie
 Petriho miska, vata
 Planéta vedomostí ( charakteristika prvokov )
 Senný nálev - kultúra meňaviek a črievičiek
 1% Lugolov roztok (1g jódu, 2g KI v 300ml
destilovanej vody)
 0,5% roztok metylénovej modrej
 roztok želatíny (1g želatíny v 100g teplej vody)
 0,1% roztok FeCl3
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Protokoly o praktickej práci so záznamom pozorovaní a sformulovanými závermi žiakov.

Autor: RNDr. Petra Luczyová
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P RVOKY
Ú VOD
Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním na základe pozorovania, ktoré zaznamenajú.
Biologický materiál na pozorovanie pripraví učiteľ, príp. žiaci, ak prejavia záujem. V rámci postupu je využitý rámec EUR,
ktorý sa realizuje 2x –osobitne v každej vyučovacej hodine.

P RIEBEH VÝUČBY
P RVÁ

ČASŤ : POZOROVANIE ŽIVOTNÝ CH PREJAVOV JEDNOBUN KOVCOV

E VOKÁCIA ( CCA 10 MIN .):
Zámer: zaujať žiakov, formulovať výskumnú otázku.
Telo prvoka je vždy tvorené jednou bunkou, ktorá vykonáva všetky životné funkcie. Na organizmoch z bičíkovcov,
koreňonožcov a nálevníkov si overíme princíp stavby ich bunky a zabezpečenia niektorých ich životných funkcií ( napr.
trávenie, pohyb, vylučovanie ).
Položte žiakom výskumnú otázku:
Výskumná otázka 1:
Životné funkcie živočíchov spravidla zabezpečujú orgány a orgánové sústavy.
Ako je možné, že v prípade prvokov nato stačí jediná bunka?

Vypočujte si predstavy žiakov, potom im premietnite ukážku.
Použite ukážku z internetového portálu Planéta vedomostí pod názvom Charakteristika prvokov, prípadne využite iný
vhodný materiál podľa vlastného uváženia.
Povedzte im, že máme k dispozícii kultúru črievičiek a euglén. Niektoré organely je možné pozorovať pod mikroskopom, ale
môžeme aj zvýšiť rozlíšiteľnosť farbením. Pripravíme pozorovanie, na ktoré použijeme metylénovú modrú. Výsledok je
možné pozorovať asi za 30 minút. V prípade dvojhodinového praktického cvičenia to nebude problém a žiaci zatiaľ budú
sledovať pohyb jednobunkovcov.
Pokračujte ďalšími časťami, vráťte sa k týmto úlohám po polhodine.
Formulujte so žiakmi ďalšiu výskumnú otázku (VO) – VO 2:
Výskumné otázky (VO):
VO 1: Životné funkcie živočíchov spravidla zabezpečujú orgány a orgánové sústavy. Ako je možné, že v prípade prvokov nato
stačí jediná bunka?
VO 2:.Vedia sa jednobunkovce aktívne pohybovať?
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Povedzte žiakom:
Pozorovaním prvokov pod mikroskopom možno nájdeme na tieto otázky odpovede. Pri príprave preparátov postupujte
podľa návodu v pracovnom liste. Svoje pozorovania starostlivo zaznamenajte a zdokumentujte vytvorením fotografie alebo
videozáznamu.
Ak máte digitálny mikroskop, vytvorte záznam s využitím prepojenia mikroskopu s prepojeným softvérom na počítači.
V opačnom prípade nech žiaci využijú kameru na smartfónoch alebo tabletoch.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 30 MIN .):
Zámer: Pozorovať pod mikroskopom časti bunky črievičky a pohyb prvokov pomocou bŕv a panôžok.
Teoretický úvod pre učiteľa:
Črievičky môžeme vďaka dostupnosti a relatívne dobrej viditeľnosti živočícha aj jeho organel pod svetelným mikroskopom
použiť ako modelový materiál na pozorovanie stavby tela prvokov.
Meňavky môžeme získať odberom časti substrátu dna zanedbaného akvária, príp. odberom bahna v stojatej zahnívajúcej
vode. Môžeme ich získať aj vylúhovaním kúska machu vo vode. Živným roztokom pre meňavky je pôdny odvar ( rovnaké
množstvo kompostovej hliny a vody povaríme asi hodinu, necháme vychladnúť a asi po dvoch dňoch zlejeme vodu do
Petriho misiek s 1 kvapkou 0,1% roztoku FeCl3 ).
Eugléna zelená (Euglena viridis) sa vyskytuje vo veľkých množstvách v kalužiach v okolí hnojísk, kde sfarbuje vodu do zelena.
Z čerstvo odobratej vzorky môžeme euglény preniesť pipetou priamo na podložné sklíčko a pozorovať.
Úloha 1: Pozorovanie črievičky veľkej (cca 10 min.)
Do kvapky roztoku metylénovej modrej pridáme malú kvapku senného nálevu. Na spomalenie pohybu črievičiek použijeme
vatu. Asi po 25-30 minútach prikryjeme krycím sklíčkom a pozorujeme cytoplazmu a jadro. Pozorujte tiež, ako sa črievička
pohybuje.

Žiaci zakreslia do zošitov pozorovaný objekt a sformulujú výsledok pozorovania.
Mali by pozorovať, že farbivo preniká do bunky črievičky a sfarbuje jej časti. Metylénová modrá farbí makronukleus do
tmavomodra (cytoplazma zostáva svetlomodrá).
Úloha 2: Pozorovanie pohybu meňaviek (cca 10 min.)
Kultúru meňaviek pozorujeme pri zväčšení 100 krát priamo na Petriho miske (umiestnenej na pracovnom stolčeku
mikroskopu). Žiaci zakreslia do zošitov pozorovaný objekt. Žiaci majú pozorovať pod mikroskopom amébovitý pohyb s
prelievaním cytoplazmy, tvorbu panôžok, príp. tráviacich vakuol.

Pokračujte ďalšou úlohou.
Úloha 3: Pozorovanie pohybu euglény zelenej (cca 10 min.)
Na základe pozorovania žiaci majú rozpoznať charakteristický pohyb euglény – zavŕtavanie bičíka do vodného
prostredia a rotáciu bunky okolo pozdĺžnej osi, príp. čiastočné zmeny tvaru tela euglény.

Žiaci dokončia protokol v zošite z praktických cvičení.
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R EFLEXIA ( CCA 5 MIN .):
Zámer: rozvíjať pozorovacie schopnosti a uvažovanie žiakov a zhrnúť výsledky pozorovaní.
Veďte so žiakmi rozhovor o pozorovaniach. Diskutujte o nasledujúcich otázkach:
Otázky:
1. Ktoré druhy prvokov nájdeme v sennom náleve?
2. Ktoré časti bunky črievičky sa zafarbili metylénovou modrou?
3. Aké ďalšie organely črievičky ste videli?
4. Aké rozdiely viete uviesť, ak porovnáte pohyb črievičky, meňavky a euglény?

D RUHÁ

ČASŤ

–

OCHORENIA SPÔSOBENÉ PRVOKMI

Je vhodná na samostatnú vyučovaciu hodinu.

E VOKÁCIA ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Presmerovanie motivácie žiakov na ochorenia.
Nasledujúce otázky môžu byť pre žiakov náročné a predpokladajme, že nebudú poznať odpoveď. Preto im zadajte úlohu.
Môžu to urobiť aj doma a prezentovať výsledok na nasledujúcej hodine, ale ak majú učebnice a prístup na internet, urobia
to rýchlo.
Otázky:
Poznáte niektoré ochorenia živočíchov alebo človeka, ktorých pôvodcami sú prvoky?
Kto je prenášačom týchto ochorení na človeka príp. iné živočíchy?
Akým spôsobom môžeme predchádzať týmto ochoreniam?
Sú všetky prvoky nebezpečné?
Aký je ich význam v prírode?

Pokračujte nasledujúcou úlohou:
Úloha 4: Zistiť pomocou internetu (učebnice), ktoré ochorenia spôsobujú prvoky
Ideálne je, ak žiaci priamo na hodine hľadajú odpovede na zadané otázky. V prípade nejasností sa môžu poradiť.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 15 MIN .):
Zámer: samostatne vyhľadávať dôveryhodné zdravotnícke odborné informácie.
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Žiaci pomocou internetových zdrojov alebo učebníc biológie zistia a zapíšu do pracovných zošitov čo najviac chorôb
spôsobených prvokmi, pôvodcov týchto chorôb a príp. ich prenášača na človeka. Pracujú v 3-4 členných skupinách.

R EFLEXIA ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Zdieľanie výsledkov a diskusia.
Žiaci oboznámia s výsledkami zistení svojich spolužiakov, skupiny svoje poznatky vzájomne doplňujú. Diskutujte so žiakmi,
vyjadrite sa k dôveryhodnosti zdrojov a získaných informácií, prípadne žiakom doplňte ďalšie informácie.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Postup je vhodný aj na 2 samostatné vyučovacie jednotky. Prvú časť (pozorovanie prvokov) je možné realizovať aj
v 2. ročníku gymnázia ako praktické cvičenie, druhú časť metodiky, zameranú na ochorenia už v 1. ročníku gymnázia
pri téme prvoky alebo s úpravami pri téme zameranej na vzťahy medzi organizmami – parazitizmus.
2. Metodiku je možné zaradiť aj pri opakovaní a prehĺbení poznatkov na seminári z biológie pre 3. a 4. ročník gymnázií,
prípadne praktických cvičeniach či opakovaní učiva na stredných odborných školách.
3. Navrhovaná časová dotácia bola väčšinou vyhovujúca. Niektorí učitelia však navrhujú realizovať prvú časť metodiky
na 2 vyučovacích hodinách a zamerať sa na ochorenia spôsobené prvokmi až na ďalšej, tretej vyučovacej hodine.
Časová náročnosť úloh však súvisí so zručnosťami žiakov pri mikroskopovaní a zaznamenaní pozorovaní a tiež
prípravy materiálu pre pozorovanie.
4. Pozorovanie meňavky a euglény môže byť ťažšie realizovateľné. Úlohy je možné doplniť, prípadne čiastočne
nahradiť pozorovaním trvalých preparátov (napr. dierkavce, mrežovce, farebné črievičky a meňavky)
a videozáznamov, napr.:
Dumy.cz: LP Pozorování trepky. In You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=qhUYgmHuAlM,

[on-line]

6.2.2019,

cit.

20.8.2020,

dostupné

z

Morris Kemp: Amoeba eats paramecia (Amoeba´s lunch). In You Tube [on-line] 25.5.2016, cit. 20.8.2020, dostupné
z https://www.youtube.com/watch?v=mv6Ehv06mXY,
TheMicrobiology09: Euglena viridis – BF, DIC microscope 400x. In You Tube [on-line] 22.5.2011, cit. 20.8.2020,
dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=4MlR3dKfXmc.

A LTERNATÍVY METODIKY
Spomenuté v bodoch 1 – 3 v postrehoch a zisteniach z výučby (pozri vyššie).

Z DROJE
1. Dumy.cz: LP Pozorování trepky. In You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=qhUYgmHuAlM

[on-line]

6.2.2019,

cit.

20.8.2020,

dostupné

z

2. Morris Kemp: Amoeba eats paramecia (Amoeba´s lunch). In You Tube [on-line] 25.5.2016, cit. 20.8.2020, dostupné
z https://www.youtube.com/watch?v=mv6Ehv06mXY
3. TheMicrobiology09: Euglena viridis – BF, DIC microscope 400x. In You Tube [on-line] 22.5.2011, cit. 20.8.2020,
dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=4MlR3dKfXmc
4. Planéta vedomostí:
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=bicikate_parazity_malaria_maly_hlistovec_och
orenia_ochorenie_parazit_paraziticke_pasomnice_velky_t_page3&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetave
domosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FPrvoky%252C1%252C0%252C0%252CPrvoky%2
52C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253DPrvoky&1
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J E DROŽDIE ŽIVÉ ?
Tematický celok / Téma
Mikrosvet/laboratórne cvičenia z biológie bunky

Mikroskopické huby (Micromycéty)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Charakterizovať mikroskopické huby z hľadiska
stavby, výživy a rozmnožovania
 Uviesť vybrané druhy mikroskopických húb
 Poznať základné ochorenia, ktoré spôsobujú
mikroskopické huby
 Vysvetliť význam mikroskopických húb v prírode
a pre človeka

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Navrhnúť pozorovanie/postup merania
 Predpovedať výsledok experimentu
 Pozorovať/merať
 Zovšeobecniť výsledky

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Opísať spôsoby výživy organizmov
 Vysvetliť pojem kvasenie a pučanie
 Vysvetliť význam kvasiniek
 Ovládať základy mikroskopovania a zhotovenia záznamu z pozorovania
Riešený didaktický problém
Experiment s kvasinkami pomôže žiakom pochopiť, že mikroskopické huby sú živými organizmami, ktorých
životné prejavy vieme nielen skúmať, ale aj významne využívať v oblasti priemyselných biotechnológií.
Mikroskopické huby totiž žiaci často chápu ako neživú časť prírody a neuvedomujú si ich životné prejavy.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
Podľa zvoleného variantu:
Variant 1:
 Droždie (približne 10 g), 2 Erlenmeyerove banky
(okalibrované skúmavky, kadičky), 2 balóny,
kryštálový cukor (1 kávová lyžička), špajdľa
Variant 2:
 Droždie, merací systém (Vernier, Coach a pod.),
senzor pre plynný oxid uhličitý, komora pre
experiment k senzoru alebo Erlenmeyerova
banka a vrecko
Variant 3:
 Mikroskop, podložné a krycie sklíčko
 Videozáznam (link v metodike)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Predikčná karta,
analýza záznamu z pozorovania.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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M IKROSKOPICKÉ HUBY (M IKROMYCÉTY )
Ú VOD
Učivo patrí do tematického celku so vzťahom k mikrobiológii a biotechnológiám, žiaci už majú vedomosti o nebunkových,
prokaryotických a eukaryotických autotrofných mikroorganizmoch. Téma mikroskopických húb nadväzuje aj na vedomosti
žiakov zo základnej školy (kvasinky, proces kvasenia, pučanie, plesne) a dopĺňa ich poznatky z mikroskopických húb, ktoré
tvoria najväčšiu časť ríše Fungi. Postup v metodike je vhodný aj pri tematickom celku Svet rastlín a húb/laboratórne cvičenia
z biológie rastlín a húb.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Zámer: nadviazať na vedomosti žiakov, motivovať ich výskumnou otázkou.
Žiaci sa už o mikroskopických hubách (kvasinkách) učili na základnej škole, mali by poznať rozmnožovanie kvasiniek pučaním
aj proces kvasenia. Hlavným zámerom úvodnej časti vyučovacej hodiny je preto nadviazať na tieto vedomosti. Pýtajte sa:
Otázka:
Žiaci, videli ste vykysnutý kvások? Čo predstavuje?
Žiaci pravdepodobne vedia, čo je vykysnutý kvások, buď z vlastnej skúsenosti, alebo zo základnej školy. Rozdajte žiakom
predikčnú kartu s otázkami, ktoré budú súčasťou diskusie so žiakmi. Povedzte žiakom, aby písali odpovede do predikčnej
karty. Pokračujte v riadenom rozhovore a rozvíjajte výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Prečo objem kvásku rastie?
Doplňujúce otázky:
Je to niečo živé? Ako by sme to mohli zistiť (dokázať)?
Z diskusie má vyplynúť, že kvások (droždie) obsahuje kvasinky, ktoré sú živé organizmy. Keďže jedným zo životných prejavov
organizmov je rast, za vhodných podmienok sa kvasinky rozmnožujú a kvások zväčšuje svoj objem.
Žiaci pravdepodobne navrhnú, že na overenie (dokázanie) svojich predpokladov potrebujú urobiť experiment.
Dajte žiakom priestor na premýšľanie, aby sami navrhli postup experimentu, žiakov usmerňujte otázkami. Žiakov zrejme
napadne, že môžu pozorovať nárast objemu droždia za určitých podmienok, alebo rozmnoženie kvasiniek pod mikroskopom.
Mohli by vedieť, že do kysnutého cesta sa pridáva napríklad kryštálový cukor alebo mlieko, aby kvások „narástol“.
Uskutočnite s asistenciou žiaka jednoduchý experiment s kvasinkami, ktorý spolu so žiakmi vyhodnoťte v závere vyučovacej
hodiny (fáza reflexie). Do 2 Erlenmeyerových baniek (prípadne kadičiek, skúmaviek) nalejte rovnaké množstvo vody (10 – 20
ml), pridajte rovnaké množstvo droždia (5-10 g) a do jednej skúmavky pridajte navyše asi 1 kávovú lyžičku kryštálového
cukru. Zmes v banke poriadne premiešajte špajdľou, sklenenou tyčinkou, prípadne lyžičkou. Fixou zaznačte výšku hladiny
zmesi v banke. Na Erlenmeyerove banky zhora pripevnite balóniky tak, aby z nich neunikal vzduch a položte ich na
najteplejšie miesto v triede, napr. na okno alebo radiátor (Obr. 1). Odčítajte čas. Oznámte žiakom, že k experimentu sa vrátite
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v závere vyučovania. V prípade dostupnosti meracieho systému, senzora pre oxid uhličitý a biokomory (možné nahradiť
napr. bankou a vreckom) uskutočnite meranie. Vhodné je realizovať oba prístupy, je možné žiakov rozdeliť aj do skupín.

Obr. 1 (A – D): Ukážka z videa znázorňujúceho experiment s kvasinkami, K. Šefčíková,
screenshot-y z videa zverejneného na YouTube, dostupného z https://youtu.be/aqsQvwZ9T4k
Obr. 1: A – B znázorňujú význam cukru pre kvasenie; obrázok A - začiatok pozorovania, B pozorovanie približne po 1 hodine
pri izbovej teplote, s vlažnou vodou na začiatku pokusu. Čas vo videu: od začiatku až do 1:40 min.
Obrázky C – D demonštrujú vplyv rôznych podmienok na priebeh kvasenia; kvasenie prebiehalo pri rovnakej teplote vody
pri izbovej teplote, C – stav na začiatku, D – približne po 45 minútach od začiatku pozorovania. Čas vo videu: od 1:43 min až
3:48 min.
Tab. 1: Zloženie zmesi v bankách pri experimente s kvasinkami vo videozázname
(Množstvo vody, cukru a droždia boli v daných prípadoch rovnaké.)
Banka s balónom

Voda

Droždie (zdroj kvasiniek)

Kryštáľový cukor

Ďalšia zložka

Zelený balón

+

+

+

-

Modrý balón

+

+

-

-

Modrý balón

-

+

+

mlieko

Červený balón

+

+

+

kyselina citrónová

Zelený balón

+

+

+

-

Obrázky A – B

Obrázky C – D
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Predikčná karta rozšírená o záznamy z pozorovania a záver:
Meno žiaka:
1.

Trieda:

Dátum:

Prečo objem kvásku rastie?

2.

Hypotéza:

Je to niečo živé?
Zaškrtni:
a) áno

b) nie

Bol tvoj predpoklad správny?
3. Ako by sme to mohli dokázať?
Navrhni postup:

4. Stručne zhrň výsledky experimentu:

5.

Zovšeobecni záver:

Poznámka:
Počas experimentu zapájajte všetkých žiakov otázkami na premýšľanie, napr. ak žiaci povedia, že pri kvasení vzniká oxid
uhličitý, pýtajte sa, ako by sme to vedeli dokázať, až potom žiakom ukážte balóniky a pýtajte sa, čo navrhujú.
Ak výsledok experimentu nebude zreteľný, sprostredkujte videozáznam, alebo obrázok vytvorený z videa (Obr. 1).
Link na videozáznam: https://youtu.be/aqsQvwZ9T4k. Experiment na videu znázorňuje navyše aj vplyv mlieka a kyseliny
citrónovej na kvasenie (kyselina citrónová vytvára pH, ktoré nie je vhodné pre rozmnožovanie kvasiniek, v dôsledku toho
hynú a kvasenie je inhibované alebo vôbec neprebieha).

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o mikroskopických hubách.
V tejto časti pokračujte bádateľským prístupom v sprístupňovanej téme. Mnoho ďalších informácií o mikroskopických
hubách žiaci vedia zo základnej školy, ale aj z bežného života, napr. pleseň na chlebe a pod. Vhodné je nadviazať na vedomosti
žiakov metódou brainstormingu.
Napíšte na tabuľu názov témy „Mikroskopické huby“ a spýtajte sa žiakov, aké pojmy (slovné spojenia) sa im spájajú s touto
témou. Pojmy a slovné spojenia píšte na tabuľu. Dôležité je, aby žiaci vymysleli čo najviac súvisiacich pojmov.
Nadviažte na brainstorming vyučovacou metódou a formou, ktorú si sami zvolíte. Sústreďte sa predovšetkým na: stavbu a
typy stielky mikroskopických húb, spôsob výživy a rozmnožovanie, ochorenia spôsobené niektorými druhmi mikroskopických
húb, význam v prírode a pre človeka, významných zástupcov.
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R EFLEXIA ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Vyhodnotiť experiment, pozorovať a zakresliť kvasinky, prehĺbiť získané poznatky.
Ak ste uskutočnili so žiakmi experiment s kvasinkami, veďte žiakov k zovšeobecneniu pozorovaní a vyvodeniu záverov.
Pripravte s asistenciou žiaka natívny preparát kvasiniek, prípadne ukážte žiakom záznam z pozorovania kvasiniek (Obr. 2).
Žiaci si zakreslia záznam z pozorovania a popíšu ho. Pre pozorovanie púčikov je veľmi vhodné použiť suché droždie.
Na záver zopakujte tému mikroskopických húb formou diskusie, môžete použiť pojmy z brainstormingu zo začiatku fázy
uvedomenia si významu.

Obr. 2: Kvasinky, A. Lešková

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pri experimente s kvasinkami je vhodné upozorniť žiakov na to, že pre minimalizovanie alebo vylúčenie chýb by sme
mali experiment zopakovať, prípadne urobiť hneď na začiatku viac opakovaní (väčšinou 3 opakovania).
Žiaci prejavili veľký záujem zapájať sa do aktivít, považovali to aj za spestrenie vyučovacieho procesu.
Zaujímavý bol postreh pri kvasení vína, že je potrebné dávať pozor, aby sa človek v miestnosti neudusil.
Pokus môžete rozšíriť o skúmanie vplyvu teploty na priebeh kvasenia a tiež použiť farbivo, aby bol výsledok lepšie
viditeľný.
Vďaka videozáznamu a jednoduchému pokusu, ktorý žiaci môžu realizovať aj doma, je tento postup vhodný aj pri
dištančnej výučbe. Žiaci môžu urobiť experiment sami doma, vytvoriť fotodokumentáciu a diskusiu ohľadom
výsledkov následne realizujete formou videokonferencie.
Vhodná je aj skupinová práca – každá skupina realizuje vlastný experiment.
V prípade využitia videozáznamu je dobré žiakov zapájať do diskusie, zastavovať video na miestach, kde je otázka.
Zaujímavý nápad: rozšíriť experiment o rôzne zdroje cukru (sladené nápoje) a rôznu teplotu vody, použiť prázdne
pivové fľaše - paralela medzi pivovou fľašou a kvasinkami, poukázať na význam kvasiniek pri výrobe piva.
Metodiku je možné rozšíriť o huby s plodnicami, využiť napr. aj o aplikáciu zameranú na huby.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Experiment s kvasinkami je aplikovateľný aj na laboratórnom cvičení alebo biologickom krúžku. Pokus môžete rozšíriť o viac
zmesí, v prípade dostupnosti meracieho systému Coach alebo Vernier môžu žiaci merať obsah vznikajúceho oxidu uhličitého
(CO2) a zostrojiť graf závislosti nárastu objemu zmesi a obsahu CO2. Alternatívou bez použitia meracieho systému by mohlo
byť odfotenie zmesi s kvasinkami a nafúknutými balónikmi a skúmanie závislosti medzi nárastom objemu kvásku a zväčšením
objemu balónika metódami analýzy obrazu.
Alternatívou je realizácia na 2 vyučovacích hodinách. Väčší časový priestor v tomto prípade umožňuje, aby žiaci realizovali
pokus v skupinách, mali dostatočný čas na pozorovanie plesne a pod. Žiaci môžu ešte pred samotnou vyučovacou hodinou,
alebo po nej skúmať rast plesne v rôznych podmienkach (teplo, vlhko, ...) a zhotovovať fotodokumentáciu.
Experiment s kvasinkami je vhodný aj na demonštráciu základných vlastností živých sústav – rast a rozmnožovanie (púčiky
pod mikroskopom, zväčšovanie objemu kvásku), kvasenie, vylučovanie oxidu uhličitého.

Z DROJE
Klaudia Šefčíková: Je droždie
https://youtu.be/aqsQvwZ9T4k

živé?.

In

YouTube

[on-line]

27.8.2019,

cit.

30.8.2019,

dostupné

z
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TEMATICKÝ CELOK:
SVET RASTLÍN A HÚB/LABORATÓRNE CVIČENIA
Z BIOLÓGIE RASTLÍN A HÚB
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M Á RASTLINA SVOJ KOMPAS ?
Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb/laboratórne cvičenia z biológie
rastlín a húb
Koreň (radix)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
• Vymenovať základné funkcie koreňa,
• Charakterizovať typy koreňových sústav cievnatých
rastlín
• Popísať anatomickú stavbu koreňa a pletivá
podieľajúce sa na jeho stavbe
• Vysvetliť funkciu koreňovej čiapočky
• Vymenovať aspoň 3 príklady metamorfózy koreňa

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 2. ročník gymnázia

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Navrhnúť pozorovanie, naplánovať postup,
 Predpovedať výsledok experimentu,
 Zovšeobecniť výsledky,
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať,
 Vypracovať formálnu správu/protokol o
výsledkoch

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Charakterizovať základné typy rastlinných pletív
 vysvetliť rozdiel medzi krycími pletivami nadzemných a podzemných častí rastliny
Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia chápať poznatky o morfológii a anatomickej stavbe koreňa v kontexte rastliny ako celku.
Metodika rozvíja logické uvažovanie žiakov, chápanie vzájomných vzťahov medzi morfológiou, anatomickou
stavbou a funkciou, ako aj chápanie funkcie jednotlivých pletív podieľajúcich sa na stave koreňa. Postup v
metodike rozvíja tiež bádateľské zručnosti a spôsobilosti žiakov, ako napr. navrhnúť, naplánovať a aj
realizovať vlastný postup experimentu pre overenie (potvrdenie) svojich hypotéz.
Žiaci sa totiž často učia poznatky o stavbe koreňa iba mechanicky a iba povrchne vnímajú spojitosť medzi
anatomickou stavbou a funkciou jednotlivých častí koreňa. Didaktický problém je riešený logickým myslením
žiakov, ktorí navrhujú a následne realizujú experiment dokazujúci, že korene rastú vždy smerom dole.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
• Nasmerované bádanie
• Frontálna forma

Príprava učiteľa a pomôcky
• Pracovné listy (nepovinné, príloha)
• Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
• Systém úloh vo fáze hodnotenia,
• Rozhovor,
• pozorovanie činností,
• rozbor pracovného listu a protokolu vrátane fotodokumentácie pozorovania.
Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD., PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
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K OREŇ
Ú VOD
Postup v metodike je navrhnutý tak, aby žiaci na základe poznatkov o koreni navrhli a realizovali experiment, ktorým dokážu,
že korene rastlín rastú smerom dole a na základe vlastných zistení podporených fotodokumentáciou zdôvodnia, prečo je to
tak. Téma je výrazne zameraná na bádateľský prístup a rozvoj prírodovednej gramotnosti.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: Zaujať pozornosť žiakov uvedením problému.
Skutočnosť, že klíčiace semienka ženú stonky vždy nahor a korene zásadne nadol, je taká triviálna, že sa nad ňou vôbec
nezamýšľame. Ale ako rastliny vedia, ktorým smerom je hore a ktorým dolu?
Pýtajte sa žiakov:
Motivačná otázka:
Ktorým smerom rastie koreň a ktorým stonka?
Žiaci zrejme povedia, že koreň rastie dole a stonka hore.
Pýtajte sa:
Výskumná otázka a postup prieskumu:
Ako rastlina vie, ktorým smerom je hore a ktorým dolu?
Rozvíjajte diskusiu so žiakmi:
Otázky:
Má rastlina svoj „kompas“?
Rastie koreň vždy smerom dole a stonka hore?
Ako by sme to vedeli zistiť (dokázať)?

Diskutujte so žiakmi aj pomocou ďalších otázok, smerujte ich k argumentácii svojich tvrdení. Pri kladení otázok si pomôžte
aj nižšie uvedeným textom:
Asi prvé by nám napadlo, že stonky sa prirodzene „ťahajú“ za svetlom vďaka svojim fotocitlivým receptorom. To,
samozrejme, platí, ale ak by svetlo bolo ich jediným navigačným signálom, ako by vedeli, ktorým smerom majú rásť v noci?
Nehovoriac už o semienku obvykle klíčiacom vo vlhkej tmavej pôde. V takom prípade by sme zase rast korienka smerom
nadol mohli pripísať, povedzme, kontaktu s mokrou zeminou. Ale vzdušné korene figovníka bengálskeho (Ficus
benghalensis) alebo červeného mangrovníka (Rhizophora mangle) vždy rastú smerom nadol, hoci klíčia zásadne aj
niekoľko metrov nad zemou. Rastliny teda evidentne musia disponovať orientačným systémom, ktorý im umožňuje vnímať
svoju polohu v priestore. A následne dokážu prispôsobiť svoj rast aktuálnym environmentálnym podmienkam, pričom
gravitácia je jedným z najdôležitejších vonkajších podnetov botanického sveta (Szolcsányi, 2016).
Ukážte žiakom aj obrázky (Obr. 1, v prezentácii, príloha) figovníka a mangrovníka podporujúce tvrdenie, že rastliny majú svoj
„orientačný systém“.
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Obr. 1: Vzdušné korene rastlín
vľavo a vpravo hore – korene figovníka bengálskeho (Ficus benghalensis) alebo červeného mangrovníka,
vľavo a vpravo dole – korene červeného mangrovníka (Rhizophora mangle)
Zdroje:
http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_PAO2196&res=640 http://www.atozpictures.com/ficus-benghalensis-pictures
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle#/media/File:Mangroves.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle#/media/File:Red_mangrove-everglades_natl_park.jpg

S KÚMANIE ( CCA 9 MIN .):
Zámer: Premýšľať nad výskumnou otázkou a možnosťami overenia (potvrdenia) hypotéz
Sprístupnite žiakom pracovné listy (Príloha v závere metodiky) v tlačenej verzii, alebo žiakom premietnite pracovný list,
prípadne zadajte žiakom jednotlivé úlohy z pracovného listu (žiaci budú písať do zošitov).
Nasleduje samostatná práca žiakov. Oboznámte žiakov, že budú pracovať vo dvojiciach (prípadne utvoria štvorice), aký majú
čas k dispozícii, čo bude ich cieľom. Každý žiak si samostatne zapisuje do pracovného listu/zošita.
Cieľom bude vypracovať úlohy zadané v pracovnom liste až po „Úloha 2“ (predmet ďalšej fázy vyučovacej hodiny): napísanie
hypotézy k výskumnej otázke, navrhnúť experiment pre overenie (potvrdenie hypotézy), naštudovať anatomickú stavbu
koreňa z učebnice (môže to žiakom pomôcť pri navrhnutí experimentu). Žiaci môžu používať učebnicu, nie však internet,
mobil a pod.

V YSVETLENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky z diskusie a štúdia žiakov.
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Zhrňte závery žiakov zo spoločnej diskusie, premýšľania, štúdia anatomickej stavby koreňa z učebnice. Cieľom je aj
zodpovedanie výskumnej otázky, vysvetlenie gravitropizmu, význam a funkciu koreňovej čiapočky. Diskutujte so žiakmi o
spojitosti medzi stavbou a funkciou, významom pletív jednotlivých častí koreňa.
Žiaci si schematicky načrtnú a popíšu anatomickú stavbu koreňa (Úloha 2 v pracovnom liste).
Ukážte žiakom Obr. 2 (pre žiakov 2. Obrázok v priloženej prezentácii, aj ako príloha metodiky v časti „Pomôcky pre učiteľa“)
zobrazujúci anatomickú stavbu koreňa jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín, snímok koreňovej čiapočky
pozorovanej pod mikroskopom.
Poznámka:
Obrázky znázorňujúce anatomickú stavbu koreňa môžete nájsť na adrese:
http://www.sciencephoto.com/search?subtype=keywords&searchstring=plant+root+anatomy&sort_results=&per_page=4
8&page=&previews=1&media_type=images&matchtype=fuzzy&license=M&license=F&people=yes&people=no&orientatio
n=all&closed=search_motion_filters&shot_audio=yes&shot_audio=no&shot_aspect_ratio=all&shot_speed=all&shot_type
=all&channel=all

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky.
Rozšírte vedomosti žiakov o ďalšie poznatky o koreni. Diskutujte so žiakmi, klaďte im otázky zamerané na rozvoj ich vlastného
premýšľania. Môžete tiež použiť výklad, prezentáciu, video a pod.
Zamerajte sa na: základné funkcie koreňa, charakterizáciu koreňových sústav cievnatých rastlín, metamorfózy koreňa.

H ODNOTENIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: prehĺbiť získané poznatky o koreni.
Pokračujte riešením úloh v pracovnom liste (príloha):
Úloha 3 (s obrázkom):
Doplň do obrázka časti koreňa dvojklíčnolistovej rastliny.
Zadajte žiakom domácu úlohu:
Úloha 4:
Zrealizuj experiment na overenie (potvrdenie) výskumnej otázky. Vypracuj protokol, ktorý popisuje postup, realizáciu,
výsledky pozorovania, ako aj ich interpretáciu. Súčasťou protokolu bude fotodokumentácia.

Upresnite žiakom podmienky, ktoré si sami určíte. Zvoľte si, či to bude povinná úloha pre všetkých žiakov, alebo dobrovoľná
úloha s možnosťou dobrej známky a pod. Dohodnite so žiakmi termín odovzdania protokolov (napr. o 3 týždne, 1 mesiac a
pod.), upozornite žiakov, že experiment bude trvať istý čas, preto je potrebné začať čo najskôr.
Zvoľte si tiež, či protokol vypracuje každý žiak samostatne, alebo v dvojiciach/trojiciach a pod. s tým, že každý odovzdá
samostatný protokol. Tiež žiakom oznámte, či budú protokoly známkované alebo inak hodnotené (napr. za výborné
protokoly môžu získať body navyše a pod.) a ak áno, na čo sa budete pri hodnotení zameriavať.
Protokoly môžu žiaci odovzdať aj v elektronickej verzii, žiaci môžu svoje pozorovania a závery prezentovať pred spolužiakmi.
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Príklady realizovaných experimentov
(Spracované podľa: Baer, H.- W.. (1968) Biologické pokusy ve škole, Státné pedagigické
nakladatelství, Praha)
Experiment 1: Geotropizmus I
Cieľ: Zistiť smer rastu stoniek a koreňov.
Doba: 14 dní
Pomôcky: kvetináč (ø 8 cm), kadička (600 ml), sklenený zvon, prevŕtaná zátka, sklenená
trubička (5 cm), drôtená sieťka, filtračný papier, záhradná pôda, 20 suchých obiliek ovsa
siateho (Avena sativa L.).
Postup: Kadičku vyložíme filtračným papierom a nalejeme do nej 200 ml vody. Kvetináč
naplníme až po okraj vlhkou, presiatou záhradnou pôdou a vysejeme do nej 20 obiliek ovsa. Kvetináč pokryjeme drôtenou
sieťkou a postavíme ju na kadičku s vodou otvorom dolu. Kadičku s kvetináčom prikryjeme skleneným zvonom. Pokusnú
súpravu postavíme na teplé a svetlé miesto. Po 14 dňoch pokus ukončíme a klíčne rastlinky z kvetináča vyberieme.
Pozorovanie: Po niekoľkých dňoch prerastajú korene klíčnych rastlín drôtenou sieťkou do vlhkého vzduchu. Stonky rastú n
naopak v pôde smerom nahor.
Záver: Smer rastu stoniek a koreňov nie sú určované vzduchom a pôdou, ale geotropizmom rastlín. Hlavná stonka je
negatívne geotropická, t.j. rastie zvisle nahor proti smeru zemskej príťažlivosti. Hlavný koreň je pozitívne geotropický, t.j.
rastie zvisle dolu v smere zemskej príťažlivosti.
Experiment 2: Geotropizmus II, význam koreňovej čiapočky
Cieľ: Zistiť význam koreňovej čiapočky pre geotropizmus rastlín.
Doba: 7 dní
Pomôcky: kvetináč, kadička (600 ml), sklenený zvon, gumička, žiletka, voda, filtračný papier, piliny, obväzová gáza, 10
suchých semien fazule šarlátovej (Phaseolus coccineus L.)
Postup: Do kvetináča s vlhkými pilinami dáme vyklíčiť 10 semien fazule. Kadičku vyložíme filtračným papierom, naplníme ju
do polovice vodou a zvrchu napneme obväzovú gázu, ktorú pripevníme gumičkou. Na napätú gázu položíme vodorovne 3
klíčiace semení s rovným, asi 3 cm dlhým korienkom. Trom rovnakým klíčiacim semenám odrežeme žiletkou špičku korienka
v dĺžke 2 až 3 cm a položíme ich tiež vodorovne na gázu. Kadičku prikryjeme skleneným zvonom.
Pozorovanie: Po 24 hodinách, ale viditeľnejšie po 48 hodinách sa korienky neporušených klíčnych rastlín ohnú dole a
prerastú gázu. Korene rastlín bez koreňovej špičky sa neohnú.
Záver: Korienky bez špičky sa geotropicky neohýbajú, korienky s neporušenou špičkou sa zreteľne ohýbajú dolu. Z toho je
možné usudzovať, že podnet zemskej príťažlivosti, ktorá podnecuje geotropický ohyb a rast koreňa, prijímajú len špičky
koreňov. Pre geotropický rast koreňa má teda význam koreňová čiapočka.
Poznámka k hodnoteniu:
Odporúčané je zadať túto domácu úlohu ako povinnú pre každého žiaka a ohodnotiť každý protokol, aspoň formálne. Žiaci
veľmi málo navrhujú vlastný experiment alebo uskutočňujú časovo náročnejšie a zdĺhavejšie pozorovanie a tak je tento typ
úlohy veľmi cenný pre rozvoj ich logického uvažovania. Postup, realizácia a vyhodnotenie experimentu rozvíja veľa rôznych
zručností žiaka, a tiež aj schopnosť komunikovať spolupracovať v skupine, ak žiaci nepracujú samostatne.
Podmienky hodnotenia si zvoľte dopredu. Vhodné je vychádzať z rôznych stupňov porozumenia. V prípade známok môžete
vychádzať z tohto návrhu, môžete si návrh upraviť:
Hodnotenie známkou:
5 – nesplnil zadanie, neodovzdal protokol,
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4 – nepresvedčivý protokol, pokus neurobil žiak sám alebo sa podľa vypracovania protokolu nepodieľal na spolupráci,
nerozumie experimentu a jeho výsledku a pod.,
3 – protokol s nízkym stupňom porozumenia, slabo interpretované pozorovanie,
2 – protokol so stredným stupňom porozumenia, lepšie interpretované pozorovanie, chýbajú niektoré informácie ,
1 – protokol odrážajúci vysoký stupeň porozumenia (spomenutie koreňovej čiapočky, ktorá sa podieľa na regulácii rastu
koreňa v smere zemskej príťažlivosti vďaka zrniečkam škrobu v jej bunkách), výsledky pozorovaní jasne a správne
interpretované, zovšeobecnené, splnené všetky časti protokolu vrátane fotodokumentácie, doplnené prípadne aj nákresom
a pod.
Keďže žiaci pracujú doma a môžu používať internet, fotodokumentácia a jej kvalita je dôkazom, že žiaci reálne navrhli postup,
realizovali experiment a čakali na pozorovanie potvrdzujúce alebo overujúce ich predpoklady. Žiaci môžu po svojom
experimente aj navrhnúť „vylepšenia“ postupov, optimalizáciu experimentu a pod.

Poznámka:
Po realizácii experimentov a odovzdaní protokolov so žiakmi aspoň v krátkosti zhrňte, k čomu dospeli, zovšeobecnite
výsledky pozorovaní, oceňte snahu, postupy žiakov, vyzdvihnite dobré nápady a pod. Takto napomôžete rozvíjať
prírodovedeckú gramotnosť a bádateľské zručnosti všetkých žiakov v triede.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodika je vhodná aj na seminár a tiež aj na realizáciou formou videokonferencie.

2.

Po realizácii experimentov je vhodné zaradiť krátku ukážku výsledkov žiakov. Fotodokumentácia experimentu žiakmi
je cenná pre hodnotenie zvládnutia danej úlohy.

3.

Realizácia experimentu žiakmi je síce náročnejšia, ale návrh experimentu a dlhodobejšie pozorovanie rozvíjajú málo
rozvíjané zručnosti na bežných hodinách. Žiaci sa učia aj z výsledkov a pozorovaní spolužiakov, ktorí svoje
navrhované a realizované experimenty predstavia.

4.

Experiment je vhodné realizovať a pozorovať rast koreňa v triede, zhotoviť fotodokumentáciu.

5.

Metodika núti žiakov rozmýšľať v širšom kontexte a uvažovať o príčinách. Taktiež tu dochádza k rozvoju medzi
predmetových vzťahov, rozvíja sa kreativita žiakov.

6.

Niektorí žiaci si zamieňajú morfológiu a anatómiu koreňa.

A LTERNATÍVY METODIKY
Realizácia na 2 vyučovacích hodinách s doplnením pozorovania trvalých alebo natívnych preparátov priečneho rezu
koreňom.

Z DROJE
Szolcsányi, P. (2016) Súkromný život molekúl, W Press, ISBN 978-80-89879-01-4, www.tyzden.sk
Baer, H.- W.. (1968) Biologické pokusy ve škole, Státné pedagigické nakladatelství, Praha
http://www.sciencephoto.com/search?subtype=keywords&searchstring=plant+root+anatomy&sort_results=&per_page=4
8&page=&previews=1&media_type=images&matchtype=fuzzy&license=M&license=F&people=yes&people=no&orientatio
n=all&closed=search_motion_filters&shot_audio=yes&shot_audio=no&shot_aspect_ratio=all&shot_speed=all&shot_type
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=all&channel=all http://www.sciencephoto.com/media/783205/view
http://www.sciencephoto.com/media/783202/view
http://www.sciencephoto.com/media/783220/view
http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_PAO2196&res=640
http://www.atozpictures.com/ficus-benghalensis-pictures
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle#/media/File:Mangroves.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle#/media/File:Red_mangrove-everglades_natl_park.jpg

P OMÔCKY PRE UČITEĽA

Obr. 2: Bunky koreňovej čiapočky pod mikroskopom, A. Lešková
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
Gravitropizmus
Vedci už dávno zistili, že keď rastliny otočíme „dolu hlavou“, síce pomaly, ale predsa len sa dokážu opäť „postaviť na
nohy“. Nadol visiacu stonku začnú jej predlžovaním ohýbať nahor, a naopak, dohora trčiaci korienok sa bude presne
rovnako stáčať nadol. Táto unikátna fytoschopnosť sa odborne nazýva gravitropizmus. Rastliny vďaka nemu nielenže
„vedia“, kedy sú horeznačky, ale taktiež vnímajú polohu svojich konárov a dokonca aj uhol, pod akým rastú voči zemi. Ale
ako?
Medzi prvými, ktorí prispeli k hlbšiemu pochopeniu (aj) tohto botanického fenoménu, boli (opäť) Charles Darwin a jeho
syn Francis. Koncom 19. storočia sformulovali hypotézu, že gravitačné fytoreceptory sa pravdepodobne nachádzajú na
samom konci koreňovej špičky. Otestovali ju tak, že klíčiacim semienkam fazule, hrachu a uhoriek postupne odstrihávali
končeky ich korienkov v rôznej dĺžke. Následne ich „poležiačky“ uložili na povrch mokrej pôdy a sledovali, či a ako budú
rásť. Zistili, že hoci sa po tejto operácii korienky ďalej predlžovali, neboli už schopné orientovať svoj rast smerom nadol
do pôdy. Dokonca stačilo amputovať len pol milimetra špičky korienka a rastliny definitívne stratili zmysel pre gravitáciu!
Darwinovci však prišli aj na to, že ak takto minimálne poškodený konček v priebehu pár dní dorástol, korienok opäť
nadobudol svoju orientačnú schopnosť a neomylne sa začal zavŕtavať do zeme. Navyše bolo zrejmé, že informácia o smere
gravitácie sa zo špičky prenášala do vyšších častí korienka, ktorý sa následne začal stáčať smerom nadol. Keďže rastliny
evidentne potrebujú kompletné špičky koreňov pre ich vnorenie sa do pôdy, môžeme sa analogicky domnievať, že zdravé
vrcholové výhonky budú na oplátku nevyhnutné pre rast stoniek smerom k oblohe. Nakoniec, samotní Darwinovci už
dávno ukázali, že odrezanie koncovej časti stonky spôsobí „oslepnutie“ rastliny, ktorá tým pádom stráca schopnosť ťahať
sa za svetlom. Avšak na prekvapenie, analogické poškodenie vrcholu výhonku nijako nebráni jeho ďalšiemu rastu nahor.
Inými slovami, „dekapitovaná“ rastlina si stále zachováva negatívny gravitropizmus. Znamená to teda, že korienky vnímajú
gravitáciu inak ako stonky?
Statolity
Mnohé nasvedčuje tomu, že zrejme áno. Súčasné experimenty s geneticky upravenými rastlinami – najčastejšie s
notoricky známou arábkovkou Thalovou – totiž ukázali, že gravitačné receptory stoniek sa nachádzajú v špeciálnych
bunkách obklopujúcich cievne zväzky (endoderm). Botanické mutanty, ktoré tieto bunky neobsahovali, síce prežívali, ale
ich stonky zároveň stratili schopnosť vnímať gravitáciu a nedokázali rásť výlučne nahor. Na rozdiel od korienkov, ktorým
bunky endodermu, samozrejme, chýbali tiež, ale v ich prípade to vôbec nevadilo a neomylne rástli smerom nadol, ako
keby ani neboli zmutované. Z týchto pozorovaní je zrejmé, že rastliny využívajú odlišné tkanivá na detekciu gravitácie vo
svojich nadzemných a podzemných častiach. Zatiaľ čo u korienkov je to ich špička, v stonkách sú to bunky endodermu.
Fajn, ale ako sa to deje?
Keď sa pozrieme na koreňovú špičku rastlín cez elektrónový mikroskop, odhalia sa nám fascinujúce štruktúry. Vnútorné
centrálne bunky tohto tkaniva (statocyty) obsahujú malé „kamienky“ nazývané statolity, ktoré sa vzhľadom na svoju
vyššiu hustotu a hmotnosť vždy nachádzajú v ich spodnej časti ako guľôčky na dne vrecúška. (Pre znalcov: statolity vyšších
rastlín sú známe aj pod názvom amyloplasty, ako modifikovaná forma chloroplastov, ktoré však namiesto zeleného
chlorofylu obsahujú biely škrob). Pokiaľ sa však korienok zrazu ocitne v inej ako vertikálnej polohe, ťažšie statolity sa v
jeho bunkách mechanicky pohnú a de facto sa skotúľajú na „nové“ dno. Hoci detaily ešte nie sú známe, táto ich
vnútrobunková mobilita spustí kaskádu biochemických reakcií, v dôsledku ktorých dochádza k asymetrickému predĺženiu
buniek príslušnej časti rastliny. Pri horizontálne umiestnenom korienku to značí, že jeho vrchné bunky sa budú predlžovať
rýchlejšie ako tie spodné, vďaka čomu sa začne zakrivovať smerom nadol. Nuž a presne rovnaký proces v bunkách
endodermu stoniek, akurát v opačnom garde, zabezpečí ich neomylný rast smerom nahor. Na základe týchto pozorovaní
sa botanici domnievajú, že práve statolity sú tými pravými gravitačnými fytoreceptormi. Ak je tomu naozaj tak, potom by
na zmenu orientácie rastu korienka alebo stonky vlastne stačilo „potriasť“ výlučne ich statolitmi – a rastlina by zrazu
nevedela, kde je hore a kde je dole. Ako to však urobiť?
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Jedným zo spôsobov je vystaviť bylinky silnému magnetickému poľu, ktoré simuluje gravitáciu. Jeho pôsobením prichádza
k posunutiu sa statolitov aj v prirodzene vertikálne rastúcich rastlinách, ako keby tie boli zrazu položené nabok. Vedci
zistili, že keď receptory v bunkách „postrčili“ doprava, korienok sa v pôde začal ohýbať tiež doprava. A keď sa statolity
„skotúľali“ na opačnú stranu, korienok ich svojím rastom opäť nasledoval. Nuž a to bol silný dôkaz v prospech testovanej
hypotézy. Zároveň z toho však vyplývalo, že v prípade absencie gravitácie budú statolity v bunkách asi „poletovať“ horedolu a rastlina tým pádom nebude vedieť, kde je „sever“. Ako to však overiť?
Celkom jednoducho, akurát bolo treba vziať rastliny na výlet do vesmíru. Astronauti na kozmickej stanici ISS už od roku
2000 uskutočňujú rozsiahle botanické experimenty, ktorých cieľom je sledovať vplyv bezváhového stavu na rast flóry. A
za ten čas zistili veľmi zaujímavé veci. Prvým prekvapením bolo, že napriek logickým predpokladom o nevyhnutnosti
gravitácie na správnu orientáciu rastu stoniek a korienkov, táto hypotéza sa nakoniec potvrdila len čiastočne. Osvetlené
stonky totiž rástli krásne nahor napriek tomu, že sa rastliny vznášali v stave beztiaže. Poukazovalo by to teda na
skutočnosť, že už samotné svetlo je dostatočným orientačným impulzom na vyvolanie gravitropizmu v stonkách. Na
druhej strane, korienky vesmírnych byliniek však už rástli inak, než v kontrolnej pozemskej skupine. Smerovali síce
vertikálne do pôdy, ale zďaleka nie len kolmo nadol. Už po pár dňoch sa ich korienky totiž začali stáčať nabok a prerastať
zeminu halabala. Navyše, kozmická flóra rástla oveľa, oveľa pomalšie než ich súkmeňovci na Zemi. Vyzerá to tak, že
gravitácia naozaj bude mať významný vplyv na rast a polohovú orientáciu rastlín, nebude to však asi jediný a nevyhnutný
impulz.
Propriocepcia
Čo je však na celej veci najfascinujúcejšie, je až zarážajúca podobnosť medzi botanickým gravitropizmom a ľudskou
polohovou orientáciou (propriocepcia). Ide o akýsi šiesty zmysel, vďaka ktorému aj so zaviazanými očami vieme, či práve
sedíme, ležíme alebo stojíme, taktiež umožňuje koordinovaný pohyb našich rúk a nôh. Bez propriocepcie by aj obyčajné
umývanie zubov bolo prakticky nemožné. Ako to však dokážeme?
Receptory, ktoré nám umožňujú vnímať našu polohu, máme (aj) vo vnútornom uchu. Nachádza sa v ňom labyrint
miniatúrnych kostených kanálikov, ktoré fungujú ako detektory rovnováhy. Ich vnútorný povrch je vystlaný vláskovými
bunkami, ktoré citlivo reagujú na dotyk tekutiny, ktorú kanáliky obsahujú. Stačí, že vztýčenú hlavu nakloníme na jednu
stranu, tekutina sa preleje z jedného kanálika do druhého, čo senzorické nervy okamžite zaregistrujú. Následne vyšlú
signál do mozgu, ktorý ho vyhodnotí ako zmenu polohy alebo rovnováhy. A keďže kanáliky vytvárajú trojdimenzionálnu
štruktúru navzájom kolmých rovín, my tak presne vieme, kde je „sever“.
Kanálikom v tejto dôležitej činnosti pomáha aj komôrka zvaná predsieň (vestibul), ktorá je tiež naplnená tekutinou a
obsahuje aj vláskové bunky. Navyše však obsahuje aj mikroskopické kryštáliky (otolity), ktoré vďaka gravitácii klesajú na
dno a zvyšujú tlak na senzorické bunky vestibulu. Mozog nás vzápätí informuje, či ležíme, rovno stojíme, alebo visíme
dole hlavou. Pričom práve tlak otolitov na nervy v rôznych častiach vestibulu nám umožňuje rozlišovať medzi „hore“ a
„dole“. Už je asi zrejmá tá úžasná podobnosť botanického gravitropizmu a humánnej propriocepcie. Tak, ako rastlinné
statolity pomáhajú stonkám a korienkom rozlišovať medzi smerom nahor a nadol, ľudské otolity umožňujú nášmu telu
udržiavať rovnováhu a orientovať sa v priestore. No nie je tá príroda fascinujúca?
Spracované podľa
Szolcsányi, P. (2016) Súkromný život molekúl, W Press, ISBN 978-80-89879-01-4, www.tyzden.sk
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K TO JE RÝCHLEJŠÍ ?
Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb
Stonka
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
 Vymenovať základné funkcie stonky
 Vymenovať rozdelenie rastlín podľa stonky
 Opísať morfológiu stonky
 Popísať anatomickú stavbu stonky
 Vymenovať aspoň 3 metamorfózy stonky
 Vysvetliť proces hrubnutia stonky
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť funkcie koreňa pre rastlinu
 Popísať anatomickú stavbu koreňa
 Zhotoviť fotodokumentáciu

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 2. ročník gymnázia
SOŠ
Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
 Navrhnúť pozorovanie/postup merania
 Predpovedať výsledok experimentu
 Pozorovať/merať
 Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne
postupy
 Zovšeobecniť výsledky

Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia chápať poznatky o morfológii a anatomickej stavbe stonky v kontexte rastliny ako celku. Metodika
rozvíja logické uvažovanie žiakov, chápanie vzájomných vzťahov medzi morfológiou, anatomickou stavbou a
funkciou, ako aj chápanie funkcie jednotlivých pletív podieľajúcich sa na stavbe stonky. Postup v metodike
rozvíja tiež bádateľské zručnosti a spôsobilosti žiakov, ako napr. navrhnúť, naplánovať a aj realizovať vlastný
postup experimentu pre overenie (potvrdenie) svojich hypotéz. Video s pokusom vysvetľujúcim rozvádzanie
vody zdrevnatenou stonkou pomáha žiakom pochopiť stavbu stonky a spojitosť medzi stavbou a funkciou. Žiaci
sa totiž často učia poznatky o stavbe stonky iba mechanicky a iba povrchne vnímajú spojitosť medzi
anatomickou stavbou a funkciou jednotlivých častí stonky.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Interaktívna demonštrácia
 Riadené bádanie
 Frontálna forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón)
 Počítač, projektor
 Videozáznam (link uvedený v metodike)
 Netýkavka (Impatiens sp.), prípadne iný druh
rastliny na demonštráciu transportu vody
stonkou
 Eozín alebo potravinové farbivo
 2 poháre vody
 2 rôzne hrubé slamky
 Erlenmeyerova banka alebo priesvitný pohár
 Vetvička bazy čiernej (Sambucus nigra L.)

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov





Systém úloh vo fáze vyhodnotenia,
predikčná karta k videozáznamu,
pojmová mapa (porovnanie/protiklady),
pozorovanie činností.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD
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S TONKA
Ú VOD
Téma Stonka rozvíja poznatky žiakov o stavbe rastlinného tela, nadväzuje na poznatky žiakov o koreni.
Metodiku je možné realizovať na bežnej hodine, ale pri rozšírení o mikroskopické pozorovanie buniek priečneho rezu
stonkou aj ako praktické cvičenie.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: Zaujať žiakov problematikou a výskumnou otázkou.
Otázky:
Odkiaľ prijímajú rastliny vodu?
Ktoré časti rastliny vodu potrebujú?
Ako sa voda dostáva do týchto častí?

Žiaci už majú poznatky o koreni a vedia, že rastliny prijímajú nielen vodu, ale aj iné, v nej rozpustené látky cez koreň,
potom stonku a následne do ďalších pletív. Podrobnejšie sa transportu vody a rozpustených látok budete venovať pri inej
téme (Vodný režim rastlín). Dôležité je, aby si žiaci uvedomili funkciu stonky aj vo vzťahu k transportu vody v rastline.
Urobte so žiakmi jednoduchý pokus. Povedzte žiakom, že si znázorníte rozvádzanie vody. Povedzte 2 žiakom, aby zhotovili
z experimentu fotodokumentáciu. Výsledok vyhodnoťte asi po 15 – 20 minútach.
Postup: Do Erlenmeyerovej banky nalejeme vodu a sfarbíme ju eozínom, alebo potravinovým farbivom. Do banky dáme
čerstvú vetvičku netýkavky (Impatiens sp.), ktorú odrežeme pod vodou, prípadne inú vhodnú rastlinu (napr. biely karafiát
a pod.).
Pozorovanie: Cievne zväzky netýkavky sa zafarbia načerveno, neskôr sa sfarbí aj hlavná žilka, potom aj postranné zväzky.
Záver: Voda a v nej rozpustené soli sú v rastline rozvádzané v jednotlivých cestách, ktoré sú po sfarbení vody viditeľné.
Keďže výsledok experimentu budú žiaci pozorovať až neskôr, pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Aký výsledok očakávate?
Čo tým podľa vás dokážeme?
Diskutujte so žiakmi. Žiaci by mali vysloviť predpoklad, že stonka rozvádza vodu a v nej rozpustené látky, čo budeme môcť
po čase pozorovať sfarbením.
Potom žiakom položte výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Čo ovplyvňuje transport látok stonkou?
Nechajte žiakom priestor na vyslovenie svojich predpokladov, ktoré si zapisujú do svojich zošitov.
Žiaci získajú odpoveď na svoju otázku riadeným bádaním.
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S KÚMANIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Hľadanie odpovede na výskumnú otázku riadeným bádaním, diskusia.
Žiaci vyslovia svoje predpoklady. Zrejme povedia, že rozvádzanie vody ovplyvňuje aj hrúbka stonky a jej stavba. Pýtajte sa
žiakov, zapájajte ich do diskusie:
Otázky:
Ako by sme to vedeli zistiť (dokázať)?
Čo navrhujete?
Prečo si to myslíte?

Ak na to žiaci neprídu sami, ukážte im 2 poháre s vodou s rovnakým objemom s 2 slamkami rôznej hrúbky. V pohároch
nemusí byť iba voda, ale napr. aj džús. Poháre podajte 2 žiakom, ktorí prídu k tabuli. Povedzte im, že ich úlohou bude vypiť
vodu po odštartovaní čo najrýchlejšie.
Opýtajte sa žiakov:
Otázky:
Kto bude rýchlejší?
Prečo?
Potom žiaci vypijú vodu z pohárov. Z pozorovania by malo vyplynúť, že hrúbka slamky ovplyvňuje rýchlosť, akou žiaci vodu
vypijú.
Pýtajte sa:
Otázky:
Čo sme zistili?
Ako to súvisí so stonkou?
Ako to súvislí s výskumnou otázkou?

Žiaci už zrejme budú poznať odpoveď na to, ako hrúbka stonky ovplyvňuje rozvádzanie vody v rastline. Potom žiakom
položte postupne otázky:
Otázky:
Celá stonka rozvádza v rastline vodu?
Ktorá časť stonky?

Nechajte žiakom priestor na vyjadrenie vlastných názorov. Potom žiakom premietnite obrázok zdrevnatenej stonky.
V krátkosti vysvetlite žiakom stavbu stonky, ukážte im kôru, dreň a drevo. Môžete im potom ukázať aj zdrevnatenú stonku,
napríklad stonku bazy čiernej, ktorá bola použitá vo videozázname, ktorý žiaci uvidia neskôr. Žiaci si tak môžu porovnať
stavbu stonky na obrázku a poprezerať si ju na reálnom príklade. Najlepšie je dať žiakom do skupín viac krátkych
narezaných stoniek bazy čiernej, aby si ich mohli prezrieť.
Potom žiakom rozdajte predikčné karty (sú aj v samostatnej prílohe na tlač vo worde):
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Predikčná karta:
Meno žiaka:
1.

Trieda:

Dátum:

Ktorá časť zdrevnatenej stonky rozvádza
vodu?

Bol tvoj predpoklad správny?
áno
2. Ako by sme to mohli zistiť?
Návrh:

nie

3. Čo ste zistili?

Pýtajte sa žiakov na 1. a 2. otázku v predikčnej karte. Žiaci nech si svoje predpoklady a návrh (experimentu, schematicky)
zaznačia do predikčných kariet.
Žiakom možno napadne pokus, ako by to vedeli experimentálne overiť. Odpoveď na túto otázku žiaci získajú
z experimentu v ďalšej časti hodiny, ktorý im učiteľ sprístupní formou videa.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Demonštrovať rozvádzanie vody v zdrevnatenej stonke drevom formou videa.
Vhodné je, aby ste žiakom ukázali vetvičku bazy čiernej. Pýtajte sa žiakov, aby na tejto zdrevnatenej stonke ukázali kôru,
drevo a dreň. Žiaci si to overia pomocou videozáznamu, ktorý žiakom ukážete v ďalšej časti hodiny. Časť vetvičky dajte
žiakom do skupín, aby si ju mohli prezerať počas pozerania videa.
Povedzte žiakom, že získate odpoveď na to, ktorá časť zdrevnatenej stonky vedie vodu, formou experimentu natočeného
na video.
Video znázorňuje experiment (Obr. 1), ktorý môžete so žiakmi realizovať s tým, že výsledok je viditeľný až po 24 hodinách.
Video je sprístupnené na You Tube cez link: https://youtu.be/M9YWQMjiebA (nie je vyhľadávateľné pomocou názvu,
preto si pripravte link).
Postup: Tri vetvičky bazy čiernej (Sambucus nigra L.) odrežeme pod vodou. Použijeme nôž a korkovrt na odstránenie
týchto častí:
1. vetvička: kôru a drevo do vzdialenosti 3 cm od reznej plochy,
2. vetvička: kôru a dreň,
3. vetvička: dreň a drevo.
Vetvičky postavíme do valcov. Do valcov strekneme striekačkou vodu tak, že dolné konce vetvičiek sú ponorené len tou
časťou, ktorá na nich zostala pri preparácii. V každom valci nalejeme na vodnú hladinu trochu oleja a označíme jej výšku.
Pozorovanie: Vetvičky, ktoré majú vo vode len kôru, poprípade dreň, za niekoľko hodín vädnú. Naopak, vetvička, ktorá je
vo vode ponorená drevom, zostane svieža. Vodná hladina v tomto valci klesá, v ostatných sa výška hladiny nemení.
Záver: Z pozorovania, že vädnú len vetvičky ponorené vo vode kôrou alebo dreňou, kým vetvička ponorená vo vode
drevom zostáva svieža, vyplýva, že voda je vedená iba drevom.
Po sprístupnení videa žiakom smerujte diskusiu k tomu, aby vyslovili zovšeobecňujúce závery.
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Pýtajte sa:
Otázky:
Čo sme zistili?
Čo to znamená?
Svoje pozorovania nech žiaci zaznačia do predikčných kariet. Potom nech sa vrátia k otázke 1 z predikčnej karty
a vyhodnotia, či bol ich predpoklad správny.

Obr. 2: Ukážka videa znázorňujúceho experiment so stonkou bazy čiernej, K. Šefčíková
Na ukážke vidno rôzne časti zdrevnatenej stonky ponorené do vody s olejom, a to: vľavo – dreň, stred – drevo, vpravo –
kôra. V prípade strednej vetvičky bazy bol viditeľný úbytok hladiny vody a stonka bola iba mierne zvädnutá oproti stonkám,
kde po odstránení častí bola vo vode ponorená dreň (vľavo) a kôra (vpravo).

ROZPRACOVANIE (CCA 20 MIN.):
Zámer: Vysvetliť funkciu stonky, morfologickú a anatomickú stavbu stonky, metamorfózy, sekundárne hrubnutie.
Sprístupnite žiakom ďalšie poznatky týkajúce sa stonky, používajte obrázky (napr. Obr. 2), schémy a pod. Môžete použiť
fotografie mikroskopických preparátov stonky:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/preparaty/velke/sekundarni_stonek/?C=S;O=A
Žiakov zapájajte do diskusie otázkami. Zamerajte sa na to, aby žiaci vedeli:
 Vymenovať základné funkcie stonky,
 Opísať morfológiu stonky,
 Popísať anatomickú stavbu stonky,
 Vymenovať aspoň 3 metamorfózy stonky,
 Vysvetliť hrubnutie stonky.
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Obr. 2:

Anatomická stavba stonky

Mikroskopický preparát. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/preparaty/velke/sekundarni_stonek/?C=S;O=A
Zdroj:
https://www.google.sk/search?q=stavba+stonky&tbm=isch&tbs=rimg:CeyDadJzo_1n2IjgqLS07GMmfQXx6MWdH1CUkt8ti
XmCSZpV6BE85lS5EzmgB70JpAKx3n240Ky8LJiONJz2ktbgRmyoSCSotLTsYyZ9BEaMKDNxdFS0KhIJfHoxZ0fUJSQRPwQSnN4Pt1UqEgm3y2JeYJJmlRFyiCwiRSAkICoSCXoETzmVLkTOEW9Xo8qZxdfuKhIJaAHvQmkArHcRHM4
BHA8AS9MqEgmfbjQrLwsmIxGjCgzcXRUtPioSCY0nPaS1uBGbEXKwdWethUq0&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiX0sXc9vaAhVIEVAKHTX1DrYQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=VgVwe3w1bKE36M:&imgrc=t8tiXmCSZpXSkM:

HODNOTENIE ( CCA 5 MIN.)
Zámer: Prehĺbiť vedomosti žiakov z vyučovacej hodiny, nájsť odpovede na otázky žiakov.
Diskutujte so žiakmi nad úlohami a ich vlastnými otázkami.
Úloha 1: Schematicky nakreslite anatomickú stavbu koreňa a stonky.
Úloha 2: Porovnajte, čo majú koreň a stonka spoločné a čím sa odlišujú.

V úlohe 2 nech žiaci nepíšu iba o podobnostiach a odlišnostiach v anatomickej stavbe, ale aj význame pre rastlinu, spôsobe
rastu a pod. Žiaci tieto podobnosti a odlišnosti môžu zapisovať do zošitov alebo do Pojmovej mapy
(porovnanie/protiklady):
V prípade záujmu a časových možností môžete zadať žiakom dobrovoľnú úlohu (nepovinné):
Dobrovoľná úloha
Úloha 3: Vysvetlite, ako sa odlišuje stavba stonky teplomilných, vlhkomilných, suchomilných rastlín, stonka bylín a stromov.
Svoje tvrdenie odôvodnite.
Pri tejto úlohe sa žiaci zamyslia nad vzťahom medzi prostredím a organizmami, v tomto prípade rastlinami. Stonka bylín je
dužinatá, kým stromy a kry (dreviny) majú drevnatú stonku. Stonka rastlín, ktoré rastú v chladných oblastiach je často
nízka, rastliny sú akoby prirastené k zemi, čo im pomáha prispôsobiť sa nízkym teplotám. Osobitnou skupinou je skupina
sukulentných rastlín – kaktusy, ktoré si tvoria rezervu vody práve v stonke. Povrch stonky kaktusov sa člení na rebrá alebo
bradavky rôzneho počtu a tvaru. Môžete so žiakmi diskutovať o ďalších prípadoch, ktoré poukazujú na prispôsobenie
stonky rastliny prostrediu, v ktorom žije.
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Pojmová mapa (porovnanie/protiklady):

Porovnajte: podobnosti
koreň

odlišnosti

stonka

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Na základe overovania metodiky odporúčame zvážiť časovú dotáciu. Môžete metodiku aplikovať aj na 2 vyučovacie
hodiny s tým, že zostane väčší priestor pre fázu rozpracovanie. Možnosťou je zahrnúť aj (mikroskopické) pozorovanie
priečneho rezu (zafarbenou) stonkou, prípadne pozorovanie trvalých preparátov rezu stonkou (alternatíva metodiky). Ak
sa rozhodnete metodiku realizovať na 1 vyučovacej hodine, môžete experiment v úvodnej časti vyučovacej hodiny, ktorý
znázorňuje rozvádzanie vody v rastline, skrátiť s tým, že ukážete žiakom čiastočný výsledok vopred realizovaného
experimentu.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je realizácia metodiky ako praktického cvičenia, v rámci ktorého môže byť zahrnuté aj mikroskopické
pozorovanie anatomickej stavby stonky (priečneho rezu).

Z DROJE
K. Šefčíková: Kto je rýchlejší. In You Tube [on-line]
https://www.youtube.com/watch?v=M9YWQMjiebA&feature=youtu.be

27.8.2019,

cit.

29.8.2019,

dostupné

z

https://www.google.sk/search?q=stavba+stonky&tbm=isch&tbs=rimg:CeyDadJzo_1n2IjgqLS07GMmfQXx6MWdH1CUkt8ti
XmCSZpV6BE85lS5EzmgB70JpAKx3n240Ky8LJiONJz2ktbgRmyoSCSotLTsYyZ9BEaMKDNxdFS0KhIJfHoxZ0fUJSQRPwQSnN4Pt1UqEgm3y2JeYJJmlRFyiCwiRSAkICoSCXoETzmVLkTOEW9Xo8qZxdfuKhIJaAHvQmkArHcRHM4
BHA8AS9MqEgmfbjQrLwsmIxGjCgzcXRUtPioSCY0nPaS1uBGbEXKwdWethUq0&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiX0sXc9vaAhVIEVAKHTX1DrYQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=VgVwe3w1bKE36M:&imgrc=t8tiXmCSZpXSkM:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/preparaty/velke/sekundarni_stonek/?C=S;O=A
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A KO RASTÚ LISTY ?
Tematický celok / Téma
Základné znaky, vlastnosti a prejavy živých sústav
List, morfológia a anatómia listu
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Rozpoznať bifaciálny a monofaciálny list
 Uviesť príklad rastliny s rovnobežnou, sperenou,
perovitou a dlaňovitou žilnatinou listu
 Určiť rastliny rastúce v okolí školy
 Pozorovať rast listov
 Opísať stavbu listu pomocou pojmov: kutikula,
pokožka, prieduch, cievny zväzok, parenchým

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/1 - 3 Gymnázium
ISCED3/1 SOŠ poľnohospodárskych smerov
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Abstrakcia (odstraňovať nepodstatné detaily)
 Vzory (vyhľadávať a využívať podobnosti)
 Zaznamenávať výsledky
 Formulovať nové otázky/problémy
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred
spolužiakmi

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Uviesť základné typy pletív
 Vysvetliť podstatu rastu rastlín z delivých pletív
 Zhotoviť fotografiu objektu z blízka
 Ovládať základy práce so skicárom a s textovým editorom
Riešený didaktický problém
Morfológia a anatómia rastlín tvoria základ pre porozumenie zložitej rastlinnej fyziológie. Tieto poznatky
na seba logicky nadväzujú: tvar, rozloženie a usporiadanie pletív listov sú určujúce pre efektivitu
fotosyntézy v rôznych klimatických podmienkach a biotopoch. Investícia do samostatnej práce žiakov s
rozvíjaním abstrakcie, porovnávaním vzorov a zapojením digitálnych technológií sa neskôr vráti.
Pri porovnávaní morfologických znakov listov niektorí už vytušia aj súvislosti tvaru a ekofyziologických
procesov, o ktorých vedia zatiaľ málo. Zrýchlený záznam klíčenia a rastu výhonku žiakov zaujme. Vďaka
záznamu časozbernou kamerou prestanú vnímať rastliny ako nezaujímavé a statické.
Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Interaktívna demonštrácia
 Riadené bádanie
 Práca v 2 a 4 členných skupinách
 Práca s učebnicou

 Živý materiál pre variant práce v triede:
vetvičky stromov a stonky bylín s rôznymi
listami, najmenej 10 pre každú štvoricu,
 Mobilné zariadenie s fotoaparátom (tablet,
smartfón),
 PC, projektor, wifi,
 Nástroj pre interaktívne hlasovanie,
 Časozberná kamera
 nainštalovaná mobilná aplikácia Pl@ntNet.
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Žiacke riešenia úloh v pracovnom liste

Autor: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
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L IST , MORFOLÓGIA A

ANATÓMIA LISTU

Ú VOD
Postup je vhodný pre gymnáziá aj pre stredné odborné školy, kde sa učí biológia ako základ pre odborné predmety
poľnohospodárskeho zamerania. Zaradenie do ročníka závisí od učebného plánu konkrétnej školy.
Hodina podľa rámca 5 E má dve časti. Prvá je venovaná morfológii, druhá anatómii listu. Fáza zapojenia, skúmania
a vysvetlenia sa opakuje v obidvoch častiach, rozpracovanie a hodnotenie je spoločné. Prvá časť sa dá realizovať aj
v areáli školy. Pracovať vonku je pre žiakov atraktívne, ale možnosti sú na každej škole iné.
Odporúčame postupovať tak, aby sa téma odučila na jednej vyučovacej hodine. Pri rozšírenej dotácii hodín môže
nasledovať pozorovanie listových pletív mikroskopom na praktickom cvičení, v tom prípade na cvičení budú žiaci
pozorovať aj modifikácie a metamorfózy listov. V opačnom prípade sa o nich môžete stručne zmieniť alebo zadajte
úlohu na doma. Môžete metamorfózam venovať samostatnú vyučovaciu jednotku v úvode k téme Kvet, pretože
reprodukčné orgány semenných rastlín sú listového pôvodu.

P RIEBEH VÝUČBY
Č ASŤ PRVÁ – M ORFOLÓGIA LISTU
Z APOJENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Sústrediť pozornosť žiakov na tvar listov a naladiť ich tým na tému, ktorou sa majú zaoberať.
Motivácia vo forme výskumnej otázky:
Začnite krátkou interaktívnou demonštráciou. Premietnite snímok s fotografiou rôznych rastlín s viditeľnými listami a
žilnatinou (príloha vo forme PPT prezentácie).

A

B
Obr. 1

Listy rôznych rastlín, koláž K. Kimáková

Rozhovoru nevenujte príliš veľa času, odpovede nie sú zložité. Z krátkeho dialógu učiteľa so žiakmi má vyplynúť:
A - Rastliny majú nielen rôzne veľké listy, ale ich listy sa líšia tvarom a členením. Listy niektorých rastlín majú rub a líc
(lipa, vinič), iné nie (tulipán alebo uvedú iné, napr. kosatec, konvalinka). Listy majú odlišné aj typy žilnatiny.
B - Listy rastlín sa líšia aj usporiadaním na stonke.
Otázky:
A - Aké rozdiely viete uviesť, ak porovnáte listy na obrázku?
B - Aké je postavenie listov na stonke vyobrazených rastlín?
Viete si spomenúť, aké rastliny rastú okolo školy?
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Niektorí žiaci si môžu pamätať niektoré stromy, kríky a byliny v areáli školy alebo pred školou, môžu povedať, že listy
trávy nemajú rub a líc a pod. Zapojenie dokončite výskumnou otázkou pre riadené bádanie:
Výskumná otázka:
Aké listy majú rastliny, ktoré nájdeme v okolí školy?
Môže odznieť aj návrh ísť von a presvedčiť sa na mieste. Ak je to možné, môžete zaradiť krátku vychádzku. Ak chcete,
aby žiaci pracovali v triede, rozdajte im reprezentatívny rastlinný materiál v dostatočnom množstve pre prácu skupín.
V zime môžete pracovať aj s listami izbových rastlín alebo s vopred pripravenými herbárovými položkami.

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Identifikovať vonkajšie znaky listov pozorovaním a porovnávaním ich tvaru a postavenia a zistenia zaznamenať
do pracovného listu.
Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním na základe pozorovania, ktoré zaznamenajú do
pracovných listov (príloha). Žiaci pracujú v štvorčlenných skupinách. Prácu si môžu aj rozdeliť, dvaja žiaci zo štvorice
majú vyplniť pracovný list č. 1 a dvaja pracovný list č. 2. potom ho spoja, ušetrí sa tým čas.
Poznámka:
Na záznam pozorovania sú určené dva pracovné listy s rôznym zameraním, aby si prácu mohli v skupine rozdeliť
a pracovať paralelne:
1. tvar listovej čepele, žilnatina, zložené listy, monofaciálny a bifaciálny list,
2. postavenie listov na stonke, monofaciálny a bifaciálny list.
Pre prácu bez tabletov alebo PC použite v prvej etape tlačenú formu PL, zdieľaný výstup nech žiaci vytvoria z domu.
Ak nedisponujú technikou na hodine, môžu listy do pracovných listov nalepiť lepiacou páskou a vkladanie obrázkov do
súboru bude úloha na doma. Ak pracujú žiaci s tabletmi/smartfónom je dobré mať vopred inštalovanú aplikáciu
PlantNet na určovanie rastlín.
Je možné organizovať aj troj- alebo päťčlennú skupinu. Oznámte im plánovaný čas trvania činnosti a sprístupnite
pracovné listy (príloha).
Každá skupina odovzdá jeden výsledný spojený pracovný list, najlepšie formou zdieľania súboru, spôsob si vopred
dohodnite podľa technických podmienok.

Činnosť žiakov, či už pracujú vonku alebo v triede, je rovnaká:
 nájdenie zodpovedajúcich rastlinných objektov,
 fotodokumentácia,
 vloženie fotografie/listu rastliny na správne miesto v pracovnom liste
Poznámka:
Výhodou práce vonku je, že nemusíte chystať živý materiál, žiaci sami hľadajú zodpovedajúce rastliny, zdrojom sú všetky
rastliny, ktoré rastú okolo. Nevýhodou je náročnejšie sledovanie práce skupín učiteľom, presun z triedy von a späť
vyžaduje extra čas. Ak vonku nemajú internet, nech najprv fotia rastliny, ktoré chcú použiť, určia ich po návrate v triede.
Výhodou práce v triede je, že vás nezaskočí zlé počasie a je časovo úspornejšia. Nevýhoda je, že zdroj rastlín je
obmedzený na učiteľom pripravený materiál.

Postupujte podľa vlastného rozhodnutia, kde sa skúmanie uskutoční:

142 / 527

Vonku: Štvorice hľadajú a fotografujú objekty na základe inštrukcií v pracovnom liste.
V triede: Štvorčlenné skupiny dostanú pripravený živý materiál. Aspoň 10 stoniek alebo vetvičiek, ktoré majú listy
s rôznym postavením a rôzny tvar listovej čepele. Dvaja žiaci zo štvorice majú mať pracovný list č. 1 a dvaja č. 2.
Ako v teréne, tak v triede, najprv môžu spolupracovať dvojice, ktoré majú zhodný pracovný list (č. 1 alebo č. 2).
Úloha 1:
Nájdite rastliny, ktoré majú žilnatinu/postavenie listov na stonke ako uvádza pracovný list.
Vyhotovte fotografiu, na ktorej bude daný znak viditeľný.

V YSVETLENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Upresniť informácie o nájdených rastlinách. Uvedomiť si pritom tvary a postavenie listov ich priraďovaním
k pojmom v pracovnom liste. Pri práci si pomáhať digitálnymi technológiami.
Ak žiaci pracovali vonku, vrátia sa do triedy, pretože budú potrebovať wifi pripojenie na internet. Ak majú vlastné
alebo wifi je aj v areáli školy, môžu pokračovať vonku.
Úloha 2:
Zistite, ako sa nazývajú rastliny, ktoré ste našli (mali k dispozícii v triede), vyfotografovali/nalepili do pracovných listov.
Poznámka:
Odporúčame použiť mobilnú aplikáciu Pl@ntNet. Zabezpečte, aby aplikácia už bola nainštalovaná pred hodinou na
tabletoch, ak budú žiaci používať tablety. Ak použijú vlastné smartfóny, dajte im názov aplikácie a nech si ju nainštalujú
vopred. Šetrí to čas. Práca s Pl@ntNet je jednoduchá, stačí odfotografovať rastlinu alebo vybrať z albumu fotiek hotovú
fotografiu a zvoliť z ponúkaných možností, že na fotografii je jej list.
Pre určenie druhu je nutné pripojenie na internet (wifi), preto žiaci najprv (vo fáze skúmania) len hľadajú a fotografujú
vytipované listy. Ale ak majú pripojenie, môžu úlohu 1 a 2 riešiť súčasne. V prípade, že žiaci pracujú pomalšie,
identifikáciu rastlín môžu dokončiť doma.
Upozornite žiakov, že aplikácia často ponúka viac možností, na základe porovnávania sa musia sami rozhodnúť, ktorá
rastlina je rovnaká s tou, ktorú odfotografovali.
Ak žiaci nemôžu použiť techniku, pracujú s klasickým atlasom rastlín, ktorý im dáte k dispozícii. Štúdiom vlastností
rastlín si overujú, či tvar a postavenie listov identifikovali správne. Učia sa pracovať s odbornou literatúrou, je to však
zdĺhavejšie, odporúčam iba v prípade, že počítate na tému s dvomi vyučovacími hodinami.
Názvy rastlín a svoje zistenia dopĺňajú žiaci v rámci skupiny do pracovného listu č. 1 a 2., prácu si môžu deliť alebo
pracovné listy spojiť.
Poznámka:
Ak žiakom aktivita trvala dlhšie, môžu dokument zdieľať a spoločne kompletizovať doma. Väčšinou to však stihnú do 10
minút.
Alternatíva: Ak nemôžu žiaci použiť mobilné zariadenie a fotografovať (napr. pre zákaz použiť vlastný telefón) a je
v škole možnosť skenovať živé listy priložené na hárok pracovného listu, dovoľte im to po vyučovaní.
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Č ASŤ DRUHÁ – A NATÓMIA LISTU
Z APOJENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Pozorovaním záznamu klíčenia a rastu zamerať pozornosť na dynamiku vývoja morfológie listov.
Použite interaktívnu demonštráciu, teraz pomocou zrýchleného digitálneho záznamu. Vyberte si jeden z filmov zo
zoznamu odkazov. Trvajú niekoľko desiatok sekúnd. Na YouTube môžete nájsť mnoho ďalších.
Video podcasty:
https://www.youtube.com/watch?v=U-L0Sjowy68 (strom)
https://www.youtube.com/watch?v=iZMjBO6A7AE (fazuľa)
https://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA (kukurica)
https://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM (hrach)
Pred premietnutím záznamu žiakom položte otázku:
Otázka:
Ako listy vznikajú?
Vypočujte si 2-3 odpovede žiakov na túto tému.
Predpokladané odpovede: klíčne listy rastú zo semien alebo listy vyrastajú zo stonky, rastú na vrchole stonky
z meristému, z púčikov a pod.
Zadajte úlohu 3. premietnite vybraný zrýchlený snímok, ktorý zachytáva klíčenie a rast rastliny.
Úloha 3:
Pozorne sledujte film a pokúste sa opísať vznik listu vlastnými slovami.
Všimnite si rozdiel medzi vyrastaním klíčnych listov a ostatných listov.
Očakáva sa, že žiaci spozorovali, že klíčne listy boli založené už v klíčku semena a ostatné listy sa zakladajú
a diferencujú z delivých buniek (meristémov) na vrchole stonky. Ak je potrebné, záznam im pustite znovu.

S KÚMANIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Opísať vývoj klíčiacej rastliny.
Zastavte film na vhodnom mieste, kde vidno mladý olistený bylinný výhonok. Skopírujte obrazovku (prt sc) a vo
vhodnom programe (napr. skicár) alebo na interaktívnej tabuli označte spoločne jej časti. Môžete použiť obrázok
fazule z prílohy.
Úloha 4:
Pozorujte výhonok a slovne opíšte, čo je na ňom viditeľné, označte čepeľ a žilnatinu listu.
Do obrázku doplňte popis častí mladej rastliny.
Očakáva sa, že žiaci identifikujú:
- základy listov na rastovom vrchole,
- vyvíjajúci sa pár listov a zvyšky klíčnych listov.
Iná možnosť: sprístupnite žiakom uložený obrázok výhonku pre stiahnutie. Do obrázku môžu žiaci vkladať textové
bloky s popisom a vložiť ho do pracovného listu alebo popísať obrázok priamo v textovom editore.
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V YSVETLENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Vybaviť si súvisiace poznatky o anatómii listu zo základnej školy a chýbajúce informácie doplniť – v rozhovore
alebo pomocou učebnice.
Premietnite alebo sprístupnite žiakom na stiahnutie snímok priečneho rezu bifaciálnym (A) a monofaciálnym (B) listom
(obrázky sú v prezentácii v prílohe).
Žiaci majú označiť pokožku monofaciálneho listu, ktorá sa nelíši na spodnej a vrchnej strane listu a parenchým. Na reze
monofaciálneho listu vidno v pokožke prieduch a časť cievnych zväzkov. Oceňte, ak ich žiaci spozorujú a označia.
Úloha 5:
Pozorujte fotografie priečneho rezu bifaciálnym a monofaciálnym listom a doplňte do obrázkov popis k pletivám.
Ak neviete niektorú časť pomenovať, vyhľadajte informáciu v učebnici. Vyhľadajte v učebnici, akú funkciu plnia
prieduchy.
Overte, či žiaci úlohy č. 4 a č. 5 zvládli. Spoločne korigujte prípadné chyby.

Obr. 2

Žiacky popis fotografií, priečny rez listom ľubovníka (bifaciálny list) a tulipánu (monofaciálny list), K. Kimáková

R OZPRACOVANIE ( CCA 2 MIN .):
Zámer: Preskúmať v otázky na konci učiva v učebnici a vybrať, na ktorú z nich by chceli najradšej odpovedať alebo
dozvedieť sa odpoveď.
Žiaci pracujú s učebnicou, ktorú používate. Na konci tém sú obvykle uvedené otázky a úlohy vyžadujúce uvažovanie.
Úlohou je nájsť odpoveď na najviac preferovanú otázku. Podľa náročnosti odpovede sa môže uskutočniť nájdenie
riešenia hneď v triede alebo doma.
Otázka :
Na ktorú z otázok uvedených v učebnici na konci témy by ste chceli zistiť odpoveď ?
Poznámka:
Na rýchle zistenie preferencií je možné použiť interaktívne hlasovanie. Odporúčame, aby sa hlasovanie často používalo
a vhodný nástroj bol bežne prístupný na každej hodine. Dá sa však hlasovať aj dvihnutím ruky alebo čísla a pod.
Ak vaši žiaci pracujú pomalšie, otázku môžu premyslieť doma a diskutovať o nich na začiatku nasledujúcej hodiny.
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H ODNOTENIE ( CCA 2 MIN .):
Zámer: Odhaliť a korigovať nesprávne predstavy žiakov.
Priebežne sledujte prácu žiakov v skupinách a upozornite ich, ak pri pozorovaní a zápise spravili faktografickú chybu.
Neopravujte chyby priamo, ale podnecujte žiakov, aby sami prišli na to, v čom spočíva ich omyl.

Poznámka:
Žiaci, ktorých zaujal zrýchlený záznam rastu rastlín, sa môžu pokúsiť doma amatérskymi prostriedkami (fotoaparát)
urobiť podobný záznam a sprístupniť ho spolužiakom. Ak je k dispozícii časozberná kamera, môžu pod vedením učiteľa
vyhotoviť záznam rastu výhonku v škole a zdieľať ho so spolužiakmi. Môžu porovnávať rast rôznych druhov rastlín a ich
listov. Výsledok predstavia formou zdieľania a krátko ho prezentujú na začiatku nasledujúcej hodiny.

Zopakujte v akej forme a akým spôsobom majú skupiny vyplnené pracovné listy zdieľať.
Na ďalšej hodine sa vráťte k úlohám, ktoré mali žiaci v jednotlivých skupinách dokončiť doma - ak také zostali a spoločne s triedou korigujte prípadné chyby.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Niektorí žiaci zamieňali zložený list a postavenie listov na stonke.
2. Dobré skúsenosti sú so spoluprácou žiakov, vzájomne sa kontrolovali a komentovali riešenia spolužiakov.
3. V zimnom období sa osvedčili aj herbárové položky namiesto živých rastlín.
4. Ak plánujete, aby žiaci súbory odovzdávali na hodine, nech prinesú k smartfónom kábliky, bezkontaktne sa
súbory prenášajú pomaly.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
Video podcasty:
1.
2.
3.
4.

Milan Ďurica: Ako vyrastie strom In: You Tube [on-line] cit. 6.7.2020, dostupné z
https://www.youtube.com/watch?v=U-L0Sjowy68
David Marvin: Lima Bean Time Lapse In: You Tube [on-line] 22. 3. 2014, cit. 6.7.2020, dostupné z
https://www.youtube.com/watch?v=iZMjBO6A7AE
Mindlaps: Time lapse fast growing corn, roots and leaves growing In: You Tube [on-line] 18. 3. 2007, cit.
6.7.2020, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA
Mortek: Time Lapse of Pea Shoot / Root Growth In: You Tube [on-line] 22. 3. 2010, cit. 6.7.2020, dostupné z
https://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM
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A KO VZNIKLI KVETY ?
Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb
Generatívne rastlinné orgány – kvet
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Opísať anatomickú stavbu kvetu
 Vysvetliť podobnosti medzi anatomickou stavbou
listov a kvetov
 Objasniť evolučné prepojenie medzi listami a kvetmi

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania
 Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami
 Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať základné informácie o rastlinných pletivách
 Poznať základy mikroskopovania a prípravu natívneho preparátu
Riešený didaktický problém
Anatomická a morfologická stavba rastlinných orgánov, je kľúčová pre systematické zaradenie rastlín do
systému. Často krát sa stáva, že študenti nevidia prepojenie informácií a učivá sa učia izolovane. Žiaci si
neuvedomujú podobnosť v stavbe pletív, či podobnosť v usporiadaní pletív na listoch a kvetoch. Práve tento
problém je riešený mikroskopickým pozorovaním epidermy z listov a kvetov a hľadaním ich podobností.
Dôležité je uvedomenie si prítomnosti pokožkových útvarov nielen na listoch, ale aj na kvetoch.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Práca vo dvojiciach

Príprava učiteľa a pomôcky
 Mikroskop
 Pomôcky na mikroskopovanie
 Rastlinný materiál – tulipán
 Počítač s prístupom na internet
 Návrh laboratórneho protokolu pre žiakov
(Príloha)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Minútový lístok,
 laboratórny protokol.
Autor: RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.

147 / 527

G ENERATÍVNE RASTLINNÉ ORGÁNY – KVET
Ú VOD
Navrhnutá metodika a bádateľská aktivita, môže byť aplikovaná buď ako motivačný vstup pri preberaní nového učiva,
napr. rastlinné pletivá (riadené bádanie), stavba kvetu, alebo ako praktické/laboratórne cvičenie so zameraním na
anatomickú pitvu tulipánu. Aj v tomto prípade metodika ponúka viacero možností. Pitva tulipánu zameraná na potvrdenie
znakov 1 a 2-klíčnolistových rastlín alebo orientácia úloh len na potvrdenie hypotézy. Téma je súčasťou tematického celku
Biológia rastlín.
Metodika obsahuje mikroskopické zábery prieduchov listov a kvetov, aby bola realizovateľná aj online formou. Učiteľ môže
žiakom do kamery demonštrovať ako pripraviť preparáty a pokiaľ škola vlastní digitálny mikroskop môžu pozorovať
prieduchy v reálnom čase. Pokiaľ školy takúto možnosť nemajú v metodike sa nachádzajú obrázky, ktoré som zhotovila
z mikroskopovania. Nevýhodou je, že žiaci samotní prídu o „wau“ moment z vlastného pozorovania.
Metodika primárne vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a spĺňa jeho požiadavky z hľadiska obsahového a
výkonového štandardu. Metodika je vhodná pre gymnáziá, ale aj pre stredné školy, kde sa učí biológia ako základ pre
odborné predmety.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením výskumných otázok, na ktoré žiaci odpovedajú na základe doterajších vedomostí.
Učiteľ má možnosť položiť žiakom otázky a vyvolať tak diskusiu alebo môže použiť minútový lístok. O odpovediach
z minútového lístka učiteľ diskutuje v triede.
Motivácia vo forme otázok
Otázky:
Ako sa nazýva pokožka nadzemných orgánov rastliny?
Vymenujte niektoré pokožkové útvary.

Otázka:
Aká je stavba prieduchov?
Výskumné otázky:
Nachádzajú sa prieduchy na kvetoch?
Je možné pozorovať zelený chlorofyl v červenom kvete tulipánu?
Otázka:
Akým experimentom by sme potvrdili, že sú kvety listového pôvodu?

Odpovede na otázky zrejme vyvolajú diskusiu žiakov. Môže padnúť niekoľko, aj rôznych, odpovedí. Nechajte žiakom čas na
premýšľanie, aby oni sami hľadali a našli riešenie na otázky vlastným bádaním.
Analýzou minútových lístkov/kariet predpokladov a po diskusii môže učiteľ nadobudnúť pocit, že študenti prijímajú hotové
informácie a nezamýšľajú sa nad nimi, nehľadajú súvislosti v stavbe listov a kvetov. Výsledkom diskusie je stanovenie
hypotézy.
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Meno:
Trieda:
Dátum:
1. Ako sa nazýva pokožka nadzemných orgánov rastliny?

2.

3.

4.

Odpoveď:
Uveďte 3 pokožkové útvary
Odpoveď:
Nachádzajú sa prieduchy na kvetoch?
a. áno
b. nie
Bol môj predpoklad správny?
Ako sa nazýva zelené farbivo v listoch?
Odpoveď:

5.

Nachádza sa chlorofyl aj na červených lupeňoch
tulipánu?
a. Áno
b. nie
Bol môj predpoklad správny?

Obr. 1 Minútový lístok/karta predpokladov s otázkami pre úvodné zapojenie

Predpokladaná hypotéza:
Kvety sú listového pôvodu.
Veľmi pravdepodobne žiaci navrhnú experiment, resp. mikroskopické pozorovanie pokožky listov a kvetov, ktoré potvrdí,
resp. vyvráti stanovenú hypotézu.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Experimentálne potvrdiť alebo vyvrátiť stanovenú hypotézu.
V prílohe nájdete návrh laboratórneho protokolu s úlohami na mikroskopovanie a pozorovanie prieduchov pokožky listov
a kvetov. Protokol obsahuje aj potrebné pomôcky a postup práce.
Realizácia experimentu a diskusia o výsledkoch pozorovania má podnietiť v žiakoch uvedomenie si, že pokiaľ sa na
všetkých nadzemných orgánoch rastliny nachádza pokožka epidermis a jej súčasťou sú rôzne pokožkové útvary, ako napr.
prieduchy, tak sú logicky aj na okvetných lístkoch tulipánu.
Ďalší dôležitý fakt na uvedomenie pre žiakov je, že zelené farbivo chlorofyl je súčasťou prieduchov, takže ich môžeme pri
mikroskopickom pozorovaní nájsť aj na okvetných lístkoch červeného tulipánu.

Úlohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Príprava natívneho preparátu z pokožky listov tulipánu.
Príprava natívneho preparátu z okvetného lístka tulipánu (je potrebné stiahnuť pokožku aj s časťou pletiva).
Mikroskopické pozorovanie.
Zakreslenie a výpočet zväčšenia.
Umytie sklíčok a poriadok na pracovnom stole.
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R EFLEXIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Analyzovať a vyhodnotiť pozorovanie a následne aj stanovenú hypotézu.
Vlastným pozorovaním a zážitkom z mikroskopovania si žiaci uvedomia vzájomné podobnosti a potvrdia stanovenú
hypotézu. Je naozaj možné pozorovať množstvo výrazných zelených prieduchov aj na červenom lupienku tulipánu. Pri
väčšom zväčšení si žiaci zopakujú aj stavbu prieduchov s dobre pozorovateľnou prieduchovou štrbinou.
Vyvodené závery z pozorovania svedčia o tom, že kvety sú naozaj listového pôvodu, že je možné nájsť zelený chlorofyl aj
vo farebných korunných lupienkoch. Žiaci nech nezabudnú v minútovom lístku vyhodnotiť či ich predpoklady boli správne.
V závere by žiaci mohli navrhnúť aj alternatívy k červenému tulipánu, ako napr. fialka, lupienky ruží a pod.
Na závere je možné rozviesť diskusiu aj smerom, či by sme dokázali ovplyvniť otváranie a zatváranie prieduchov
v laboratórnych podmienkach. Táto otázka veľmi pekne dotvára možnosti prepojenia súvislostí medzi učivom o rastlinných
pletivách, stavbe listov s procesom fotosyntézy, transpirácie a výmene dýchacích plynov. Odpoveď na otázku je áno,
pretože otváranie a zatváranie prieduchov je viazané na intenzitu fotosyntézy, takže umiestnením rastliny do tmy, by sme
spôsobili zatvorenie prieduchov. Rovnako pokiaľ by sme rezaný tulipán vybrali z nádoby s vodou a chvíľku by sme počkali,
prieduchy sa zatvoria, pretože sa tak rastlina chráni pred stratou vody, ktorá je výsledkom transpirácie.
Zábery s mikroskopovania:
List:

Obr. 2 Prieduchy na pokožke listu

Obr. 3

Prieduchy na pokožke listu

(100 - násobné zväčšenie, M. Prokaiová)

(400 - násobné zväčšenie, záber digitálnou kamerou, M. Prokaiová)

Obr. 4 Prieduch na pokožke listu
(400 - násobné zväčšenie, záber digitálnou kamerou, M. Prokaiová)
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Kvety:

Obr. 5 Pokožka tulipánu s prieduchmi

Obr. 6 Prieduch

(40 - násobné zväčšenie, M. Prokaiová)

(1000 - násobné zväčšenie, M. Prokaiová)

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.
2.

3.
4.
5.

Metodiku je možné využiť pri vyučovaní biológie vo viacerých ročníkoch a vhodne dopĺňa časovo-tematický plán.
Vzhľadom na overovanie metodiky počas dištančného vzdelávania je vyhodnotenie časovej dotácie rôzne.
V prípade ak vyučujúci použil iba obrázky alebo sprostredkované mikroskopovanie a žiaci nepripravovali preparát
samostatne na realizáciu metodiky postačovala 1 vyučovacia hodina. Ak pracovali žiaci samostatne je potrebné
vyhradiť si 2 vyučovacie jednotky.
Na základe postrehov kolegov metodika umožňuje splnenie stanovených cieľov a riešený didaktický problém
žiakov zaujal a dostavil sa očakávaný „wau efekt“ z pozorovania.
Žiaci riešili úlohy so záujmom a veľmi pozitívne ocenili generátor kvetných vzorcov
Pre efektívnejšie overenie metodiky dopĺňame ešte videá, ktoré sa zameriavajú na fungovanie prieduchov
a stavbu kvetu:
https://www.youtube.com/watch?v=IlmgFYmbAUg
https://www.youtube.com/watch?v=qukFlRnwmDc

A LTERNATÍVY METODIKY
Metodika je navrhnutá na laboratórne cvičenie v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.
V prípade 2-hodinového laboratórneho cvičenie je možné použiť rozšírenú verziu o mikroskopické pozorovanie cievnych
zväzkov v stonke tulipánu, umiestnenie prieduchov na listoch a následné určenie monofaciálneho alebo bifaciálneho listu,
pozorovanie žilnatiny na listoch. Všetky spomínané znaky sú dôležité pre systematické zaradenie rastliny (trieda 1klíčnolistové, resp. 2-kíčnolistové rastliny).
Ďalšia alternatíva rozširuje pôvodnú verziu o precvičovanie kvetných vzorcov a kvetných diagramov. Žiaci by na základe
vedomostí z vyučovacej hodiny mali dokázať určiť kvetný vzorec priamo zo živej rastliny. Na precvičenie kvetných vzorcov
alebo kvetných diagramov rôznych rastlín slúži voľne dostupný program: Generátor kvetných vzorcov.
http://kvetnidiagram.8u.cz/index.php.
Návod na používanie programu nájdete na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=jS_00n82oWs&feature=emb_logo
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Program obsahuje krátku nápovedu ku kvetným diagramom a video s vysvetlením ako postupovať. Učiteľ má možnosť
pripraviť si diagramy vopred alebo postupovať pri tvorbe online v reálnom čase. Pre lepšiu názornosť je možné
v diagramoch farebne rozlíšiť kalich a korunu v prípade rozlíšených kvetných obalov, alebo použiť iba farebné okvetné
lupienky. Generátor ponúka aj možnosti, ktoré sú nad rámec učiva o kvetných diagramoch na gymnáziách, preto si učiteľ
sám určí do akej hĺbky chce program využiť.

Obr. 7 Generátor kvetných diagramov - nápoveda

Obr. 8 Generátor kvetných diagramov – pracovná plocha

Z DROJE
http://kvetnidiagram.8u.cz/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=jS_00n82oWs&feature=emb_logo
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M AJÚ MACHORASTY STRES ?
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Svet rastlín a húb
Laboratórne cvičenia z biológie rastlín a húb
ISCED 3 / 1. ročník
Machorasty
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Charakterizovať machorasty z hľadiska stavby,
 Formulovať hypotézu
fylogenézy, rozšírenia a významu v ekosystéme
 Pozorovať / merať
 Identifikovať vybrané druhy machorastov
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
pomocou kľúča na určovanie rastlín
 Transformovať výsledky do štandardných foriem
 Rozlíšiť gametofyt a sporofyt
(napr. tabuľky, grafy)
 Vymenovať biotické a abiotické faktory
 Zovšeobecniť výsledky
vyvolávajúce stres u rastlín
 Vysvetliť, ako ovplyvňuje obsah vody v pletivách
ich schopnosť prijímať vodu / Zistiť, ako ovplyvňuje
rôzna koncentrácia látok v prostredí príjem vody
bunkou
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Charakterizovať mokrade, ich typy mokradí a vysvetliť ich význam
 Porovnať riasy a vyššie rastliny
 Charakterizovať výtrusné rastliny
 Vysvetliť na príklade rodozmenu a objasniť jej princíp
Riešený didaktický problém
Mnohí žiaci si myslia, že všetky rastliny majú kvety a rozmnožujú sa semenami, a preto machy nepovažujú za
rastliny a je pre nich ťažké oceniť evolučnú históriu rastlín všeobecne. Často majú mylnú predstavu, že mokrý
mach je klzký, a preto je chôdza po ňom nebezpečná.
Bunková stena a cytoplazmatická membrána sú často označované ako bariéry bunky, ktoré ju chránia pred
vonkajším prostredím. Žiaci si preto môžu myslieť, že ani voda a v nej rozpustené látky nemôžu prechádzať
z prostredia do bunky a naopak.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Riadené bádanie
 Rôzne druhy machorastov (podľa dostupnosti),
mach (napr. rašelinník močiarny, ploník
 Skupinová forma (3 − 4 žiaci v skupine)
borievkový, merík vlnkatý), stopky, váhy,
destilovaná voda, 2M roztok NaCl, kadičky (2ks),
papierové utierky
 Pracovný list (Príloha), pero
 Kľúč na určovanie rastlín (podľa dostupnosti),
príp. PlantNet - aplikácia na určovanie rastlín
 Alternatíva: mikroskopy, podložné a krycie
sklíčka, pinzeta, destilovaná voda, 2M roztok
NaCl, kvapkadlo
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Analýza výstupov práce žiakov (pracovný list).

Autori: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Michael Fuchs
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M ACHORASTY
Ú VOD
Metodika je zameraná na tematický celok Svet rastlín a húb/laboratórne cvičenia z biológie rastlín a húb, ktorý je podľa
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu zaradený do obsahu vzdelávania žiakov v 1. ročníku gymnázií (ISCED 3A).
Tento tematický celok sa zameriava na oboznámenie žiakov s morfologickými znakmi rastlín a húb, ich adaptáciami na
prostredie, hospodárskym a farmakologickým významom rastlín, húb a lišajníkov. Pripravená metodika sa zameriava na
charakteristiku machorastov z hľadiska stavby, fylogenézy, rozšírenia a významu v ekosystéme, rozdiely medzi gametofytom
a sporofytom.

P RIEBEH VÝUČBY
V rámci metodiky je využitý Model 5E.

Z APOJENIE ( CCA 7 MIN .):
Cieľom úvodnej úlohy vyučovacej hodiny je zapojenie žiakov prostredníctvom pozorovania prírodného materiálu (napr.
rašelinník močiarny, ploník borievkový alebo merík vlnkatý) a aktualizácia už získaných vedomostí o machorastoch
a rodozmene.
Úloha 7:
Pozorujte stavbu tela machu a porovnajte ju so stavbou tela nižších rastlín. S využitím kľúča na určovanie rastlín určte druh
vybraného machorastu.

Svoje zistenia z pozorovania stavby tela machu žiaci zaznamenajú do prvej úlohy pracovného listu.
Z rozhovoru učiteľa a žiakov by malo vyplynúť, že:


machorasty predstavujú samostatné oddelenie výtrusných cievnatých rastlín,



machorasty majú najdokonalejšiu stavbu tela spomedzi výtrusných cievnatých rastlín,



existujú rozdiely v stavbe tela medzi nižšími rastlinami a machorastmi,



telo machorastov tvorí lupeňovitá (pečeňovky) alebo pletivová stielka (machy),



diferencovaná stielka machu je tvorená pakorienkami, pabyľkou a palístkami,



pri machorastoch rozlišujeme gametofyt (diferencovaná stielka) a sporofyt (stopka s výtrusnicou),



machorasty sú jedinou žijúcou skupinou vyšších rastlín, kde je gametofyt prevládajúcou generáciou nad
sporofytom,



vďaka pomerne krátkemu životnému cyklu môžu rýchlejšie reagovať na zmeny vonkajších podmienok, sú teda
prispôsobivejšie ako väčšina iných suchozemských rastlín,



jednou z funkcií machorastov v prírode je zadržiavanie vody, ich bunky sú schopné nasávať vodu.

S KÚMANIE ( CCA 28 MIN .):
V tejto časti vyučovacej hodiny využijeme bádanie zamerané na makroskopické pozorovanie schopnosti machorastov
prijímať vodu. Prostredníctvom realizovaného experimentu žiaci zistia, či koncentrácia látok v prostredí ovplyvňuje
schopnosť machorastov prijímať vodu. Pred začiatkom experimentu učiteľ kladie žiakom otázky, ktoré sa zameriavajú na už
získané vedomosti o príjme a výdaji látok do bunky:
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Ktoré typy pasívneho transportu v bunke rozlišujeme? Aký je medzi nimi rozdiel?



Ktoré osmotické hodnoty prostredia rozlišujeme?



Ktoré štruktúry bunky regulujú príjem a výdaj látok do a z bunky?

Z rozhovoru učiteľa so žiakmi by malo vyplynúť, že príjem vody do buniek machov sa uskutočňuje cez bunkové povrchy,
ktoré oddeľujú bunku od vonkajšieho prostredia. Značný význam v tomto príjme má cytoplazmatická membrána, ktorá je
polopriepustná, selektívne prepúšťa potrebné látky z a do bunky. Pasívny transport sa uskutočňuje na báze difúzie a osmózy
a nevyžaduje spotrebu energie. Osmóza predstavuje transport rozpúšťadla (vody) cez cytoplazmatickú membránu. Voda na
základe fyzikálnych zákonov prechádza z miesta nižšej koncentrácie rozpustenej látky do miesta s vyššou koncentráciou cez
polopriepustnú membránu. Tento proces je jednosmerný, to znamená, že bunka môže vodu osmoticky nasávať alebo strácať
na základe toho, aký je rozdiel v koncentrácii roztoku v bunke a vo vonkajšom prostredí.
Učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli nad tým, ako osmotické hodnoty prostredia môžu ovplyvňovať príjem vody do buniek
machov (problémová úloha). Žiaci pracujú v skupinách (3 – 4 žiaci v skupine), diskutujú o výskumných predpokladoch,
formulujú hypotézu a riešia jednotlivé zadania pracovného listu.
Problémová úloha:
Ovplyvňuje rôzna koncentrácia látok v prostredí schopnosť machov prijímať vodu?
Úlohy 2. – 6:
Sformulujte hypotézu závislosti príjmu vody machom od charakteru prostredia.
Navrhnite postup experimentu na overenie stanovenej hypotézy.
Navrhnite spôsob zaznamenávania zmeny hmotnosti machu v priebehu času.
Skonštruujte tabuľku na zaznamenávanie čiastkových výsledkov experimentu.
Zostrojte graf zo získaných údajov.
Poznámka:
V tejto fáze vyučovacej hodiny učiteľ žiakom sprístupni postupnosť inštrukcií a parciálnych úloh, ktoré majú vyriešiť. Učiteľ
formulácie žiackych hypotéz nijako nekomentuje a ani nenavrhuje ich úpravu. Je dôležité, aby sa žiaci sami presvedčili
o platnosti svojich tvrdení. V prípade, že žiaci majú problémy s formuláciou hypotéz, môžu zaznamenať len svoje výskumné
predpoklady.
Pre realizáciu experimentu je vhodné zvoliť rašelinník močiarny (Sphagnum palustre) alebo merík vlnkatý (Mnium
undulatum), ktoré sa vyskytujú v zamokrenom prostredí. Tieto machy si učiteľ, prípadne žiaci zabezpečia niekoľko dní pred
vyučovacou hodinou. Niektoré druhy machov je možné zakúpiť aj v predajniach s dekoračnými predmetmi. Machy 3 − 4 dni
pred experimentom nezavlažujeme vodou.

Možné hypotézy žiakov:


Hmotnosť machu bude vyššia po ponorení do hypotonického prostredia ako po ponorení do hypertonického
prostredia.



Hmotnosť machu bude vyššia po ponorení do hypertonického prostredia ako po ponorení do hypotonického
prostredia.

Predpokladaný návrh žiackeho experimentu:
1.

Pripravený mach rozdelíme do dvoch výskumných vzoriek.

2.

Zistíme hmotnosť oboch vzoriek machu pred začiatkom experimentu. Hmotnosť zaznamenáme do tabuľky.

3.

Jednu vzorku machu ponoríme do hypotonického prostredia (destilovaná voda) a druhú do hypertonického
prostredia (2M roztok chloridu sodného).
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4.

Po 5 minútach obe vzorky vyberieme z roztokov, osušíme ich povrch od prebytočného roztoku a odvážime.
Údaje zaznamenáme do tabuľky.

5.

Po odvážení vrátime vzorky machu do roztokov a váženie znovu opakujeme po piatich minútach. Údaje
z váženia zaznamenávame do tabuľky.

Poznámka:
Experiment je možné realizovať s viacerými druhmi machorastov súčasne (napr. merík vlnkatý, rašelinník močiarny, ploník
borievkový) a na základe údajov z váženia žiaci môžu zistiť, či existujú medzi danými druhmi rozdiely v schopnosti prijímať
vodu.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Prostredníctvom realizácie experimentu žiaci zistia, že schopnosť machu prijímať vodu je daná prostredím, v ktorom sa
nachádza. Zároveň môžu pozorovať zmeny na hmotnosti skúmanej vzorky machorastu v závislosti od typu roztoku, v ktorom
bola ponorená.
Na základe zaznamenaných údajov a vedomostí z realizácie experimentu žiaci zistia, či došlo k potvrdeniu alebo zamietnutiu
sformulovanej hypotézy. V rámci tejto fázy učiteľ poskytne žiakom priestor na diskusiu a vyzve ich, aby vlastnými slovami
sformulovali závery, ku ktorým dospeli. Učiteľ žiacke odpovede doplní o odbornú terminológiu.
Z diskusie a vysvetľovania učiteľa by malo vyplynúť, že:


Príjem a výdaj látok patrí medzi základné životné procesy bunky. Transport látok sa uskutočňuje cez bunkové
povrchy, ktoré oddeľujú bunku od vonkajšieho prostredia. Veľký význam v tejto komunikácii má cytoplazmatická
membrána, ktorá je polopriepustná, selektívne prepúšťa potrebné látky z a do bunky.



Pasívny transport predstavuje prenos biomolekúl atómovej alebo nízkomolekulárnej povahy cez biomembrány bez
spotreby energie. Je to proces závislý od koncentračného gradientu. Zaraďujeme sem difúziu a osmózu.



Hypotonické prostredie je charakterizované nižšou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc ako má bunka. Bunka
v hypotonickom prostredí prijíma vodu, čím zväčšuje svoj objem. Rastlinná bunka dokáže do istej miery zvýšenému
turgoru odolať, ale ak je pôsobenie dlhotrvajúce, praská.



Hypertonické prostredie má vyššiu koncentráciu osmoticky aktívnych častíc ako bunka. Bunka v tomto prípade
stráca vodu, čím zmenšuje svoj objem.



V hypertonickom prostredí bunka machu stráca vodu a teda sa bude jej hmotnosť postupne znižovať.



V hypotonickom prostredí bunka machu nasáva vodu, zväčšuje svoj objem a teda jej hmotnosť sa postupne zvyšuje.



Všetky machorasty majú určitú toleranciu voči zmenám v prostredí.



Rastliny sú počas svojho života vystavené premenlivým podmienkam vonkajšieho prostredia, a preto sú
prispôsobené na vykonávanie svojich životne dôležitých funkcií za pomerne veľkého kolísanie vonkajších faktorov.
Ak je však rozmedzie kolísania faktora prekročené, hovoríme potom o týchto faktoroch ako o stresových, ktoré
môžu nepriaznivo ovplyvniť život organizmu. Medzi abiotické faktory vyvolávajúce stres patria napríklad sucho,
zmeny teplôt, salinita pôd alebo prítomnosť ťažkých kovov v pôdach, atď. Biotické stresory sú reprezentované
hlavne škodcami (huby, baktérie, vírusy, hmyz), antropogénnymi činiteľmi (zásahmi človeka), bylinožravcami a pod.



V bunkách je obvykle udržiavaný stály turgor (približne 0,6 MPa) a za normálnych podmienok je koncentrácia látok
v bunke vyššia ako v okolitom prostredí. Pomocou transportných systémov vstupujú dovnútra bunky rôzne látky a
s nimi preniká aj voda. Ak je koncentračný gradient narušený vyšším množstvom osmoticky aktívnych látok mimo
bunky, nastáva osmotický stres.



V priebehu osmotického stresu dochádza k zvýšeniu tekutosti membrán a k zmenám v zložení fosfolipidov.

156 / 527

Poznámka:
Učiteľ žiakov upozorní na skutočnosť, že dlhodobé vystavenie machorastu prostrediu, ktoré nie je preň vhodné, vedie
k poškodeniu jeho buniek. Následkom toho bunky nedokážu zabezpečiť svoju funkciu, čo v konečnom dôsledku vedie
k odumretiu celého machorastu.
Dôležité v rámci tejto fázy je, aby vysvetľovaniu zo strany učiteľa predchádzala sumarizácia žiackych vedomostí získaných pri
realizácii praktickej aktivity.

R OZPRACOVANIE ( CCA 5 MIN .):
V priebehu vyučovacej hodiny sa žiaci zaoberali problematikou príjmu vody u machorastov.
Učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli nad tým, ako machorasty prijímajú vodu z okolitého prostredia. Cieľom je, aby žiaci
dospeli k tomu, že machorasty nemajú pravé vodivé pletivá, ich kutikula je veľmi jemná, prípadne chýba, vodu a v nej
rozpustené látky prijímajú všetkými bunkami stielky (poikilohydrické organizmy). Rast machorastov v hustých trsoch
zabezpečuje ochranu pred stratou vody a pomáha pri jej transporte. Schopnosť machorastov prijímať vodu ale závisí aj od
prostredia, v ktorom sa vyskytujú.
Úloha 7:
Ako machorasty prijímajú vodu z okolitého prostredia?

Počas diskusie učiteľ vyzve žiakov, aby si prezreli pripravené vzorky niekoľkých druhov machorastov (podľa dostupnosti).
Učiteľ upozorní žiakov, že typ stielky sa medzi jednotlivými druhmi machorastov môže odlišovať, čo v konečnom dôsledku
ovplyvňuje aj ich schopnosť prijímať vodu.
Druhá úloha sa zameriava na zodpovedanie otázky vplyvu prostredia na machorasty. Zámerom úlohy je, aby si žiaci
uvedomili, že prostredie predstavuje limitujúci faktor existencie machorastov. Machorasty predstavujú významné
bioindikátory, ktoré reagujú aj na menšie zmeny v svojom životnom prostredí. Pri formulácii odpovede na túto otázku by sa
žiaci mali opierať o svoje zistenia z realizovaného experimentu.
Úloha 8:
Aký vplyv má prostredie na príjem vody u machorastov?

V súvislosti s druhou úlohou môže učiteľ žiakom poskytnúť informáciu o tom, že medzi bioindikátory, ktoré sa používajú na
veľkoplošné sledovanie kumulácie škodlivín v jednotlivých orgánoch, na základe čoho možno určiť rozsah kontaminácie v
skúmanom území, patria nie len machorasty, ale aj ihličnaté i listnaté dreviny, lišajníky, drevokazné huby, prípadne iné
jednoklíčne a dvojklíčne rastliny.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
V záverečnej časti vyučovacej hodiny žiaci zostavia graf na základe nameraných údajov. Svoje výsledky vzájomne
porovnávajú s cieľom uvedomenia si vplyvu prostredia na schopnosť machorastov prijímať vodu. Žiaci porovnajú svoju
hypotézu s výsledkami experimentu a sformulujú jeho záver.
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Úloha 9: Do grafu zaznamenajte krivku závislosti hmotnosti machorastov od času v hypotonickom a hypertonickom
prostredí. Na základe vytvoreného grafu sformulujte záver experimentu.

Poznámka
Zostrojené grafy žiakov sa môžu vzájomne líšiť v závislosti od toho, akú váhu mala výskumná vzorka machorastov na začiatku
experimentu. Podstatné ale je, aby žiaci dospeli k výsledku, že schopnosť machorastov prijímať vodu závisí od prostredia,
v ktorom sa nachádzajú.
V prípade dostatku času učiteľ môže so žiakmi diskutovať o význame machorastov v ekosystéme a ich využití v prospech
človeka.

A LTERNATÍVY METODIKY
V rámci experimentovania môžeme využiť alternatívu, pri ktorej žiaci pozorujú plazmolýzu buniek machu meríka vlnkatého.
Úlohou žiakov je zistiť ako vyzerajú bunky machu za normálnych podmienok a či u buniek nastane nejaká zmena, keď sa
napríklad merík vlnkatý ponorí do roztoku chloridu sodného. Na základe stanoveného cieľa bádania žiak formuluje výskumnú
otázku, na ktorú nadväzujú hypotézy. Hypotézy žiaci overujú pomocou experimentu. Postup experimentu si zostavujú sami.
Počas realizácie experimentu si žiaci zakresľujú bunky meríka v hypotonickom prostredí (destilovaná voda) a bunky v
hypertonickom prostredí (2M roztok chloridu sodného). Pinzetou oddelia lístok od tela meríka. Položia ho do kvapky 2M
roztoku NaCl na podložnom sklíčku a prikryjú ho krycím sklíčkom. Zmeny na bunkovej úrovni pozorujú pod mikroskopom.
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K TO JE PICHĽAVEJŠÍ ?
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Svet rastlín a húb
ISCED 3 / 1., 3.ročník (1 – 2 hodiny, praktické
Borovicorasty – Ihličnany
pozorovanie, praktické cvičenie)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Opísať základnú stavbu tela dreviny
 Formulovať otázku/problém
 Rozlíšiť jednotlivé ihličnaté stromy a kríky na
 Manipulovať s pomôckami /softvérom
základe charakteristických znakov
 Pozorovať/merať
 Určiť názov ihličnatého stromu a kríka podľa šišky
 Zaznamenať výsledky pozorovania a merania
a ihličia
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
 Uviesť význam ihličnatých stromov
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Uviesť príklady základných ihličnatých drevín
 Pozorovať prírodniny mikroskopom alebo stereolupou
 Ovládať prácu s tabletom a aplikáciou PlantNet
 Vyhľadávať informácie na internete alebo v odbornej literatúre
Riešený didaktický problém
Študenti vymenujú ihličnaté stromy a kríky, no nevedia priradiť názov ku konkrétnej ukážke stromu alebo kríku
(prírodnine). Podľa znakov ihličia a šišiek sa žiaci naučia poznávať ihličnaté dreviny. Majú možnosť navzájom
porovnávať jednotlivé konáre stromov a kríkov, dĺžku ihličia a šišky. Jednotlivé znaky porovnávajú so svojimi
vnemami, pozorovaním ihličia pod mikroskopom (stereolupou), prípadne s využitím aplikácie PlantNet.
Jednotlivé zistené znaky porovnávajú s odbornou literatúrou, a tak vyvodzujú závery.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Diskusia
 Riadené bádanie
 Pozorovanie a práca s mikroskopom (stereolupou)
 Skupinová forma (študenti pracujú v 2 členných
skupinách)
 Práca s odbornou literatúrou

Príprava učiteľa a pomôcky
 Prírodniny – konáre a šišky (šiškovité bobule,
semenné bobule) – jedľa biela, smrek obyčajný,
smrek pichľavý, borovica lesná, borovica čierna,
smrekovec opadavý, borievka obyčajná, tis
obyčajný, (prípadne iné podľa zváženia
pedagóga a možností školy aj iné prírodniny),
pravítko
 Mikroskop a pomôcky na prácu s mikroskopom
alebo stereolupa
 Odborná literatúra
 Karty so znakmi ihličnatých drevín (Príloha)
 Pracovný list (Príloha, s/bez odpovedí)
 PC a internet (nepovinné)
 Tablety a s aplikáciou PlantNet
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Pozorovanie práce žiakov,
vyplnený pracovný list,
nástroj formatívneho hodnotenia – predikčná karta,

Autor: PaedDr. Alena Greňová
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B OROVICORASTY - IHLIČNANY
Ú VOD
Táto téma plynule nadväzuje na systém rastlín prebraný v danom ročníku. Prostredníctvom praktického pozorovania
a zisťovanie znakov nahosemenných rastlín sa študenti učia prakticky poznávať jednotlivé druhy Borovicorastov. Téma je
vhodná na doplnenie, prípadne vysvetľovanie nového učiva, no je možné ju využiť aj na laboratórnu prácu, prípadne
praktické cvičenia z biológie.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Nadviazať otázkami na vedomosti, ktoré už žiaci majú z predošlých hodín.
-

Ako sa rozmnožujú listnaté stromy?

-

Ako sa rozmnožujú ihličnaté stromy?

-

V čom je medzi nahosemennými a krytosemennými rastlinami rozdiel?

-

Vymenujte nahosemenné rastliny ktoré poznáte?

Učiteľ študentom rozdá predikčnú kartu, kde študenti vyplnia iba úvodnú časť.

Predikčná karta
Pred prebraním
učiva
Pra vdi vý
výrok

Nepra vdi vý
výrok

Meno žiaka:
Borovicorasty

trieda:
Po prebraní
učiva
Pra vdi vý
výrok

nepra vdi vý
výrok

Najpichľavejšie ihličie má smrek.
Po jedľou nájdeme celú šišku.
Borovice majú ihličie všetky po 2 ks v
brachyblaste.
Jedovatý ker alebo strom je tis
obyčajný.
Smrek má plytké korene.
Oriešky borovice limbovej sú jedlé.
Jedľa nie je citlivá na znečistenie.
Jediný opadavý ihličnatý strom na
jeseň je smrekovec opadavý.
Najdlhšie ihličie má borovica lesná.
Najkratšie ihličie má borievka
obyčajná.
"Strieborná jedľa" je druh smreka.
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U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25 MIN .):
Výskumná otázka:
Ako by ste vedeli odlíšiť jednotlivé nahosemenné rastliny navzájom od seba?
Je možné podľa tvaru listov a plodov, prípadne kvetov rozlíšiť jednotlivé krytosemenné dreviny?
Ktoré znaky by ste si všímali pri identifikácií nahosemenných rastlín?

Žiaci navrhujú hypotézy – ako sa dajú dreviny od seba odlíšiť. Nechajte žiakov navrhnúť spôsoby zisťovania a potvrdenia
svojich hypotéz.
Žiaci po úvodnej diskusii začínajú pracovať v dvojčlenných skupinách na úvodnom určovaní drevín – zatiaľ bez aplikácie s
pravítkom a pracovným listom, do ktorého zapisujú svoje zistenia z pozorovania, mikroskopovania a porovnávajú svoje
zistenia s odbornou literatúrou, prípadne internetom.
Učiteľ si na pozorovanie môže vybrať ihličnany z radu Borovicotvarých – jedľa biela, smrek obyčajný, smrek pichľavý, borovica
lesná, borovica čierna, borovica horská, borovica limbová ( len obrázky), smrekovec opadavý; z radu Cyprusotvaré –
sekvojovec mamutí (asi len obrázky), tuja západná, borievka obyčajná,; z radu Tisotvaré – tis obyčajný.
Pre každú dvojicu učiteľ pripraví 8 vhodných vzoriek na pozorovanie, ktorých názvy žiakom neprezradí.
U zákonom chránených druhov je potrebné zvážiť ich ochranu a prípadne využiť na pozorovanie obrázky alebo druhy
rastúce v parku, ktoré sú ošetrované strihaním a upozorniť študentov na ich ochranu.
V tejto fáze:
-

merajú dĺžku ihličia pravítkom a zistenie zapisujú do PL – (ak je na konáriku ihličie rôznych dĺžok – zapíšu odpoveď
od - do)

-

pozorujú rast ihličia (voľným okom) – ako vyrastá ihličie – samostatne, z brachyblastov – po koľko ihlíc z
brachyblastu

-

pozorujú farbu farbu ihličia (voľným okom) – porovnávajú vrchnú a spodnú stranu ihličia

-

pozorujú pichľavosť ihličia (vnem na koži a doplnenie pozorovania mikroskopom alebo stereolupou – okončenie
každej vzorky ihličia pozorujú pod mikroskopom) – vnem na pokožke – určia pichľavosť a prípadne tvrdosť ihličia

-

pozorujú šišky predložených vzoriek nahosemenných rastlín a zapisujú opis tvaru, prípadne farbu do PL

Pracovný list je súčasťou Prílohy.
Svoje zistenia porovnajú s odbornou literatúrou. Na základe svojich pozorovaní priradia kartičky s popisom ( sú súčasťou
prílohy pre učiteľa) jednotlivých znakov ku pozorovaným vzorkám a následne určia názov pozorovanej nahosemennej
rastliny.
V závere na potvrdenie správnosti je možné využiť nie len odbornú literatúru, ale aj aplikáciu PlantNet.
Otázka:
Čo by sme ešte mohli využiť na ľahšie určovanie rastlín?
Niektorí si možno spomenú, že existujú aj nejaké aplikácie pre mobilné zariadenia prípadne tablety, a tak ukážeme žiakom
prácu s aplikáciou Plant Net – fotenie, ukladanie do tabletu – základnú obsluhu programu a žiaci potom už pracujú
v skupinkách, kde učiteľ len usmerňuje ich prácu, prípadne pôsobí ako pomoc pri obsluhe tabletov. (Práca s aplikáciou
a návod na použitie je v prílohe pre učiteľa).
Svoje zistenia si zapisujú a porovnávajú a zisťujú, že práca s aplikáciou je ľahšia, ako práca s literatúrou a práca ich baví
viac, ako hľadanie v knihách, s ktorými si svoje zistenia porovnávajú, aby si potvrdili správnosť svojich zistení.
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Alternatíva1: je možné vykonať celú hodinu bez využitia aplikácie – iba s použitím odbornej literatúry, kde si žiaci porovnajú
svoje zistenia s odbornou literatúrou a nakoniec správne priradia kartičky s názvami jednotlivých nahosemenných rastlín,
ktoré v metodike poskytujeme u základných druhov – ostatné si učiteľ, ak použije iné vzorky ihličnanov - môže doplniť sám.
Alternatíva 2: žiaci prejdú všetky pozorované vzorky základným spôsobom merania, mikroskopovania a zapisovania na
základe týchto poznatkov, až v závere využijú aplikáciu PlantNet na určenie všetkých vzoriek.

R EFLEXIA ( CCA 10 MIN ):
V poslednej fáze hodiny žiaci na základe identifikácie jednotlivých druhov prezentujú svoje zistenia pred spolužiakmi
a kontrolujú si správnu identifikáciu jednotlivých druhov.
Po zhrnutí a vyvodení záverov žiakmi – žiaci diskutujú, či ich výsledok práce bol rovnaký. Napíšu do zošita názvy jednotlivých
drevín (správne ich rozdelia do radov v rámci ihličnanov) a nakreslia k nim tvary listov a šišiek. Učiteľ môže doplniť do
poznámok využitie drevín a zaujímavosti.
V závere hodiny študenti vyplnia druhú časť predikčnej karty („Po prebraní učiva“, súčasť Prílohy pre žiaka, uvedená
v metodike v časti „Evokácia“) o Borovicorastoch.

Zadanie domácej úlohy:
Virtuálny foto herbár borovicorastov so zaradením jednotlivých druhov (aspoň 10 rastlín) do systému rastlín
Žiaci si v prírode odfotia blízko rastúce druhy borovicorastov – celá rastliny, ihličie – detail, šiška – detail, kôra – detail
a zhotovia si virtuálny herbár, ktorý si spracujú do ppt prezentácie.
Podmienka je vlastné foto v mobile, ktoré musia ukázať učiteľovi. Učiteľ určí, ktoré druhy majú v prírode nájsť a odfotiť do
úlohy.

Ako môže vyzerať fotoherbár?
Učiteľ navrhne žiakom formu, alebo im dá na výber
a oni sami si vyberú, ako bude fotoherbár vyzerať):
-

Forma ppt prezentácie,

-

šablóna herbára vo formáte A4, do ktorej
žiaci umiestňujú svoje fotografie z prírody
do Wordu(napíšu nielen slovenský, ale aj
latinský názov a zároveň zaradenie do
systému),

-

prípadne vkladajú print screeny fotiek
z aplikácie PlantNet do šablóny vytvorenej
vo worde, kde identifikovali jednotlivé druhy
– napíšu nielen slovenský, ale aj latinský
názov a zároveň zaradenie do systému.

Príklad ako to môže vyzerať (vpravo):
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Časová realizácia metodiky:
-

1 hodina – v tom prípade učiteľ zváži množstvo vzoriek – napríklad vyberie 5 rovnakých pre všetkých žiakov (ľahšie
porovnanie v závere hodiny) – aby bola práca realizovateľná na jednej hodine.

-

2 hodiny - praktické pozorovanie, praktické cvičenie, praktický seminár – je možné vybrať si vzorky podľa zváženia
pedagóga, ako aj ich počet – je dobré si potom upraviť tabuľku pre daný počet vzoriek.

Jednotlivé fázy hodiny – časové horizonty si pedagóg prispôsobuje podľa schopností danej skupiny.
Odporúčame si prácu s aplikáciou PlantNet vyskúšať už vopred – napríklad na hodinách informatiky, aby ste predišli
zbytočným neúspechom a „hurá efektu“.
PL sú vypracované pre tlačenú podobu. Tabuľky sú vo Worde prenesené z Excelu a teda dá sa do nich vpisovať.
Domáca úloha žiakov, prípadne zadanie projektu
-

herbár s prírodninami (časová náročnosť – viac času na vypracovanie),

-

virtuálny herbár (je dobré nechať viac času na vypracovanie),

-

ppt prezentácia o drevinách, no možné doplniť všetky úlohy aj o vytvorenie výstavky v priestore školy, aby sa
s prírodninami mohli oboznámiť aj ostatní žiaci školy.

Alternatíva k vyššie uvedenej domácej úlohe – môže byť aj vypracovanie plánu okolia školy so zakreslením jednotlivých
typov drevín na školskom dvore, prípadne blízkom parku. Žiaci si môžu pre každý strom vytvoriť špeciálny znak, ktorý potom
uvedú v legende mapy – plánu okolia školy. Ďalšie sprievodné aktivity sú už aj podľa kreativity pedagóga vítané.
Na záver je vhodné podľa časovej dotácie zaradiť aj diskusiu o deflorestácií a dopad na ŽP.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatíva1: je možné vykonať celú hodinu bez využitia aplikácie – iba s použitím odbornej literatúry, kde si žiaci
porovnajú svoje zistenia s odbornou literatúrou a nakoniec správne priradia kartičky s názvami jednotlivých nahosemenných
rastlín, ktoré v metodike poskytujeme u základných druhov.
Alternatíva 2: žiaci prejdú všetky pozorované vzorky základným spôsobom merania, mikroskopovania a zapisovania na
základe týchto poznatkov až v závere využijú aplikáciu PlantNet na určenie, prípadne potvrdenie správnosti určovania
jednotlivých vzoriek.

Z DROJE
Veľká kniha rastlín, hornín, minerálov a skamenelín, Príroda a.s; L. Šomšák, 1997, ISBN 80-07-00988-4
Lesnícka botanika, L. Kyzlík – J. Michálek, SZN, 1963,
Rekordy, Živý svet - rastliny, R. Čeman, Mapa Slovakia Bratislava, s.r.o, 2001, ISBN 80-8067-045-5
Odporúčame aj stránky:
https://biopedia.sk/rastliny/nahosemenne-rastliny,
https://carodreva.sk/druhy-dreva/#
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Č O SOM TO NAŠIEL ZA RASTLINU ?
Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb
Semenné rastliny

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3A / 1. ročník
Metodiku je možné aplikovať aj v 2. ročníku (pri morfológii
rastlín. Je možné ju prispôsobiť napr. len pre detailné
skúmanie morfológie listov žiakmi)

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

Žiakom rozvíjané spôsobilosti

 Na základe nepriameho pozorovania (fotografie druhov)
a analýzy údajov o jednotlivých druhoch semenných
rastlín žiaci porovnávajú základné morfologické znaky
jednotlivých skupín rastlín a tvorbou vlastného kľúča na
ich určovanie sa učia princípom identifikácie.

 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania/merania
 Rozložiť komplexné problémy na menšie časti
(dekompozícia)
 Diskutovať, obhajovať výsledky, argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať základnú stavbu rastlinného tela a jednotlivé časti vedieť identifikovať na obrázku (koreň, stonka, kvet, list)
 Poznať základnú stavbu kvetu a jednotlivé časti vedieť identifikovať na obrázku (kališný lístok a korunný lupienok,
resp. okvetné lístky, kvetné lôžko, kvetná stopka, piestik, tyčinky)
 Odlíšiť od seba dreviny a byliny, poznať základné morfologické rozdiely medzi jednoklíčnolistovými
a dvojklíčnolistovými rastlinami.

Riešený didaktický problém
Podľa výkonového štandardu má žiak vedieť identifikovať rastliny a huby vo vybranom biotope pomocou kľúča na ich
určovanie. Naplnenie tohto cieľa je náročné, nakoľko žiak často v čase, kedy sa učí o jednotlivých druhoch, neovláda
natoľko jednotlivé morfologické znaky druhu, aby mohol vyberať z dvojíc či trojíc výrokov, ktoré kľúč ponúka. Poznanie
jednotlivých druhov zároveň predbieha učivo o morfologických znakoch jednotlivých rastlinných orgánov. Sťažená
orientácia neumožňuje žiakovi vidieť podstatu kľúča, ktorou je hierarchická klasifikácia. Aktivita sprístupňuje tento
princíp pomocou vlastnej tvorby produktu – funkčného zjednodušeného kľúča na identifikáciu niektorých druhov
semenných rastlín. Žiaci sa tak zároveň učia charakteristiky vybraných skupín.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Problémové vyučovanie s prvkami tvorby projektu
 Skupinová forma (vhodné sú 4-5 členné skupiny, ale
možné realizovať aj vo dvojiciach)



Pracovný list s fotografiami druhov rastlín (do
skupiny, prípadne aj nožnice)
 Kľúč na určovanie rastlín (prípadne atlas)
 Možné je využiť aplikácie PlantNet alebo Čo to tu
kvitne?
 Vhodné sú vlastné herbárové položky (dobrovoľné),
prípadne vzorky rastlín. Metodiku je možné tiež
presunúť do terénu, alebo ju využiť na exkurzii.
Verzia 1 (bez úlohy 4):
 Papier väčšieho formátu (A3), pomôcky na písanie či
kresbu (do skupiny)
Verzia 2 (aj úloha 4):
 Dotykové zariadenie (tablet) s aplikáciou „miMind“
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Hodnotenie výsledného produktu – funkčnosti vytvoreného „kľúča“. Z hľadiska formatívneho hodnotenia si môžu žiaci
na druhú stranu vytvoreného kľúča nalepiť vypísaný sebahodnotiaci hárok (príloha 3), ktorý im po prezretí kľúča učiteľ
slovne okomentuje z jeho pohľadu.

Autor: Mgr. Romana Schubertová, PhD.
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S EMENNÉ RASTLINY
Ú VOD
Metodiku je vhodné aplikovať do prvého ročníka gymnaziálneho vzdelávania pri téme o semenných rastlinách. Keďže je však
potrebné pri tvorbe kľúča ovládať terminológiu, súvisiacu so stavbou tela rastlinného organizmu, je ju možné zaradiť aj do
druhého ročníka, či k témam o systematike rastlín. Pri každom z prípadov závisí od rastlinných druhov, ktoré vyberiete pre
tvorbu kľúča (aj od ich počtu). Zároveň je možné k realizácii aktivity pristupovať veľmi flexibilne (zadať žiakom len názvy
druhov a zapoja sa aj do vyhľadávania ich obrázkov), využívať na určovanie len listy a ich charakteristiky (a zaradiť aktivitu
k učivu o vonkajšej stavbe listu) a pod. Výber druhov pri tejto metodike je tak len ich návrhom – učiteľom sa pri overovaní
metodiky osvedčila aj práca v teréne alebo výber druhov v réžii žiakov. Aj keď je možné pri dostatočne presných inštrukciách
zrealizovať aktivitu aj v rámci jednej vyučovacej hodiny, viac sa osvedčila jej realizácia na dvojhodinových praktických
cvičeniach.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, ako žiaci vnímajú kľúč na určovanie rastlín len po jeho vstupnom zoznámení sa
(jeho prelistovaní). Ešte pred zadaním úlohy a rozdaním kľúčov a pracovného listu (príloha 1) sa môžete so žiakmi
porozprávať o rôznych možnostiach určovania, ktoré poznajú z bežného života aj z predchádzajúceho vzdelávania (atlasy,
ale v súčasnosti aj populárne aplikácie na určovanie rastlín – napr. Čo to tu kvitne?“, prípadne aplikácie, určujúce druh podľa
fotografie listov. Aj keď sú takéto aplikácie na vzostupe, odborníci s nimi zatiaľ nepracujú, ich nepresnosti totiž vznikajú
nedokonalosťami databáz fotografií.).
Úloha 1:
Prezrite si kľúč na určovanie rastlinných druhov a snažte sa jednou vetou vystihnúť podstatu, na akej tento kľúč funguje.
Zápis riešenia úlohy 1 je dôležitý preto, aby si študenti mohli porovnať ich prvotnú predstavu s tou, ktorú budú mať po
realizácii aktivity. Je možné, že opis princípu práce s určovacím kľúčom zdokonalia, prípadne doplnia a spresnia.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 30 MIN .):
Aktivita je založená tvorbe zjednodušeného kľúča, prostredníctvom ktorej žiaci pochopia princíp určovania rastlín. Žiaci
pracujú v skupinách, prečítajú si úlohu 2.
Úloha 2:
Vyskúšajte si prácu tvorcov kľúčov na určovanie rastlinných druhov. Takýto kľúč vytvorte k druhom, ktoré máte uvedené na
obrázkoch. Keďže kľúč na určovanie je tvorený výrokmi, pri ktorých sa rozhodujete ktoré platia pre určovaný druh, musíte
druhy dobre poznať. Obrázok vám pomôže pri opise stavby ich tela, ak potrebujete niektoré informácie o stavbe tela poznať
detailnejšie, využite iné zdroje.
Ak chcete žiakom priblížiť potrebu dobrého poznania stavby tela, nechajte ich prečítať akýkoľvek výrok z reálneho kľúča. Pri
spoločnej diskusii o tom, aké sú špecifiká stavby tela rastlín, môžete na tabuľu zapisovať príklady toho, čo môžu študenti
opisovať, prípadne vytvoriť štruktúru tohto opisu (Aký je typ stonky a jej vetvenie? Aké sú listy? Sú jednoduché alebo
zložené? Aký majú okraj čepele? Má rastlina kvety? sú rozlíšené na kalich a korunu? Koľko má kvet okvetných lístkov a akú
majú farbu? a pod.). Výpočet určovacích znakov úlohu značne zjednoduší a žiaci si ich následne môžu zapísať do jednoduchej
tabuľky:
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typ stonky

členitosť listovej
čepele

farba kvetu

kvetné obaly

...

druh 1
druh 2
...
Na tvorbu kľúča môžete využiť druhy, ktoré sú navrhnuté v prílohe, alebo aj iné druhy (prípadne iný počet druhov) – veľmi
vhodné je využiť prírodniny. Je dobré, ak si môžu študenti obrázky nastrihať (alebo ich dostanú nastrihané), nakoľko ich
presúvanie pri vytváraní kľúča pomáha vizualizácii triedenia. Druhy so žiakmi najprv pomocou rozhovoru alebo aplikácií
PlantNet či Čo to tu kvitne? určite (ich názvy si môžu zapísať na druhú stranu kartičky). Pri niektorých druhoch je fotografií
viacero, kvôli potrebe detailnejších záberov. V pracovnom liste sú využité tieto druhy: gaštan jedlý, tuja západná, iskerník
prudký, hlaváčik jarný, snežienka jarná, lekno biele, leknica žltá, lastovičník väčší, tis obyčajný.
Úloha 3:
Vytvorte na veľký papier skicu vášho kľúča, ktorá bude vlastne vyzerať ako strom, na konci jeho „vetiev“ budú jednotlivé
druhy. Začnite dvomi výrokmi, ktorými rozdelíte všetky druhy na dve skupiny (napr. výrok 1 – rastlina má drevnatú stonku;
výrok 2 – rastlina má dužinatú alebo dutú stonku). S výrokmi, ktoré sa môžu týkať ktorejkoľvek časti tela pokračujte, kým sa
vám nepodarí „ukončiť“ každý druh.
Po prečítaní si úlohy 3 môžete študentom na tabuľu načrtnúť hierarchickú schému, ktorá im má vzniknúť na papieri, prípadne
nechať jedného študenta aby takýmto nákresom vyjadril pochopenie úlohy. Môžete ich však nechať pracovať so zadaním
v skupinách a prípadné problémy s pochopením zadania riešiť v rámci skupín, doplňujúcimi otázkami k zadaniu.
Úloha 4:
Vytvorte z vašej skice digitálnu verziu kľúča pomocou aplikácie „miMind“, aby bol kľúč ľahko prenosný a využiteľný v teréne.

Štvrtá úloha je nadstavbovou (v priebehu jednej vyučovacej hodiny, venovanej aktivite, nie je reálne ju zrealizovať), aktivita
sa dá síce realizovať aj bez nej, avšak využitie dotykových technológií zvýši jej atraktívnosť pre žiakov a naučí ich zmysluplne
pracovať s aplikáciami, ktoré slúžia na tvorbu pojmových máp. Aplikácie majú rôzne obmedzenia a ak chcete zvýšiť mieru
žiakov na rozhodovaní o produkte projektu, môžete ich nechať zanalyzovať, ktoré z aplikácií, poskytujúcich nástroj na tvorbu
pojmovej mapy, sú pre využitie na tvorbu kľúča najvhodnejšie. Napr. aplikácia „Mindly“ je zaujímavá svojou interaktivitou
a dizajnom – na slovné spojenie je potrebné „kliknúť“ aby sa ukázali ďalšie možnosti. Toto slovné spojenie však musí byť
krátke a celé vety sa do neho vložiť nedajú. Naopak, menej graficky prepracovanou aplikáciou je „miMind“, avšak v tejto
aplikácii je možné meniť typ mapy, farebne odlišovať jej jednotlivé uzly, pracovať s akýmkoľvek dlhým textom a pod.
Je vhodné, aby sa učiteľ s týmito nástrojmi pred realizáciou aktivity zoznámil, aby mohol študentom pomôcť s ich
funkciami (ktoré sú však veľmi intuitívne a preto problémy na strane študentov nepredpokladáme).

R EFLEXIA ( CCA 10 MIN .):
Keďže je úloha divergentného charakteru (každá skupina bude mať vytvorený iný kľúč a predsa môže byť každý správny),
posúdiť pre všetky skupiny ich funkčnosť by bolo časovo náročné. Takúto spätnú väzbu si však vedia dať žiaci ku vytvoreným
produktom aj navzájom (úloha 5).
Úloha 5:
Medzi skupinami si vymeňte vytvorené kľúče, a pokúste sa pomocou nich určiť jeden prípadne viac druhov rastlín. Ak cesta
výrokov súhlasila s pozorovaniami a kľúčom ste sa dostali k druhu, ktorého fotografiu držíte v ruke, bol kľúč vytvorený
správne. Ak však určovanie nebolo jednoznačné, alebo je na konci vetvy nesprávny druh, snažte sa prísť na chybu a odporučte
skupine vylepšenie.
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Výsledný produkt je možné ohodnotiť aj sumatívne (známkou). Žiaci tiež môžu vyplniť sebahodnotiaci dotazník (príloha
3), ktorý následne môžete slovne okomentovať.
Na záver nechajte žiakov doplniť Úlohu 1 o závery, na ktoré prišli pri tvorbe vlastného kľúča.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodiku je možné doplniť o prácu s atlasom – žiaci pomocou nich určia názvy rastlín a prečítajú si v popise o jednotlivých
znakoch, čo im pomôže si ich predstaviť. Zároveň bude možné vyhodnotiť, čím sa atlas od určovacieho kľúča, z hľadiska
princípov určovania, líši.
Pre žiakov je náročné samotné základné triedenie – vybrať znak, pomocou ktorého rozdelím danú skupinu rastlín na dve
skupiny.
Z hľadiska výberu vhodných druhov je možné pracovať len s jedným oddelením – napr. Borovicorasty, čo pomôže zamerať
sa na určitú skupinu znakov, ktorá sa bude žiakom jednoduchšie určovať. Môžu si vybrať aj vlastné druhy – avšak potom je
náročnejšia kontrola medzi skupinami. Ideálne je pracovať so živými materiálmi, pozorovania a zápis do tabuľky robiť
v teréne.
Metodiku je možnosť zadať ako domáci projekt alebo pre žiakov na výberovom krúžku.

A LTERNATÍVY METODIKY
Využitie princípov tvorby kľúča je možné aj v 2. ročníku v téme o morfológii listov. Nechajte žiakov určovať morfologické
znaky listov minimálne siedmych druhov rastlín (napr. púpavec, púpava, rebríček, pŕhľava, ďatelina, lipkavec, skorocel –
kopijovitý a väčší – druhy sú vybrané s ohľadom na podobnosti a odlišnosti znakov). Ideálne je pracovať s reálnymi
prírodninami a kombinovať ich s fotografiami.
Dohodnite sa so žiakmi na znakoch, ktoré budete
používať k určovaniu druhu, napríklad:


postavenie listov na stonke;



členitosť listovej čepele;



typ žilnatiny;



okraj listovej čepele.

Je vhodné, aby žiaci určovali znaky pomocou pomôcky,
ktorá bude rozvíjať ich pozorovacie schopnosti tak, že
budú reálnu prírodninu prirovnávať k jednotlivým
reprezentáciám znakov (príloha 2).
Konkrétne formy znakov si žiaci môžu zaznamenávať
do tabuľky:
postavenie listov na stonke

členitosť listovej čepele

typ žilnatiny

okraj listovej čepele

...

púpava
púpavec
...
Skontrolujte vypracovanie tabuľky tak, aby ju mali všetky skupiny žiakov vyplnenú rovnako – je to dôležité pre tvorbu
a overovanie funkčnosti kľúča. Počas kontroly sa zároveň rozvíjajú argumentačné schopnosti žiakov. Ak totiž jedna skupina
bude považovať listy lipkavca za jednoduché a druhá za zložené, zviditeľní to mylné predstavy žiakov o členitosti listovej
čepele (často ju kombinujú s postavením listov na stonke) a umožní to vyjasniť pojmy – zložený list a praslenovité
usporiadanie.
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Následne žiaci vytvárajú kľúč podľa pokynov, ktoré sú opísané v metodike a overujú jeho funkčnosť. Prácu je možné
zjednodušiť tak, že budú využívať len jeden výrok, ktorý buď pre dané rastliny platí alebo neplatí, čím im vznikne napríklad
nasledujúca schéma:
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P RECVIČME SI SYSTÉM RASTLÍN
Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb
Systém rastlín
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Na základe programu v Pythone sa žiaci naučia
presné poradie taxonomických jednotiek
 Žiaci si precvičia a upevnia zaraďovanie rastlín do
systému

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Manipulovať s pomôckami/softvérom
 Určovať presnosť experimentálnych dát
(identifikovať možné zdroje chýb)
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať taxonomické kategórie
 Klasifikovať oddelenia Borovicorasty a Magnóliorasty (poznať triedy, rady, čeľade a významných
zástupcov)
Riešený didaktický problém
Taxonómia ako taká, je nevyhnutná súčasť biológie a žiaci sú zvyknutí učiť sa zaradiť rastlinu do systému skôr
memorovaním. Hlavnú časť metodiky tvorí program v Pythone, ktorý jednoduchými otázkami umožňuje
žiakom precvičiť si zaradenie rastlín do ríše, podríše, oddelenia, atď až po čeľaď. Program okamžite poskytuje
žiakom spätnú väzbu o správnosti, resp. nesprávnosti odpovede. V závere žiak dostane kompletné zaradenie
rastliny do systému, čo slúži nielen ako kontrola, ale aj ako zdroj informácií. Program je ľahko ovládateľný
a ponúka učiteľovi možnosť do programu doplniť ďalšie rastliny.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Potvrdzujúce bádanie

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač
 Inštalácia Pythonu a Pycharmu
 Program v Pythone (ktorý je súčasťou metodiky)
 Video s ukážkou práce s programom (Príloha)
 Obrázky znázorňujúce prácu so softvérom pri
zaraďovaní rastlín do systému (Príloha)
 Smartfón/tablet, aplikácia PlantNet
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Vyhodnotenie a spätná väzba pre žiakov je súčasťou programu.

Autor: RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.
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S YSTÉM RASTLÍN
Ú VOD
Metodika poskytuje porovnanie klasických postupov zaužívaných v biológii, ako je určovanie rastlín pomocou kľúčov na
určovanie rastlín a zaradenie rastlín do systému, ktoré je založené na memorovaní jednotlivých taxonomických kategórií.
K obom možnostiam však existuje modernejší aktuálnejší prístup, ktorý umožňuje učiteľom realizovať laboratórne cvičenia
aj online formou. Aplikácia PlantNet a nový unikátny program v Pythone, ktorý je zameraný na rastlinnú taxonómiu a jej
precvičovanie. Navrhnutá metodika a bádateľská aktivita, môže byť aplikovaná v rôznych častiach vyučovacieho procesu.
Aplikáciu PlantNet, ako aj program v Pythone je možné použiť samostatne v úvode hodiny ako prostriedok na overenie
vedomostí, precvičenie zaraďovania rastlín do systému rastlín, rovnako dobre poslúži učiteľovi aj v závere vyučovacej hodiny
na záverečné upevnenie a zopakovanie učiva, prípadne zadanie domácej úlohy. Metodika je v plnom rozsahu navrhnutá pre
laboratórne cvičenie v rozsahu jednej vyučovacej hodiny, prípadne navrhujem aj rozšírenú verziu pre laboratórne cvičenie
v rozsahu 2 vyučovacích hodín.
Téma je súčasťou tematického celku Biológia rastlín/ Systém rastlín. Spomínaný tematický celok je zameraný na tri kľúčové
úlohy a to je spoznávanie rastlín, zaradenie rastlín do systému a v neposlednom rade aj využitie rastlín v službách človeka,
teda obsah prírodných látok.
Metodika je rovnako dobre využiteľná počas klasického vyučovania prezenčnou formou, ako aj online formou. Učiteľ môže
žiakom zaslať obrázky rastlín, ktoré majú najskôr spoznať a následne zaradiť do systému. Pokiaľ je vhodné obdobie a je
dostupné množstvo rastlinného materiálu, žiaci ho môžu nazbierať aj cestou do školy, prípadne v okolí školy a takýmto
spôsobom poznávať okolie školy. V zimnom období dobre poslúžia aj izbové rastliny ako živá prírodnina.
Využiteľnosť výučbového materiálu je pestrá, môže byť použitý na viacerých vyučovacích hodinách, napr. Semenné rastliny,
konkrétne oddelenia Magnoliorasty a jednotlivé čeľade alebo Borovicorasty.
Metodika primárne vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a spĺňa jeho požiadavky z hľadiska obsahového a
výkonového štandardu. Metodika je vhodná pre gymnáziá, ale aj pre stredné školy, kde sa učí biológia ako základ pre
odborné predmety.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením otázok, na ktoré žiaci odpovedajú na základe doterajších vedomostí. Odpovede žiakov
vedú k diskusii v triede.
Motivácia vo forme otázok
Otázky:
Akú rastlinu ste si všimli dnes ráno pri ceste do školy?
Poznáte všetky rastliny, ktoré rastú v okolí Vášho bydliska?
Poznáte rastliny, ktoré sa nachádzajú v okolí školy?

Otázka:
Akým spôsobom by ste si pomohli pri určovaní/spoznávaní rastlín?

Otázky a úlohy:
Do akej čeľade patrí rastlina? Vymenujte taxonomické kategórie v správnom poradí.
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Odpovede na otázky zrejme vyvolajú diskusiu žiakov. Žiaci môžu navrhovať využiť pri určovaní rastlín kľúč na určovanie
rastlín, avšak i keď majú kľúče na určovanie rastlín množstvo výhod, máloktoré obsahujú farebné fotografie, ktoré by žiakom
pri určovaní rastlín pomohli.
Je možné, že žiaci už poznajú aplikáciu PlantNet, pokiaľ nie, určite bude pre žiakov veľkým prínosom. Je veľmi dôležité, aby
učiteľ rozvíjal kritické myslenie žiakov pri hodnotení výsledkov, pretože aplikácia ponúka celý rad možností a nie vždy je
prvé riešenie správne. Zaradenie rastlín do systému si vyžaduje neustále precvičovanie, žiakom sa môžu jednotlivé
taxonomické kategórie miešať a niektoré zabudnú. Práve preto je navrhnutá metodika zameraná na spoznávanie rastlín
a následné opakovanie a precvičovanie systému rastlín.

Úloha:
Spoznajte rastliny a zaraďte ich do systému.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Použitím aplikácie PlantNet a programu v Pythone riešiť zadanú úlohu.
V prípade, že žiaci už aplikáciu PlantNet poznajú teší sa veľkej obľube, ak sa s ňou stretávajú prvýkrát, určite učitelia aj žiaci
ocenia jej ľahké ovládanie a veľkú pomoc pri určovaní rastlín.
Rastliny môže priniesť učiteľ v počte, ktorý odhadne zo skúsenosti a vie, že by ich žiaci mohli na jednej vyučovacej hodine
spoznať a následne zaradiť do systému, prípadne si precvičiť zaraďovanie rastlín do systému. Rovnako môžu rastliny priniesť
študenti zo svojich domovov, prípadne ak ich nazbierali po ceste do školy alebo ak je dostatok času môžu nazbierať rastliny
v okolí školy alebo na školskom dvore. Výhodou aplikácie je, že dokáže určiť rastlinu aj z jednotlivých rastlinných orgánov,
môžeme určovať rastlinu podľa kvetu, listov alebo kôry zo stromov. Aplikácia sa veľmi ľahko ovláda a žiaci pri vyučovaní
využívajú vlastné smartfóny alebo tablety, ktoré sú súčasťou vybavenia ScienceLabu.
Po úspešnom určení rastlín v prvej časti hodiny, následne prejdeme k zaraďovaniu rastlín do systému. Učiteľ má opäť dve
možnosti, buď nechá žiakov zaradiť rastlinu do systému klasickým spôsobom, teda vymenovávanie jednotlivých
taxonomických kategórií v správnom poradí, alebo použije modernejšiu verziu a to pripravený program v Pythone, ktorý je
zameraný na rastlinnú taxonómiu. Program po spustení vyberá rastliny z databázy náhodne. Aktuálne je v databáze 7 rastlín,
samozrejme je možné rastliny do databázy doplniť. Postup na doplnenie rastlín do databázy nájdete v závere metodiky.
Program sa ovláda veľmi jednoducho, po otvorení programu v PyCharm alebo v IDLE, stlačením klávesy F5 program vyberie
rastlinu na zaradenie do systému z databázy.
V prípade potreby si stiahnite program na stránke
https://www.python.org/downloads/ , po inštalácii softvéru Python sa Vám nainštaluje prostredie IDLE, v ktorom otvoríte
a spustíte program Zaraď do systému. (Program je súčasťou metodiky)
Žiak postupne dopĺňa odpovede na otázky, ktoré sa ho program pýta a postupne si precvičuje zaradenie rastliny do
zvolených taxonomických kategórií. Za každú správnu odpoveď žiak získa bod, ak sa pomýli program mu umožní znovu
odpovedať, ale body už nezíska.
(Metodika obsahuje aj demonštračné video, ktoré zobrazuje priebeh zaraďovania rastliny do systému v programe, jeho
priebeh a záverečné hodnotenie)
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Obr. 1 Program po spustení vybral náhode rastlinu z databázy
(printscreen z programu, M. Prokaiová)

Následne žiak zaradzuje
vybranú rastlinu do systému

Program vyhodnotí úspešnosť
žiaka pri zaradení rastliny a
následne zosumarizuje jej
správne zaradenie

Obr. 2

Printscreen z programu (M. Prokaiová)
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R EFLEXIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Analyzovať a vyhodnotiť bádanie.
V závere vyučovacej hodiny učiteľ so žiakmi vyhodnotí výsledky z realizácie bádania pomocou aplikácie a programu.
V prípade používania aplikácie pri určovaní rastlín, môže dôjsť k chybám pri určovaní, ak žiaci neuplatnili kritické myslenie
a za správne riešenie označili hneď prvú z ponúkaných možností. Učiteľ môže žiakov nabádať, aby v tejto bádateľskej aktivite
pokračovali vždy keď uvidia rastlinu, ktorú nepoznajú.
Výhody pri používaní programu zameranom na precvičovanie taxonómie rastlín je, že každý žiak má náhodne vybranú
rastlinu, takto učiteľ predchádza kolektívnym riešeniam v celej triede. Program okamžite reaguje na chybné riešenie
a poskytne možnosť opakovať odpoveď. V závere vyhodnotí úspešnosť žiaka a zosumarizuje správne zaradenie rastliny do
systému. Táto časť funguje ako spätná väzba pre žiaka, môže si urobiť do zošita poznámku, pokiaľ niekde urobil chybu a pod.
Taxonomické kategórie presne korešpondujú s učebnicou pre prvý ročník od Ušákovej a kol.

Obr. 4 Program umožňuje dopĺňať do databázy nové rastliny ako aj pridávať nové kategórie jej začlenenia

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.
2.

3.

4.

Metodika je využiteľná pri vyučovaní predmetu biológia ako aj informatika v prírodných vedách
Odporúčaný čas 1 vyučovacia hodina je väčšinou postačujúca, avšak pre zvýšený záujem žiakov o prácu
s aplikáciou Plantnet alebo pre informaticky zdatnejších žiakov pre komfortnejšiu prácu s programom Python
odporúčame vyhradiť si 2 vyučovacie hodiny.
Žiaci riešili úlohy so záujmom a radia metodiku k moderným formám vyučovania biológie 21.st. Práca s aplikáciou
Plantnet správne podnietila žiakov ku kritickému mysleniu a práca s programom v Pythone zasa rozvíja aj
informatické zručnosti. Žiaci pod vedením učiteľa a podľa odporúčaní v metodike dokázali samostatne doplniť
rastliny do systému. Učitelia si takýmto spôsobom vytvárajú nielen systém rastlín, ale aj húb a živočíchov
Pre občasne sa vyskytujúce problémy s programom v Pythone, odporúčame postupovať podľa pokynov a na
spustenie použiť Idle, aby sme sa vyhli hláseným chybám v programe.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Metodika je navrhnutá na laboratórne cvičenie v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.
Alternatívou metodiky je prepojenie s chémiu a doplniť úlohu Spoznaj rastlinu a zaraď ju do systému, ešte o úlohu, izolujte
prírodné látky. Mnohé rastliny sú známe pre svoje liečivé účinky, ktoré ľudia vedia využívať vo forme čajov, odvarov rôznych
tinktúr, ale aj vo forme esenciálnych olejov. Rastliny ako mäta pieporná, levanduľa úzkolistá, citrusy (pomaranče, grepy,
citróny) obsahujú vo svojich pletivách vonné látky, ktoré dokážeme jednoduchou destiláciou izolovať.
Ako príklad uvádzam destilačnú aparatúru a ako modelovú rastlinu Mätu piepornú, ktorá obsahuje esenciálny olej
s obsahom mentolu, ktorý má významné terapeutické účinky pri liečbe žalúdočných ťažkostí, bolestí hlavy, pri znižovaní
teploty a pod.
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Obr. 3 Destilačná aparatúra (M. Prokaiová)
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M ATERIÁL PRE UČITEĽA :
Ak chceme v programe doplniť novú rastlinu na zaradenie do systému, musíme ju zaradiť do každej skupiny v databáze kam
patrí.
Pr. Chceme doplniť – smrek pichľavý: Jeho názov v apostrofoch 'smrek pichľavý ' pridám do každej skupiny a oddelím čiarkou
od predchádzajúcej rastliny.
#DATABÁZA
zoznam_rastlin = ['jahoda lesná','lekno biele','kukurica siata','ginko dvojlaločné','borovica čierna','pŕhľava dvojdomá',
'smrek pichľavý']
#Ríša
Rastliny = ['jahoda lesná','lekno biele','kukurica siata','ginko dvojlaločné','borovica čierna','pŕhľava dvojdomá', 'smrek
pichľavý']
#Podríša
Vyssie_Rastliny = ['jahoda lesná','lekno biele','kukurica siata','ginko dvojlaločné','borovica čierna','pŕhľava dvojdomá',
'smrek pichľavý']
#Skupina
Semenne_Rastliny = ['jahoda lesná','lekno biele','kukurica siata','ginko dvojlaločné','borovica čierna','pŕhľava dvojdomá',
'smrek pichľavý']
#Oddelenie
Borovicorasty = ['ginko dvojlaločné','borovica čierna', 'smrek pichľavý']
Magnoliorasty = ['jahoda lesná','lekno biele','kukurica siata','pŕhľava dvojdomá']
#Trieda
Dvojklicnolistove = ['jahoda lesná','lekno biele','pŕhľava dvojdomá']
Jednoklicnolistove = ['kukurica siata']
Ginka = ['ginko dvojlaločné']
Ihlicnany = ['borovica čierna', 'smrek pichľavý']
#Čeľaď
Ruzovite = ['jahoda lesná']
Leknovite = ['lekno biele']
Lipnicovite = ['kukurica siata']
Borovicovite = ['borovica čierna', 'smrek pichľavý']
Prhlavovite = ['pŕhľava dvojdomá']
Neexistujuce = ['ginko dvojlaločné']
Analogicky môže učiteľ pridať množstvo rastlín, ktoré chce mať vo svojej databáze, pripravené pre žiakov na zaradenie do
systému. Program po jeho uložení začlení novú rastlinu do svojej databázy a bude ju ponúkať náhodným výberom žiakom
na precvičenie rastlinnej taxonómie.
Súčasťou príloh (portál s výstupmi) sú obrázky, ktoré predstavujú printscreeny ukážky práce so softvérom pri zaraďovaní
rastlín do systému (Obr. 5 - 12): Obr. 5 - zaradenie rastliny do ríše; Obr. 6 - zaradenie rastliny do podríše; Obr. 7 - zaradenie
rastliny do skupiny; Obr. 8 - Zaradenie rastliny do oddelenia; Obr. 9 - Zaradenie rastliny do triedy, Obr. 10 - zaradenie rastliny
do triedy; Obr. 11 - Zaradenie rastliny do čeľade; Obr. 12 – vyhodnotenie. Súčasťou zbierky sú pre ukážku uvedené Obr. 5 –
Obr. 7.
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Obr. 5 Zaradenie rastliny do ríše (M. Prokaiová)

Obr. 6 Zaradenie rastliny do podríše (M. Prokaiová)

Obr. 7 Zaradenie rastliny do skupiny (M. Prokaiová)
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V

KTOROM POHÁRI JE

T ONIK ?

Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb/

Rastlinné drogy – liečivá a jedy

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/1 - 3 gymnázium
ISCED3/1 SOŠ poľnohospodárskych, zdravotných
a farmaceutických zameraní

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Posúdiť ekologický, farmakologický a hospodársky  Manipulovať s pomôckami
význam rastlín, húb a lišajníkov
 Transformovať výsledky do tabuľky
 Uviesť príklady známych liečivých, jedovatých a
 Tvoriť závery a zovšeobecnenia
návykových látok rastlinného pôvodu
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
 Definovať pojem droga
 Diskutovať, argumentovať
 Odlíšiť fluorescenciu od luminescencie a vysvetliť
význam fluorescencie pre vedu a prax
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Triediť a posudzovať informácie na webe na základe odbornosti a dôveryhodnosti zdroja,
 Vysvetliť význam vedeckých názvov organizmov pre vyhľadávanie informácií o nich.
Riešený didaktický problém
Vzdelávacím cieľom je posunúť tradičné vnímanie liečivých rastlín k súčasným trendom v biologickom
výskume. Túto tému približujú učitelia žiakom väčšinou na príkladoch všeobecne známych účinkov rastlín,
ktoré sa zhromažďovali v minulosti na báze empírie. Látky vznikajúce v rastlinách a hubách však majú široké
vedecké aj praktické uplatnenie a sú predmetom intenzívneho záujmu celých odvetví.
Z pohľadu súčasných farmakologických a biotechnologických trendov je dôležité vedieť, že účinné látky a
farbivá sú špecifickým produktom sekundárneho metabolizmu rastlín a húb.
Z hľadiska ochrany zdravia neplatí všeobecne, že čo je prírodné, je aj zdravé a bezpečné. Je dôležité vnímať
tenkú hranicu medzi liekom a jedom závisiacu od veľkosti dávky a dĺžky užívania, ako aj riziká zneužívania
rôznych biologicky účinných látok, ktoré môžu vyvolať závislosť.
Demonštrácia fluorescencie látok rastlinného pôvodu pomôže žiakom pochopiť fungovanie
fluorescenčného mikroskopu. Fluorescencia sa využíva na značenie a detekciu biologických štruktúr
a špecifických molekúl.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 interaktívna demonštrácia
 tonik a jemne sýtená voda,
 potvrdzujúce bádanie
 etanol (60-70%),
 práca v dvojiciach
 kôra pagaštanu, žltý lišajník diskovník
 2 sklenené poháre,
 20-25 ml kadičky – po 2 pre dvojicu žiakov,
 malé sitká na čaj alebo štvorce gázy,
 ručná UV lampa,
 škatuľa s čiernou výstelkou (tmavý box),
 atlasy rastlín alebo mobilná aplikácia PlantNet
Nutnosť digitálnych nástrojov.
Bez použitia digitálnych nástrojov.
Je možné odučiť s aj bez digitálnych nástrojov

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Analýza záznamov v pracovnom liste
Autor: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
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RASTLINNÉ DROGY

– LIEČIVÁ A JEDY

Ú VOD
Postup je vhodný pre gymnáziá aj pre stredné odborné školy, kde sa učí biológia ako základ pre odborné predmety
poľnohospodárskeho zamerania. Téma má spojitosť s problematikou metabolizmu rastlín, ktorá je zaradená v inom
tematickom celku a je venovaná hlavne primárnemu metabolizmu predstavovanému fotosyntézou a dýchaním rastlín.
Produkty sekundárneho metabolizmu však majú veľmi široké využitie a uvedený postup dáva príležitosť k prepojeniu
poznatkov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer:
Vyvolanie záujmu žiakov demonštráciou javu, ktorý možno poznajú z diskoték, ale nevedia vysvetliť.
Začnite interaktívnou demonštráciou prítomnosti fotoaktívnych látok v toniku.
Potrebujete dva poháre, v jednom je tonik, v druhom minerálna voda. Žiaci však nevedia, čo je v ktorom pohári.

Výskumná otázka:
V jednom pohári máme tonik, v druhom minerálku. Dokážeme zistiť, v ktorom pohári je tonik, bez toho, aby sme museli
jeden z nápojov ochutnať?
Aké riešenie navrhujete?
Žiaci väčšinou hádajú, že sa tonik od minerálnej vody dá rozoznať podľa veľkosti bubliniek. Niektorí môžu mať
skúsenosť z diskotéky, že pri tzv. „tmavom“ svetle je tonik modrý. Demonštrujeme to pomocou ručnej UV lampy,
ktorou osvetlíme poháre s nápojmi umiestnené do kartónovej škatule s čiernymi vnútornými stenami.

Fluorescencia toniku, vľavo je stolová voda (foto autorka)

Nové otázky (možno ich položia samotní žiaci):
Čím je spôsobené, že tonik osvetlený UV lampou je tyrkysový?
Sú aj iné rastliny, ktoré obsahujú fluoreskujúce látky?
Riešenie: Tonik obsahuje chinín, ktorý má tú vlastnosť, že pri osvetlení ultrafialovým (UV) svetlom (nazývaným aj ako
„black light“) vyžaruje svetlomodrú fluorescenciu. Stačí ak poháre s nápojmi vystavíte slnku a potom pozorujete na
čiernom pozadí, už vidno, že v porovnaní s minerálnou vodou zmení farbu.
Chinín sa tvorí v kôre chinínovníka, no dá sa vyrobiť aj synteticky. Používa sa pri liečbe malárie, vo vyšších dávkach je
jedovatý.
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Cinchona succirubra
en.wikipedia.org

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer:
Žiaci majú preskúmať, či niektoré rastlinné materiály obsahujú fluoreskujúce látky. Vysvetliť pojmy sekundárny
metabolit a droga. Diskutovať o účinkoch rastlinných drog.
Potvrdzujúcim bádaním v dvojiciach majú žiaci zistiť, či testovaný rastlinný materiál obsahuje fluoreskujúce látky.
Dvojiciam žiakov poskytnite rastlinný materiál – niektorým odlúpané kúsky kôry pagaštanu konského Aesculus
hippocastanum, iným vetvičku s bežne rozšíreným lišajníkom Xantoria parietina. Dvojice, ktoré majú kôru pagaštanu,
dostanú kadičku s vodou. Dvojice, ktoré majú vetvičku s lišajníkom, dostanú kadičku s etanolom. Stačí, ak je v kadičke
etanolu 10 -20 ml. Ďalšia prázdna kadička slúži na precedenie výluhu cez sitko alebo gázu. Na začiatku žiakom
demonštrujte, že voda ani alkohol sami o sebe pri UV svetle nefluoreskujú. Žiaci môžu vysloviť a zdôvodniť svoj
predpoklad, či niektorý výluh bude fluoreskovať.
Úloha 1.
Olúpanú kôru pagaštanu rozdrobte a dajte do vody. Natrhané stielky lišajníka dajte do etanolu.
Pagaštan nechajte vylúhovať 10 minút, xantóriu aspoň 15 minút. Po odcedení roztok osvetlite v tmavom boxe UV
lampou a pozorujte.

Poznámka:
Nalámaná kôra pagaštanu má byť vo vode minimálne 3–5 minút, rozdrobený lišajník v 70 % alkohole až 15 minút.
Výluh zliaty do novej kadičky (ak sú prítomné malé úlomky použite cedidlo na čaj) pozorujú žiaci na tmavom pozadí pri
osvetlení ručnou UV lampou. Najprv nech pozorujú pagaštan, aby sa lišajník vylúhoval dlhšie.
Pozorovanie výluhu z lišajníka môžete prípadne naplánovať až do fázy hodnotenia, aby sa do etanolu stihlo uvoľniť
dostatok parietínu. Nie je presne určené množstvo rastlinného materiálu, ktoré žiaci majú použiť, ale nešetrite ním (do
20 ml nech ponoria niekoľko väčších kúskov).
Tmavý box zhotovíte vlepením čiernej látky alebo papiera vo vnútra škatule vhodnej veľkosti (od kancelárskych
papierov a pod.) Vlepovaný materiál vopred vyskúšajte tým, že ho osvetlíte UV lampou v tme niektoré typy farebného
papiera svetlo nepohlcujú ale odrážajú, čo ruší pozorovanie. Ak nemáte UV lampu, roztoky slabo fluoreskujú aj na
slnku na okno pred tmavým pozadím pri vhodnom uhle pohľadu.

Počas čakania na výsledok vysvetlite žiakom (s použitím učebnice alebo prezentácie fotografií rastlín):
Prvotný (primárny) metabolizmus je spoločný pre všetky rastlinné druhy. Syntetizujú sa tak základné organické
zlúčeniny ako polysacharidy, tuky, bielkoviny. Rôzne skupiny organizmov však tvoria aj špecifické látky, ktorými sa
adaptujú na preferované životné prostredie a komunikujú s inými organizmami. Tieto látky nazývame sekundárne
metabolity. Samozrejme, väčšina z nich nefluoreskuje. Často majú charakteristickú farbu, chuť, vôňu. Môžu byť pre
iné organizmy jedovaté alebo ich možno použiť ako liečivo alebo prírodné farbivo.

180 / 527

Usušené časti rastlín obsahujúce biologicky účinné látky sa nazývajú droga. Je omyl považovať za drogu len
návykové látky. Rastlinné drogy sa používajú často ako prírodný liek. Naše najznámejšie liečivé rastliny používané
v prirodzenom stave sú rumanček pravý, nechtík lekársky, pŕchľava dvojdomá, šalvia lekárska, lipa malolistá a ďalšie
(pozri učebnica, atlas liečivých rastlín a pod.) Dajú sa zakúpiť v lekárni. Vhodnosť a presné dávkovanie môže posúdiť
odborník, pri predávkovaní môžu poškodiť zdravie. Treba sa pýtať lekárnika alebo sa riadiť návodom.
Niektoré rastliny rastúce u nás sú jedovaté až prudko jedovaté. Durman obyčajný, ľuľkovec zlomocný, konvalinka
voňavá sú príčinou otráv najmä detí, ktoré zjedia ich plody.
Diskusia na tému čo je jed a čo je liek. V krátkej diskusii vymedzte význam pojmu biologicky účinná látka. Začnite
otázkou.
Otázka:
Mnohí ľudia si myslia, že ak budú pri určitých ťažkostiach dlhodobo užívať čaj z konkrétnej liečivej rastliny, bude to
správna prevencia, aby sa ich ochorenie nevrátilo alebo nezhoršilo.
Čo si myslíte, je to tak, alebo sa mýlia?
Diskusia má smerovať k tomu, že jed a liečivú látku často nemožno presne odlíšiť, účinok na organizmus závisí od
použitej dávky a ďalších iných faktorov ako sú schopnosť kumulovať sa v organizme, rizika možných nežiaducich
účinkov a pod. Mnohé veľmi jedovaté látky sú vo veľmi malých dávkach liečivami alebo kozmetickými prípravkami (tu
žiaci nech uvedú príklady, môže im napadnúť napríklad hadí jed – masť proti bolesti, botulotoxín – injekcie proti
vráskam, atropín – očné kvapky ). Užívanie liečivých rastlín nemusí byť stále prospešné.
Niektoré látky vytvárané rastlinami sú návykové. Nechajte žiakov voľne zadefinovať, čo je závislosť a vyjadriť sa,
komu škodí.

V YSVETLENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer:
Pozorovaním fluorescencie potvrdiť prítomnosť sekundárnych metabolitov v kôre pagaštanu a v lišajníku.
Podstata fluorescencie – prepojiť obsah učiva s fyzikou. Diskutovať o význame javu.
Vráťte pozornosť žiakov k pokusu. Dvojice postupne otestujú v UV svetle, či ich výluh fluoreskuje. Výsledok môžu
odfotografovať kamerou na telefóne a kvapalinu hneď vyliať do umývadla alebo do na to určenej nádoby.
Výsledok pozorovania:
Ak pridáme trochu kôry pagaštanu konského do vody v kadičke a necháme na ňu pôsobiť UV žiarenie alebo slnečné
svetlo, pozorujeme oproti tmavému podkladu modrú fluorescenciu

Fluorescencia vodného výluhu kôry Aesculus hippocastanum (foto autorka)

Fluoreskujú najmä niektoré fenolové zlúčeniny: flavonoidy, saponíny a taníny. Nachádzajú sa aj v pletivách hlochu a
jaseňa. K fenolovým látkam patrí aj parietín. Obsahuje ho žltý lišajník diskovník múrový, ktorý sa často vyskytuje na
kôre ovocných stromov. Jeho výluh v alkohole určenom na dezinfekciu žiari pri ÚV svetle zelenožlto.
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Diskovník múrový Xantoria parietina (foto autorka)
Veďte so žiakmi dialóg o fluorescencii a jeho biologickom význame a praktickom využití.
Otázky:
1. Čo je fyzikálna podstata fluorescencie (možno viete z fyziky)?
2. Niektoré živočíchy, napríklad svätojánske mušky, v tme svietia. Čo si myslíš jedná sa tiež o fluorescenciu?
Zdôvodnite svoju odpoveď.
3. Skúste vysvetliť, na akom princípe funguje fluorescenčný mikroskop.
4. Aké iné praktické využitie môže mať jav fluorescencie?
5. Fluoreskuje chlorofyl?
Ak žiaci nevedia na základe dedukcie a syntézy poznatkov odpovedať na uvedené otázky, odpovede nájdete
v doplňujúcich informáciách v prílohe.

R OZPRACOVANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer:
Prehĺbiť uvedomenie významu látok, ktoré sa tvoria v rastlinách a prepojiť vedomosti žiakov s praktickými aspektami
používania liečivých rastlín. Precvičiť zručnosť navrhnúť tabuľku pre prehľadný zápis získaných faktov.
Samostatná práca žiakov s pracovným listom (v prílohe) a atlasmi rastlín a húb
Žiakom poskytneme pracovný list s úlohami:
1. Nájdi v atlase rastlín (na internete alebo v knižnej forme) informácie o niekoľkých rastlinách a hubách, ktoré poznáš
a roztrieď ich podľa účinku na ľudský organizmus na bezpečné, potenciálne nebezpečné, jedovaté, prudko jedovaté.
Navrhni rubriky a obsah tabuľky, nájdené údaje do nej prehľadne zapíš.
Poznámka:
Neuvádzame riešenia úloh, pretože každé má byť originálne. Aby sme urýchlili hľadanie vedecky podložených
informácií, môžeme dať žiakom odkazy na odborné a vedecké zdroje, napríklad:
http://www.drkresanek.sk/atlas-liecivych-rastlin
http://www.liecive.herba.sk/index.php/koncentraty/kniha-atlas-liecivych-rastlin-do-lekarne
http://www.nahuby.sk/atlas-hub
Na cudzojazyčných stránkach môžu hľadať informácie aj podľa vedeckých názvov.
Prediskutujte, aké vhodné kľúčové slová by mali využiť pri vyhľadávaní, navrhnúť by mohli napríklad:
On-line, atlas, liečivé rastliny, huby, prípadne názov konkrétnej účinnej látky, napr. chinín, nikotín, amanitín, azulén
a pod.
2. Porozmýšľaj a zapíš následky drogovej závislosti pre jedinca, jeho rodinu a spoločnosť.
3. Doma vlož do pracovného listu svoje fotografie fluoreskujúcich roztokov. Pracovné listy sprístupni v dohodnutej
forme učiteľovi.
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H ODNOTENIE (3 MIN .)
Zámer:
Odhaliť prípadné miskoncepcie, sledovať zručnosť žiakov vo vyhľadávaní odborných informácií.
Na základe pohľadu do pracovných listov počas práce žiakov zhrňujúco zhodnoťte riešenia a v krátkom dialógu
spoločne skorigujte prípadné omyly niektorých žiakov.
Poznámka:
Ak úlohu žiaci nestihnú v rámci vyučovacej hodiny, môžu ju dokončiť doma. Dohodnite formu sprístupnenia
pracovných listov a k chybám alebo zaujímavostiam či otázkam žiakov sa vyjadrite na začiatku nasledujúcej hodiny.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Téma bola pilotne overená aj v on-line výučbe. Nevýhodou tejto formy bolo, že nemohlo byť využité potvrdzujúce
bádanie, pretože žiaci nemajú k dispozícii UV svietidlo. Fluorescenciu roztokov zhotovených z rastlinného materiálu
preto demonštroval učiteľ.
Dobrovoľníci by sa mohli na dištančnú výučbu témy vopred pripraviť. V súčasnosti sú dostupné perá s „neviditeľným
atramentom“, ktoré majú v sebe zabudované svetlo s vlnovou dĺžkou na hornej hranici ultrafialového žiarenia, ktoré
plní daný účel. Žiakov určite zaujmú, niektorí z nich budú ochotní si také pero zakúpiť a nájsť vo svojom
okolí odporučený prírodný materiál. Potvrdzujúce bádanie uskutočnia so zapnutou kamerou, spolužiaci to budú
vnímať inak, ako keby javy demonštroval učiteľ.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.
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P OMÔCKA PRE UČITEĽA :
Z nasledujúceho krátkeho textu vyplynú interdisciplinárne súvislosti, ktoré tie môžete využiť podľa vlastného uváženia.

Doplňujúce informácie:

Fluorescencia je svetielkovanie vyvolané absorpciou fotónu. Dôsledkom je emisia iného fotónu s dlhšou vlnovou
dĺžkou, než bola vlnová dĺžka pohlteného fotónu. Rozdiel sa prejaví ako iná forma energie, napríklad ako teplo.
Absorbovaný fotón má spravidla vlnovú dĺžku v UV oblasti a emitovaný fotón ju má vo viditeľnej oblasti. Názov javu
pochádza z mineralógie. Minerál fluorit má túto vlastnosť a často slúži na jej demonštráciu.
V rastlinných a živočíšnych bunkách sa často syntetizujú fluoreskujúce zlúčeniny. Najznámejšou fluoreskujúcou látkou
je chlorofyl. Vďaka tejto vlastnosti je možná fotosyntéza. Chlorofyl vyžaruje v ÚV svetle červenú fluorescenciu.

Roztok chlorofylu v etanole pri osvetlení denným svetlom a UV
svetlom

Fluorescenciu môže vyvolať aj viditeľné svetlo. V prípade chlorofylu sa rozdiel pohlteného a emitovaného svetla
mení na energiu chemickej väzby.
Na princípe vyvolania fluorescencie pracuje fluorescenčný mikroskop. Tento jav využívajú aj kriminalisti pri hľadaní
biologických stôp. Stopy krvi fluoreskujú po nasprejovaní látkou luminol. Meranie vlnovej dĺžky svetla
fluoreskujúcich zlúčenín sa používa vo fotochémii na ich identifikáciu.
Nemýľte si biofluorescenciu a bioluminescenciu!
Niektoré živočíchy, napríklad svätojánske mušky alebo hlbinné ryby svietia preto, lebo sa v ich tele tvorí látka luciferín,
ktorý pri enzymatickej oxidácii vyžaruje svetlo. Zdroj energie svetla je chemický.

Lampiris noctiluca, larviform female
en.wikipedia.org

Niečo navyše pre bádateľsky zameraných žiakov:
Skúste, ako fluoreskuje káva, mätový čaj, tmavý a zelený čaj, roztok vitamínu B2 prípadne iné látky pochádzajúce
z rastlín. To isté môžete zadať žiakom, ak sa rozhodli, že si zakúpia vlastnú UV lampu.
Problémová otázka:
Čo môže byť príčinou, že po čase fluorescencia niektorých objektov vyhasína?
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NAVRHNI SVOJ VLASTNÝ OKRASNÝ PARK
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Svet rastlín a húb
ISCED 3 / 1. – 3. ročník gymnázia
Okrasné rastliny parkov a záhrad
SOŠ
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Vysvetliť význam okrasných rastlín parkov a záhrad  Navrhnúť model okrasného parku
 Analyzovať existujúci park v okolí z pohľadu výhod  Zovšeobecniť výsledky/zamyslieť sa nad
a nevýhod
všeobecnou platnosťou modelu
 Na základe poznatkov, získaných využívaním  Formulovať závery
internetového prehliadača (variant A) alebo  Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
využitím priloženého pracovného listu (variant B),  Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
navrhnúť okrasný park s drevinami a okrasnými
bylinami tak, aby plnil aj estetický cieľ počas celého
roka, alebo podľa vybraného ročného obdobia
(napr. zimná záhrada; jesenná prechádzka parkom;
vítanie jari v parku, letný piknik v okrasnej záhrade)
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť význam okrasných parkov a záhrad
 Uviesť príklady rastlín okrasných parkov a záhrad
 Ovládať prácu s počítačom, ľubovoľným internetovým prehliadačom a s programom Skicár
Riešený didaktický problém
Učivo o rôznych kategóriách rastlín pôsobí v učebniciach deklaratívne, je spracované v podobe popisu
k fotografiám vybraných rastlín. Takýto obsah sa dá žiakom zatraktívniť ich zapojením do tvorivej práce
v rámci projektovej výučby. Žiaci už okrasný park videli, vnímali, možno o ňom dokonca aj uvažovali, ale chýba
im kritický pohľad na danú problematiku. Videli stromy, kry, či byliny, ale nezamýšľajú sa často nad tým, ktorá
rastlina kedy kvitne, prečo sa v parkoch vyskytujú tie a nie iné rastliny. Naučiť sa správne vidieť súvislosti je
základom komplexného vnímania života. Navyše v súčasnej uponáhľanej dobe je vytvorenie si svojej vlastnej
„oázy pokoja“ jedným zo základov, ako si nájsť chvíľku na relax či uvoľnenie a vnímať krásno. Žiaci majú
navrhnúť okrasný park či záhradu, kriticky hodnotiť svoj projekt najmä so zreteľom na výšku rastlín (vyššie
vzadu, nižšie vpredu; svetlomilné nie v tieni stromov), dobu kvitnutia, priestoru, ktorý rastliny potrebujú a so
zreteľom na celkový estetický dojem.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Projektové vyučovanie
 Frontálna a skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
Variant A:
 Počítač, wifi
 Program Skicár
Variant B:
Pracovný list 1 a 2 (v prílohe)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza výsledných žiackych projektov z hľadiska kompozície druhov okrasných rastlín.

Autor: RNDr. Terézia Kisková, PhD.
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O KRASNÉ RASTLINY PARKOV A ZÁHRAD
Ú VOD
Téma Okrasné rastliny parkov a záhrad je súčasťou tematického celku Svet rastlín a húb podľa inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Postu je vhodný aj pre stredné odborné školy. Metodika je navrhnutá ako projektové
vyučovanie, v rámci ktorého žiaci navrhujú model okrasné záhrady alebo park. Okrem prehlbovania vedomostí o základných
charakteristikách okrasných rastlín (doba kvitnutia, výška vzrastu rastliny, potreba slnka/tieňa/polotieňa atď.) žiaci rozvíjajú
aj svoju kreativitu a uvedomujú si význam okrasných parkov a záhrad, učia sa vnímať krásno.

P RIEBEH VÝUČBY
P ODNET A MOTIVÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Zaujať žiakov problematikou a výskumnou otázkou.
Nadviažte na vedomosti žiakov zo základnej školy, ale aj z bežného života.
Pýtajte sa ich:
Otázky:
Dnes po ceste do školy ste si všimli nejakú záhradku, alebo ste išli okolo parku?
Je vo vašom okolí mestský park?
Máte s rodičmi záhradu? Je iba úžitková, alebo v nej máte aj okrasné rastliny?
Aký je rozdiel medzi úžitkovou a okrasnou záhradou?
Aký význam má okrasná záhrada či park?
Poznáte príklady rastlín okrasného parku, ktoré sa vám páčia?
Čo by ste v parku zmenili, aby sa vám páčil ešte viac?
Cieľom otázok je vzbudiť v žiakoch záujem o tému, a zároveň sa žiaci zamýšľajú nad záhradami a parkami, ktoré poznajú
a snažia sa predstaviť si okrasné rastliny, ktoré sú ich súčasťou.
Pokračujte v riadenej diskusii so žiakmi, položte im výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Ako by mala vyzerať okrasná záhrada alebo mestský park?
Poskytnite žiakom krátky časový priestor na uvažovanie. Je dobré, aby žiaci najprv sami popremýšľali, zapísali si svoje hlavné
myšlienky do zošitov a až potom ste spoločne diskutovali nad tým, ako by okrasná záhrada alebo park mali vyzerať.
Vypočujte si predstavy žiakov, ktoré môžu byť rôznorodé. Diskusia nad výskumnou otázkou vzbudí záujem žiakov o
projektovanie vlastného parku, či záhrady.
Pokračujte nastolením problému, ktorý majú žiaci okrem hľadaní odpovede na výskumnú otázku v ďalších fázach hodiny
vyriešiť:
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INZERÁT v mestských novinách znie:
Primátor mesta vyhlasuje výzvu na obsadenie pracovnej pozície Architekt mestského parku. Prihlásiť sa môžu všetci
záujemcovia o vytvorenie parkov a záhrad nášho mesta. Parky a záhrady vzniknú na niekoľkých miestach mesta a budú
poskytovať relax pre obyvateľov a zároveň sa stanú miestami slávností mesta. V pláne je vytvorenie centrálneho mestského
parku, záhrada s názvom Vitanie jari v parku, v ktorej bude prebiehať séria jarných koncertov, na akciu Letný piknik v parku
bude park určený na aktivity zamerané pre matky s deťmi a budú tu prebiehať aktivity Denných táborov, organizovaných
mestom. Okrem toho sa prijímajú aj návrhy pre ďalšie dva parky a to Jesenná promenáda, v ktorej bude prebiehať
ceremoniál jesennej rovnodennosti a vítanie jesene, ako súčasť Dní mesta a Zimná záhrada, ktorá sa stane súčasťou pavilónu
s opicami mestskej zoologickej záhrady. Posledný projekt vznikne za spolufinancovania Európskej únie z eurofondov, o
dotáciu ktorých sa uchádzala ZOO.

S POLOČNÉ PLÁNOVANIE ( CCA 7 MIN .)
Zámer: Vyhľadať okrasné rastliny s ich charakteristikami potrebnými pre návrh parku alebo okrasnej záhrady. Plánovať
návrh okrasnej záhrady alebo parku, inšpirovať sa fotografiami už vytvorených parkov.
Nasledujúci postup závisí od vybavenia školy a výberu učiteľa.
Rozdeľte žiakov do skupín a zadajte im inštrukcie na prácu s počítačom a kresliacim programom (napr. Skicár, ale vhodný je
aj PowerPoint), prípadne s pracovným listom. Upozornite žiakov na aspekty, na ktoré by žiaci nemali zabúdať pri výbere
rastlín do parku – výšku rastliny, dobu kvitnutia, či rastlina preferuje svetlé miesta atď.
Poznámka:
Ako inšpiráciu pre žiakov navrhnite niektorú z internetových stránok, ako napr.:
http://www.magazinzahrada.cz/galerie/udelejte-ze-sve-zahrady-okrasny-park/1.html
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10098/1354638/Ako-si-vytvorit-okrasny-park
http://www.krusnohorci.net/vylet/323-zamek-a-park-pillnitz
http://www.napluskovci.com/okrasny-park.php
http://mojdom.zoznam.sk/se/10098/Zakladanie-zahrady
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10098/1001272/Zalozte-si-zahradu-svojpomocne--1--castAlternatívou je využitie obrazovej prílohy (Pracovný list 1 a 2).

Žiaci po prezretí fotodokumentácie rôznych parkov a záhrad už vedia, čo sa od nich v úlohe vyžaduje, aký typ parku/záhrady
sa im páčil a čo preferujú.
Vyzvite žiakov, aby povedali, aké sú kritéria pri výbere rastlín do okrasného parku či záhrady.

R EALIZÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV ( CCA 13 MIN .)
Zámer: Návrh modelu okrasného parku a záhrad a ich prezentácia pred spolužiakmi.
Variant A: Návrh vlastného parku/záhrady s využitím PC s prístupom na internet a využitím programu Skicár
Nastolený problém žiaci budú riešiť v skupine. K dispozícii majú prístup na internet, kde budú hľadať rastliny vhodné do
zvoleného parku. Netreba zabúdať prácu žiakov koordinovať, na čo majú dávať pozor (doba kvitnutia rastlín, výška rastlín,
tematickosť zvoleného parku).
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Variant B: Návrh vlastného parku/záhrady s využitím Pracovného listu (príloha, Pracovný list 1 a 2)
Nastolený problém žiaci budú riešiť v skupine. K dispozícii majú Pracovný list, v ktorom sa nachádza zoznam rastlín, vhodných
na sadbu do parku. Žiaci zo zoznamu rastlín musia vybrať aspoň 5, aby navrhli tematický park. Netreba zabúdať prácu žiakov
koordinovať, na čo majú dávať pozor (doba kvitnutia rastlín, výška rastlín, tematickosť zvoleného parku).
Môžete zadať žiakom vytvorenie rovnakého typu okrasného parku, alebo každej skupine zadeľte iný typ. Môžete skupiny
žiakov vyzvať, aby si sami vybrali preferovaný typ záhrady z ponúkaného inzerátu. Pri Pracovnom liste je možné, aby
skupina žiakov bola tvorená dvojicou žiakov, ktorí spolu sedia v lavici.
Okrem programu Skicár je možné použiť aj napr. PowerPoint. Ako vytvoriť skicu alebo náčrt záhrady je možné nájsť napr.
na stránkach http://www.bio-watergardens.sk/navrhy_zahrad/ alebo
http://mojdom.zoznam.sk/gl/4792/237029/Navrhvresoviskovej-zahrady

Žiaci môžu pri kreslení modelu záhrady a parku využiť aj webovú stránku, ktorá je na to určená: https://mygarden.gardena.com/sk (Obr. 1). Stránka umožňuje dopĺňať aj predpripravené šablóny záhrad, napr. v okolí domu, doplniť
do vizualizovanej záhrady bazén, vybrané druhy rastlín, vrátane stromov a krov.

Obr. 1: Webová stránka umožňujúca vytvárať návrh záhrady,
screenshot zo stránky https://my-garden.gardena.com/sk, A. Mišianiková

Poznámka:
Každý náčrt by mal obsahovať legendu s názvami rastlín v slovenskom a latinskom jazyku.

Žiaci by mali svoje navrhované modely parkov a záhrad prezentovať spolužiakom. Dôležité je, aby žiaci vysvetlili postup pri
tvorbe návrhu a tiež objasnili, prečo zvolili danú kompozíciu rastlín, aké problémy riešili a pod. Žiaci sa tak veľa naučia aj od
svojich spolužiakov, ktorí tvorili inú záhradu či park.

H ODNOTENIE VÝSLEDKOV ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vyhodnotiť prezentované návrhy okrasných záhrad a parkov.
Vyhodnoťte spolu so žiakmi prezentované modely návrhov okrasných záhrad a parkov. Vráťte sa aj k výskumnej otázke zo
začiatku hodiny, žiaci nech zhrnú, ako by mala vyzerať okrasná záhrada a park, aké kritéria by mala spĺňať, na čo je potrebné
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myslieť pri výbere rastlín do parku alebo záhrady a pod. Žiaci nech si porovnajú svoje hypotézy na výskumnú otázku na
začiatku hodiny a napíšu kľúčový poznatok z projektového vyučovania.
Túto časť je možné realizovať na nasledujúcej hodine spolu s prezentáciou návrhov záhrad a parkov, ak žiaci dokončia
svoje návrhy doma.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodiku je možné (s úpravami) využiť aj pri téme zameranej na ľudské sídla.

2.

Odporúčaná časová dotácia 45 minút bola vo väčšine prípadov postačujúca. Vhodné však je, aby žiaci dokončili návrh
okrasnej záhrady a parku doma a na ďalšej vyučovacej hodine svoje návrhy prezentovali spolužiakom a spoločne ich
vyhodnotili.

3.

Postup je v plnom rozsahu vhodný aj na videokonferenčnú výučbu.

4.

Žiaci potrebujú trénovať úlohy na kreativitu. Metodika rozvíja kreativitu, hodnotový systém žiakov z hľadiska
ochrany zdravia – relax, oddych, psychohygiena, priestorové vnímanie, kritické myslenie.

5.

Pred skicárom mnohí žiaci uprednostnili nákres rukou.

6.

Žiaci navrhovali svoje modely záhrad s nadšením, mnohí sa inšpirovali už existujúcimi záhradami a parkami. Prežívali
reálnu tvorbu záhrady alebo parku, riešia rôzne problémy. Žiaci si okrem poznávania okrasných rastlín začali
uvedomovať význam už existujúcich parkov a záhrad.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
https://my-garden.gardena.com/sk
http://www.magazinzahrada.cz/galerie/udelejte-ze-sve-zahrady-okrasny-park/1.html
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10098/1354638/Ako-si-vytvorit-okrasny-park
http://www.krusnohorci.net/vylet/323-zamek-a-park-pillnitz
http://www.napluskovci.com/okrasny-park.php
http://mojdom.zoznam.sk/se/10098/Zakladanie-zahrady
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10098/1001272/Zalozte-si-zahradu-svojpomocne--1--casthttp://www.bio-watergardens.sk/navrhy_zahrad/
http://mojdom.zoznam.sk/gl/4792/237029/Navrhvresoviskovej-zahrady
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(E)KO ĎALEJ
Tematický celok / Téma
Svet rastlín a húb
Biosuroviny – obnoviteľné zdroje
Recyklácia a zhodnocovanie odpadov
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Zhodnocovanie odpadov a recyklácia
 Biosuroviny a bioplyn, zloženie, využitie a
výroba
 Výpočet vlastnej ekologickej stopy, ktorú
zanechávame svojou aktivitou na našej
planéte, výroba recyklovaného papiera
 Modelovanie s využitím internetového
kalkulátora








ISCED 3 / 1. ročník

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
Diskutovať/formulovať názory a výsledky/argumentovať
Predpovedať výsledok
Realizovať experiment
Zaznamenávať a interpretovať výsledky pozorovania
Prezentovať výsledky pred spolužiakmi
Zovšeobecniť výsledky

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať významu základných pojmov využívaných v ekológii a environmentalistike a pojmu globálne environmentálne
problémy
 Čítať s pozorovaním a poznať základy interpretácie výsledkov z grafu, vedieť čítať dáta z grafu
 Ovládať základy modelovania/simulovania pomocou počítačového kalkulátora

Riešený didaktický problém
Médiá dennodenne prinášajú nelichotivé informácie o stave našej planéty, ŽP, dôsledkoch ľahkovážneho a konzumného
spôsobu života ľudí, problematike nakladania s odpadmi, klimatických zmenách, negatívach dopadu týchto zmien, o ich
vplyve na zdravie, život človeka či všetkého živého. Výučba ekológie, environmentalistiky a globálnych ekologických
problémov je obmedzená na všeobecnú rovinu na úrovni pojmov. Výučba envirovýchovy je síce chápaná ako prierezová
téma, ktorá predpokladá jej implementáciu v takmer všetkých prírodovedných predmetoch, absentuje však spojovací
mostík medzi teoretickými východiskami a reálnych aktuálnym dianím pre komplexnejšie pochopenie, správne
interpretovanie informácii, zorientovanie sa a ďalšie nasmerovanie. Aktivity metodiky sú stupňované od uvedomenia si
závažnosti témy, ktorá sa každého z nás bytostne týka, cez komplexnejšie porozumenie v súvislostiach až po proaktívny
prístup a konanie. Filozofiou a podporným nástrojom metodiky je rozvoj emocionálnej zručnosti žiakov.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

Iné použité metódy:
Metóda INSERT
Modelovanie/simulovanie s využitím
počítačového kalkulátora,
Rovesnícke učenie
Hranie rolí
Práca s digitálnymi technológiami (mobilný
telefón, PC)
Organizačné formy:
 Riadené bádanie
 Práca v dvojiciach, skupinová forma skupiny po cca 3- 4 žiakov – DÚ

 Počítač s pripojením na internet (wifi),
 Súbor pre aktivitu – Pracovný list pre každého žiaka alebo dvojicu
(Príloha)
 VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U&feature=share
 KALKULÁTOR: www.ekostopa.sk
 NAJLEPŠIE VOPRED stiahnutá aplikácia pre Android z Google Play Skener QR a čiarových kódov
 Na výrobu recyklovaného papiera: starý novinový papier, kuchynský
mixér (najlepší tyčový)
 Tekutý škrob, voda, nádoba alebo hrniec
 Okenná sieťka (prípadne väčšia gáza)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Rozhovor, diskusia, pozorovanie činností žiakov a miery ich interaktivity, vyplnený pracovný list.

Autor: RNDr. Lenka Škarbeková
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R ECYKLÁCIA A

ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Ú VOD
Vypracovanú metodiku EKO ĎALEJ odporúčame implementovať pri vyučovaní ekológie a environmentalistiky resp. pri
preberaní tém biopalivá a biomasa v 1.ročníku výučby biológie.
Poznatky a zručnosti nadobudnuté v metodike sú využiteľné všeobecne, rozširujú všeobecnú inteligenciu a prehľad. Úlohy
metodiky podporujú rozvoj kritického myslenia a environmentálneho cítenia. Podľa sledovaných cieľov, potrieb, či
časového hľadiska je na učiteľovi, ktoré úlohy zostaveného pracovného listu bude so žiakmi realizovať.
Aktivity prepájajú aktuálne envirodianie, teoretické hľadisko témy a motivačne rešpektuje moderné potreby žiakov. Žiaci
budú rozvíjať kritické myslenie, analyzovať, argumentovať, čítať dáta z grafu, hľadať šifry ukryté v QR kódoch, vyhľadávať a
pracovať s informáciami a aplikáciou na výpočet ekologickej stopy. Hoci Zem je iba jedna, dozvedia sa, koľko planét
potrebujú pre pokrytie svojich potrieb v základných oblastiach života (domácnosť, stravovanie, doprava, nakupovanie,
odpad), modelovať zníženie vlastného vplyvu na planétu a vyrábať recyklovaný papier.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: nadviazať na súčasné dianie a situáciu, motivovať a zaktivizovať žiakov.
Na začiatku VH učiteľ rozdá žiakom vytlačený pracovný list. Žiaci budú pracovať postupne podľa pokynov
špecifikovaných úlohách pracovného listu. Učiteľ usmerňuje prácu na úlohách.

ÚLOHA 1: Pozorne si pozrite krátke video na linku:
Učiteľ pustí frontálne žiakom cez dataprojektor krátke motivačné video na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U&feature=share
Pýtajte sa:
Čo vo vás video evokovalo? Sformulujte jednou výstižnou vetou a zapíšte do PL.

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA

35 MIN .):

Žiaci pracujú podľa úloh v PL. Sledujte ich prácu a usmerňujte ich podľa potreby.
Zámer dosiahneme: formuláciou predpokladu, riadeným bádaním - pomocou PC kalkulátora vypočítať mieru vlastného
vplyvu na našu planétu, simulovaním zníženie ekostopy zmenou vlastnej aktivity, prípravou vlastného recyklovaného
papiera
ÚLOHA 2: Výpočet ekostopy. Požiadajte žiakov, aby si zapísali predpokladanú a následne si vypočítali vlastnú reálnu
ekostopu pomocou internetového kalkulátora na linku: http://www.ekostopa.sk/calc/index.php#
Hlavnou myšlienkou úlohy je sebauvedomenie – uvedomiť si, že svojou činnosťou prispievame k znečisťovaniu planéty,
ktorú máme iba jednu, no správame sa akoby sme ich mali viac. Výpočtom žiaci zistia svoju ekologickú stopu, porovnajú si
ju s ekostopou priemerného Slováka.
Pri výpočte odpovedajú na otázky a označujú svoje odpovede v jednotlivých oblastiach – domácnosť, stravovanie, doprava,
nakupovanie, odpad. Pýtajte sa žiakov na výsledky vypočítaných hodnôt ekostopy, na najnižšiu prípadne najvyššiu
ekostopu. Žiaci si môžu hodnoty porovnať.
Poznámka: Ak by ste chceli, môžete si urobiť aritmetický priemer ekologickej stopy celej triedy.
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Po vypočítaní ekostôp žiakov vyzvite k simulácii smerom k pozitívnej zmene – zníženiu ekostopy. Príklad zmeny vo
výsledku pri simulácii pomocou kalkulátora - ak začneme uprednostňovať lokálne resp. slovenské výrobky:
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Simulácia: Vyzvite žiakov, aby analyzovali odpovede v oblastiach, v ktorých by ste vedeli ekostopu reálne znížiť.
Pýtajte sa: V ktorých oblastiach by ste vedeli znížiť svoju ekostopu?
Skúste si vypočítať ekostopu ešte raz s tým, že budete sledovať, ako sa hodnoty menia. Žiaci budú simulovať a uvažovať
ako by vedeli znížiť ekostopu. Upozornite ich, aby uvažovali, kde by bolo reálne zmeniť svoje konanie.
Príklady podnetných otázok:
Ako by sa zmenila vaša ekostopa ak začneš uprednostňovať pri nákupe v potravinách lokálne vyrobené produkty resp.
slovenské výrobky?
Ako by sa zmenila vaša ekostopa ak by ste sa stali vegetariánom?
Ako by sa zmenila vaša ekostopa ak by si na miesto autom chodil do školy pešo alebo na bicykli?
ÚLOHA 3: Botasky z plastov vylovených z morí.
Pýtajte sa žiakov: Kúpili by ste si takéto botasky? Svoje rozhodnutie podložte argumentom a zapíšte do PL.
Cieľom úlohy je vyjadrenie rozhodnutie, podložené argumentom a rozvíjanie kritického uvažovania.
Pomôcka pre učiteľa – foto z priebehu výroby botasiek z plastov vylovených z mora:

ÚLOHA 4: Bioplyn a jeho využitie.
Aktivita využíva metódu INSERT. Žiaci si pozorne po odstavcoch čítajú text v PL. Na pravý okraj textu označujú značky
podľa tabuľky. V jednom odstavci môžu súčasne využiť aj viac znakov.
Pri doplnení chýbajúcich informácií využijú aj čítačku QR kódov stiahnutú z Google play –,,Skener QR a čiarových kódov“
Pomôcka pre učiteľa:
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Chýbajúce údaje:

Riešenie:

metanogénnych baktérií

metán (CH4)

75%

ÚLOHA 5: Biopalivá.
Pozrite si krátke video (3:56 min.) z cyklu dokumentárnych filmov venovaných vede a technike, v ktorých vystupuje reper
Vec
ako
,,sprievodca“
novými
technológiami
na
linku:
https://www.youtube.com/watch?v=tRjH8kNHNYI&feature=emb_logo
Riešenie PL:
Aký rok budúcnosti sa spomína vo videu?___2076___ Na aké palivo v tomto roku jazdia autá? ___bionaftu____
Medzi biopalivá 1.generácie patrí __bioetanol___vyrábaný z __obilia, kukurice, cukrovej repy___
Pre 2. generáciu je základnou surovinou___nepotravinárska biomasa___napr.___slama, seno, lesná biomasa___
Z čoho sa predpokladá výroba biopalív 3.generácie?__z morských rias__pestovaných v __bazénoch/bioreaktoroch_
dôvod:__úspornosť- najrýchlejšie rastúce a vysoko produktívne rastliny___
ÚLOHA 6: Vyrábame vlastný recyklovaný papier.
Poznámka: Odporúčame pripraviť nádobu s namočeným novinovým papierom vopred.
Cieľom aktivity je aktívny prístup k znovupoužívaniu surovín. Žiaci podľa postupu v PL vyrobia recyklovaný papier – dajú
starému papieru druhú šancu. Upozornite ich na fotodokumentovanie priebehu a výstupu výroby.

3. REFLEXIA (3 MIN .)
Žiaci vyplnia Tabuľku sebareflexie v závere PL.
Domáca úloha:
Úloha 7: Les nie je smetisko – čo sme o rozklade odpadu z bežne používaných látok (ne)vedeli ...
Čítajte s porozumením a doplňte do tabuľky chýbajúce údaje:

Riešenie tabuľky v PL:

materiál

doba rozkladu

látka

1 rok

žuvačka

50 rokov

jednorázová
plienka

250 rokov
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sklo

Tisícročia

plechovka

15 rokov

Tetrapack, PET fľaša

100 rokov

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Na základe postrehov z overovania, je metodika vhodná aj pre dištančnú formu vyučovania. Učitelia využívali aj možnosti
skupinovej práce, rozdelením úloh medzi žiakov a následnou frontálnou prezentáciou ich originálnych riešení s diskusiou.

Z DROJE
Výpočet ekostopy. Dostupné na: http://www.ekostopa.sk/calc/index.php
Obrázok botasiek z recyklovaných plastov z mora. Dostupné na: https://klocher.sk/tenisky-odpadu-najdeneho-mori-adidaszacal-vyrabat/
Dobré noviny. Adidas vyrobí až 11 miliónov tenisiek z plastov vylovených z oceánov. Dostupné
https://www.dobrenoviny.sk/c/165069/spolocnost-adidas-v-tomto-roku-vyrobi-11-milionov-tenisiek-z-plastu

na:

Sme.sk. Zásoby ropy postačia svetu 41 rokova zemného plynu 64 rokov. https://ekonomika.sme.sk/c/79372/zasobyropy-postacia-svetu-41-rokov-a-zemneho-plynu-64-rokov.htmlVýroba
recyklovaného
papiera.
Dostupné
na:
https://www.priateliazeme.sk/spz/informacie/tematicke-clanky/tvorive-dielne-domaci-recyklovany-papier
Bioodpady.sk. Anaeróbna digescia – bioplyn a jeho využitie. Dostupné na: http://www.bioodpady.sk/anaerobnadigescia/bioplyn-a-jeho-vyuzitie
Priatelia
Zeme.
Princíp
výroby
energie
z biomasy
výroba
energie
z biomasy.
Dostupné
na:
http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/princip-vyroby-energie-z-biomasy/vyroba-energie-biochemickou-premenoubiomasy/anaerobna-fermentacia-vyroba-bioplynu
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J E MOŽNÉ VYLEPŠIŤ PRÍRODU ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Rastliny a huby v službách človeka
Význam a priemyselné využitie rastlín a húb

ISCED 3 / 1. – 3. ročník gymnázia

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Posúdiť ekologický, farmakologický a hospodársky
význam rastlín, húb a lišajníkov
 Diskutovať o vplyve geneticky modifikovaných
rastlín a húb na človeka a na kvalitu potravy,
 Navrhnúť a realizovať projekt na tému biosuroviny
alebo biotechnológie
 Prezentovať a obhajovať projekt

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Zovšeobecniť výsledky
 Formulovať nové otázky/problémy
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Objasniť význam rastlín a húb pre človeka a živočíchov, ako aj život na Zemi
 Vysvetliť využitie rastlín z hľadiska ich liečivých účinkov
 Vysvetliť biologickú podstatu prenosu genetickej informácie
 Vysvetliť pojmy: DNA, gén, chromozóm
Riešený didaktický problém
Žiaci už majú mnoho poznatkov o využití rastlín a húb ako zdroj potravy, korenín a pochutín, krmovín, liečiv, ale
aj o zástupcoch jedovatých rastlín. Poznajú a uvedomujú si ich význam v parkoch, záhradách či domovoch.
Pravdepodobne už žiaci mnoho počuli aj o význame rastlín a húb vo vzťahu k biosurovinám, biotechnológiám,
biopalivám a tiež problematike geneticky modifikovaných organizmov. Aktivity v metodike pomáhajú žiakom
spájať poznatky do komplexného celku, kriticky hodnotiť nielen nové informácie, ale aj už nadobudnuté
poznatky, diskutovať o problémoch a možných riešeniach a rozvíjať schopnosť argumentovať a obhajovať
výsledky, alebo vlastné názory.
Význam a priemyselné využitie rastlín a húb, a predovšetkým problematika geneticky modifikovaných
organizmov, spájajú mnoho problémov a rôznych pohľadov. Niektoré prezentované názory a pohľady sú však
často jednosmerne zamerané, bez pochopenia vplyvu na človeka a životného prostredia. Táto generácia žiakov
však bude čeliť problémom, ktoré sme my ešte neriešili, alebo nevyriešili úplne. Žiaci majú tiež často iba
prevzaté názory, ktoré však nevedia prepojiť v súvislostiach so situáciou na Slovensku.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Skupinová forma
 Inscenačná hra

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, tablety, wifi, dostupná literatúra k
tematike (nepovinné),
 Študijné materiály z prílohy metodiky.
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov





Pozorovanie argumentácie žiakov,
T-karta s argumentami žiakov,
systém úloh vo fáze hodnotenia,
lístok pri odchode.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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V ÝZNAM A

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE RASTLÍN A HÚB

Ú VOD
Téma Význam a priemyselné využitie rastlín a húb je záverečnou témou posledného tematického celku (Rastliny a huby v
službách človeka) učebnice podľa Višňovskej a kol. Metodika je však samostatná, je možné ju zaradiť do výučby aj v
prípade využívania sady učebníc podľa Ušákovej a kol. a nadväzuje na poznatky žiakov z predchádzajúcich vyučovacích
hodín a rozvíja spoluprácu medzi žiakmi, ich schopnosť kriticky premýšľať, hodnotiť informácie a hľadať spôsoby riešenia
problémov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 6 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov, nadviazať na ich poznatky o ekologickom, farmakologickom a hospodárskom význame rastlín,
húb a lišajníkov.
Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Predstavte si život bez rastlín, húb a lišajníkov. Čo by sa zmenilo? Ako by vyzeral náš život?
Mohli by sme žiť bez rastlín, (húb, lišajníkov)?
Prečo si to myslíte?

Cieľom je, aby žiaci nad otázkou premýšľali z iného uhla pohľadu, v iných súvislostiach. Ich úlohou je prísť na to, čo všetko
by sa zmenilo vo vzťahu k človeku, ale aj k prostrediu, životu živočíchov, mikroorganizmov, ako by sa zmenila planéta Zem.
Nechajte žiakom priestor na ich premýšľanie, vypočujte si ich názory. Zároveň diskusiu so žiakmi smerujte k tomu, aby
odôvodnili svoje názory, hypotézy, presvedčenia.
Položte žiakom ďalšiu otázku:
Otázka:
Aký je význam rastlín, húb a lišajníkov z ekologického, farmakologického a hospodárskeho hľadiska?
Žiaci už majú dostatok vedomostí na zodpovedanie otázky. Požiadajte žiakov, aby si svoje nápady zapísali do zošitov.
Môžete ich požiadať, aby tieto informácie zaznačili do prehľadnej tabuľky.
Rozvíjajte ďalej diskusiu so žiakmi.
Pýtajte sa:
Otázka:
Čo by ste zmenili, aby mohli mať rastliny, huby, lišajníky ešte väčší význam pre človeka?
Môžete sa žiakov pýtať aj konkrétnejšie. Ak napríklad spomenuli farmakologické využitie konkrétnych rastlín, môžete sa
pýtať na vylepšenie tohto významu. Žiaci by mohli napríklad odpovedať, žeby sa mohol nájsť spôsob, ako zlepšiť získavanie
látok so želanými účinkami, zvýšiť množstvo sekundárnych metabolitov v rastlinách s významným farmaceutickým
využitím a pod.
Položte žiakom výskumnú otázku:
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Výskumná otázka:
Je možné vylepšiť (zmeniť) prírodu?
(Ako by sme tieto zmeny mohli dosiahnuť)?
Žiaci možno už skôr povedali názor, že môžeme geneticky modifikovať určité organizmy. Ak nie, možno ich to napadne pri
tejto otázke. Rozvíjajte diskusiu ďalej práve týmto smerom.
Otázky:
Čo sú geneticky modifikované organizmy (GMO)?
Viete uviesť konkrétne prípady?
Aký dopad má genetická modifikácia rastlín na človeka (prostredie, ...)?
Je to bezpečné? Čo si o tom myslíte?
Máme genetické modifikované organizmy aj na Slovensku?

Žiaci zrejme budú mať rôzne informácie. Diskutujte s nimi, ale nehodnoťte ich názory, iba si ich vypočujte. Žiaci si počas
diskusie zrejme uvedomia, že mnohé informácie nemajú podložené faktami, iba o nich počuli, čítali a nerozumejú
dostatočne biologickej podstate.
Položte im otázku:
Otázka:
Čo by ste urobili, aby ste získali dôveryhodné informácie o geneticky modifikovaných organizmoch?

Môžete sa žiakov pýtať aj konkrétnejšie na získanie informácie ohľadom problému s GMO, ktorému rozumejú najmenej.
Žiakom určite napadne veľa možností, ako napr. naštudovať si informácie na internete, zúčastniť sa prednášky, prečítať si
knihu a pod.
Povedzte žiakom, že dnes budú oni sami odborníkmi na GMO a boli pozvaní na vedeckú konferenciu.

S KÚMANIE ( CCA 12 MIN .):
Zámer: Študovať problematiku geneticky modifikovaných organizmov z pohľadu konkrétnej roly odborníka (žiaka).
Ešte pred vyučovacou hodinou je nutné sa rozhodnúť, či budú žiaci študovať materiály na hodine, alebo si vopred
naštudujú informácie o GMO pomocou internetu alebo zadaných textov. Štúdium na hodine je vhodné pre starších
žiakov, môže byť časovo náročné.
Ak si žiaci naštudujú problematiku GMO pred hodinou, zjednoduší a urýchli to celú prípravu na vedeckú konferenciu.
Nehovorte však pred vyučovacou hodinou, že budú realizovať vedeckú konferenciu a vystupovať pred spolužiakmi. Žiaci
tak počas prípravy konferencie na hodine skôr diskutujú medzi sebou a pripravujú si vystúpenie. Môžete žiakom aj
sprístupniť články (napríklad vo vytlačenej podobe, linky a pod.).
Žiakom môžete sprístupniť doplňujúci materiál v závere metodiky, prípadne môžu študovať aj na internete, napr.:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/3673/den-fascinacie-rastlinami-2017
https://technet.idnes.cz/zlata-ryze-geneticka-modifikace-pokus-na-detech-fry/veda.aspx?c=A130111_185632_veda_mla
http://www.bbc.co.uk/slovak/science/story/2005/03/050328_gm_golden_rice.shtml http://www.sppk.sk/clanok/1047
https://www.vsetkoogmo.sk/index.php/co-je-to-gmo/studie-o-gmo
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PRÍPRAVA VEDECKEJ KONFERENCIE
Rozdeľte žiakov do skupín podľa počtu rolí. Maximálny počet je 6, ale môžete si zvoliť aj menší počet. Vysvetlite žiakom
princíp vedeckej konferencie, dohodnite s nimi čas na získanie informácií a vystúpenie 1 žiaka z každej skupiny so svojím
príspevkom o GMO na vedeckej konferencii.
Ak žiaci dopredu neštudovali tému doma, ich úlohou je vyhľadať na internete, alebo v dostupnej literatúre informácie,
ktoré sa im zdajú vhodné z pohľadu ich roly odborníka. Každá skupina bude predstavovať konkrétnu rolu odborníka, ktorá
sa bude líšiť od ďalších skupín. Žiaci, ktorí si už tému vopred naštudovali, diskutujú v skupine, pripravujú si informácie pre
spolužiakov.
Vytvorte aj skupinu moderátor (2 – 3 žiaci). Žiaci tejto skupiny budú tiež študovať informácie o GMO, uvádzať
vystupujúcich odborníkov na konferencii a klásť im po prezentácii otázky.
Po naštudovaní informácií 1 žiak z každej skupiny, v konkrétnej role odborníka, vystúpi na vedeckej konferencii, zvyšok
skupiny sa bude môcť zapájať do diskusie, klásť otázky odborníkom a pod.
Prideľte žiakom tieto roly:
•

skupina MOLEKULÁRNY BIOLÓG,

•

skupina FYZIOLÓG RASTLÍN,

•

skupina PODNIKATEĽ V OBLASTI HOSPODÁRSTVA,

•

skupina LEKÁR,

•

skupina ČLEN ZDRUŽENIA GREENPEACE,

•

skupina MODERÁTOR.

Poznámka:
Čím viac sa žiaci vcítia do roly odborníkov, tým viac sú samostatní, majú túžbu objavovať a diskutovať o téme. Preto je
vhodné, aby učiteľ vytvoril žiakom vhodné podmienky a prenechal im zodpovednosť a organizáciu v tejto časti vyučovacej
hodiny žiakom.

V YSVETLENIE ( CCA 13 MIN .):
Zámer: Realizovať vedeckú konferenciu o GMO.
REALIZÁCIA VEDECKEJ KONFERENCIE
Realizujte so žiakmi vedeckú konferenciu. Nechajte priestor žiakom, aby sa čo najviac realizovali samostatne.
Poznámka:
Aktivita rozvíja komunikačné kompetencie, argumentačné schopnosti v odborných otázkach, interpretáciu poznatkov o
GMO z rôznych pohľadov a podnecuje zvedavosť žiakov dozvedieť sa viac. Vedomosti žiakov sa stávajú kompaktnými, žiaci
si formujú svoje názory a chápu aj širšie súvislosti. Prípravu a realizáciu konferencie zvládnu žiaci s minimálnymi
inštrukciami.
Je možné, že žiakov začne zaujímať mnoho otázok, na ktoré nebudú vedieť odpovedať, alebo nebude časový priestor pre
zodpovedanie všetkých otázok. Je vhodné, aby si žiaci tieto otázky zapísali a učiteľ im pomôže otázky zodpovedať aspoň
čiastočne, ak na to bude priestor, prípadne ich vlastná zvedavosť motivuje k vyhľadaniu informácií na internete aj doma.
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Po skončení vedeckej konferencie oceňte žiakov a pýtajte sa na zovšeobecnenie záverov. Diskutujte so žiakmi o
dôsledkoch genetických manipulácií na človeka a prostredie, význame GMO a pod. Táto časť je pre žiakov veľmi dôležitá,
pretože im umožňuje vytvárať si vlastné názory a presvedčenia, hodnotiť informácie na internete, analyzovať a pod.
Pýtajte sa žiakov na názor, či by podľa nich mali byť GMO vo svete zakázané. Žiaci nech napíšu svoje argumenty pre
a proti do nástroja formatívneho hodnotenia, T-karty:

Mali by byť GMO vo svete zakázané?
Argumenty pre

Argumenty proti

Poznámka:
Ak ste sa zdržali prípravou a realizáciou konferencie, prípadne následnou diskusiou, zadajte žiakom T-kartu za domácu
úlohu.

Žiaci by si mali uvedomiť, že vyjadriť sa jednoznačne pre alebo proti GMO je veľmi ťažké. Na základe diskusie by ste mali
dospieť k týmto výhodám a nevýhodám GMO:
Výhody genetických modifikácií:
o Šľachtenie nových a lepších odrôd poľnohospodársky významných plodín – lacnejšie potraviny,
o produkcia liečiv, vakcín, hormónov, vitamínov, olejov, biopalív,
o obmedzenie používania pesticídov, insekticídov – rezistencia na škodce, choroby – ochrana ŽP,
o rezistencia na herbicídy – zníženie nákladov,
o zlepšenie výťažku úrody, dlhšia trvanlivosť,
o potraviny so zníženými alergénnymi vlastnosťami,
o zlepšenie kvality života v rozvojových krajinách,
o záchrana zdravia a života ľudí trpiacich hladom, nedostatkom vitamínov.
Nevýhody genetických modifikácií:

Nutnosť testovania zdravotnej nezávadnosti GM potravín (napr. plodiny produkujúce insekticídy),

vznik alergických reakcií,

obavy o bezpečnosť, nekontrolovanosť GM produktov – aktivistické organizácie,

hrozba pre ŽP – obmedzenie rastu a života prirodzene sa vyskytujúcich organizmov,

neželaný vznik rezistencie na antibiotiká,

výskum – neohrozujú zdravie, ale vedú k vzniku odolnej buriny.
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R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Doplniť ďalšie informácie o biosurovinách, biotechnológiách, biopalivách.
Doplňte poznatky žiakov o význame a využití biosurovín, biotechnológiách a biopalivách. Môžete využiť pojmovú mapu,
ale napr. aj tabuľku:
Úloha 1:
Vysvetli obsah pojmov, stručne uveď klady, zápory/riziká.
Tabuľka s vysvetlením pojmov:
Pojem

Vysvetlenie pojmu

Klady

Zápory/riziká

Biosuroviny
Biopotraviny
Biopalivá
Biotechnológie

Poznámka:
V prípade, že uznáte za vhodné a zmysluplné predĺžiť vedeckú konferenciu, môžete túto časť vyučovacej hodiny skrátiť,
prípadne dať za domácu úlohu naštudovať žiakom, pripraviť krátky príspevok v skupinách a pod. Zvoľte si postup, ktorý sa
vám zdá najvhodnejší. V cieľoch je uvedená realizácia žiackeho projektu na danú tému – zvážte to ako domáci žiacky
projekt, ak to uznáte za vhodné a máte časový priestor pre rozšírenie témy.

H ODNOTENIE ( CCA 2 MIN .):
Zámer: Prehĺbiť a vyhodnotiť získané poznatky žiakov, pomôcť im pri vytváraní vlastných názorov.
Rozdajte žiakom tzv. lístky pri odchode. Žiaci majú na ich vyplnenie 1 minútu. Lístky pri odchode sú vhodným nástrojom
pre žiakov na premýšľanie o celej vyučovacej hodine, kategorizáciu a utriedenie poznatkov, ale aj vyhodnotenie svojich
myšlienok a pokroku na hodine. Zároveň sú veľmi rýchlym a vhodným nástrojom formatívneho hodnotenia aj pre učiteľa
a poskytujú spätnú väzbu.
Lístok pri odchode pozbierajte. Môžete sa na ďalšej hodine vrátiť k otázke, na ktorú žiaci ešte nemajú odpoveď alebo
čomu nerozumejú.

201 / 527

Lístok pri odchode:
Lístok pri odchode

Meno:

3–2–1

Trieda:

Dátum:

3 veci, ktoré som sa na hodine naučil:
1.
2.
3.
2 zaujímavé fakty:
1.
2.
1 otázka, ktorú stále mám:
1.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Na základe skúseností z overovania odporúčame zvoliť variant prípravy žiakov doma ešte pred hodinou (štúdium
dostupných zdrojov alebo informácií z metodiky o GMO).

2.

Metodika je vhodná aj na videokonferenčnú výučbu.

3.

Postup sa ukázal byť vhodný pre všetky ročníky, žiakov veľmi zaujal. S úpravami je časť metodiky vhodná aj pri
iných témach, ako napr. zdravý životný štýl, organizmus a prostredie, genetika a pod.

4.

Podľa využitia postupu v metodike je možné niektoré časti upraviť, napr. vynechať Záverečné rozšírenie o
biosuroviny a biotechnológie.

5.

Nápad: Vopred zadať domácu úlohu žiakom – zistiť či v nákupnom centre, kde žiaci nakupujú predávajú geneticky
modifikované potraviny a aké je ich označenie.

6.

Kvalita surovín je v dnešnej dobe veľmi aktuálna téma, metodika má aj výchovný charakter a je prepojená so
životom.

A LTERNATÍVY METODIKY
Realizácia na 2 vyučovacích hodinách. Postup je možné rozšíriť aj o žiacky projekt. S úpravami je metodika alebo jej
časti využiteľné pri rôznych témach.

Z DROJE
1. Snustad, D.P. a Simons, M.J. (2009). Genetika. Vyd. Masarykova univerzita. 894 s. ISBN: 9788021048522
2. Geneticky modifikovane potraviny - http://cec.truni.sk/vczv/kurzy/skola/geneticky_modifikovan_potraviny.html
3. Modifikovane organizmy http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=farmarstvo_geneticky_genove_inzinierstvo_metody_fa
rmarstva_modifikovane_potraviny_organizmy_rastliny_transgenne_zivocichy_tvorba_t
4. D. Valková: GMO – základ modernej biotechnológie - www.gmo.sk/File/GMOpreucitelov.doc
5. D. Valková – GMO a biologická bezpečnosť na Slovensku - http://www.gmo.sk/File/Valkova_Priruka_GMO.pdf
6. Križanová, Oľga. Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej
diagnostike. [elektronický zdroj]. 1.vyd. Martin : Vydavateľ Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2012. 1 CDROM. Názov z CD. ISBN 978-80-89544-23-3.
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
Génová manipulácia (GM) je charakterizovaná ako súbor metód, ktoré sú používané na tvorbu rekombinantnej DNA
- táto DNA je potom vkladaná do živých organizmov. GMO sú výsledkom prítomnosti nového genetického
materiálu, ktorý sa v organizme nenachádzal a nie je dôsledkom prirodzenej rekombinácie. Prakticky ide o vybratie
úseku DNA (génu) z jedného organizmu a jeho vloženie do organizmu iného. Tento prenos je možné uskutočniť
medzi nepríbuznými druhmi, napr. je možný prenos DNA z rastlín do zvierat a naopak. Klasický a veľmi úspešný
príklad predstavujú GM baktérie produkujúce inzulín už od roku 1982.
Rastlinné GMO:

•
•

gény u plodín, ktorých inhibíciou môžeme docieliť oddialenie zretia (GMO paradajky),
modifikácie za účelom rezistencie na patogény, na náročné podmienky prostredia (napr. sucho) a
za účelom zvýšenia podielu vitamínov a minerálov.

Geneticky modifikované plodiny zatrieďujeme do troch generácií:
1. modifikované práve za účelom zvýšenia podielu vitamínov a minerálov (zlatá ryža - vysoký obsah βkaroténu; repka olejná - vysoký obsah olejov)
2. modifikované za účelom rezistencie na patogény a na náročné podmienky prostredia (napr. sucho) (napr.
kukurica s rezistenciou na hmyz; cukrová repa s rezistenciou na pesticídy)
3. tzv. rastlinné fabriky - slúžia na zvýšené produkciu, resp. nadprodukciu enzýmov, vakcín (špenát – vakcína
proti besnote; tabak – nadprodukcia inzulínu)
Civilizácia však mení plodiny po tisícročia. (kríženie, šľachtenie). Aj v prípade GMO ide naďalej o vylepšenie
vlastností a charakteristiky plodiny. Genetická modifikácia funguje na báze manuálneho prenesenia génu,
tradičné metódy fungujú na báze prenesenia génu rozmnožovaním. Jediná komerčná geneticky
modifikovaná kultúra v Európe je kukurica MON 810, ktorá je odolná voči škodlivému hmyzu (od r. 1998) –
tvorí menej ako 2 % z celkovej európskej úrody kukurice. Kukurica MON810 produkuje toxín, ktorý zabíja
vijačku kukuričnú a je jediná schválená na konzumáciu (pestujeme aj iné kukurice – len testované na
odolnosť). Na Slovensku ju pestujeme v Trnavskom a Košickom kraji (+ Česká republika, Rumunsko,
Španielsko, Portugalsko) a zároveň sú u nás dostupné výrobky z GM sóje, pestovanej v zahraničí.
Živočíšne GMO:

•
•

transgénne živočíchy (je to správne označenie pre geneticky modifikované živočíchy) - Živočíchy s
umelo vloženým génom do ich vlastnej DNA,
nie sú určené na konzumáciu, ale napríklad na produkciu liečiv a hormónov (inzulín, rastové
faktory...) v mlieku.

Vytvárajú sa metódou DNA mikroinjekcie – gén sa vstrekne do oplodneného vajíčka.
Ďalším spôsobom je vloženie génu do vírusového plazmidu – má funkciu vložiť gén do DNA vo vajíčku.
Veľmi známym príkladom genetickej modifikácie je upravený losos v USA prostredníctvom modifikácie v zárodočných
bunkách. Lososovi vložili nový aktivátor rastového hormónu, pretože rastový hormón lososa je aktívny iba na jar a v
lete - nový aktivátor je aktívny po celý rok, takže losos rastie rýchlejšie.
Súčasné výskumy podávajú správu o analýze viac ako 900 štúdií a 700 podnetov verejnosti. Išlo o najrozsiahlejšiu
správu v oblasti GMO, v ktorej 20 vedcov potvrdilo, že konzumovanie GM plodín nepredstavuje žiadne zdravotné
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riziko, ich pestovanie neohrozuje životné prostredie a úspešne redukuje množstvo používaných pesticídov.
Vedci z národnej akadémie dokázali, že GM plodiny nezvýšili potenciálne výnosy a ich pestovanie spôsobilo problém
so vznikom burín odolných voči herbicídom.
Protikladom je známa Seraliniho štúdia, ktorej však niektorí experti tiež vyčítajú nedostatky. V prípade potkanov,
ktoré dlhodobo konzumovali GMO sa zistilo, že:

•
•
•

•

až 50% samcov a 70% samičiek zomrelo predčasne v porovnaní s 30% a 20% v kontrolnej skupine,
nádory u potkanov oboch pohlaví v testovaných skupinách boli 2-3 krát väčšie než v kontrolnej
skupine,
začiatkom 24. mesiaca štúdie, 50 až 80 percent samičiek v testovaných skupinách rozvinulo veľké
nádory, s až 3 nádormi na každé zviera; len 30 percent samičiek v kontrolnej skupine rozvinulo
nádory,
prvé veľké nádory u samcov a samičiek sa objavili po 4 a 7 mesiaci, v porovnaní so 14-tym
mesiacom v kontrolnej skupine.
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TEMATICKÝ CELOK:
SVET ŽIVOČÍCHOV/LABORATÓRNE CVIČENIA
Z BIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
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K TO JE NAJPRISPÔSOBIVEJŠÍ ?
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie
živočíchov
Článkonožce (Arthropoda)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Porovnať základné morfologické znaky jednotlivých
skupín článkonožcov
 Identifikovať základné vývojové rozdiely medzi
jednotlivými skupinami článkonožcov
 Diskutovať o príčinách a formách adaptácie
organizmov v prírode a na život človeka

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 3. ročník gymnázia

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Pozorovať /merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Zovšeobecniť výsledky
 Zdieľať a prezentovať pozorovania pred
spolužiakmi
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Identifikovať základné vývojové rozdiely medzi jednotlivými skupinami stavovcov a bezstavovcov
Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia z vlastného pozorovania biologického objektu (žižiaviek obyčajných). Metodika rozvíja logické
uvažovania a zručnosti spojené s pozorovaním biologického materiálu, ako sú zaznamenávať údaje, vytvoriť
nákres, popísať pozorovaný objekt. Dôležitým prvkom je prepájanie pozorovania a bádania s vyvodením
zovšeobecňujúcich záverov a zodpovedaním výskumnej otázky. Žiaci tak rozvíjajú prírodovedeckú gramotnosť
a spôsobilosti vedeckej práce, uvedomujú si prepojenosť s bežným životom.
Pozorovanie žižiaviek vnáša do hodiny bádateľský prvok, bez ktorého sa žiaci učia poznatky často iba
mechanicky a nevidia spojitosť medzi vývojovými a morfologickými rozdielmi rôznych skupín článkonožcov
a tiež formami ich adaptácie na podmienky prostredia a spôsob života.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Skupinová forma (4-6 žiakov/skupinu)

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, tablety, smartfóny (nepovinné)
 Žižiavky (aspoň 1 žižiavka obyčajná/skupinu
žiakov)
 Pracovné listy (príloha)
 Lupy, USB mikroskopy, mikroskopy na mobil
alebo smartfón/tablet s mobilnou aplikáciou
nahrádzajúcou lupu
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov





Systém úloh vo fáze vyhodnotenia,
pojmová mapa (porovnanie),
pozorovanie činnosti žiakov,
analýza záznamov z pozorovania (pracovné listy/zošity).

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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Č LÁNKONOŽCE (A RTHROPODA )
Ú VOD
Metodika je spracované pre tematický celok Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov, ale je možné ju
využiť aj pri tematickom celku Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia z ekológie.
Postup je vhodné realizovať v období, keď je jednoduché nájsť v blízkom okolí žižiavky a sprístupniť ich žiakom pre ich priame
pozorovanie. Metodika je samostatná, ale pozorovanie stavby tela žižiaviek a ich správanie v rôznom prostredí súvisí aj
s metodikou „Skáčem, behám, lietam“, ktorá je zameraná na rôzne spôsoby pohybu hmyzu vo vzťahu k stavbe ich
lokomočných orgánov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: Naviazať na známe vedomosti žiakov a zaujať ich pozornosť uvedením motivačnej otázky.
Pýtajte sa:
Motivačná otázka:
Kto je podľa vás v prírode najprispôsobivejší?
Pomocná otázka:
Ktorá skupina živočíchov je podľa vás najpočetnejšia a najrozmanitejšia?
Žiaci už majú vedomosti o rôznych skupinách živočíchov. Otázka je vhodná na ich rozpremýšľanie, žiaci môžu mať rôzne
názory. Diskutujte so žiakmi o ich názoroch, smerujte ich vhodnými otázkami k argumentácii. Žiaci samostatne, prípadne
s vašou pomocou dospejú k tvrdeniu, že práve článkonožce sa dokázali prispôsobiť takmer všetkým podmienkam života na
Zemi a sú skupinou s najväčšou diverzitou.
Pokračujte v diskusii ďalej:
Výskumná otázka:
Prečo práve článkonožce patria v evolúcii živých organizmov k najúspešnejším?
Napíšte na tabuľu nadpis: Článkonožce (Arthropoda). Zapíšte všetky slovné spojenia (asociácie) technikou zhlukovania, ktoré
žiaci uvedú. Nehodnoťte tvrdenia žiakov, ide o vytvorenie čo najväčšieho počtu asociácií.
Žiaci zrejme budú mať rôzne názory. Diskutujte s nimi, ale nehodnoťte ich odpovede. Vyzvite žiakov, aby si svoje tvrdenie
zapísali do zošitov. Žiaci možno povedia, že na zodpovedanie výskumnej otázky, prípadne potvrdenie svojej hypotézy
(tvrdenia) potrebujú získať viac informácií o článkonožcoch. Pýtajte sa žiakov, ako by zistili viac informácií a smerujte ich
k rôznym možnostiam (vlastné pozorovanie, čítanie knihy, sledovanie filmu atď.). Povedzte im, že budú bádať a na konci
vyučovacej hodiny sa spolu vrátite k výskumnej otázke a ich hypotézam.
Pýtajte sa žiakov, čo všetko vedia o tejto skupine živočíchov. Pomáhajte otázkami („Čo ešte vás napadá?“, ...) vytvoriť čo
najviac slovných asociácií súvisiacich s článkonožcami a všetko zapíšte na tabuľu.

S KÚMANIE ( CCA 13 MIN .):
Zámer: Pozorovať a zaznamenávať pozorovanie žižiaviek (malých kôrovcov).
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Sprístupnite žiakom pracovné listy (v tlačenej alebo elektronickej verzii), prípadne im premietnite pracovný list na tabuľu
alebo napíšte úkoly z pracovného listu na tabuľu. (Pracovný list je uvedený v prílohe). Rozdeľte žiakov do skupín (4 – 6
žiakov/skupinu) a každej skupine rozdajte na pozorovanie aspoň 1 žižiavku obyčajnú, lupu, ... Úlohou žiakov je pozorovať
žižiavku, zaznamenať svoje pozorovania a vypracovať úlohy uvedené v pracovnom liste. Oboznámte žiakov s ich úlohou
a časom, ktorý majú k dispozícii (odporúčané 10 minút).
Kde hľadať žižiavky:
Žižiavky vyhľadávajú vlhké a tmavé miesta, pravdepodobne ich nájdete od apríla do októbra v suchom počasí nad 15 stupňov
C pod dlaždicou voľne položenou na pôde alebo pod kvetináčmi, ktoré sú vonku v záhrade dlhšie na jednom mieste,
v komposte, v pivnici, pod rozkladajúcim sa drevom, pod kameňmi pri sude s vodou v záhrade a pod. Paradoxne po daždi
ich na týchto miestach nenájdete, pretože vlhko je všade aj mimo týchto miest a žižiavky svoje skrýše opustia.
Žižiavky môžete nazbierať pri vhodných podmienkach a udržiavať v menšej nádobe s rozkladajúcimi sa listami niekoľko dní
do realizácie výučby.

V YSVETLENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky pozorovaní a vyvodiť závery.
Skontrolujte výsledky pozorovaní žižiaviek so žiakmi, pýtajte sa ich, čo tieto pozorovania znamenajú, na čo prišli, čo zistili.
Veďte žiakov k zovšeobecneniu záverov svojich pozorovaní. Pracovné listy žiakov môžete podľa svojho uváženia aj pozbierať
a vyhodnotiť (slovne, bodmi, známkou a pod.)

Poznámka:

Obr. 1:
Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) (vľavo) a Svinka obyčajná (Armadillidium vulgare) (vpravo),
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svinka#/media/File:Armadillidium_vulgare_001.jpg,
Žižiavka patrí k rovnakonôžkam (Isopoda) do triedy Malacostraca (rakovce). Má sploštené oválne telo, ktoré je chránené
tmavým hrubým pancierom. Pancier je zložený z 7 - 9 článkov. Pancier nerastie, preto ho musí žižiavka zvliekať. Telo dospelej
žižiavky dosahuje dĺžku okolo 15 milimetrov. Má sedem párov nôh a typické zalomené tykadlá. Žije pod hnijúcim lístím, vo
vlhkom prostredí. Dýcha žiabrami. Cez deň sa skrýva pod lístím alebo v úzkych tmavých štrbinách, v noci vylieza a hľadá si
potravu. Žižiavka je veľmi užitočná. Živí sa odumretými zvyškami rastlín a tým urýchľuje ich rozklad. Samica kladie vajíčka do
liahňovej dutiny (marsúpia), ktorá sa nachádza pod bruškom. Larvy sa liahnu v dutine naplnenej tekutinou a ostávajú tam
veľa týždňov. Pri raste zvliekajú pancier. Žižiavky žijú dva až tri roky a sú korisťou ropúch, jašteríc a niektorých pavúkov.
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Pozorovanie môžete uskutočniť aj so svinkami (Armadillidium). Medzi najznámejší druh patrí svinka obyčajná (Armadillidium
vulgare) (viď Obr. 1, vpravo hore). Svinky majú 7 párov nôh a dve článkované tykadlá. Sú svetloplaché, žijú v temných vlhkých
miestach, kde tvoria skupinku až 20 jedincov rôzneho veku. Niektoré druhy sa v prípade nebezpečia stočia do guličky.

R OZPRACOVANIE / ROZŠÍRENIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky o článkonožcoch.
Vyberte si spôsob, ako sprístupnite žiakom ďalšie poznatky daného učiva. Môžete žiakom sprostredkovať spoločné
charakteristické črty a potom rozdeliť žiakov na 2 skupiny. Žiaci v 1. Skupine naštudujú informácie o pavúkovcov
(Arachnoidea) a vyznačia ceruzkou nové a dôležité poznatky, ďalšia skupina naštuduje a vyznačí dôležité informácie
o kôrovcov (Crustacea). Potom vyzvite žiakov daných skupín, aby sprostredkovali dôležité informácie svojim spolužiakov,
ktorí si do zošitov urobia poznámky.
Doplňte informácie žiakov v prípade, že žiaci v skupine vynechajú niečo podstatné. Zdôraznite aj poznatky a výsledky
pozorovania žižiaviek poukazujúce na vzťah organizmu a prostredia.
Vyzvite žiakov, aby si do zošitov zakreslili a popísali stavbu tela pavúka a raka riečneho.

H ODNOTENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Zhrnúť a zhodnotiť poznatky žiakov o článkonožcoch.
Úloha 1:
Doplňte tabuľku zameranú na podobnosti a odlišnosti pavúkovcov a kôrovcov.

Porovnajte: podobnosti
kôrovce

pavúkovce

odlišnosti

Pri tejto úlohe použite pojmovú mapu (porovnanie), vľavo. Môžete
žiakom rozdať pojmovú mapu na vytlačených papierikoch (príloha
vo worde), alebo ju nakresliť na tabuľu. Po jej vyplnení diskutujte so
žiakmi, čo uviedli ako podobnosti a odlišnosti medzi kôrovcami
a pavúkovcami. Žiaci môžu uvádzať podobnosti a rozdielnosti
znakov (napr. čím je stavba tela kôrovcov a pavúkovcov podobná
a v čom sa líši) a tiež v spôsobe života a pod. Žiaci si upevnia
a prehĺbia poznatky, získate prehľad o miere ich porozumenia
danému učivu.
Pojmová mapa (Porovnanie)

Úloha 2:
Diskutujte o tom, prečo patria článkonožce evolučne k najúspešnejšej skupine živočíchov.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Napriek počiatočnej nevôli niektorých žiakov pri práci so žižiavkami sa im tieto aktivity veľmi páčili a mnohí
prekonali počiatočný strach.
2. Ak si žiaci do mobilu nainštalujú aplikáciu s funkciou lupy a zoženú žižiavky na priame pozorovanie, téma je vhodná
aj na dištančnú výučbu – žiaci dostanú vopred pracovný list, realizujú doma pozorovanie a na nasledujúcej hodine
môžete diskutovať o pozorovaniach a záveroch.
3. V skrátenej podobe je možné pozorovanie žižiaviek zaradiť do bežných vyučovacích hodín aj pri iných témach, kde
je to vhodné.

A LTERNATÍVY METODIKY
Pri úprave metodiky a jej rozšírení je možné navrhované aktivity realizovať aj na praktickom cvičení.

Z DROJE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svinka#/media/File:Armadillidium_vulgare_001.jpg, [on-line], cit. 20.7.2017,
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A KO LETÍ MUCHA ?
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie
živočíchov
Hmyz/Organizmy v domácnostiach a spôsoby ich
adaptácie/bezstavovce
Alternatívna metodika: Praktické cvičenie

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti





Opísať stavbu tela muchy domácej
Uviesť charakteristické znaky muchy domácej
Odlíšiť všeobecné podstatné znaky hmyzu
Popísať adaptácie hmyzu na prostredie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 3. ročník gymnázia
Základná metodika: 45 minút (1 vyučovacia hodina)
Alternatívna metodika: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Žiakom rozvíjané spôsobilosti






Formulovať hypotézu
Pozorovať/merať
Zaznamenávať výsledky pozorovania,
Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi,
Diskutovať/obhajovať/argumentovať

Organizmy v domácnostiach a spôsoby ich adaptácie:
 Rozpoznávať adaptácie článkonožcov na prostredie,
 Odlíšiť hygienický, hospodársky a ekologický význam
živočíchov

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti






Pozorovať biologický materiál
Nakresliť schematický nákres
Vysvetliť rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou premenou hmyzu
Uviesť príklady škodcov v domácnosti
Vysvetliť pojem adaptácia

Riešený didaktický problém
Mucha domáca je vhodným didaktickým modelom pre odlíšenie všeobecných podstatných znakov od špeciálnych
morfologických znakov, ktoré sa vyvinuli adaptáciou článkonožcov na spôsob života a prostredie, v ktorom živočíchy žijú.
Žiaci sa učia samostatným pozorovaním dostupného živého organizmu – muchy domácej. Rozvíjajú zručnosti spojené
s pozorovaním biologického materiálu, a to zdokumentovať objekt vytvorením schematického nákresu alebo digitálneho
záznamu a popísať ho. Pozorovanie muchy domácej, ktorá je často nevítanou súčasťou našich domácností, prehlbuje
záujem žiakov o hlbšie pochopenie biologickej podstaty vzťahu stavby a funkcie aj zdanlivo nevýznamných organizmov,
akými sú muchy. Osvojené zručnosti potom vedia aplikovať aj pri pozorovaní iných živočíchov.
Variant rozšírenej hodiny umožňuje ešte viac rozvíjať prvky bádania, žiaci sa môžu dôkladnejšie venovať téme a pochopiť
vzťah medzi stavbou a funkciou orgánu. Uvedomia si tiež aplikačnú rovinu výskumov tohto druhu.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky






 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón, nepovinné),
 PC, projektor, wifi
 pracovné listy pre žiakov z prílohy
Odporúčané: 1 živá/neživá mucha domáca, v skúmavke so
zátkou, kúsok lekváru, medu...,
optická alebo digitálna lupa,
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov

Potvrdzujúce/riadené bádanie
Pozorovanie
Diskusia
Práca vo dvojiciach.
Alternatívna metodika:
 Skupinová forma (4-6 žiakov/skupinu).

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Minútový lístok, lístok pri odchode.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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Č LÁNKONOŽCE (A RTHROPODA )
H MYZ (I NSECTA )
O RGANIZMY V DOMÁCNOSTIACH A

SPÔSOBY ICH ADAPTÁCIE

Ú VOD
Metodika ponúka 2 alternatívy, a to využitie na bežnej vyučovacej hodine alebo ako praktické cvičenie na 90 minút. Dá sa
využiť pri výučbe tém Článkonožce/Hmyz alebo Organizmy v domácnostiach a spôsoby ich adaptácie, prípadne inej téme.
Metodika nie je striktne viazaná na konkrétnu sadu učebníc a pozorovanie muchy domácej môže byť súčasťou aj inej témy
vyučovacej hodiny, ktorej čiastkové ciele je možné naplniť pozorovaním muchy (napr. Stavba tela hmyzu a pod.).
Uprednostňujeme pozorovanie skutočných múch pred muchou na videozázname, samozrejme, učiteľ ich musí mať vopred
pripravené na pozorovanie, čo nie je možné v každom ročnom období.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Nadviazať na skúsenosti žiakov z bežného života a evokovať poznatky o hmyze na didaktickom modeli muchy
domácej a výskumnú otázku o adaptácii orgánov muchy na jej spôsob života.
Muchu domácu pozná každý, je považovaná za všedný, ničím výnimočný organizmus. Žiaci sa zrejme doteraz veľmi
nezamýšľali nad stavbou tela muchy a jej adaptáciami, ani nad tým, ako vlastne mucha letí. Mucha je však veľmi zaujímavý
biologický objekt, jej let je predmetom skúmania mnohých vedeckých pracovníkov. Keďže je mucha v určitom období
relatívne ľahko dostupná, stáva sa vhodným objektom na pozorovanie.
Na úvod uveďte tému a nadviažte na vedomosti žiakov riadeným rozhovorom:
Otázky:
Pozorovali ste už niekedy muchu?
Aké s ňou máte skúsenosti?

Väčšina žiakov odpovie na prvú otázku kladne. Rozdajte im minútové lístky a povedzte, že majú minútu nato, aby vyplnili
jednu vetu do každej kolónky: čo o muche domácej už vedia, nevedia presne/nie sú istí a čo by sa o muche chceli vedieť.
Vyplnené lístky potom pozbierajte. Minútové lístky pomáhajú žiakom zamyslieť sa nad svojimi doterajšími vedomosťami
a nad tým, čo všetko by sa o muche domácej ešte mohli dozvedieť. Po rýchlom prezretí minútových lístkov získate prehľad,
čo žiakov zaujíma a aké sú ich doterajšie poznatky. Žiaci sa môžu vyjadrovať ku klasifikácii, stavbe tela, adaptáciám, spôsobu
života, riziku prenosu chorôb a pod. Počas prezerania odpovedí na odovzdaných lístkoch môžete nahlas prečítať alebo
komentovať zaujímavé otázky žiakov.
Iný, ale trochu zdĺhavejší spôsob je tento. Lístky zostanú žiakom. Rozdeľte tabuľu na 3 stĺpce. Do každého z nich vpisujte
najčastejšie odpovede žiakov (1. stĺpec – viem, 2. neviem, 3. chcem vedieť, zaujíma ma). Môžete tabuľu rozdeliť aj na 2 stĺpce
(viem/neviem) s tým, že to, čo žiaci nevedia a zaujíma ich najviac spojte, otázky si zvýraznite. Žiaci sami hlásia, čo písali do
jednotlivých rubrík. Nejde o vyhodnotenie, koľkí žiaci čo nevedia, iba o zachytenie vo forme heslovitého zápisu, čo žiaci
poznajú a čo nie.
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Minútový lístok:
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

O muche domácej (Musca domestica) viem:

V súvislosti s muchou domácou neviem/nie som istý/á:

V súvislosti s muchou domácou by ma zaujímalo:

Diskutujte so žiakmi o tom čo nevedia a čo by chceli vedieť, môžu odpovedať spolužiakom na ich otázky, ak vedia odpoveď.
Rozvíjajte diskusiu, pýtajte sa adaptácie príjmu potravy, na let a pod. Vypočujte si predstavy žiakov a povedzte im, aby si
napísali svoje hypotézy do zošita alebo pracovného listu.
Konečným cieľom je však formulovať spoločne so žiakmi nasledujúcu výskumnú otázku.
Výskumná otázka:
Výskumná otázka:
Ako sa mucha domáca adaptovala na život v ľudských sídlach?
Môžete použiť všeobecné podporné otázky na rozvíjanie diskusie a argumentácie: Prečo si to myslíte? Ako by ste overili
svoj predpoklad?
Žiaci zrejme uvedú viaceré adaptácie, preto môže byť nasledujúci postup potvrdzujúcim bádaním (keď žiaci overia známy
poznatok), alebo riadeným bádaním (žiaci získajú nový poznatok). Žiaci zrejme povedia, že na zistenie (overenie) by bolo
vhodné pozorovať muchu, prípadne pozrieť video alebo nájsť informácie na internete.
Pokračujte ďalšou fázou vyučovacej hodiny.

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Pozorovať muchu domácu (skutočnú alebo na videu) a hľadať odpovede na výskumnú otázku.
Žiaci pracujú s pracovným listom, kde robia záznam o pozorovaní muchy. Úlohou žiakov je pozorovať muchu, jej stavbu tela,
adaptácie, správanie a pod., hľadať odpoveď na výskumnú otázku.
Uprednostnite pozorovanie živej muchy pre dvojice žiakov, ak je to možné. Ak máte k dispozícii živé/neživé muchy, môžete
pripravte ich na žiacke pozorovanie v Petriho miske alebo v inej uzatvorenej sklenenej nádobe. V prípade živej muchy môžu
žiaci pozorovať aj príjem potravy, preto je vhodné do nádobky s muchou pridať kúsok džemu, medu a pod.
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Ak nemáte k dispozícii muchy na pozorovanie, povedzte žiakom, aby pozorne sledovali videozáznam, pozorovali muchu a jej
správanie a ich úlohou bude zaznamenávať si informácie o muche do zošita alebo pracovného listu. Ide o to, aby žiaci sami
video pozorovali, zaznamenávali si, čo na videu vidia.
V prípade, že žiaci pozorujú živú či mŕtvu muchu, ukážte tieto videá žiakom až jej pozorovaní. Prvé video, ktoré trvá 1:44
min. nemusíte premietnuť celé. Nech sa zamerajú nato, čo pozorovali na skutočnej muche a čo ďalšie si ešte na
videozázname všimnú. Môžu si poznámky v pracovnom liste doplniť. Nekomentujte čo vidia, vyhodnotíte to spoločne až vo
fáze Vysvetlenie.
Videá:
1. Video na pozorovanie HD stavby tela muchy:
https://www.youtube.com/watch?v=b6J2Xidhz3w

2. Video znázorňujúce príjem potravy, lízavo-cicavé ústne orgány.
https://www.youtube.com/watch?v=gJq-BvZSLh8

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vyvodiť závery z pozorovania, čiastočne zodpovedať výskumnú otázku na základe pozorovania.
Diskutujte so žiakmi o výsledkoch pozorovania muchy. Nech žiaci opíšu stavbu tela muchy, doplňte odborné názvy orgánov,
upozornite nato, čo si nevšimli. Pýtajte sa na adaptácie, ktoré mohli pozorovať alebo vydedukovať (lízavo-cicavé ústne
orgány, chemoreceptory na končatinách). Žiaci si ďalej doplňujú poznámky.
Na záver zovšeobecnia pozorovania a formulujú odpoveď na výskumnú otázku. Odpovede spoločne porovnajte
s hypotézami, ktoré formulovali žiaci na začiatku. Možno uviedli nejaký predpoklad, ktorý sa nedal overiť pozorovaným
a odpoveď bude potrebné doplniť.

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov vo vzťahu k vyučovanej téme Článkonožce/Hmyz alebo Organizmy v domácnostiach a ich
adaptácie.
Mucha je výborne prispôsobená na rýchly a obratný let. Môžete nadviazať na minútový lístok z úvodnej časti vyučovacej
hodiny, ak tam žiaci uvádzali skutočnosti o krídlach a lete muchy. Nech pozorujú záznam a nech uvažujú, prečo muchu nie
je ľahké chytiť. Adaptáciu krídiel a spôsob letu nech doplnia do tabuľky k úlohe 1.
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3. Video demonštrujúce presný mechanizmus letu (odporúčame ukázať celé).
https://www.youtube.com/watch?v=mZJQFOw9JHU

Zamerajte sa na ciele popísané v titulnom liste metodiky:


Ak preberáte tému hmyz, žiadajte žiakov, aby na muche rozpoznali všeobecné znaky hmyzu od charakteristických
znakov muchy domácej. Nech si ich zaznamenajú do zošita v dvoch stĺpcoch. Prejdite s nimi spôsob života
a rozmnožovanie múch ako príklad nepriameho vývinu. Použite pomôcky, ktoré máte k dispozícii alebo časti
videozáznamu č.4 podľa vlastného uváženia.

4. Video znázorňujúce pohlavný dimorfizmus, stavbu tela, životný cyklus od vajíčok cez larválne štádium až po dospelého
jedinca (podľa uváženia, možné pustiť iba časť, resp. ho využiť iba pri praktickom cvičení). Video je v AJ.
https://www.youtube.com/watch?v=btgoFQTS-cs



Ak preberáte tému Organizmy v domácnostiach a spôsoby ich adaptácie, venujte sa viac práve adaptáciám a prečo
sú tieto adaptácie pre človeka nepríjemné. Pokračujte v rozhovore o tom, prečo by muchy nemali chodiť po jedle.
Potom prejdite aj k ďalším organizmom, ktoré žijú v blízkosti človeka, porovnajte stavbu tela, diskutujte o škodcoch
a pod.

H ODNOTENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Vyjadriť súvislosť stavby tela a adaptácií múch s ich hygienickým a ekologickým významom, spätná väzba.
Veďte so žiakmi krátky rozhovor o význame muchy domácej z hľadiska hygieny a o jej ekologickom význame ako hmyzieho
druhu. Na záver rozdajte žiakom lístky pri odchode, ktoré na konci hodiny pozbierajte. Vyplnené lístky poskytnú cennú
spätnú väzbu, ako žiaci hodinu vnímali a čo si z poznatkov odnášajú.
Poznámka:
Nepoužívajte opakovane na každej hodine rovnakú formu spätnej väzby, žiaci stratia motiváciu formulár vyplniť.
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Lístok pri odchode:
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Dve najdôležitejšie veci, ktoré som sa dnes naučil:
1.
2.

Čomu stále nerozumiem:

Ak by som mohol na dnešnej hodine niečo zmeniť, bolo by to:
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A LTERNATÍVA METODIKY
PRAKTICKÉ CVIČENIE / DVE VYUČOVACIE HODINY
Postup na praktickom cvičení rozširuje poznatky o lete muchy. Prináša otázky, ktoré podnecujú žiakov k premýšľaniu.
Nepracujte len s videozáznamom. Vhodné je, aby žiaci na praktickom cvičení reálne pozorovali muchu, prípadne aspoň jej
časť (napr. stavbu krídla z uhynutej muchy, prípadne preparát), zakreslili a popísali stavbu tela muchy. Poskytnite žiakom
lupy, stereolupy alebo digitálne lupy.
Postupujte podľa návodu
Rozpracovanie/rozšírenie.

popísanom

v metodickom

postupe

na

jednu

vyučovaciu

hodinu

až

po

fázu

Túto fázu ako i fázu hodnotenia nahraďte tu uvedeným postupom.

R OZPRACOVANIE ( CCA 30 MIN .):
Zámer: Podrobnejšie skúmať pohyb hmyzu na didaktickom modelovom organizme mucha domáca.
Mucha je výborne prispôsobená na rýchly a obratný let. Môžete nadviazať na minútový lístok z úvodnej časti vyučovacej
hodiny, ak tam žiaci uvádzali skutočnosti o krídlach a lete muchy. Nech pozorujú záznam a nech uvažujú, prečo muchu nie
je ľahké chytiť.
3. Video demonštrujúce presný mechanizmus letu (odporúčame ukázať celé).
https://www.youtube.com/watch?v=mZJQFOw9JHU

V tomto videu je znázornený let muchy, ktorý je spomalený 300x a 200x, video je názorné a samo-čitateľné (s krátkym
písomným opisom v AJ).
Vo videu je znázornený let muchy aj schematicky, pomocou modelu a tiež modelu 3D, ktorý je možné sledovať s okuliarmi
pre obraz 3D.
Zamerajte sa na video č. 3 položte žiakom otázku, či by vedeli slovami opísať let muchy, ktorý pozorovali.
Otázka:
Ako letí mucha?

Nechajte žiakom priestor, aby sa zamysleli nad zdanlivo jednoduchou otázkou.
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Úlohou je pozorovať zaznamenaný let muchy a slovne opísať, čo sa pri lete na videu deje.
V skutočnosti je skúmanie letu muchy domácej (angl. house fly) predmetom mnohých vedeckých štúdií, a to nielen biológov,
ale aj vedcov z iných odborov. Ukážky metód výskumu demonštrujte žiakom videozáznamom č. 4.
4. Video demonštrujúce skúmanie letu muchy
https://www.youtube.com/watch?v=tkK63pHFML0

Vyzvite žiakov, aby prediskutovali v dvojiciach vlastné nápady, ako by sa dal pohyb a správanie sa múch skúmať. Dvojice sa
majú dohodnúť na jednom spôsobe, ktorý na vyzvanie učiteľa povedia nahlas. Vyzvite dve-tri dvojice. Opýtajte sa
ostatných, kto mal ešte úplne iný nápad, nech sa prihlási.
Otázka:
Aký iný spôsob by ste navrhli na skúmanie letu, lezenia alebo správania sa múch?

Ukážte žiakom ďalšie podrobnosti o mechanizmu letu múch. Video nemusia pozerať celé, vyberte len zaujímavé časti.
Cieľom je, aby si žiaci uvedomili vzťah medzi stavbou krídla muchy a funkciou a uvedomili si zložitosť mechanizmu letu pre
rýchly a flexibilný let muchy.
5. Video z konferencie TED, ukážte žiakom iba príslušnú časť, adaptácia krídla a simulácia pohybu krídla (cca 3:22 min.,
obrázok nižšie).
https://www.youtube.com/watch?v=e_44G-kE8lE

V rozhovore so žiakmi dedukujte funkcie tykadiel a kyvadielok pre let muchy.
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Pýtajte sa ich:
Motivačná otázka:
Dokáže mucha odhadnúť svoju rýchlosť?
Doplňujúce otázky:
Ako? Prečo si to myslíte?
Ktorý pár krídel je dôležitý pre let muchy?
Akú funkciu majú kyvadielka (Obr. 1)?

Obr. 1: Kyvadielka muchy domácej.
Riešenie:
Mucha odhaduje rýchlosť svojho letu podľa toho, ako veľmi má sklopené tykadlá pôsobením odporu vzduchu. Keby sme
muche zafixovali tykadlá v kľudnej polohe (ako ich má, keď neletí) a následne by odletela, tykadlá by jej zostali v kľudnej
polohe. Mucha by to vnímala, že letí pomaly a bude svoj let zrýchľovať.
Kyvadielka sú špecifickou štruktúrou pre dvojkrídlovce (Diptera). Ide o premenený druhý pár krídel. Neslúži už priamo
k letu, ale k udržovaniu rovnováhy tím, že sa pohybuje a posúva ťažisko pri pohyboch krídlami. Vďaka nim môžu muchy
a komáre (a iní zástupcovia dvojkrídlovcov) predvádzať také kúsky, ako je zastavenie sa vo vzduchu alebo dosadnutie
potenciálnemu hostiteľovi na miesto, kde si on sám nedosiahne. Tento hmyz je však na kyvadielkach závislý i pri
„štandardných“ letových úkonoch. Pokiaľ by ich mala mucha poškodené, síce poletí, ale nie je schopná manévrovať
a ovládať také zásadné parametre letu, ako je smer.
Žiaci pozorujú krídla a tykadlá skutočnej (živej alebo uhynutej) muchy pod lupou. Pozorovanie môžu zaznamenávať v podobe
schematického nákresu, fotografie, videozáznamu. Dokumentáciu prezentujú alebo zdieľajú vami určenou formou.

H ODNOTENIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Vyjadriť súvislosť stavby tela a adaptácií múch s ich hygienickým a ekologickým významom. Nácvik argumentácie.
Veďte so žiakmi krátky rozhovor o význame muchy domácej z hľadiska hygieny a o jej ekologickom význame ako hmyzieho
druhu. Žiaci si doplnia pracovné listy.
Zvážte, či budete pracovné listy a dokumentáciu pozorovaní z praktického cvičenia známkovať, prípadne vyhodnocovať iným
spôsobom. Potrebné je to však oznámiť žiakom ešte na začiatku praktického cvičenia. Po odovzdaní pracovných listov
môžete so žiakmi diskutovať, vysvetliť im pozorovania, spoločne formulovať závery a pod.
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D OPLŇUJÚCE INFORMÁCIE :
Vedecká klasifikácia
Zaradenie do systému
Kmeň: článkonožce (Arthropoda)
Trieda: hmyz (Insecta)
Rad:

Dvojkrídlovce (Diptera)

Čeľaď: muchovité (Muscidae)
Rod:

mucha (Musca)

Obr. 1: Mucha domáca (Musca domestica)
Mucha domáca (Musca domestica) je najčastejší druh dvojkrídlovcov vyskytujúci sa v domovoch. Často je považovaný za
škodcu, ktorý môže prenášať vážne nemoci. Hlavnými predátormi sú pavúci, ropuchy, žaby. Počas letu dosahuje rýchlosť
okolo 8 km/h.
Má 1 pár blanitých krídel. Dospelí jedinci majú dĺžku 6 – 12 mm. Ich hrudník je šedivý, so štyrmi pozdĺžnymi tmavými čiarami
na chrbte. Spodné časti brucha sú žlté a celé telo majú pokryté chlpmi. Samice sú o niečo väčšie ako samci a majú menší
priestor medzi červenými zloženými očami. Majú iba jeden pár krídel, druhý je premenený na kyvadielko. Vajíčka kladie
predovšetkým na hnojisko a na rozkladajúce sa časti rastlín. Máva až päť generácií za rok.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moucha_dom%C3%A1c%C3%AD)

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodika je realizovateľná aj formou videokonferencie. Vhodné je naplánovať pozorovanie, keď je možné nájsť živé
muchy domáce.

2.

Žiaci si môžu nainštalovať do mobilu aplikáciu s funkciou lupy, na základe inštrukcií uskutočniť pozorovanie, vyplniť
pracovný list. Na online hodine zhrniete pozorovania, rozšírite poznatky žiakov o ďalšie informácie.

3.

Zvážte pozorovanie ďalších živočíchov, prípadne druhov hmyzu.

Z DROJE
ŽĎÁREK J. , Neobvyklá setkání, Praha: Panorama, 1981
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moucha_dom%C3%A1c%C3%AD#/media/File:Musca_domestica_September_2007-1.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moucha_dom%C3%A1c%C3%AD
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K TO , AKO A

ČÍM JE ( ŽERIE )?

Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie
živočíchov
ISCED 3 / 2. – 4. ročník gymnázia
Ústne orgány hmyzu
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Vysvetliť potrebu príjmu potravy ako základ pre
 Pozorovať/merať
výživu živočíchov
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Opísať stavbu ústnych orgánov hmyzu
 Formulovať závery
 Vysvetliť súvislosti medzi morfológiou a funkciou
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
ústnych orgánov hmyzu
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Popísať spôsob príjmu potravy rôznych skupín
hmyzu
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Základy pohybu žiaka v terénne – mimo laboratória
 Odchytiť bežného živočícha bez poškodenia
 Manipulovať s bežne dostupným živočíchom
 Poznať charakteristiku základných skupín/radov/tried článkonožcov
 Schopnosť zatriediť živočícha/článkonožca do systému
Riešený didaktický problém
Pre hlbšie pochopenie stavby ústnych orgánov, vzťahu medzi morfológiou a funkciou a spôsoboch príjmu
potravy hmyzom využiť priame vizuálne pozorovanie reálnych jedincov v ich prirodzenom prostredí. Metodika
pomáha na základe pozorovania nachádzať súvislosti medzi štruktúrou a funkciou ústnych orgánov a
uvedomiť si význam príjmu potravy ako základného prejavu živej hmoty nevyhnutného pre príjem živín.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Potvrdzujúce bádanie


Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, dataprojektor
 Tablet/smartfón
 Prezentácia a pracovné listy (Príloha)
 Lupa, USB mikroskop alebo aplikácia s funkciou
lupy
 Pinzeta, liekovky, Petriho misky, motýliarska
sieťka,
 Papier formátu A4, tvrdá písacia podložka,
kresliace potreby
 Rôzne druhy (uhynutého) hmyzu (3
druhy/dvojicu žiakov)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach úloh, dialóg vo fáze hodnotenia zameraný na porozumenie.

Autor: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
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M ORFOLÓGIA ÚSTNYCH ORGÁNOV HMYZU
ÚVOD
Metodika a postup je svojím zameraním vhodný pre gymnáziá. Ponúka doplňujúce údaje o vzniku, význame a funkcii ústnych
orgánov hmyzu, ako nástroja pre základný životný prejav živých sústav – príjem a spracovanie potravy. Metodika je podľa
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu využiteľná pri tematickom celku Svet živočíchov/laboratórne cvičenia
z biológie živočíchov a tiež Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .)
Zámer: Upriamiť pozornosť žiakov na orgány, pomocou ktorých hmyz prijíma a spracováva potravu. Na predchádzajúcej
hodine dostali žiaci domácu úlohu, nazbierať niekoľko druhov hmyzu, s ktorými budú na hodine pracovať.
Motivácia vo forme výskumnej otázky:
Začnite interaktívnou demonštráciou. Premietnite snímky s fotografiami rôznych skupín hmyzu s viditeľnými ústnymi
orgánmi (Obr. 1, Príloha). Počas premietania upozornite žiakov na isté štruktúry (hryzadlá, hmatadlá a pod.).
Zároveň klaďte otázky, na ktoré žiaci odpovedajú, ale v tejto fáze hodiny ich nevyhodnocujte, až po ukončení celej práce
v rámci vyhodnotenia.

Obr. 1. Základné typy ústnych orgánov hmyzu
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Základné typy ústnych orgánov hmyzu.
Z krátkeho dialógu so žiakmi by malo vyplynúť:
Hmyz má nielen rôzne veľké, ale aj tvarovo odlišné ústne orgány. Z predchádzajúcich hodín, resp. vlastných poznatkov, by
mali žiaci odhadnúť, aký typ ústnych orgánov slúži na príjem istému druhu potravy, prípadne, akým spôsobom si uvedený
hmyz chytá/zaobstaráva potravu. Ústne orgány slúžia buď na priamy príjem potravy (cicanie tekutín), alebo na
rozdrobovanie a hryzenie potravy, prípadne na usmrtenie koristi a následnú konzumáciu.
Otázky do dialógu:
Aké rozdiely viete uviesť, ak porovnáte ústne orgány na snímkach?
Kde sa v rámci tela hmyzu ústne orgány nachádzajú?
Ktoré ďalšie orgány sú uložené v ich blízkosti?
Viete si spomenúť, z akého materiálu sú ústne orgány hmyzu vytvorené?
Ktoré ďalšie orgány hmyzu môžu slúžiť na zachytenie potravy?

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .)
Zámer: Pozorovať stavbu ústnych orgánov, diagnostikovať jednotlivé morfologické štruktúry a zhodnotiť ich funkciu
a význam pre život hmyzu.
Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním na základe pozorovania, ktoré zaznamenajú. Žiaci pracujú
v dvojčlenných skupinách. Oznámte im plánovaný čas trvania činnosti a sprístupnite pracovné listy, pričom každý žiak
dostane 2 pracovné listy.
Poznámka:
Na záznam pozorovania sú určené dva pracovné listy s rôznym zameraním:
1. na zakreslenie aspoň dvoch typov ústnych orgánov, s „nápovedným“ obrázkom pre identifikáciu jednotlivých štruktúr.
2. s obrázkami rôznych základných typov ústnych orgánov, ktoré majú popísať a určiť, na aký druh potravy sú uspôsobené.
Pracovné listy sú zverejnené v rámci prílohy.

Pre zefektívnenie práce na tejto metodike je výhodnejšie pracovať s materiálom, ktorý si žiaci prinesú sami. Nevyhnutné je
upozorniť, aby zbierali len uhynutý hmyz, nechytali živý materiál. Je dobré, ak sa „predzásobíte“ a nazbierate časť materiálu
vopred. Práca vonku (areál školy, park, blízka zeleň, záhrada, sad a pod.) by síce bola atraktívnejšia, avšak činnosť by sa
predĺžila na dve vyučovacie hodiny pre presun z triedy do terénu a späť, zber v teréne, navyše pomôcky na pozorovanie sú
zvyčajne k dispozícii v triede/laboratóriu.
Postup: Každá skupina si pripraví nazbieraný materiál, vhodné by bolo, aby žiaci v skupine mali aspoň tri rôzne typy ústnych
orgánov. Jednotlivé typy ústnych orgánov potom pozorujú buď silnou lupou, prípadne stereolupou, ideálna je stereolupa
s obrazovkou, vhodný je aj USB mikroskop prepojený na počítač alebo tablet. Následne sa snažia zakresliť schému
pozorovaných typov, prípadne vyfotografovať a identifikovať jednotlivé pozorované štruktúry.
Úloha 1:
Zakreslite schematicky tvar ústnych orgánov aspoň dvoch druhov hmyzu, ktoré ste si priniesli a pozorovali pod stereolupou.
Ak máte k dispozícii fotoaparát (tablet, smartfón), vyhotovte makrofotografiu.
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Obr. 2: Premena jednotlivých stavebných štruktúr ústnych orgánov v závislosti na type

V YSVETLENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Pozorovať a hodnotiť morfologické znaky ústnych orgánov, určiť druh hmyzu.
Dvojice žiakov spoločne dopĺňajú názvy druhov hmyzu do oboch pracovných listov č. 1 a č.2:
Úloha 2:
Skúste určiť druh hmyzu, ktorého ústne orgány ste zakresľovali (PL 1) a pripíšte niekoľko skupín/druhov hmyzu, ktoré majú
práve takýto typ ústnych orgánov ako je uvedené v PL 2. Výsledky determinácie zapíšte do pracovných listov.

Nadviažte na prácu žiakov v ďalšej časti, ktorej cieľom je uvažovať nad procesom vzniku ústnych orgánov:
Otázka:
Akým spôsobom a z akých iných štruktúr/orgánov vznikli ústne orgány hmyzu, prípadne, čo viedlo k ich špecializácii?

Úloha 3:
Okrem ústnych orgánov zakreslite aj štruktúru končatiny daného hmyzu a nájdite podobnosti v stavbe.
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Po skončení úlohy vyzvite niektorého/ých žiakov, aby prezentovali svoj názor na evolúciu ústnych orgánov z tzv. hlavových
končatín predkov hmyzu. Na vybraných nákresoch demonštrujte článkovanú štruktúru končatín, ústnych orgánov, ale aj
napr. tykadiel.
Poznámka:
Ústne orgány hmyzu sú základným nástrojom pre získavanie potravy – a z nej v procese trávenia energie a stavebných látok.
Ich morfológia sa vyvíjala v priebehu evolúcie v závislosti na druhu prijímanej potravy.
Detailné štúdium stavby ústnych orgánov imág aj larválnych štádií poukazuje na hryzavý typ, ako primárny stupeň týchto
orgánov. Všetky ďalšie hlavné typy sú z hryzavého typu odvodené a aj napriek veľkej odlišnosti v morfológii, dokážeme
identifikovať základné stavebné štruktúry. Pre žiakov môže byť atraktívne aktívne na reálnom živočíšnom materiáli
vyhľadávať jednotlivé „stavebné dielce“ (hryzadlá, hornú a spodnú peru, pyskové hmatadlá a pod.) a porovnávaním medzi
rôznymi druhmi vyhľadávať homologické štruktúry.
Žiaci štúdiom/pozorovaním vybraných typov ústnych orgánov určujú, akým druhom potravy sa ten-ktorý modelový hmyz
živí a mali by vlastnou analýzou dospieť k záverom, nakoľko sú pozorované štruktúry pre daný typ potravy vhodné.
Vlastným nákresom si žiaci cvičia pozorovacie schopnosti a schopnosť detegovať dôležité fakty, hoci aj za pomoci nápovedy.

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .)
Zámer: Udržať pozornosť žiakov a motivovať ich k zafixovaniu poznatkov formou odpovedí na jednoduchú úlohu – priradiť
k jednotlivým typom ústnych orgánov typ potravy a druh hmyzu.
Pokračujte ďalšou úlohou:
Úloha 4:
Pospájajte šípkami v pracovnom liste č. 3. jednotlivé druhy hmyzu s ich typom ústnych orgánov a potravou, akou sa živia.

H ODNOTENIE (CCA 5 MIN .)
Zámer: Zhrnúť výsledok priebežného hodnotenia práce žiakov.
Priebežne realizujte formatívne hodnotenie. Sledujte prácu žiakov a upozornite ich, ak pri pozorovaní spravili faktografickú
chybu. Neopravujte chyby priamo, ale podnecujte žiakov, aby sami prišli na to, v čom spočíva ich omyl. Na záver spoločne
s triedou v krátkosti vyjadrite, ako sa im dnes pracovalo a čo sa naučili, čo bolo zaujímavé.
Na záver použite nástroj formatívneho hodnotenia Lístok pri odchode, ktorí žiaci vyplnia, môžete ich pozbierať a získať
spätnú väzbu od žiakov.
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Lístok pri odchode:
Meno žiaka:
Počet

Trieda:

Napíš po vyučovacej hodine

3

veci, ktoré som sa dnes
naučil/a.

2

zaujímavé fakty, ktoré ma
najviac zaujali.

1

otázku, ktorú stále mám

Dátum:
Odpovede

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Pre pozorovanie na vyučovacej hodine je možné využiť lupy, USB mikroskopy, prípadne mikroskopy na mobil, ktoré
si môžu z internetových obchodov žiaci aj sami zakúpiť a využívať na viacerých vyučovacích hodinách, rôznych
predmetoch alebo doma.
2. Pri dištančnom vyučovaní je vhodné, aby si žiaci pred vyučovacou online hodinou nazbierali hmyz a pozorovali ho
na základe inštrukcií pomocou mobilnej aplikácie s funkciou lupy. K dispozícii je množstvo aplikácií, napr. Cozy
Magnifier and microscope app. Žiaci si tak priamo vytvoria aj fotodokumentáciou pozorovaného objektu. Po
pozorovaní a zázname žiakmi je vhodné vyhodnotiť pozorovania a závery na online hodine. Postup v metodike je
teda možné zmysluplne rozdeliť na dištančnú prácu žiakov a spoločnú online videokonferenciu so žiakmi.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je skrátené pozorovanie ústnych orgánov hmyzu a vynechanie niektorých úloh pracovného listu ako súčasť
vyučovacích hodín, kde je takéto pozorovanie vhodné. Postup je tiež možné realizovať v rámci praktického cvičenia počas 2
vyučovacích hodín.
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H ĽADANIE ŽIVEJ VODY NA PÚŠTI ?
Ž IVOT POD HLADINOU
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie
živočíchov
Bezstavovce záhrad a mestskej zelene
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Opísať ako funguje sladkovodný ekosystém
 Vysvetliť, čo je konektivita biotopov a biokoridory
 Vyvodiť dôsledky vysúšania krajiny pretvorenej na
mestá, priemyselné zóny a vidiecke sídla
 Argumentovať o opodstatnenosti vodných biotopov
v meste
 Opísať morfológiu, biológiu a funkčné postavenie
vybraných zástupcov vodnej fauny v ekosystéme
 Uviesť príklad nepôvodnej fauny v našich vodách
 Vysvetliť pojmy urbánna ekológia a obnovná ekológia








ISCED 3 / 1. – 3. ročník gymnázia
2 vyučovacie hodiny v prípade práce v teréne
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
Naplánovať postup
Manipulovať s pomôckami
Pozorovať/merať
Zaznamenať výsledky pozorovania a merania
Zovšeobecniť výsledky pozorovania a merania
Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Základný prehľad v zoologickom systéme
 Skúsenosť s prácou so sterelupou/mikroskopom, digitálnym fotoaparátom a zariadením na analýzu vlastností vody

Riešený didaktický problém
Vo výučbe je nedostatok príležitostí pre praktické poznávanie vody ako biotopu a vodných organizmov. Možnosť
pracovať v teréne priblíži žiakom fungovanie ekosystému na základe konkrétnych príkladov a modelového ekosystému.
Žiaci hľadajú odpoveď na otázku, či vodný ekosystém môže úspešne existovať aj v meste.
Práca na projekte zameranom na aplikáciu poznatkov z ekológie so zameraním na biodiverzita sladkovodného biotopu
napomáha pocitu osobnej zodpovednosti.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky







 Študijné texty pre žiakov
 Tester vody alebo meracie zariadenie so senzormi
(teplota, pH, vodivosť, mineralizácia, slanosť, živiny
a pod.)/ alternatíva: teplomer vodný, lakmusový
papier (testery v dostupnej cene dostať v potrebách
pre akvaristov)
 Digitálny fotoaparát (mobil)
 Sieťka na planktón (pevný rám na dlhšej rúčke,
jemná tkanina – napr. mlynársky hodváb) alebo
sieťka pre akvaristov
 Plytká plastová miska formátu cca A3, pinzety,
stereomikroskopy (ručné lupy), P-misky, akvárium
(sklenená nádoba s objemom minimálne 5 l)

Interaktívna demonštrácia
Riadené bádanie
Skupinové praktické cvičenie
Skupinová práca (v dvojiciach)
Realizácia projektu na tému: Nájdi vodný biotop v obci
(meste) a okolí, charakterizuj ho, zisti jeho históriu
a navrhni opatrenia na revitalizáciu

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Prezentácia výsledku projektu na triednej konferencii

Autor: RNDr. Andrej Mock, PhD.
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Ž IVOT V

SLADKÝCH VODÁCH

Ú VOD
Diskusia o vode v krajine naberá vážnosť. Sme svedkami a spolutvorcami vysychajúcej krajiny, zbavili sme sa vody, ktorá v
krajine bola (vysušenie mokradí, zasypanie, meliorovanie) a rýchlo sa zbavujeme novej zrážkovej vody (steká do kanála, bez
čistenia sa z krajiny odvádza potrubím, zlieva sa so znehodnotenou vodou z kanalizácie). Voda je chápaná ako nepriateľský
živel, hrozba. Podobne život v nej. Stav vodných biotopov je alarmujúci, najmä stav tečúcich vôd. Okrem potrieb ľudskej
komunity v podobe pitnej a technickej vody sa ale stále k vode môžeme vracať ako k jedinečnému prostrediu v celom
vesmíre, v ktorom vznikal život a rozvinul sa tu do fascinujúcich organizmov. Voda v prírode je „magnetom“ pre živé
organizmy. Aj zanedbané fontány, materiálové jamy, zberné nádoby pod odkvapmi sa rýchlo stávajú vodnými
ekosystémami, v ktorých môžeme objavovať živé organizmy s pozoruhodnou históriou a adaptáciami.
Na príklade dýchania pod vodou je možné ukázať jedinečné adaptácie na rôznorodé vodné prostredie, ktoré odrážajú rôzne
príbehy (fylogenézu) živočíchov. Pozorovanie vodných živočíchov a ich životných prejavov si neraz vyžaduje náročné postupy
a drahú techniku. Metodika predstavuje jednoduchú pomôcku, pomocou ktorej je možné odhaliť mnoho zo stavby a
prejavov živých organizmov, najmä tých väčších (s veľkosťou tela niekoľko mm až cm) a realizovať tak aj jednoduché
experimenty.

P RIEBEH VÝUČBY
Postup v metodike je zasadený do rámca 5E.

Z APOJENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Nadviazať na skúsenosti žiakov z bežného života, zamyslieť sa nad výskumnou otázkou.
Začnite so žiakmi motivačný rozhovor:
Otázky:
Potápali ste sa niekedy pod vodnú hladinu?
Koľko minúť (sekúnd) ste vydržali?
Ako je možné, že čas pod vodou možno tréningom predlžovať?
Prečo existujú medzi ľuďmi rozdiely vo výdrži pod vodou?
Prečo vlastne nedokážeme pod vodou dýchať?
Diskutujte so žiakmi, nadviažte na rozhovor výskumnou otázkou:
Výskumná otázka:
Ako dýchajú pod vodou živočíchy?
Žiaci už majú poznatky o dýchaní živočíchov vo vode zo základnej školy, prípadne nižších ročníkov. Vypočujte si predstavy
žiakov a nadviažte problémovou otázkou:
Otázka:
Môžeme sa poznatkami o dýchaní živočíchov inšpirovať pri výrobe technológií?
Žiaci zrejme vyslovia rôzne predpoklady. Povedzte im, že odpovede na výskumnú otázku žiaci získajú štúdiom textov a tiež
praktickou činnosťou.
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S KÚMANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Naštudovať mechanizmy dýchania živočíchov pod vodou, spracovať základné informácie pre spolužiakov.
Pokračujte riadeným bádaním žiakov. Sprístupnite žiakom do skupín alebo do dvojíc rôzne časti študijného textu zo záveru
metodiky (v časti Pomôcka pre učiteľa). Oboznámte žiakov s cieľom aktivity a časom, ktorý majú k dispozícii. Odporúčame
žiakom sprístupniť kratší text, aby si za odporúčaný čas (7 min.) stihli text prečítať a prípadne zapísať hlavné body. V ďalšej
časti budú žiaci rôznych skupín (prípadne dvojíc) prezentovať spolužiakom zistené informácie o spôsoboch dýchania
živočíchoch pod hladinou. Môžete výstupy žiakov doplniť prezentáciou obrázkov z metodiky.

V YSVETLENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Prezentovať spolužiakom informácie o spôsoboch dýchania živočíchov pod hladinou, zhrnúť poznatky.
Žiaci z rôznych skupín nech informujú spolužiakov o mechanizmoch dýchania živočíchoch pod hladinou tak, aby všetci žiaci
získali prehľad o informáciách predstavených v závere metodiky. Výstupy žiakov doplňte a zhrňte. Žiaci si môžu do zošitov
zapísať prehľadné poznámky aj v podobe tabuľky alebo pojmovej mapy.

R OZPRACOVANIE ( CCA 23 MIN .):
Zámer: Praktická aktivita zamerané na pozorovania a experimenty so živočíchmi.
Rozdeľte žiakov do dvojíc a dajte im inštrukcie k práci. Každá dvojica dostane malú sklenú nádobu (vysokú minimálne 5 cm,
najlepšie v tvare kocky alebo hranola, kolmé steny menej skresľujú pri pozorovaní) s odstátou vodou z vodovodu. Žiaci môžu
pracovať aj s kyvetami, ktoré sme si ukázali vyššie. Každá dvojica dostane jedince živočíchov, ktoré bude pozorovať a
pozorovania zaznamenávať. Do jednej kyvety dajte 1-2 živočíchy. Žiakom vysvetlite, že so živočíchmi netreba príliš
manipulovať, jedine prípade následného pozorovania reakcie živočícha na stresovú situáciu. Vrch kyvety môžete zakryť,
aby živočíchy z kyvety nevyliezali (niektoré dokážu vzlietnuť alebo plaziť sa po skle). Zadajte žiakom úlohu v trvaní 5 – 7 min.,
aby to aj s prípravou, prípadne s neúspešným pokusom stihli zrealizovať. Vysvetlite žiakom, akou formou budú prezentovať
výsledky pozorovania (graf, nákres, číselné údaje, náčrty, fotografie, videozáznam).
Pri náročnejšom zadaní využite 2 vyučovacie hodiny alebo spracovanie výsledkov zadajte ako domácu úlohu. Dôležité je tiež
zadať úlohu a jej hodnotenie tak, aby aktivizovala oboch žiakov vo dvojici (napr. jeden sleduje stopky, druhý zapisuje): Ak
požadujete grafický výstup hneď na vyučovacej hodine, žiaci zaznamenávajú zistené hodnoty do programu Excel, kde
následne vytvoria graf, prípadne si zaznamenané aktivity (čas) zaznamenajú na milimetrový papier, kde si nakreslia časovú
os (x), sekundy môžu predstavovať jedno malé okienko (1 mm) a aktivita môže byť sledovaná v jednotkovej sústave (1nadýchnutie, 0 – ponorenie).
Manipulácia so živočíchmi: Vodné živočíchy odchytávame sieťkou, prevrátením sieťky ich vložíme do kyvety s odstátou
vodou. Snažíme sa nepoškodiť ich priamym kontaktom. V prípade chytania do rúk si ruky treba navlhčiť (suché ruky poškodia
ochrannú vrstvu na koži vodných živočíchov). Niektoré živočíchy sa bránia: vodné bzdochy dokážu bolestivo pichnúť bodavocicavým ústnym ústrojom, väčšie potápniky a ich larvy môžu uhryznúť hryzadlami. Nechytáme ich uzavretím dlane v päsť,
ale len za chrbtovú časť. Sumčeky, ktoré sú v našich vodách nepôvodné, aj niektoré ostriežovité ryby (napr. hrebenačky) sa
bránia pichaním tvrdými lúčmi plutiev alebo ostnitými výbežkami na viečkach žiabier.
Chránené druhy: Na pozorovanie nepoužívame chránené druhy živočíchov (niektoré druhy lastúrnikov, všetky pôvodné
raky, obojživelníky, plazy a pod.). V prípade potreby ich môžeme nahradiť exotickými druhmi chovanými v akváriách (ponuka
je veľmi pestrá). Na odchyt rýb sa vzťahuje osobitný predpis, je vhodné odchytiť ich v spolupráci s osobou, ktorá má
oprávnenie na lov a na pozorovanie zvoliť malé jedince rýb, ktoré sú odolné voči manipulácii a nedostatku kyslíka.
Námety na úlohy:

•

Determinujte pozorovaných zástupcov vodných živočíchov pomocou obrazového kľúča, definujte ich hlavné znaky,
morfologické adaptácie na vodné prostredie, vrátane spôsobu dýchania pod vodou
(môže to byť prípravná fáza práce s ďalšou skupinou študentov alebo v rámci 2-hodinového celku).
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• Na stopkách zaznamenávajte v 5-minútovom intervale fázu ponorenia a nadychovania chrbtoplávky. Náčrtom
zaznamenajte polohu tela vo vode a pri nadychovaní a vyznačte časť tela, ktoré vyskytuje nad hladinu pri nadychovaní.

•

Porovnajte dĺžku nadychovania a ponorenia dvoch vodných zástupcov hmyzu (napr. chrbtoplávky a potápnika,
larvy komára a štípavky a pod.).

•

Sledujte priestorovú aktivitu živočícha, ktorý je plne adaptovaný na trvalý pobyt pod vodou (napr.
larva vážky, podenky, lastúrnik, ryba). Počas 5-7 min. zaznamenajte, kedy sa zdržiaval pri hladine, kedy v strede
vodného stĺpca, prípadne pri dne a kde bol orientovaný dýchací orgán.

•

Do kyvety s chrbtoplávkou vložte šikmo drievko alebo steblo trávy a pozorujte, po ako čase po vložení do vody
bude chcieť chrbtoplávka vyliezť nad vodnú hladinu.

Ak máte k dispozícii merací systém (Vernier, Coach a pod.) a senzor na meranie kyslíka rozpusteného vo vode (alebo
oximeter), možnosti experimentov sa znásobujú. Môžete zadať napr. túto úlohu:

•

Zmerajte obsah kyslíka v malej nádobe s vodou. Potom do vody umiestnite vodného živočícha. Meranie môžete
urobiť kontinuálne. Aký bude stav kyslíka vo vode po 5-10 minútach? Ktorý živočích spotrebuje viac kyslíka:
živočích, ktorý dýcha žiabrami alebo ten, ktorý sa nadychuje z hladiny?

•

Ak chcete experimentovať, sledujte dýchanie (nadychovanie) živočícha pri rôznych teplotách (max. v rozpätí 5 – 20
°C, pri akváriových živočíchov cca do 30 °C), intenzitu dýchania pri zvýšenom pohybe (napr. po jemnom dráždení
pomocou špajle a pod.).

Realizácia a prezentácia výsledkov: Formou krátkej prezentácie (podľa časových možností): dvojice krátko komentujú svoje
pozorovanie, je vhodný grafický výstup (aspoň jednoduchý) a vzájomná konfrontácia. Forma improvizovaných plagátov
umožní vyvesiť ich postupne spolu (pripínať na stenu, magnetickú tabuľu, nástenku a pod.).

H ODNOTENIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Vyhodnotiť zistené poznatky, zovšeobecniť výsledky a závery.
Zhrňte hlavné výsledky pozorovaní a vysvetlite zistené rozdiely pri riešení podobných zadaní (experimentov), ktoré môžu
byť v dôsledku druhovo odlišnej reakcie živočíchov (napr. dva druhy chrbtoplávok budú mať iný rytmus nadychovania),
prípadne sú spôsobené metodickými nedostatkami (rôzna kvalita použitej vody, odlišná reakcia živočíchov na stresové
podmienky počas pozorovaní, subjektívna chyba pozorovateľa pri sledovaní a zaznamenávaní prejavov a pod.). Variabilita
životných prejavov je prirodzená aj v prírode, preto sa využívajú štatistické metódy, ktoré vyhodnotia väčší počet
opakovaných meraní, aby sa priblížili k hodnotám, ktoré napr. reprezentujú správanie v rámci druhu (väčšiny jedincov),
medzidruhové rozdiely a pod. Veľmi rozdielne a neprirodzené životné prejavy sú dôsledkom zlej kondície sledovaných
jedincov, na to treba pamätať pri ich krátkodobom chove a manipulácii.

P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Š TUDIJNÝ MATERIÁL PRE ŽIAKOV
Kyslík vo vode ako limitujúci faktor pre život pod vodnou hladinou
Dýchanie vo vodnom prostredí vyžaduje iné adaptácie ako dýchanie na súši. Kyslík je vo vode rozpustný, ale jeho
koncentrácia závisí od viacerých faktorov, ktoré môžu spôsobovať rýchle zmeny v dostupnosti kyslíka. Najmä menšie vodné
nádrže so stojatou vodou môžu predstavovať ťažko obývateľný biotop za predpokladu, že v nich chýbajú fototrofné
organizmy produkujúce kyslík (rastliny), že sa výrazne prehrievajú, je v nich veľa mikroorganizmov a živočíchov, ktoré kyslík
spotrebúvajú. Väčší nedostatok kyslíka je pri dne nádrží, kde prebieha rozklad usadenej organickej hmoty a kyslík
difundujúci cez hladinu som pomaly preniká. Pri hladine dochádza k tiež miešaniu vody so vzduchom pomocou vetra. Pri
hladine sa však voda rýchlejšie zohrieva, čo počas dňa môže spôsobovať rýchlejšie a výraznejšie výkyvy obsahu kyslíka. Ten
sa pri zvyšovaní teploty vody z vody uvoľňuje, pri zohriatí o 30 °C je to – ako príklad – poklesne obsah kyslíka o približne
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50%. V konkrétnych číslach to môže vyzerať takto (udané sú maximálne hodnoty v destilovanej vode): 14,6 mg O2/l vody
(0° C), 7,5 mg O2/l vody (30° C).
Pokiaľ máte k dispozícii meracie zariadenie (Vernier a pod.) a senzor na optické meranie kyslíka, prípadne teploty či dusíka
vo vode, využite to a upravte si experimenty zamerané na fyzikálne vlastnosti vody (napr.
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=205) o biologický rozmer (ako sa bude meniť obsah kyslíka či dusíka vo vode po
pridaní vodnej rastliny alebo živočícha a čo s tým urobí zmena teploty).
Kontrolná otázka: problémy s deficitom kyslíka nastávajú skôr v malých stojatých biotopoch (malých jazerách a močiaroch,
kalužiach) ako vo veľkých stojatých vodách (väčších jazerách, moriach). Prečo?

Dýchanie pod vodnou hladinou
Aj dýchanie na suchu prebieha do istej miery vo vodnom prostredí: povrch dýchacích orgánov je vlhký a kyslík zo vzduchu
do tela prestupuje (difúzia) do tela cez tenký vodný filter. V tele potom môže byť transportovaný telovými tekutinami. Pokiaľ
sa na dýchaní podieľa povrch tela (pokožka), býva zvlhčovaná kožnými žľazami.
Život pod vodnou hladinou si vyžaduje ale osobité adaptácie na získanie kyslíka. Drobné živočíchy (planktón – do veľkosti
niekoľkých milimetrov), majú dostatočne veľký povrch tela na zásobenie tela kyslíkom, nemusia mať osobité dýchacie
orgány. Zdržujú sa v miestach s dostatkom kyslíka. Väčšie vodné živočíchy majú špecifické orgány dýchania vo vode, často
aj niekoľko typov, ktoré zabezpečia dýchanie v rôznych podmienkach. Jeden orgán potom slúži ako hlavný dýchací orgán a
ďalšie ako doplnkové (alternatívne) orgány. Počas vývinu jedinca môže dôjsť zmene spôsobu dýchania a dýchacieho orgánu.
Napr. ryby po vyliahnutí z vajíčka dýchajú povrchom tela, po niekoľkých dňoch prejdú na dýchanie pomocou žiaber a v
dospelosti môžu časť kyslíka prijímať z ovzdušia prehĺtaním bubliniek vzduchu, z ktorých kyslík absorbuje sliznica tráviacej
sústavy. Pri štúdiu histórie vzniku dýchacích orgánov je dôležité poznať evolučnú históriu študovanej skupiny živočíchov. Ak
historický vývoj prebiehal nepretržite vo vode, živočíchy budú dýchať prostredníctvom žiabier (branchiae) – to sú väčšinou
lupeňovité výrastky s hustou sieťou kapilár, ktoré zbierajú kyslík priamo z vody a odovzdávajú ho do cievnej sústavy, ktorá
kyslík transportuje po tele. Ak sa živočíchy do vody vrátili po suchozemskej etape vo svojej histórii, teda vo vode sú
druhotne, žiabre nemajú. Ich dýchanie je buď viazané na nadychovanie sponad hladiny (napr. vodné vtáky, plazy, cicavce,
dospelé štádiá hmyzu) alebo sa im dýchací orgán modifikoval a dokážu dýchať pod vodou – aspoň nejaký čas. Takto dokážu
napr. sladkovodné korytnačky a obojživelníky zimovať pod vodou (korytnačky dýchajú kyslík z vody sliznicou kloaky – t. j.
spoločného vývodu tráviacej, vylučovacej a pohlavnej sústavy alebo ústnej dutiny, obojživelníky dýchajú kožou) – zimný
spomalený metabolizmus predstavuje menšiu spotrebu kyslíka, ktorý tieto orgány dokážu zabezpečiť.
Predstavujeme niektoré modelové živočíchy, ktoré majú rôzne dýchacie orgány a správanie spojené s nadychovaním alebo
výmenou vody okolo žiabier. Sústredíme sa na zástupcov, ktoré sa dajú ľahko odchytiť alebo pozorovať v prírode (prípadne
v záhradnom jazierku), alebo kúpiť v chovateľskej predajni (exotické druhy). V oboch prípadoch nebude na škodu mať
poruke akvárium, kde môžeme vybrané živočíchy krátkodobo alebo dlhodobo chovať a pozorovať. Len pozor, potrebujú
kyslík. Prevzdušňovač a rastliny v akváriu budeme zrejme potrebovať, častejšia výmena vody v akváriu za čerstvú (varom
alebo odstátím zbavenú chlóru) bude tiež vhodným chovateľským zásahom. Vysvetlíme si, ako živočíchy získať, ako s nimi
manipulovať a ako pozorovať aktivity spojené s dýchaním, resp. činnosť dýchacích orgánov.

Spôsoby príjmu kyslíka živočíchmi vo vodnom prostredí:
A. Ponáranie sa so zadržaným vzduchom v pľúcach
Stavovce, ktoré sa vrátili do vody po suchozemskej etape svojho (napr. vodné plazy, vtáky, cicavce) a aj bezstavovce s
podobnou históriou (napr. pľúcnaté ulitníky) sa nadychujú sponad hladiny (ústami, nosom) a ponárajú sa pod hladinu so
zásobou vzduchu v pľúcach. Podobne prehĺtajú vzduch niektoré lúčoplutvé ryby a uchovávajú ho v čreve alebo plynovom
mechúre či špeciálnom systéme kanálikov v hlave (labyrint). Pre ryby je dodatkový spôsob príjmu kyslíka.

B. Nadychovanie sponad hladiny pomocou rúrkovitého sifónu („šnorchlovanie“)
Niektoré bezstavovce majú zdokonalený spôsob nadychovania z hladiny. Na obrázkoch sú ukážky zástupcov hmyzu, ktoré
používajú nadychovaciu rúrku – sifón (označené šípkou) počas larválneho vývinu (a – larva muchy, b - pestrice, c – larvy
komára) alebo v dospelosti (vodná bzdocha splošťula bahenná). Larvy komára si pobyt pod hladinou predlžujú doplnkovým
dýchacím orgánom – tracheálnymi žiabrami (angl. tracheal gills, v tomto prípade podľa umiestnenia ako „anal gills“, na
obrázku sú ohraničené modrou svorkou), ktoré sú umiestnené neďaleko pripojenia sifónu k brušku. (Zdroj:
https://en.wikipedia.org, www.lifeinfreshwater.net, upravené.)
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Obr. 1: Zástupcovia hmyzu, ktorí používajú nadychovaciu rúrku

C. Potápanie sa so zásobou kyslíka v podobe bubliniek alebo tenkej vrstvy vzduchu na povrchu tela.

Obr. 2: Vodné chrobáky a spôsob čerpania vzduchu
Unikátny záber niekoľkých druhov vodných chrobákov zachytil, ako čerpajú vzduch pod krovky z bubliny pod ľadom (vľavo).
Povrch chrbtoplávky (v strede) po mnohonásobnom zväčšení v elektrónovom mikroskope (vpravo) odhalí zložité povrchové
štruktúry, ktoré chránia telo pred preniknutím vody a zároveň slúžia na zachytenie vzduchu pri vynorení sa nad hladinu.
(Zdroje: www.arkive.org, Ditsche et al. (2011) Beilstein Journal of Nanotechnology 2(1):137-44.)
D. Dýchanie pod hladinou povrchom tela (kožou)

Obr. 3: Ukážky živočíchov dýchajúcich povrchom tela
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Kožou dýchajú vodné živočíchy patriace do rozmanitých systematických skupinách, s telom jednoduchšie stavaným ale i
zložitým. Prevažne to platí pre drobné živočíchy (v strede hore: vodný roztoč – voduľa, dolu - drobný vodný obrúčkavec –
tubifex bahenný), ale nájdeme príklady pomerne veľkých zástupcov s kožným dýchaním (vľavo africká žaba z rodu Xenopus,
ktorá sa trvalo zdržiava vo vode, vpravo – medúzová forma pŕhlivca). Pod vodou dokážu dýchať napr. dážďovky, za
predpokladu, že je voda chladná a dobre prekysličená. Dýchanie kožou je možné vtedy, keď je koža holá a vlhká. Zdroj:
rôzne zdroje z internetu, upravené.

E. Dýchanie pomocou tracheálnych žiabier

Obr. 4: Dýchanie hmyzu pomocou tracheálnych žiabier
Vodné larvy zástupcov starobylých radov hmyzu (podenky, strechatky, pošvatky, vážky) majú na konci bruška alebo po jeho
bokoch jemné lupienkovité výrastky, ktoré obsahujú „žilnatinu“. Nie sú to cievy, ale jemne rozvetvené vzdušnice – tenké
rúrky, ktoré trasportujú kyslík v plynnom skupenstve. Takto upravené koncové časti vzdušnicovej (tracheálnej) dýchacej
sústavy nazývame tracheálne žiabre, prípadne sú ešte rozlíšené tracheálne žiabre (vpravo A), kde sa systém vzdušníc pripája
priamo na vstup do vzdušnicovej sústavy (spiraculum) a tergáliá (vpravo B), kde sa koncové vzdušnice pripájajú do systému
nanovo, druhotne, mimo pôvodných dýchacích otvorov. Tergáliá majú výlučne podenky.
(Zdroje: www.photomacrography1.net, www.lifeinfreshwater.net,
http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/antidictionary/tergalii&gills.htm.)

F. Žiabre bezstavovcov

Obr. 5: Bezstavovce dýchajúce žiabrami
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Žiabre bezstavovcov sú prítomné na povrchu tela (pokožke), článkonožce ich majú situované na končatinách, čo má
opodstatnenie, je dôležité, aby boli na mieste, kde dochádza k častej obmene vody. Druhotne – keďže sa jedná o jemné,
zraniteľné orgány – môžu byť žiabre prekryté pancierom (napr. žiabre raka na obrázku – sú viacvetvové, čo demonštruje
obrázok pri bočnom a hornom pohľade) a sú tak chránené voči ohrýzaniu rybami a pod. V akvaristických predajniach
môžeme zakúpiť vajíčka štítovcov (Triops longicaudatus, vľavo dole) alebo žiabronôžok (Artemia salina, vpravo dole, párik
–
samček
je
vpravo),
ktoré
majú
dýchacie
orgány
lepšie
pozorovateľné.
Zdroje:
https://courses.lumenlearning.com/bio2labs/chapter/reading-arthropods/; https://en.wikipedia.org.

G. Žiabre stavovcov (vnútorné a vonkajšie)

Obr. 6: Stavovce dýchajúce žiabrami
Žiabre primárne vodných stavovcov (od bezčeľustnatých po larvy obojživelníkov) vznikli unikátne, ako súčasť prednej časti
tráviacej rúry, pôvodne za účelom filtrovania potravy z vody. Sú párové, po stranách hlavy, uložené v samostatných
komôrkach – čo je znak primitívnych vodných stavovcov (obr. vľavo – mihuľa ukrajinská) alebo v spoločnom priestore,
prekrytým viečkom (operculum, obrázok v strede). Pohyb vody okolo žiabier (prísun okysličenej vody) zabezpečuje pohyb
viečok žiabier alebo pohyb jedinca vo vode. Ich stavba odráža vlastnosti prostredia, na ktoré sa adaptovali: tam, kde je
nedostatok kyslíka, bude dýchací povrch väčší, s hustejšou sieťou krvných kapilár. Zároveň stavba žiabrových lupeňov
prezrádza potravu, ktorou sa ten-ktorý stavovec živí (vnútorná strana žiabrových oblúkov obsahuje systém jemných tyčiniek
napr. rybách, ktoré filtrujú planktón vo vode, ozubený okraj oblúka majú ryby dravé). Nezávisle na takýchto žiabrach
(vnútorných) sa niektorým vodným stavovcom vyvinuli pokožkové vonkajšie žiabre (podľa vzhľadu nazývané aj kríčkovité),
nájdeme ich napr. na žubrienkach mlokov.
(Zdroje: www.fishbiosystem.ru).
Príprava originálnych fotografií a videozáznamov
Prezentáciu je možné ilustrovať obrázkami z internetu alebo kníh, ale zaujímavejšie pre učiteľa i žiakov je získať originálne
obrázky a pozorovania. Pri vychádzke do prírody (prípadne v akváriu) si pomocou sieťky odchytíme niekoľko jedincov
vodných bezstavovcov, ktoré reprezentujú živočíchy s rôznym dýchaním pod vodou, v sklenej kyvete zhotovíme fotografie
alebo videozáznam. Získané obrázky môžu byť súčasťou prezentácie, môžu sa tiež využiť na krátky kurz praktického
poznávania vodných živočíchov, tiež sa môžu stať súčasťou prezentácií na biologických súťažiach, môžu dekorovať školské
priestory alebo sa stanú súčasťou motivačných plagátov pre verejnosť, ktoré budú zamerané na poznanie a ochranu
vodných biotopov v okolí.
Na získanie záberov potrebujeme sklenú kyvetu (dočasné prostredie pre fotené živočíchy, aby sme sa za nimi nemuseli
ponárať), fotoaparát s režimom makro (supermakro), prípadne mobilný telefón alebo kameru, nazbierané živočíchy a
trochu záujmu, času a trpezlivosti.
Sklená kyveta je veľmi praktická pomôcka na pozorovanie stavby tela a získanie fotografií alebo videozáznamu.
Pomôcky na výrobu sklenej kyvety:

•

2 tenšie sklá s rozmermi 8x8 cm (napr. stará zásoba skiel, ktoré sa používali na zakladanie diapozitívov veľkosti
6x6 cm do rámčekov
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•

dve sklá s rozmermi 2,5x8 cm (podložné sklíčka)

Poznámka: rozmery môžete voliť podľa materiálových možností a veľkosti pozorovaných živočíchov, pri navrhovanom
rozmere môžeme pozorovať živočíchy s maximálnou dĺžkou cca 7 cm a šírkou 2 cm, takže väčšie mäkkýše či vodné stavovce
potrebujú väčšie rozmery)

•

lepidlo na sklo (silikón, najlepšie biely, stačí najmenšie balenie) a pištoľ na vytláčanie lepidla (stačí si požičať)

•

strieborná farba alebo strieborná reflexná (zrkadlová fólia) alebo alobal prípadne biely papier na prekrytie úzkych
bokov kyvety a sústredenie svetla do kyvety (toto nie je nutná súčasť)

Postup pri výrobe kyvety:
Očistené a umyté sklá osušíme. 1 okraj väčšieho sklíčka potrieme vrstvou lepidla a priložíme druhé sklíčko. Zlepíme ich nie
v pravom uhle, ale ostrom uhle tak, aby sa ich rozchádzajúce konce nevzdialili od seba viac, ako je šírka bočného skla
(podložného sklíčka). Necháme chvíľu zasušiť (5 min.) a potom potrieme rezy (hrany) jedného z väčších sklíčok (hrany kolmé
na zlepený spoj) a kolmo na podložku k nim pritlačíme podložné sklíčka. Spoje musia zaschnúť, kyvetu v kolmej polohe
opatrne podoprieme z bokov nejakými predmetmi a necháme zasušiť (cca 2 hodiny, čas udáva výrobca lepidla). Po zasušení
do kyvety skúšobne nalejeme vodu z vodovodu a skontrolujeme prípadné netesnosti, ktoré pretrieme novou vrstvou lepidla
a necháme zaschnúť. Kyveta je pripravená na používanie. Na transport do terénu je vhodné pripraviť si krabičku alebo dózu,
kde bude kyveta chránená pred rozbitím.
Ukážka:

Obr. 7: Pomôcky pre pozorovanie vodných živočíchov

Kyveta na pozorovanie a fotenie vodných živočíchov
Zhotovenie fotografií vodných organizmov nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa za živočíchmi ponoriť alebo ich fotiť v
akváriu. Na internete nájdeme veľa dobrých rád, ktoré naozaj pomôžu predísť sklamaniu s nepodarených záberov (napr.
https://digi-foto.sk/ako-fotografovat/zvierata/rybky-v-akvariu/,
https://www.milujemefotografii.cz/fotografovatobyvatele-akvarii).
Fascinujúce vodné tvory je pomerne ťažké dostať to polohy, v ktorej sú dobre pozorovateľné a je možné ich filmovať alebo
fotografovať. Americký zoológ a vynikajúci fotograf najmä vodných živočíchov, Danté Fenolio (http://lifeinthedark.net/)
používa jednoduchý spôsob, ako odchytené živočíchy držať len krátko v zajatí a získať jedinečné pozorovania a fotografie
(videosekvencie). Zostrojil sklenú kyvetu (úzku, vysokú sklenú nádobu), ktorá nemá ploché dno, ale šikmé steny (čelná a
zadná) sa spájajú a tvoria spolu písmeno V (pri pohľade zboku). Bočné steny tvoria kolmé sklá, ktoré môžu byť zrkadlové
(prípadne zvonka zakryté bielou alebo striebornou fóliu), čo sústredí viac svetla na objekt.

Niekoľko praktických rád pre fotenie vodných živočíchov v kyvete.
Objekt fotíme tak, že fotoaparát naň nasmerujeme kolmo na kyvetu. Problém nejasných záberov z dôvodu otrasov rúk
vyriešime použitím statívu, alebo náhrady: akejkoľvek vhodnej podložky, o ktorú ruku s fotoaparátom oprieme, alebo na
podložku postavíme fotoaparát a použijeme manuálnu spúšť, alebo samospúšť. Nefotíme na priamom slnku (odrazy svetla)
a pri potrebe dodatkového svetla použijeme dostatočne výkonnú ručnú baterku (napr. lampu na bicykel). Pomocou baterky
dokážeme urobiť efektné zábery vo vode v noci, kedy mnoho vodných živočíchov opúšťa úkryty a dajú sa dobre fotografovať
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a priblížiť sa k nim. Dá sa použiť aj blesk, ak je to blesk zabudovaný vo fotoaparáte, treba ho krytom z papiera stlmiť. Živočíchy
vložené do kyvety s čistou vodou tu nemajú komfort, fotenie je vhodné robiť s prestávkami, počas ktorých živočíchy
umiestnime do sieťky namočenej do vody alebo príručnej nádoby s vodou. Cieľom nebude získať technicky dokonalé zábery
ale originálne ostré detailné obrázky pozorovaných živočíchov, ktoré bude možné ďalej využiť vo výučbe. Ak chceme
fotografie následne zväčšovať, treba na to myslieť vopred a vo fotoaparáte si nastaviť vyššiu kvalitu snímky (pixely). Kvapky
na vonkajších stenách kyvety spôsobia deformáciu fotených objektov, preto sklo z prednej strany utrieme (papierovou
vreckovou). Živočícha môžeme fotiť z oboch strán.
Ukážky fotografií, získaných v teréne pomocou sklenej kyvety
Lokalita: jazierko v mestskom parku v Košiciach, sept. 2018. (malý automatický fotoaparát Olympus SZ s režimom
supermakro) – Pozn. lokalita a dátum sú cenné údaje, niekedy sa podarí nájsť a zdokumentovať cenný biologický materiál.

Obr. 8: Vodné bzdochy
Chrbotoplávka (vpravo) a štípavka (v strede odchrbta, vpravo brušná strana) sú dve pomerne veľké, bežné druhy vodných
bzdôch. Dýchajú vzdušnicami, vzduch si nosia v podobe striebristého „filmu“, chrbtoplávka takmer na celom tele (okrem
hlavy), štípavka na spodnej strane bruška. Telo si sčasu načas potrebujú osušiť, preto vyliezajú z vody. Ak im to znemožníme,
po čase sa utopia. V dospelosti dokážu lietať a to im umožňuje presun medzi izolovanými vodnými biotopmi. Na obrázkoch
vidno odlišné adaptácie končatín. Zadná končatiny slúžia na plávanie, chrbtoplávky ich majú dlhé, pomerne štíhle, štípavky
kratšie, širšie. To napovedá, že sa líšia v spôsobe plávania. Končatiny sú pri pohybe nohy vzad rozšírené radmi postranných
chĺpkov. Stredný pár nôh slúži na lezenie alebo pridržanie koristi. Štípavka má predné nohy (klieštiky) prispôsobené na lov
koristi.

Obr. 9: Vodná bzdocha a larvy vážok
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Ihlica vodná (vľavo), ďalší druh bzdochy, ktorú nájdeme vo vode (náš najväčší druh) nedokáže plávať, končatiny sú
prispôsobené na kráčanie po dne a vegetácii. Vzduch do vzdušníc privádza dlhý sifón na konci bruška (nie je to žihadlo!). Aj
pri „pózovaní“ v kyvete ho drží nad hladinou. Vyskytuje sa výlučne v hustej vegetácii pri brehu stojatých vôd. Vo voľnej vode
by bola neobratná a stala by sa ľahkou korisťou väčších predátorov. Obrázok pri definitívnom použití môžeme orezať.
Larvy vážok (vpravo) dýchajú spočiatku povrchom tela, neskôr sa im vyvinú tracheálne žiabre, ktoré majú v konečníku a
kopijovitých príveskoch na konci tela. Sú to dravé živočíchy, ktoré bežne napádajú korisť väčšiu ako sú sami. Na to treba
pamätať pri umiestnení do spoločnej nádrže s inými živočíchmi.

Obr. 10: Mladý jedinec karasa a záber na prehĺtanie vody
Mladý jedinec karasa (asi 1 cm) má už všetky charakteristické znaky. Dlhá chrbtová plutva pripomína telo kapra, ale okolo
úst chýbajú zmyslové kožné výbežky (fúziky). Koža pokrytá šupinami aj kostené viečka zakrývajúce žiabre sú ešte
polopriehľadné, čo umožňuje vidieť aj do vnútra tela. Výrazne mäsovočervené žiabre presvitajú. Záber zachytil rybku pri
prehĺtaní vody, čo je obdoba nadychovania. Roztiahnuté plutvy prezrádzajú stabilizačné pohyby rybky. Pigmentové bunky
sú sústredené po obvode šupín (sieťovitý vzhľad tela), čo umožňuje spočítať ich na fotografii (počet šupín sa počas života
nemení a je druhovo špecifický). Striebristý „vak“ v tele je brušná dutina s hlavnými orgánovými sústavami, zasahuje po
análny otvor, ďalej dozadu nasleduje chvost ryby, ktorý vypĺňa len chrbtica a svalstvo.
Poznámka: Môžete pripraviť prezentáciu dopĺňajúcu výstupy žiakov z daných obrázkov, alebo vyhľadať vlastné. Počas
dištančnej výučby môžu žiaci vytvoriť prezentáciu aj doma s pomocou študijných textov, na nasledujúcej hodine je možné
diskutovať.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Postup v metodike je možné modifikovať a využiť aj pri iných témach a tematických celkoch, napr. pri tematickom
celku Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia z ekológie.

2.

Metodika je s úpravami vhodná aj počas dištančnej výučby s prispôsobením niektorých častí. Žiaci si môžu pred
online hodinou naštudovať študijné texty o rôznych spôsoboch dýchania živočíchov pod vodou, prípadne aj
realizovať pozorovanie živočíchov na základe inštrukcií. Predmetom online hodiny tak môže byť diskusia o zisteniach
a pozorovaniach a zovšeobecnenie poznatkov.

3.

Postup v metodike môže byť časovo náročný, preto zvážte štúdium textov na začiatku hodiny pred hodinou,
prípadne realizáciu pozorovaní v prípade dvoch vyučovacích hodín alebo praktického cvičenia.

A LTERNATÍVY METODIKY
V improvizovanej podobe možno pozorovania v kyvete robiť aj priamo v teréne, na brehu vôd. Treba sa vybaviť sieťkou s
dostatočne dlhou rúčkou, terénnym oblečením a obuvou, miskou na triedenie fauny, pinzetou, kyvetou, prípadne
fotoaparátom. Vodné biotopy nájdeme aj v blízkom okolí. Najlepšie je, keď si vezmete pod patronát nejaký vodný biotopov
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v okolí školy a študujeme, čo tam žije a ako biotop zachovať, prípadne vrátiť do stavu pôvodnej pestrosti prostredia a
organizmov. Takýto biotop – jazierko – si môžeme vytvoriť v školskom prostredí. Existuje veľa nápadov a návodov a
zachytená dažďová voda môže byť lacným zdrojom na dopĺňanie vody v jazierku.
Vodnú faunu je možné pozorovať počas celého roka, najvhodnejšie sú teplé mesiace. Pri zbere počas obdobia, kedy je
teplota výrazne odlišná od teploty v triede, dbáme na predchádzanie teplotnému šoku a živočíchy adaptujeme postupne
(vo väčšom objeme vody, ktorého teplota sa na zmenené pomery prispôsobí pozvoľna).

Z DROJE
Ditsche et al. (2011) Beilstein Journal of Nanotechnology 2(1):137-44.
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=205
https://en.wikipedia.org, www.lifeinfreshwater.net
www.arkive.org
www.photomacrography1.net
www.lifeinfreshwater.net
http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/antidictionary/tergalii&gills.htm
https://courses.lumenlearning.com/bio2labs/chapter/reading-arthropods/; https://en.wikipedia.org
www.fishbiosystem.ru
www.photomacrography.net
https://digi-foto.sk/ako-fotografovat/zvierata/rybky-v-akvariu/
https://www.milujemefotografii.cz/fotografovat-obyvatele-akvarii
http://lifeinthedark.net/
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N IELEN ĽUDIA ŽIJÚ V RODINÁCH
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov
Bezstavovce záhrad a mestskej zelene
Hmyz (Insecta)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
 Vysvetliť význam včely medonosnej pre človeka
 Opísať spôsob života včiel
 Diskutovať o význame a dôsledkoch narušenia
biologickej rovnováhy v záhradách a ovocných
sadoch
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Popísať ľudské sídla ako typ kultúrneho ekosystému
 Vysvetliť pojmy konkurencia a adaptácia
 Vysvetliť dopady narušenej biologickej rovnováhy
 Opísať stavbu tela hmyzu
Riešený didaktický problém

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 2. ročník

Žiakom rozvíjané spôsobilosti a zručnosti
 Zovšeobecniť výsledky
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Formulovať nové otázky/problémy

Žiaci síce o včelách veľa počuli, ale bádateľská aktivita žiakov, kedy zisťujú odpoveď na výskumnú otázku,
prispeje k lepšiemu porozumeniu významu včiel pre človeka a spôsobu ich života. Simulácia so softvérom
napomáha uvedomiť si dôsledky narušenia biologickej rovnováhy a tiež význam vtákov a cicavcov v záhradách
a ovocných sadoch. Téma podnecuje k ďalším otázkam žiakov a rozvíja viaceré zručnosti spojené s vedeckou
prácou.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Frontálna forma
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Študijné texty pre žiakov pre rôzne skupiny
(Príloha)
Nepovinné:
 PC, nainštalovaný softvér BEEHAVE
Alternatíva na prácu v teréne: cukor, voda, papier
rôznych farieb, vata, kvapkadlo
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Minútový lístok,
záznam z pozorovaní.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.

239 / 527

B EZSTAVOVCE ZÁHRAD A
H MYZ (I NSECTA )

MESTSKEJ ZELENE

Ú VOD
Metodika je navrhnutá tak, aby bola uplatniteľná pre viaceré témy, ktoré umožňujú implementáciu bádateľského prístupu
zameraného na tematiku včiel – stavby tela, spôsobu komunikácie, významu pre človeka. Metodike je preto možné
prispôsobiť na rôzne témy v časti „Rozšírenie“ a „Hodnotenie“.
Metodika je s obmenami využiteľná pri témach hmyzu (hmyz s úplnou premenou – blanokrídlovce (Hymenoptera) – sociálny
hmyz), téme zameranej na bezstavovce záhrad a mestskej zelene, prípadne s väčšími obmenami pri etológii.
Súčasťou fázy „“Skúmanie je štúdium textov pre žiakov – z nich je možné vybrať tie, ktoré sa najviac hodia k téme, ktorú ste
si zvolili pre uplatnenie tejto metodiky.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Naviazať na známe vedomosti žiakov o včelách, zaujať ich výskumnými otázkami.
Ak máte príležitosť, pustite žiakom zvuk včiel, napr.: https://www.youtube.com/watch?v=-d3ABrrlkIs
Opýtajte sa ich, ako by identifikovali tento zvuk. Žiaci možno povedia, že je to zvuk včiel. Opýtajte sa ich, podľa čoho určili,
že sú to včely, čím je daný zvuk charakteristický, prípadne s akým zvukom si ho pomýlili a pod. Položte žiakom 1. výskumnú
otázku:
Výskumné otázky:
1.

Prečo včely „bzučia“? (Prečo včely vydávajú takýto zvuk?)

Táto výskumná otázka je zároveň motiváciou. Vypočujte si v krátkosti predstavy žiakov a povedzte im, aby si poznačili svoju
hypotézu (čo si myslia). Žiaci zrejme uvedú, že zvuk včiel, ktorý vydávajú, súvisí s ich letom, stavbou krídel a pod.
Potom vyzvite žiakov, aby napísali najprv sami do zošitov, čo o včelách vedia a čo sa o včelách chcú dozvedieť (čo ich
zaujíma). Môžete použiť aj nástroj formatívneho hodnotenia ( posledný stĺpec – čo sa žiaci naučili, vyplnia na konci hodiny):
Nástroj formatívneho hodnotenia:
Téma: Včely, včelárstvo
Meno:
Viem...

Ročník:
Chcem vedieť...

Dátum:
Naučil som sa...
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Nechajte žiakom krátky čas na zaznamenanie si svojich poznatkov a tiež otázky, ktoré ich ohľadom včiel zaujímajú. Tieto
otázky môžu byť podnetom pre skúmanie, prípadne, ak ostanú nezodpovedané, môžu byť podnetom pre ich objasnenie
pomocou dostupných zdrojov po vyučovacej hodine.
Vyzvite zopár žiakov, aby sa podelili s tým, čo o včelách vedia a tiež s otázkami, ktoré ich zaujímajú.
Nadviažte na otázky žiakov ďalšími výskumnými otázkami:
Výskumné otázky:
2.

Ako včely navzájom komunikujú?

3.

Sú včely ohrozené?

4.

Aký je rozdiel medzi robotnicami, trúdom a kráľovnou?

5.

Ako vyzerá včela?

Pozn.: Môžete vytvoriť aj vlastnú výskumnú otázku týkajúcu sa včiel.

Žiaci nech si ku každej výskumnej otázke napíšu svoju hypotézu.
Môžete sa potom žiakov opýtať na ich hypotézy, ale neprezrádzajte im odpovede.
Zastavte sa pri poslednej otázke a spýtajte sa žiakov, podľa čoho by spoznali včelu. Vypočujte si ich predstavy a potom im
povedzte, že si to spoločne overíte pomocou obrázka, na ktorom bude okrem včely aj iný hmyz.
Ukážte žiakom Obrázok 1. Povedzte im, že na obrázkoch je aj iný hmyz, ktorý sa na včely podobá. Nech si každý žiakov
samostatne napíše, na ktorom obrázku je podľa neho včela. Ak chcete, môžete im pomôcť v úvahe tým, že včela je iba na
jednom z nich – Obr. 1G.
V ďalšej časti budú žiaci získavať odpovede na tieto otázky pomocou pozorovania včely alebo obrázka stavby včely a
pripravených študijných textov.

S KÚMANIE ( CCA 12 MIN .):
Zámer: Skúmať stavbu včely, hľadať odpovede na výskumné otázky pomocou študijných textov pre žiakov.
Povedzte žiakom, že budú najprv pozorovať včelu a na základe pozorovania si overíte, či dobre určili včelu na Obr. 1.
V tejto časti môžete použiť rôzne obrázky včely, plagáty so stavbou včely. Stavbu včely nevysvetľujte, iba povedzte žiakom,
aby si stavbu tela schematicky zakreslili do zošitov.
Odpoveď sa dozvedia vo fáze „Vysvetlenie“.
Pokračujte tým, že žiaci budú študovať texty a hľadať odpovede na výskumné otázky.
Kvôli časovým obmedzeniam odporúčame žiakov rozdeliť do skupín. Každá skupina žiakov dostane študijný text, v ktorom
žiaci získajú odpoveď na vybranú výskumnú otázku. Úlohou žiakov danej skupiny je naštudovať text využitím metódy INSERT
a poznačiť si súhrn poznatkov, ktoré sprístupnia žiakom ostatných skupín.
Oboznámte žiakov s časom, ktorý majú k dispozícii, sprístupnite im študijné texty (v tlačenej alebo elektronickej verzii),
zodpovedajte žiakom prípadné otázky.
V prípade záujmu môžete túto časť skrátiť (žiaci si naštudujú texty doma – viď Poznámka, prípadne zvolíte iba niektoré texty
podľa výberu).
Poznámka:
Postup v metodike je možné prispôsobiť tak, aby si žiaci naštudovali texty doma pred vyučovaním, prípadne vyhľadali aj sami
doplňujúce informácie a pripravili svoj „mini-výstup“ pre svojich spolužiakov. Žiaci danej skupiny môžu pripraviť aj zhrnutie
v podobe krátkeho textu vo worde pre ostatné skupiny, s obrázkami – žiaci tak budú mať spracované poznámky z tejto časti.
Pri tomto variante práce zostane viac času na prezentáciu žiakov a následnú diskusiu, rozvíjanie danej témy.
Spracovanie poznámok žiakmi danej skupiny po hodine môžete aplikovať aj pri verzii, keď žiaci študujú texty na hodine.
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Obr. 1 Obrázky hmyzu, ktorý sa podobá na včelu
A: Hemaris tityus; B: Eristalis tenax (snaží sa vyzerať ako včela); C: nie je to včela; D: Osa, útočí na včely. Na rozdiel od včiel,
ktoré môžu bodnúť iba raz, môžu osy bodnúť aj viackrát; E: Vyzerá ako čmeliak, ale v skutočnosti ide o „lupičskú mušku“
z čeľade Asilidae, živí sa včelami; F: nie je to včela; G: včela zbierajúca nektár z kvetu; H: neznámy druh nájdený v Himalájach.
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V prípade deľby do skupín odporúčame, aby každá zo skupín naštudovala inú časť o včelách a aby informácie potom žiaci
sprístupnili svojim spolužiakom informácie a zodpovedali výskumné otázky. Texty sú postavené tak, aby každá zo skupín
zodpovedala jednu z výskumných otázok na začiatku hodiny. Môžete vytvoriť aj viac menších skupín, ktoré budú študovať
daný text. Texty si môžete upraviť, rozšíriť, doplniť, prípadne môžu žiaci vyhľadať informácia aj sami na internete.
Povedzte žiakom, koľko času majú na štúdium textov.
Skupiny a texty pre žiakov:
Skupina 1: Komunikácia včiel (Text 1)
Skupina 2: Rozdiel medzi robotnicami, trúdmi a kráľovnou (Text 2)
Skupina 3: Ohrozenie včiel (Text 3)
Skupina 4: Let včiel (Text 4

V YSVETLENIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Zodpovedať výskumné otázky, zovšeobecniť závery.
V tejto časti sa zamerajte na zodpovedanie otázky týkajúcej sa včely na Obr. 1. Opýtajte sa žiakov na charakteristické
morfologické črty včely, stavbu tela, sfarbenie a opýtajte sa ich, na ktorom z Obr. 1 sa včela nachádza. Potom im

prezraďte, že včela je na Obr. 1G. Pod obrázkom nájdete aj popis iných druhov hmyzu.
Ukážte žiakom aj virtuálny 3D model včely – Obr. 2. Vysvetlite stavbu tela včely a prepojte tieto informácie so stavbou tela
hmyzu. Poukážte na základnú stavbu tela, vrátane stavby hlavovej časti.

Obr. 2 3D model včely
3D model, ktorý môžete otáčať zo všetkých strán, nájdete na stránke: https://www.behance.net/gallery/71651715/A-bee3d-model. 3D model je sprístupnený formou 7-sekundového otáčania včely z rôznych strán, obraz poskytuje vysoké
rozlíšenie a detaily.
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Pokračujte tým, že každá zo skupín sprístupní informácie o včelách svojim spolužiakom na základe študijných textov. Žiaci si
môžu pozrieť aj virtuálnu prehliadku alebo skúsiť hru opísanú v časti komunikácia včiel. Hra si však vyžaduje viac času, žiaci
si ju môžu vyskúšať doma. Jeden zo žiakov tejto skupiny by mal ostatným o tejto možnosti povedať.
Na konci tejto časti by mali mať žiaci zodpovedané výskumné otázky z úvodnej časti hodiny, prípadne aj niektoré otázky
žiakov, ktoré sa chceli dozvedieť.

R OZPRACOVANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky v súvislosti s témou vyučovacej hodiny.
Spolu so žiakmi doplňte ďalšie informácie, ktoré súvisia s témou hodiny. Keďže metodika je uplatniteľná pri rôznych témach,
obsah tejto fázy zamerajte na ciele danej vyučovacej hodiny.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Zhrnúť poznatky z vyučovacej hodiny.
V tejto fáze si zvoľte variant formatívneho hodnotenia, ktorý Vám najviac vyhovuje vzhľadom na tému vyučovacej hodiny:
Variant 1: V prípade využitia metodiky pri téme hmyz:
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Napíšte 5 – 7 riadkov o tom, čím sa včely podobajú/odlišujú od iných druhov hmyzu.

Variant 2. V prípade využitia metodiky pri téme, kde sú včely príkladom bezstavovcov žijúcich v okolí ľudských sídel alebo
podobných témach.
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Napíšte 5 – 7 riadkov o tom, ako pomôcť včelám.
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V prípade, že to budete považovať za vhodné, môžete zadať domácu úlohu na upevnenie a rozšírenie vedomostí, a to
hranie hry na určenie kvetu, podľa tanca včiel. Viac o hre sa dozviete v študijnom materiáli pre žiakov zameranom na
komunikáciu včiel.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodika sa niektorým učiteľom javila vhodnejšia na upevnenie alebo rozšírenie vedomostí o hmyze. Prispôsobte si
postup, aby vyhovoval Vašim cieľom na hodine, využite alternatívy.

2.

Napriek náročnosti žiaci hodnotili pozitívne aktivity popísané v metodike. Zaujala ich aplikácia na identifikáciu kvetu
podľa tanca včiel.

3.

Zaujímavé otázky žiakov: Čo je partenogenéza? Prečo nie všetky včely tvoria med? Prečo sa včely nedokážu
prispôsobiť na zmenené podmienky prostredia ovplyvnené človekom? Nezmenila by to genetická modifikácia? Ako
dlho by sme na Zemi vydržali bez včiel? Ako vyrábajú včely med z nektáru? Prečo žijú robotnice tak krátko? Koľko
najviac včiel žije v úli? Ako veľmi postreky ubližujú včelám? Ktorý kvet najviac „chutí“ včelám?

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou metodiky je jej realizácia na 2 vyučovacích hodinách, ktorá ponúka rozšírenia.
Alternatívou 1 je práca v teréne, kde by žiaci skúmali, či včely uprednostňujú konkrétnu farbu kvetov. Môžu to zistiť tak,
že si sami vytvoria kvete z rôznych farebných papierov a pomocou vody a cukru ich „osladia“. Následne môžu sledovať
správanie včiel a prípadne preferenciu k vybranej farbe.
Alternatívou 2 je simulovanie vývinu včiel a zháňanie nektáru a peľu v rôznych podmienkach pomocou softvéru
BEEHAVE, ktorý je možné bezplatne stiahnuť zo stránky: https://beehave-model.net/download/
Účelom BEEHAVE je umožniť zastúpenie viacerých stresorov včelích kolónií v úli a v krajine, či už samostatne alebo v
kombinácii, aby pochopili ich potenciálny vplyv na vývin a prežitie kolónií: napr. roztoče prenášajúce vírus deformovaného
krídla (DVW) alebo vírus akútnej paralýzy (APV), účinky viacerých včelárskych postupov, zlá dostupnosť krmovín alebo
dokonca medzery v krmovinách v krajine a straty včiel a rezačiek v úli vyvolané pesticídmi včely alebo plod.
Dizajn BEEHAVE je založený na empirických údajoch, odborných znalostiach a starších modeloch včiel medonosných, ale
BEEHAVE je prvý model, ktorý integruje procesy v rámci úľa s výslovným vyjadrením zháňania potravy v heterogénnej a
dynamickej krajine.
BEEHAVE vyvinul výskumný tím (Matthias Becher, Peter Kennedy, Juliet Osborne) so sídlom na Rothamsted Research a
University of Exeter vo Veľkej Británii, v spolupráci s Prof. Volkerom Grimmom z Helmholtzovho centra pre výskum životného
prostredia (UFZ, Lipsko, Nemecko) a Dr. Pernille Thorbek (Syngenta). Softvér je možné stiahnuť bezplatne aj s používateľskou
príručkou a podrobným popisom modelu. BEEHAVE je implementovaný v bezplatnom open-source softvéri (NetLogo), ktorý
uľahčuje jeho používanie, aj keď nemáte žiadne skúsenosti s modelovaním a programovaním.
BEEHAVE bol rozsiahlo testovaný pracovnou skupinou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA; pozri stránku
Publikácie) s cieľom implementácie regulačných modelov na preskúmanie účinkov viacerých stresových faktorov na
populácie včiel. Industries (Syngenta a Bayer) používajú BEEHAVE musia preskúmať možnosti hodnotenia a riadenia rizika.
Konečným účelom BEEHAVE je lepšie pochopiť, ako kolónie včiel medonosných reagujú na stres, identifikovať úrovne stresu
a kombinácie stresorov, ktoré ohrozujú včely medonosné, podporovať hodnotenie rizika a navrhovať opatrenia na zníženie
rizika. Hlavným obmedzením BEEHAVE je však to, že uvažuje iba s jednou kolóniou, takže interakcie medzi kolóniami v rámci
a cez včelíny sa v súčasnosti ignorujú.

245 / 527

Obr. 3 Simulácia pomocou softvéru BEEHAVE
Ukážku práce so softvérom nájdete na
https://www.youtube.com/watch?v=j5AZhaYEt5U

YouTube

–

BEEHAVE:

the

honey

bee

colony

model:

Z DROJE
https://palenice.sk/vlnacka-krvava/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peat.GartenBank
https://www.osbeehives.com/blogs/beekeeping-blog/types-of-honey-bee-and-their-traits
https://www.google.com/search?q=different+types+of+honey&sxsrf=ALeKk03sGfoZ5nqRZW0A0LQlJDwTfLXOBA:1619533
189389&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr9NGjz57wAhXDPOwKHTNpAZoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&
bih=912#imgrc=F4PyM3tAbYDycM
http://www.sheffieldbeekeepers.org.uk/tools/pollen-chart/
https://www.mybeeline.co/en/p/pollen-identification-color-guide
https://www.beyondpesticides.org/programs/bee-protective-pollinators-and-pesticides/resources-and-educationalmaterials
https://www.wwf.org.uk/learn/fascinating-facts/bees
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Č O HOVORIA VTÁKY NA POČASIE ?
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie
živočíchov
Vtáky
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

















Opísať charakteristické znaky vtákov
Popísať povrch tela vtákov
Vysvetliť pojem pohlavný dimorfizmus
Opísať stavbu vtáčieho pera
Vymenovať typy vtáčích pier a ich funkciu
Vysvetliť vplyv počasia na život vtákov,
Rozdeliť vtáky podľa základného spôsobu ich pohybu
Vysvetliť rozdiely medzi bežcami, plavcami a letcami.
Uviesť aspoň 2 príklady vtákov – bežcov, plavcov
a letcov.

ISCED 3 / 1. – 3. ročník gymnázia
1 – 2 vyučovacie hodiny
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
Navrhnúť pozorovanie/postup merania
Zovšeobecniť výsledky
Formulovať nové otázky/problémy
Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Uviesť základné funkcie vtáčieho pera
 Popísať základné znaky vtákov
 Zhotoviť fotografiu objektu pod lupou/mikroskopom, vytvoriť nákres

Riešený didaktický problém
Metodika je výrazne bádateľsky orientovaná a rozvíja rôzne zručnosti a spôsobilosti žiakov. Žiaci vlastným bádaním
poznávajú súvislosti medzi podmienkami prostredia a životom vtákov, uvedomujú si tiež dôsledky environmentálnych
zmien na životný cyklus, výskyt a rozšírenie jednotlivých druhov. Žiaci získavajú informácie z webovej stránky, ktorá
predstavuje dostupnú databázu s aktuálnymi informáciami, môžu sledovať migráciu vtákov v reálnom čase, ale aj získať
ďalšie hodnotné informácie, vyhodnocovať ich a interpretovať vo vzťahu k skúmaným problémom.
Experiment s perím pomáha žiakom lepšie pochopiť dôsledky prírodných katastrof na vtáky, ale aj stavbu vtáčieho pera.
Žiaci tak majú možnosť chápať stavbu tela vtákov, ich spôsob života a vzťah k prostrediu a jeho zmenám na základe
vlastných skúseností a pochopenia vzájomných, neoddeliteľných vzťahov medzi organizmom a prostredím. Mechanické
zapamätávanie faktov neumožňuje dosiahnuť hlbšie pochopenie týchto súvislostí.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Riadené bádanie
 Frontálna/skupinová forma (2-3 žiaci v skupine)

 Počítač, smartfóny alebo tablety, wifi (nepovinné; ak
žiaci nemajú k dispozícii wifi a tablety alebo
smartfóny, dostanú vopred domácu úlohu –
podrobnejšie v metodike)
 Rôzne druhy vtáčích pier, prezentácia (príloha)
 Variant 1: (stereo)lupy alebo mikroskopy,
 Variant 2: digitálne váhy s presnosťou 0,1 g, 2 perá
(letky vodných vtákov), 2 kelímky, papierové utierky,
soľ, voda (300 – 400 ml), 2 Petriho misky, kúsok
igelitu, rastlinný olej, kakaový prášok, 2 kávové
lyžice.
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Minútový lístok, pozorovanie činností žiakov, riešenia úloh vo fáze hodnotenia.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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V TÁKY
Ú VOD
Postup v metodike je zameraný na rozvoj rozličných zručností a spôsobilostí žiaka. Téma umožňuje voľbu rôznych variantov,
podľa vybavenia školy, časových možností a vlastnej voľby. Prvá časť metodiky je zameraná na problematiku sťahovania
vtákov, druhá časť na anatómiu vtákov, povrch tela, stavbu vtáčieho pera. Bádateľské aktivity je však možné realizovať aj
obrátene, a tak získať viac času na prácu s databázou.
Časová náročnosť metodiky závisí aj od toho, či realizujete experiment s vtáčím perím priamo na hodine, alebo ho
sprostredkujete žiakom iba prostredníctvom videa a tiež od voľby ďalších aktivít, ktoré ponúkajú určitú variabilitu. Pre
realizáciu všetkých aktivít sú vhodné 2 vyučovacích hodín.
Postup využíva model 5E.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: vzbudiť záujem a zvedavosť žiakov o nové učivo.
Teoretické východisko:
Je známe, že niektoré druhy vtákov v zime odlietajú do teplých krajín. Posledné roky sa však počasie zmenilo a niektoré vtáky
sa čoraz častejšie zdržujú u nás aj v zime. Otepľovanie je nevyspytateľné najmä z hľadiska možných rizík pre človeka a živú
prírodu. Zmena počasia zásadne ovplyvňuje život vtáctva, teda aj to, koľko vajec znesú do hniezda, koľko mláďat vychovajú
a koľko ich úspešne z hniezda vyletí.
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/zima-labute-nevyhana.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korec_oby%C4%8Dajn%C3%BD
Položte žiakom motivačné otázky:
Motivačná otázka:
Čo „hovoria“ vtáky na počasie?
Ako ovplyvňuje počasie život vtáctva?

Žiaci zrejme povedia, že mnohé vtáky v zime odlietajú do teplých krajín. Možno zaznejú aj odpovede, že počasie ovplyvňuje
aj dostupnosť stravy, rozmnožovanie a pod. Diskusiu zamerajte na sťahovanie vtákov:
Pýtajte sa:
Otázky:
Odlietajú do teplých krajín všetky vtáky?
Zdôvodnite svoje tvrdenie.

Žiaci zrejme povedia, že nie všetky vtáky odlietajú v zime do teplých krajín. Zrejme povedia, že niektorým vtákom vyhovujú
teploty v zime a preto neodlietajú. Veľmi zjednodušene povedané – nie je im v zime zima.
Ukážte žiakom prezentáciu (príloha, ppt) s názvom Komu je v zime zima? Prezentácia obsahuje obrázky rôznych druhov
vtákov (Obr. 1). Žiakom najprv ukážte 1. snímok, kde nie je uvedená, aké druhy vtákov sú na obrázku. Položte žiakom otázku:
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Otázka:
Ktoré vtáky odlietajú v zime do teplých krajín? (Komu je v zime zima?)

Obrázok 1: Rôzne druhy vtákov
A – lastovičiar obyčajný, B – myšiak hôrny, C – labuť veľká, D – škorec obyčajný, E – bocian biely, F – lastovička obyčajná,
G – hus divá, H – pinka severská
Žiaci o niektorých vtákoch zrejme budú túto informáciu vedieť (napr. lastovička odlieta a pod.), niektoré druhy vtákov si
možno iba tipnú, prípadne iné druhy nebudú poznať. Preto žiakom pomôžte tým, že im ukážete aspoň na chvíľu aj 2. snímok
prezentácie s uvedením, aké druhy vtákov sú na obrázku. Nechajte ich premýšľať nad otázkou, ktoré vtáky odlietajú, ak
poznajú všetky druhy. Potom pokračujte ďalej v diskusii.
Pýtajte sa:
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Otázka:
Sťahovavé vtáky sa sťahujú každú zimu? Svoje tvrdenie zdôvodnite.

Nechajte žiakom priestor na uvažovanie, vypočujte si ich predstavy. V ďalšej časti budú žiaci pracovať v skupinách a zisťovať
odpovede na otázky.

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Získať odpovede na otázky týkajúce sa vplyvu počasia na život vtákov, ale aj ďalšie informácie o spôsobe života
a stavbe tela.
Zvoľte si variant, ktorý Vám najviac vyhovuje a zodpovedá možnostiam. Odporúčame zvoliť Variant A, teda prácu s tabletmi
alebo smartfónmi v skupine 2 – 4 žiakov.
Variant A: Zisťovanie výskumnej otázky prácou s webovou stránkou.
Variant B: Diskusia v skupine o zisteniach z webovej stránky.
Obe skupiny sa snažia zistiť odpovede na otázky týkajúce sa vplyvu počasia, ale aj štýlu života pomocou vyhľadávania
informácií z webovej stránky (Obr. 2), ktorá umožňuje sledovať migráciu vtákov online (viac k stránke v poznámke, viď
nižšie). Rozdiel je v tom, že žiaci vo variante B tieto informácie vyhľadávali ešte pred vyučovaním doma, za domácu úlohu.
Zadajte žiakom Úlohu 1. Zároveň zadajte každej skupine 1 – 3 druhy vtákov (buď z prezentácie, alebo z učebnice).
Odporúčame vybrať aj ohrozené druhy a hus divú (lat. Anser anser) (kvôli otázke týkajúcej sa globálneho otepľovania a
migrácie). Žiakom povedzte, že budú zistené informácie a vyvodené závery prezentovať spolužiakom.
Úloha 1:
Na stránke http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/ zisti o daných druhoch vtákov čo najviac informácií. Zameraj sa na
zistenie:
Ako počasie ovplyvňuje ich život?
Kde sa vyskytujú?
Aký je stupeň ich ohrozenia?

Obr. 2: Ukážka prostredia stránky http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/.
Screenshot stránky, A. Mišianiková
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Poznámka:
Webová stránka EuroBirdPortal poskytuje podrobné údaje o priebehu migrácie a aktuálnom rozšírení vtáctva na základe
množstva údajov, ktoré sú podľa ornitológov doteraz v celej Európe nevídané. Na stránke je video s ukážkou, ako so stránkou
pracovať. Je síce v anglickom jazyku, ale stránka je intuitívna, žiakom nerobí problém vyhľadávať informácie. Dôležité je
vyhľadať druh vtáka z anglického alebo latinského názvu, ktoré sú na stránke.
Je to možné vďaka systematickej práci tisícok dobrovoľných pozorovateľov vtáctva v Európe. K dispozícií sú tak spoľahlivé
údaje o tom, ako sa darí vtáčím populáciám v Európe. EuroBirdPortal úžasným spôsobom umožňuje sledovanie jedného
z najzáhadnejších fenoménov v prírode – sťahovanie vtáctva - v čase a priestore.
EuroBirdPortal vznikol vďaka spojeniu desiatok národných webstránok, kde ornitológovia a birdwatcheri zaznamenávajú
pozorovania vtáctva. Do projektu sa zapojili aj Slováci. Výhodou stránky je aj to, že je možné vďaka aktuálnym údajom
nasmerovať zdroje a úsilie ochrany prírody na druhy, kde sa preukáže, že rýchlo ubúdajú, alebo u nás prežívajú posledné
jedince, a ktoré sú tak na tom najhoršie, respektíve v bezprostrednom ohrození vyhynutia.
Počet druhov hniezdiacich na Slovensku je jeden z najvyšších v Európskej únii. Situácia ohľadne ochrany vtáctva však napriek
vysokému počtu druhov hniezdiacich u nás, respektíve v celej Európe nie je pozitívna. Ďalšie správy zverejnené v poslednom
období prinášajú alarmujúce informácie o stave biodiverzity v Európe (Jozef Ridzoň,
Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko).
(Zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/stahovanie-vtactva-mozno-sledovat-na/139050-clanok.html)

V YSVETLENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky z vyhľadávania informácií na webovej stránke, zodpovedanie výskumnej otázky.
Po bádaní v skupinách (alebo pri Variante B doma samostatne a neskôr v skupine) diskutujte so žiakmi o ich zisteniach
z webovej stránky.
Požiadajte žiakov, aby aspoň 1 žiak v skupine zreferoval svojím spolužiakom, čo zo skúmania zistili. Úlohou žiakov je vyjadriť
sa k vtákom, ktoré skúmali v skupine vo vzťahu k otázkam v Úlohe 1:
Ako počasie ovplyvňuje ich život?
Aký je ich spôsob života?
Kde sa vyskytujú?
Žiakov smerujte k tomu, aby boli ich odpovede stručné a smerovali k podstate otázky. Postupne zreferujú svoje zistenia
všetky skupiny. Z tejto aktivity môžu vyplynúť rôzne závery, pretože žiaci môžu vyčítať a všimnúť si veľa zaujímavostí a pod..
Pravdepodobne žiaci formulujú aj nové otázky a problémy, na ktoré nepoznajú jednoznačnú odpoveď. Povedzte žiakom, aby
si tieto otázky zapísali do zošitov.
Z uvedenej aktivity by však okrem iných informácií malo vyplynúť:


že počasie výrazne ovplyvňuje život vtákov, a to nielen vo vzťahu k striedajúcim sa ročným obdobiam, ale aj
globálnemu otepľovaniu. (Mala by na to prísť predovšetkým skupina, ktorá skúmala na webovej stránke hus divú.
Viac informácií, ktoré môžete žiakom sprostredkovať pri vysvetlení, sú uvedené v poznámke).



Informácie poukazujú na spôsob života – vysvetlite rozdiel medzi sťahovavými vtákmi a prelietavými vtákmi.

Žiaci by z analýzy počtu vtákov (počty sú znázornené farebnou značkou) v rôznych rokoch mohli nepriamo vyvodiť aj
prípadné zmeny počtu populácie, podľa obrázka popísať základné morfologické znaky niektorých vtákov.
Diskutujte so žiakmi v krátkosti o:


Znižovaní populácie niektorých druhov vtákov.



Stavbe tela vtákov, rozdelenie vtákov z hľadiska základného spôsobu pohybu. Požiadajte žiakov jednotlivých skupín,
aby priradili k skúmaným druhom vtákov na stránke, či patria medzi bežce, letce alebo plavce.
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Poznámka:
Niektoré druhy vtákov pri výrazných zmenách teplôt časom vyhynú, iné sa dokážu prispôsobiť. Podľa ornitológov je
pravdepodobné, že z juhu k nám začnú prenikať druhy zvyknuté na vyššie teploty, ktoré zvyšujú dostupnosť potravy. Mnohé
druhy začnú migrovať, až keď ich k tomu prinúti mrazivé počasie. Sú však aj vtáky, ktoré zmeny počasia nenútia presúvať sa
na juh. Napríklad labute v minulosti zimovali len zriedkavo, no posledné dve desaťročia tu zostáva takmer celá populácia.
Okrem toho tu čoraz častejšie zimujú stehlíky, zelienky, škorce či myšiaky. Existujú aj druhy, ktoré nezostanú doma za
žiadnych okolností, iba ak ochorejú. Ide o bociany, lastovičky, mucháriky, včeláriky, bahniaky, sokoly lastovičiare, orly
krikľavé a mnohé iné, ktoré by si v mrazivom počasí nenašli potravu.
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/zima-labute-nevyhana.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korec_oby%C4%8Dajn%C3%BD

R OZPRACOVANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Opísať stavbu vtáčieho pera, pochopiť vzťah medzi morfológiou a funkciou.
Diskutujte so žiakmi, ukážte im rôzne typy pier (letky, páperie, ...), najlepšie aj z rovnakého druhu vtáka (napr. sliepky),
smerujte rozhovor k uvedomeniu si vzťahu medzi morfológiou a funkciou rôznych typov pier.
Otázky:
Ako sú vtáky prispôsobené na let?
Aké sú charakteristické znaky vtákov?
Čím sa líši perie rôznych vtákov? Zdôvodnite.
V ktorej časti sa nachádza tento typ peria?* Zdôvodnite.
(*pri ukážke vtáčieho pera)

Potom žiakom zadajte žiakom problémové otázky, a to buď rozdaním tzv. minútových lístkov (v závere metodiky), na
vyplnenie ktorých majú žiaci 1 minútu, alebo im úlohy zadávajte ústnou formou a diskutujte s nimi.
Minútový lístok má 3 otázky:
Otázky:
Prečo vtáky z ropnej škvrny nevzlietnu?
Čo je ľahšie, olej alebo voda?
Prečo perie znečistené olejom neplní svoju funkciu?

Dajte žiakom priestor na vyjadrenie svojich názorov a presvedčení. Žiaci možno povedia, že vták ktorý pristane na ropnej
škvrne nemôže vzlietnuť lebo má zlepené perie, je ťažký a pod. Keď však žiaci dostanú otázku, či je ľahší olej alebo voda,
väčšina z nich hneď povie, že olej, lebo pláva na vode. Pýtajte sa ich teda, či si ešte stále myslia, že vták, ktorý pristál na
ropnej škvrne (ropu skúste prirovnať k oleju) je ťažší ako vták, ktorý pristál na čistej hladine, ak je podľa nich olej ľahší.
Pýtajte sa žiakov, ako by sme to mohli zistiť (dokázať).
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Nechajte žiakov popremýšľať nad návrhom experimentu. Môžete im pomôcť tým, že im ukážete pomôcky, ktoré majú na
pozorovanie k dispozícii (digitálne váhy, 2 perá (letky vodných vtákov), 2 kelímky, soľ, voda (300 – 400 ml) papierové utierky,
2 Petriho misky, kúsok igelitu, rastlinný olej, kakaový prášok, 2 kávové lyžice).
Na zodpovedanie výskumnej otázky uskutočnite so žiakmi pozorovanie. Jedno vtáčie pero vložte do osolenej vody, druhé do
oleja. Pre jednoznačný výsledok a rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov postupujte podľa postupu:
Postup:
1. Označte obe Petriho misky, zvážte ich na digitálnych váhach a zapíšte ich hmotnosť. Označte si aj obe letky, zvážte
ich hmotnosť a výsledok zapíšte.
2. Do oboch kelímkov s vodou pridajte lyžičku soli a zamiešajte. Do jedného z nich pridajte navyše lyžičku rastlinného
oleja a pol lyžičky kakaového prášku, aby bol vytvorený dojem ropy. Po troch minútach namočte do každého
kelímku jednu letku (pomaly prejdite kvapalinou). Obe perá pretiahnite cez papierový obrúsok (simulácia otrepania
vtáka) a položte na igelit.
3. Pozrite si stavbu obidvoch pier, pozorujte rozdiely pred a po pokuse. Vyvoďte záver, aký môže mať pre vodného
vtáka dôsledok pristátia na čistú hladinu oceána a na hladinu znečistenú ropnou škvrnou.
4. Zvážte obe perá, zapíšte hmotnosť. Vypočítajte, o koľko percent vzrástla hmotnosť jednotlivých pier.
5. Pozorujte lupou (prípadne aj mikroskopm) stavbu pera namočeného do slanej vody a vody s olejom a kakaom.
Vyvoďte závery z pozorovania.
Žiaci si výsledok pozorovania zapíšu do zošita.
Z pozorovania by malo vyplynúť: Vták, ktorý pristál na hladinu oceána má neporušené pero, vták, ktorý pristál na ropnej
škvrne má pero rozdelené do mnohých zlepených častí a nemôže vzlietnuť. Hmotnosť pera namočeného do čistej vody
vzrástla mnohokrát, vták preto nemôže vzlietnuť a v dôsledku zvýšenej hmotnosti sa často aj utopí. O týchto dôsledkoch
môžete diskutovať v ďalšej fáze vyučovacej hodiny (Hodnotenie).
Cieľom bádania je, aby žiaci pochopili biologickú podstatu a uvedomili si, že stavba vtáčieho pera umožňuje zbaviť sa vody,
ale nie oleja. Olej zostáva v dutinkách. Na túto odpoveď by žiaci mali prísť pozorovaním vtáčieho pera namočeného do slanej
vody a do vody s olejom a kakaom (analógia ropnej škvrny). V prípade, že realizujete hodinu online, alebo realizujete postup
na 1 vyučovacej hodine, môžete žiakom tento experiment sprístupniť aj prostredníctvom videa (Obr. 3).

Obr. 3 (A – G) Experiment s vtáčím perím
Screenshot-y z videa zhotoveného k metodike, dostupné na Youtube cez link: https://youtu.be/CblumRrXFnw, K. Šefčíková
A – simulácia ponorenia vtáčieho pera do oceánu/oceánu znečisteného ropnou škvrnou, váženie vtáčieho pera: B –
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ponoreného do slanej vody (0,7 g), C – pred ponorením do „ropnej“ škvrny (0,5 g), D – po ponorení do „ropnej“ škvrny (2,6
g), E – umývanie znečistených vtáčích pier v studenej vode bez saponátu a v teplej vode so saponátom, F – znečistené vtáčie
pero po umývaní v studenej vode bez saponátu, G – vtáčie pero po umývaní v teplej vode so saponátom.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Prehĺbiť a upevniť získané vedomosti žiakov, zakresliť a popísať stavbu vtáčieho pera.
Diskutujte so žiakmi o nasledujúcich úlohách:
Úloha 1:
Navrhnite spôsob, ako pomôcť vtákom, ktorý pristáli na hladine oceána s ropnou škvrnou.
Úloha 2:
Zakreslite a popíšte stavbu vtáčieho pera.
Úloha 3:
Pomocou internetu zodpovedajte otázky z predchádzajúcich častí vyučovacej hodiny.
Žiaci by mali prísť na to, že vtákom znečistených ropou môže pomôcť kúpeľ teplou vodou so saponátom. Problém je však
zložitejší – po kúpeli vtákov záchranármi ich prežije menej ako 1%! Mnohí aktivisti preto odporúčajú vtákov nekúpať. Perie
vtákov je možné umyť, ale vtáky často hynú na zlyhanie obličiek, pečene a iných dôležitých orgánov kvôli prehltnutiu ropy
pri snahe vzlietnuť.
Zadajte žiakom domácu úlohu:
Domáca úloha:
Pomocou internetu zodpovedajte otázky z predchádzajúcich častí vyučovacej hodiny.
(Otázky žiakov, ktoré ich napadli počas skupinovej aktivity a diskusie a nedokázali na ne odpovedať na hodine).

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Výrazne odporúčame metodiku realizovať podľa postupu na 2 vyučovacích hodinách. Postup na 1 vyučovacej hodine
je časovo realizovateľný len vtedy, ak žiaci s databázou pracujú doma a experiment žiakom sprístupníte
prostredníctvom videozáznamu. Experiment s vtáčím perím a poukázanie na zmenu klímy tým, že napr. hus divá už
do teplých krajín neodlieta, prepájajú tému s environmentálnou problematikou.

2.

Postup je možné realizovať aj online – experiment nahradiť videom (zastavujte videozáznam, diskutujte so žiakmi),
po zadaní úlohy môžu žiaci pracovať s databázou doma pred hodinou, s následnou diskusiou na najbližšej online
hodine.

3.

Experiment s vtáčím perím je síce časovo náročnejší, ale žiaci rozvíjajú viaceré bádateľské zručnosti a výsledok na
žiakov často silno zapôsobí.

4.

Väčšinu žiakov aktivity bavili a zhrnuli, že sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

5.

Minútový lístok nie je nutné využiť, je to na vlastnom zvážení.

6.

Pred hodinou vyskúšajte odporúčanú databázu. Môže sa stať, že v určitých mesiacoch, napr. začiatkom nového roka,
je databáza spomalená zrejme kvôli jej aktualizácii a zaznamenaní údajov za predchádzajúci kalendárny rok.
V prípade problémov môžete využiť inú alternatívu, napr. http://www.birdlife.org/ (ponúka množstvo zaujímavých
informácií, ako napr.:
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zobrazenie hlavných trás pri migrácií: http://www.birdlife.org/worldwide/programmes/migratory-birds, výber
profilu krajiny vo vzťahu k vtákom: http://datazone.birdlife.org/country – záložky „Country Profiles“, záložka „Tools“
ponúka viaceré databázy, vrátane stránky eurobirdportal.
7.

Môžete diskutovať o rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú život vtáctva, napr. zvyšovanie priemernej ročnej teploty,
zmenšovanie vodných plôch, výstavba vodných priehrad, vysádzanie monokultúr, ekologické katastrofy.

8.

Zaujímavé otázky žiakov: Ako dlho dokážu vtáky lietať bez prestávky? Vtáky migrujú kvôli tomu, že nemôžu nájsť
správnu potravu. Čím sa živia vtáky, ktoré u nás zostávajú aj počas zimy? Môže ropa, ktorú vtáky prehltnú poškodiť
ich tráviaci systém a spôsobiť otrávenie? Majú vtáky lepší sluch ako psy?

9.

O vtákoch je napísaná zaujímavá kniha Genialita vtákov s množstvom fascinujúcich vedeckých zistení (migrácia, vtáčí
spev, orientácia v priestore a pod.).

A LTERNATÍVY METODIKY
Experiment s vtáčím perím je možné využiť pri environmentálnych témach, rozšíriť ho o riešenie ropnej škvrny na hladine
oceánu. Žiakom dajte do misky vodu, olej (najlepšie farebný, aby bolo škvrnu lepšie vidieť), vatové tampóny a pod. Úlohou
žiakov je navrhnúť spôsob, ako by mali záchranári riešiť takéto znečistenie.
Alternatívou je nesmerovať postup a diskusiu po úvodnej časti zameranej na sťahovanie vtákov k stavbe vtáčieho pera,
ale venovať sa napr. inštinktom, zmyslom. Žiaci by mohli hľadať odpovede napr.na otázky: Aké zmysly majú vtáky? Ako
vtáky vedia, kam odletieť? Ako sa orientujú a pod. Možnosťou je tiež realizácia na 2 vyučovacích hodinách – 1. hodina
venovaná stavbe a povrchu tela vtákov, 2. hodina sťahovaniu vtákov a ohrozeným druhom na Slovensku i vo svete.

Z DROJE
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/zima-labute-nevyhana.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korec_oby%C4%8Dajn%C3%BD
http://www.teraz.sk/slovensko/stahovanie-vtactva-mozno-sledovat-na/139050-clanok.html)
http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/
http://www.birdlife.org/
http://www.vetfolio.com/dermatology/anatomy-clinical-presentation-and-diagnostic-approach-to-feather-picking-petbirds
http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/popis-systemov-tela/operenie/
Obrázky:
https://sk.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1iak_h%C3%B4rny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hus_div%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pinka_seversk%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lastovi%C4%8Dka_oby%C4%8Dajn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sokol_lastovi%C4%8Diar
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/zima-labute-nevyhana.html
http://www.teraz.sk/slovensko/stahovanie-vtactva-mozno-sledovat-na/139050-clanok.html
Zaujímavosti:
https://www.cas.sk/clanok/449859/vtaky-uz-odchadzaju-na-svoje-dovolenky-cim-sa-riadia-najspolahlivejsie-lety-na-svete/
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M AJÚ VTÁKY SLUCH ?
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov
Zmyslové orgány
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
 Vysvetliť význam receptorov pre orgány
zmyslového vnímania
 Rozdeliť receptory podľa adekvátneho podnetu
 Popísať chemoreceptory, mechanoreceptory
a rádioreceptory
 Opísať sluchové orgány stavovcov
 Popísať stavbu oka
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Popísať hormonálnu reguláciu živočíchov
 Opísať reflex a reflexný oblúk

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3/ 2. – 3. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti a zručnosti
 Predpovedať výsledok experimentu
 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Riešený didaktický problém
Pomocou bádateľských aktivít si žiaci osvojujú vedomosti o receptoroch zabezpečujúcich zmyslové vnímanie
živočíchov. Žiaci si uvedomujú vzťah medzi morfológiou daného zmyslového orgánu a adaptáciou na daný
spôsob života, prepájajú pozorovania s už nadobudnutými poznatkami. Možnosťou je aj rozšírenie témy
človeka a rozvoj zdravotnej gramotnosti, a to rozvojom uvedomenia si významu starostlivosti o ľudské oko.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Problém ako motivácia
 Riadené bádanie
 Frontálna/skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Študijné materiály pre žiakov (Príloha)
 Poznámky pre žiakov (nepovinné, Príloha)
 Prezentácia (ppt, nepovinné, Príloha)
 Pracovný list pre žiakov (Príloha)
Odporúčané (nepovinné):
 Tablet alebo smartfón
V prípade rozšírenia: merací systém (Vernier,
Coach), senzor UV, slnečné okuliare
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Minútový lístok,
vyplnený pracovný list,
diskusia.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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Z MYSLOVÉ ORGÁNY
Ú VOD
Téma nadväzuje na vedomosti žiakov o rôznych orgánoch, sústavách orgánov a ich funkciách a rozvíja poznatky o orgány
zmyslového vnímania živočíchov.
Metodika ponúka rôzne varianty, ktoré si môžete prispôsobiť prezenčnej alebo online výučbe formou videokonferencie.
Môžete sa zamerať na vybrané aktivity a venovať im viac času, v závislosti od Vašich preferencií, zvoleného ročníka, a tým aj
úrovne vedomostí žiakov.
Metodika okrem popísaných aktivít ponúka aj spracovaný text obsahu k danej téme, ktorý môžete sprístupniť žiakom (kvôli
poznámkam) a venovať čas diskusii so žiakmi. V závere sú spomenuté aj zaujímavosti, ktoré môžete žiakom spomenúť,
prípadne im ich sprístupniť na samostatné štúdium v prípade záujmu.
Postup v metodike je možné s úpravami využiť aj výučbe zmyslových orgánov človeka.
Postup v metodike je postavený tak, aby žiaci nadviazali na vedomosti, ktoré o zmysloch majú, motivoval ich zamyslieť sa
a kriticky premýšľať a aby žiaci prepájali poznatky a chápali súvislosti nielen medzi zmyslovými orgánmi a zmyslami, ale aj
zmyslami a spôsobom života jednotlivých skupín živočíchov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením motivujúcej výskumnej otázky, ktorá podnieti zvedavosť žiakov.
Teoretické východisko:
Zrak, sluch, hmat, chuť a čuch – to je 5 známych zmyslov, ktorými je vybavený človek a živočíchy pre vnímanie podnetov z
prostredia. Tým však počet zmyslov nekončí a nemusí ísť iba o povestný „šiesty zmysel“, ako býva pomenovávaná intuícia.
Medzi samostatné zmysly je možné zaradiť aj vnímanie teploty pomocou termoreceptorov, hoci táto schopnosť býva
zaraďovaná medzi hmat. Samostatným zmyslom je však jednoznačne vnímanie rovnováhy, ktoré ma na starosti
vestibulárny aparát umiestnený v labyrinte vnútorného ucha. Pomocou hypotalamu človek vníma čas.
V živočíšnej ríši nájdeme ďalšie zmysly, o ktoré je človek ochudobnený. Vtáci, ale napríklad aj psi majú schopnosť vnímať
magnetické pole Zeme. Žraloky vnímajú elektrické pole, hady zase dokážu vnímať tepelné žiarenie.
Začnite motivačný rozhovor so žiakmi, nadviažte na ich vedomosti o zmyslových orgánoch a zmysloch. Môžete sa žiakov
pýtať, alebo im ponúknuť nástroj formatívneho hodnotenia KWL (v prílohe, na konci metodiky): KNOW (viem) – WANTED
(chcem vedieť) – LEARNED (naučil som sa). Žiakom môžete sprístupniť verziu na vpisovanie (perom alebo na PC –
v pracovnom liste), alebo im iba ukážte, ako by daná tabuľka mala vyzerať a žiaci si ju načrtnú do zošitov. Vyzvite žiakov, aby
si zapísali (najlepšie heslovite), čo vedia o zmyslových orgánoch (žiaci môžu spomenúť aj poznatky o zmysloch človeka, ale
bolo by vhodné, aby sa zamerali na živočíchy), a tiež to, čo ich zaujíma a chceli by sa dozvedieť o tejto téme.
Rozhodnite, koľko času budú mať žiaci k dispozícii a začnite riadenú diskusiu. Cieľom diskusie je zhrnúť poznatky, ktoré žiaci
o tejto téme majú. Žiaci zrejme povedia, že poznáme 5 základných zmyslov. Žiakov diskusiou smerujte k prepojeniu zmyslov
so zmyslovými orgánmi. Možno niektorí žiaci spomenú aj iné zmysly živočíchov. V tejto časti to nemusíte rozoberať
konkrétnejšie – bude to predmetom ďalšej časti hodiny. Už v tejto časti však môžete povedať žiakom, aby si vytvorili tabuľku
s rôznymi zmyslami, kde si budú dopisovať fakty počas hodiny (tabuľka je aj v pracovnom liste, ktorý však nie je povinný a je
editovateľný, môžete si ho prispôsobiť. Pozn.: Môžete žiakom ponechať navrhnutú tabuľku, alebo môžete poskytnúť žiakom
pracovný list bez tabuľky, aby si ju žiaci navrhli sami, môžu tiež zmysly napísať do riadkov a živočíchy do stĺpcov a pod.).
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Ak ste v diskusii spomenuli základné poznatky, pokračujte v diskusii a pýtajte sa žiakov, čo by sa chceli o zmysloch dozvedieť.
Môžete si poznačiť, čo žiakov zaujíma, prípadne vytvorte dokument so zaujímavými otázkami. Dokument môžu žiaci (nielen)
počas online výučby po hodine doplniť o vyhľadané informácie, čím žiaci získajú zaujímavý zdroj s rozširujúcimi poznatkami,
ktorý môžete neskôr v budúcnosti využiť.
Nasledujúca časť je zameraná na motivačný problém súvisiaci so zmyslami živočíchov, ktorý by mohol žiakov zaujať. Môžete
zvoliť aj inú problémovú otázku. V tejto metodike sme sa zamerali na problémovú úlohu zameranú na sluch vtákov.
Pýtajte sa:
Motivačná otázka:
Majú vtáky sluch? Zdôvodnite.
Môžete žiakom poskytnúť čas na krátke zamyslenie sa. Mnohí žiaci budú zrejme predpokladať, že vtáky majú sluch, napr. na
základe týchto faktov: mnohí vtáci sú výbornými lovcami, dorozumievajú sa aj pomocou zvukových signálov, spevavce
si trénujú svoj „spev“ a pod.). Iných žiakov možno napadne, že nepočujú, lebo nemajú uši, prípadne, že niektoré druhy vtákov
počujú a iné nie, alebo že počujú iba slabo.
Povedzte žiakom, aby zdôvodnili svoje tvrdenie o tom, či majú sluch a počujú. Ak vtáky majú sluch, mali by mať aj sluchový
orgán. Pokračujte v diskusii so žiakmi, pýtajte sa:
Otázky:
Majú vtáky sluchový orgán? Ak áno, aký?
Majú vtáky uši? Kde? (Počujú vtáky aj keď majú sluchový orgán zakrytý perím?)
Počujú vtáky rovnako, ako človek?
Odpoveď na problémovú otázku získajú žiaci na základe videí sprístupnených v ďalšej časti hodiny.

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Získať odpoveď na motivačnú otázku.
Pokračujte hľadaním odpovede na problémovú, motivačnú otázku z úvodnej časti hodiny.
Žiakom môžete aj ukázať obrázok vybraných vtákov, prípadne si môžu obrázok sami vyhľadať. Na prvý pohľad uši vtákom
nevidno, preto môžu žiaci s odpoveďami váhať. Žiaci by mohli navrhnúť aj spôsob riešenia problému (prihováranie sa im,
spievanie a pískanie, plašenie ich, vyhľadanie informácií na internete a pod.).
Hypotézy si žiaci overia pomocou videozáznamu, kde je vysvetlené, ako vtáky počujú. Videozáznam je síce v anglickom
jazyku, ale je možné v nastaveniach videa (ozubené koliesko v pravej časti dole) kliknúť na „Titulky“, zvoliť možnosť
„Automaticky preložiť“ a následne aj jazyk prekladu titulkov, napr. slovenčinu.
Bird Hearing – What Can Birds Hear?: https://www.youtube.com/watch?v=EVUUU3f6taw
Videozáznam má 4:20 min., je možné žiakom sprístupniť celé video, alebo vybrané časti, napr. bez úvodu od 0:24 min. až po
zvolenú časť alebo koniec v 3:57 min.
Časti videa:
1. Od 0:24 – uši vtákov a mechanizmus sluchu (vtáky majú uši a tiež aj spôsob, ako je prispôsobené perie vtákov na
to, aby počuli ostro a na druhej strane, tlmili perím hluk vetra pri lietaní).
2. Od 1:37 – senzitivita sluchu v porovnaní s človekom (najlepší sluch má sova);
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3. Od 2:47 min. – rozdiel medzi spracovaním zvuku vtákmi a človekom (vtáky sú schopné spracovať aj kratšie zvukové
úseky, a to 10x rýchlejšie, ako človek).
Po videu sa opýtajte žiakov na zhrnutie. Poznámky si žiaci môžu zapísať do tabuľky o zmysloch a zmyslových orgánoch (návrh
je súčasťou pracovného listu).
Ak to uznáte za vhodné, môžete pokračovať ukážkou ďalšieho videa, ktoré znázorňuje, aký vynikajúci sluch majú sovy. Video
demonštruje ulovenie koristi, ktorú sova počuje pod snehom a vysvetľuje mechanizmus vynikajúceho sluchu.
How Does an Owl´s Hearing Work?: https://www.youtube.com/watch?v=8SI73-Ka51E
Videozáznam má 4:15 min., ukážte aspoň hlavnú časť, napr. od 0:54 min až po napr. 3:57 min. Môžete opäť použiť titulky
a ich preklad do slovenčiny, ako je popísané pri 1. videu, aj keď s menšími nepresnosťami prekladu.
Videozáznam ukazuje, že sluch rôznych druhov vtákov nie je rovnaký. Sova má vynikajúci sluch nielen kvôli dobrým ušiam,
ale celý tvar hlavy je prispôsobený na počúvanie, s bočným perím, ktoré smeruje k ušiam a napomáha dobrému sluchu.
Niektoré sovy majú ucho umiestnené vyššie ako druhé – táto unikátna adaptácia umožňuje sove zistiť, z akej výšky prichádza
zvuk. Pri určitých frekvenciách je sluch sovy až 10x citlivejší, ako sluch človeka.
Žiaci by si na základe oboch videí mali okrem iného uvedomiť:
1.

Prepojenosť zmyslov so životnými podmienkami daného živočícha a jeho prežitím v danom prostredí;

2.

Rozdiely medzi zmyslami rôznych druhov živočíchov
(aj keď viaceré skupiny živočíchov majú daný zmysel, existujú rozdiely v mechanizme a to aj v rámci rovnakej
skupiny živočíchov – sluch živočíchov je rôzny, rôzne vtáky majú sluch s rôznou citlivosťou a pod.);

3.

S daným zmyslom súvisí nielen s konkrétnym zmyslovým orgánom, ale často má živočích aj iné adaptácie
(napr. perie vtákov, tvar hlavy sovy a pod.).

Žiakov možno budú zaujímať aj ďalšie zmysly živočíchov, napríklad zrak a rozdiely vo videní rôznych živočíchov. Môžete
pokračovať ukážkou videí, môžete si vybrať 1 video, napríklad č. 1 - je vhodné aj na prepojenie na ďalšiu časť, je pomerne
krátke (2:42 min.) a vysvetľuje význam a mechanizmus fotoreceptorov pre videnie.Kvôli obmedzenému času však
odporúčame, aby ste žiakom povedali, že videozáznamy o zraku a videní živočíchov si môžu pozrieť po skončení vyučovacej
hodiny.
Môžete žiakom dať linky na dané videozáznamy (sú zhrnuté aj v závere metodiky), prípadne si žiaci môžu vyhľadať vlastné:
1. How animals and people see the world differently: https://www.youtube.com/watch?v=6HWVgQdSTDQ
2. How animal see the world: https://www.youtube.com/watch?v=-ss-nmT7oAA
3. Pohľad očami zvierat: https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4
4. What birds see (and you can´t): https://www.youtube.com/watch?v=pw3L-m55Orw
5. Bird eyes: What´s so unique? https://www.youtube.com/watch?v=WrMe8LdXVa4
Videá č. 4 a 5 sú voľným pokračovaním videí o zmysloch vtákov z úvodnej časti hodiny.
6. Comparison: Animal vision: https://www.youtube.com/watch?v=QRFNaVmA59Q
Na internete je množstvo zaujímavých videozáznamov. Žiaci si môžu vyhľadať informácie po hodine a spracovať svoje
zistenia, napríklad aj na zaujímavé otázky spolužiakov a spracovať odpovede cez zdieľaný dokument, ako bolo spomínané
v úvode hodiny.
Ďalšia časť je zameraná na vysvetlenie zmyslových orgánov rôznych skupín živočíchov.

V YSVETLENIE ( CCA 12 MIN .)
Zámer: Popísať a vysvetliť rôzne „šieste“ zmysly stavovcov.
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V tejto časti sprístupnite žiakom poznatky o rôznych zmyslových orgánoch živočíchov.
Obsah zamerajte tak, aby ste obsiahli učivo podľa učebnice, ktorú používate. Môžete využívať prezentáciu, obrázky a pod.
Žiaci si môžu zapísať poznámky, alebo im sprístupnite text, ktorý je v závere metodiky (získate tak čas pre bádanie v ďalšej
časti) a môže slúžiť ako poznámky z hodiny. Tento text môžete v prípade záujmu upraviť.

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Študovať text týkajúci sa rôznych zmyslov stavovcov o ďalších „šiestych“ zmysloch.
V ďalšej časti budú žiaci študovať pripravené texty, ktoré sprostredkúvajú informácie o vybraných zmysloch živočíchov.
Pokračujte v diskusii so žiakmi. Žiaci už možno spomenuli aj iné zmysly živočíchov mimo známych piatich zmyslov. Môžete
sa pýtať, aké „šieste“ zmysly majú živočíchy, prípadne, koľko takýchto zmyslov je. Po krátkom rozhovore sprístupnite žiakom
študijné materiály A – D. Odporúčame, aby ste žiakov rozdelili do skupín a každá skupina bude mať k dispozícii na
naštudovanie text s popísaným „šiestym“ zmyslom. Texty A a D sú kratšie, preto ich môžete oba poskytnúť jednej skupine,
a tak vytvoriť len 3 skupiny. Úlohou každej skupiny je naštudovať text, zapísať si krátke poznámky (v bodoch, napr. aj do
tabuľky v pracovnom liste) a pripraviť sa na to, že tieto informácie sprostredkujú ďalším skupinám.
Študijné materiály sú v závere metodiky. Môžete si však tieto materiály doplniť a upraviť, alebo využiť iba vybrané texty.
Žiakom nechajte čas na prečítanie textov. Následne zvolený žiak, prípadne žiaci alebo aj celá skupina oboznamuje ďalších
spolužiakov so zistenými poznatkami zo študijných materiálov. Žiaci ďalších skupín môžu po prezentovaní klásť otázky, na
ktoré môžu odpovedať všetci žiaci danej skupiny. Postupne prezentujú zistené informácie žiaci každej skupiny. Mnohé
zdieľané informácie pravdepodobne vysvetlia otázky ohľadom zmyslového vnímania, ale tiež vyvolajú ďalšie otázky.
Žiaci si môžu dopĺňať tieto informácie do zhrňujúcej tabuľky, ktorú môžu aj sami navrhnúť, alebo vpisovať informácie do
tabuľky v pracovnom liste. Tabuľka by mala opisovať špecifiká a rozdiely medzi rôznymi živočíchmi vo vnímaní pomocou
zmyslov a tiež zmyslové orgány.
Zaujímavosti:
Na záver sa môžete žiakov opýtať, či aj človek má výnimočný zmysel v porovnaní so živočíchmi. Zmysly ľudí sa môže odlišovať.
Napríklad na svete je pár jedincov, ktorý majú výnimočne dobre vyvinutý čuch a tento zmysel využívajú v kozmetickom
priemysle pri výrobe parfémov. Podľa vedcov sa človek od živočíchov odlišuje mimoriadnym zmyslom, a to vnímaním času.
Malé deti vnímajú čas veľmi obmedzene, prežívajú daný okamih. S dospievaním sa to mení a prítomnosť v aktuálnom
okamihu (tzv. mindfullness) postupne strácame a túto techniku, ktorá má pre náš mozog a psychiku výborné vplyv, musíme
trénovať.

H ODNOTENIE (3 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť a kategorizovať poznatky o zmyslových orgánoch stavovcov.
Spolu so žiakmi zovšeobecnite poznatky o zmyslových orgánoch.
V tejto časti môžu žiaci doplniť nástroj formatívneho hodnotenia KWL (3. riadok) a zovšeobecniť, čo nové sa naučili
o zmysloch, čo ich zaujalo, čo bolo pre nich zaujímavé a zmenilo ich doterajší pohľad na zmysly živočíchov.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodika žiakov zaujala, zapájali sa do diskusie.

2. Ak to uznáte za vhodné, upravte si študijné materiály podľa úrovne vedomostí žiakov (rozšíriť texty o Lorenziniho
ampulách u žralokov a Jacobsonovom orgáne u plazov a pod.).
3. Ak zadáte žiakom študijné texty ešte pred vyučovacou hodinou, môžete venovať viac času diskusii na hodine. Žiaci
si môžu vyhľadať zaujímavé informácie aj na internete.
4. Postup je vhodný aj počas dištančnej výučby formou videokonferencie.
5. Metodiku je možné rozšíriť o zmysly človeka (zrak, sluch a pod., starostlivosť o zdravie zmyslových orgánov,
poškodenia a ochorenia).
6. Postup v metodike je možné s prispôsobením využiť aj pri opakovaní systému živočíchov, kde charakteristické
znaky jednotlivých tried obsahujú informácie o zmysloch, prípadne pri fylogenéze zmyslovej sústavy. Aktivity sú
vhodné aj pre seminaristov a je možné ich realizovať aj počas 2 vyučovacích hodín.

7. Môžete požiadať žiakov, aby sa zamysleli aj nad zaujímavosťou o sebe vo vzťahu k zmyslom.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou metodiky je zmena poradia jednotlivých aktivít, úprava textov a pod.
Počas čítania študijných textov si v prípade dištančnej výučby môžu žiaci aj pozrieť videá znázorňujúce danú problematiku.
Na YouTube sú k dispozícii zrozumiteľne a pútavo vysvetlené videá o tom, ako sa vtáky orientujú v priestore, o vnímaní
magnetického poľa Zeme a pod. Môžete preto upraviť fázu rozšírenia tak, že vybrané skupiny si nielen naštudujú text, ale
žiaci v skupine sa môžu aj rozdeliť a časť z nich vyhľadá videozáznam a doplní informácie spolužiakom.
Alternatívou je tiež štúdium pripravených textov doma, ešte pred vyučovacou hodinou – časová náročnosť na postup
v metodike sa tak skráti. Žiaci si môžu pozrieť aj video súvisiace s témou a povedať svojim spolužiakom nejakú zaujímavosť.
Ďalšou alternatívou je realizácia postupu v rámci praktických cvičení, na 2 vyučovacích hodinách.

Z DROJE
https://korzar.sme.sk/c/5676985/zralok-ma-najlepsie-vyvinuty-cuch.html
https://www.interez.sk/superhrdinovia-zvieracej-rise-10-zvierat-ktorych-sa-vyvinul-unikatny-siesty-zmysel/
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDralok_modr%C3%BD_(Carcharodon_carcharias)#/media/File:White_shark.jpg
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://www.numbersia.com/sites/default/files/styles/number_detail/public/
number_images/2016/05/scalloped_hammerhead2_sphyrna_lewini_simon_rogerson.jpg?itok%3DH0cFuIes&imgrefur
l=https://www.numbersia.com/number/5-zralokkladivohlavy&h=495&w=740&tbnid=LFED_arhU1DXHM:&tbnh=160&tbnw=239&usg=__8hsi0WnYxdVhTnOT29BPY7Nt
h6Q%3D&vet=10ahUKEwid3GqwqPZAhURZ1AKHT1qAAUQ_B0IoAEwDg..i&docid=qlv4lbQM25E8UM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwid3GqwqPZAhURZ1A
KHT1qAAUQ_B0IoAEwDg
http://bib.ge/reptiles/open.php?id=1628
1. How animals and people see the world differently: https://www.youtube.com/watch?v=6HWVgQdSTDQ
2. How animal see the world: https://www.youtube.com/watch?v=-ss-nmT7oAA
3. Pohľad očami zvierat: https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4
4. What birds see (and you can´t): https://www.youtube.com/watch?v=pw3L-m55Orw
5. Bird eyes: What´s so unique? https://www.youtube.com/watch?v=WrMe8LdXVa4
Videá č. 4 a 5 sú voľným pokračovaním videí o zmysloch vtákov z úvodnej časti hodiny.
6. Comparison: Animal vision: https://www.youtube.com/watch?v=QRFNaVmA59Q
7. Bird Hearing – What Can Birds Hear?: https://www.youtube.com/watch?v=EVUUU3f6taw
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R EČOU ZVIERAT
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov
Etológia zvierat
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. – 4. ročník

 Základné prejavy a typy správaní sa živočíchov
(inštinktívne, potravové, orientačné, komfortné, obranné,
teritoriálne, sociálne správanie, komunikácia,
vpečatenie...)
 Prejavy správania psov; Signály a ich typy
 Základy a interpretácia výsledkov experimentov etológov
Lorenza a Skinnera
 Význam atráp, predpoklad správania sa zvierat
simulovaním pomocou atráp

 Diskutovať/formulovať názory a
výsledky/argumentovať
 Formulovať hypotézu
 Prezentovať výsledky pred spolužiakmi/ diskutovať
/obhajovať výsledky/ argumentovať
 Zovšeobecniť výsledky
 Spôsobilosť usudzovať a analyzovať
 Spôsobilosť formulovať nové otázky

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Ovládať základy práce s počítačom pripojeným na dataprojektor a internet

Riešený didaktický problém
Problematike etológii zvierat je venovaný minimálny časový priestor, pričom táto oblasť je človeku veľmi blízka, prirodzene
zaujímavá a motivačná už od útleho detstva. Na úrovni strednej školy etológii nie je venovaný samostatný priestor v rámci
výučby biológie, dokonca jej priama implementácia v predmete, aj to v minimalistickej podobe, sa vyskytuje iba
v cieľových požiadavkách pre maturantov z biológie. Zámerom didaktiky je interaktívnou, zábavnou formou, v krátkosti,
ale v plnej efektivite zážitkovo sprostredkovať a vedieť si vysvetliť vybrané prejavy zástupcov živočíšnej ríše a ,,porozumieť
tak ich reči“. Žiaci budú aktivitami metodiky úlohami pracovného listu bádať a objavovať nové pojmy, dozvedia sa ako
súvisia závery zistení Skinnerových boxov a pozorovaných závislosti u gamblerov, budú analyzovať význam atráp,
simulovať experimenty a predpokladať ich výsledky, hľadať podobnosti, analógie a pozitíva sledované v živočíšnej ríši pre
skvalitnenie života človeka. Dozvedia sa napríklad o taktikách a význame stratégií a aj to, prečo náš svetoznámy cyklista
Peter Sagan súťaží v pelotóne s podporným tímom v zákryte a doslova od koho túto stratégiu ,,odkukal“.
Pomocou interaktívnych úloh vybádajú najrôznorodejšie zaujímavosti a utvrdia sa v tom, že naozaj život zvierat je
prekvapivý, fascinujúci, že naozaj sú nám ľuďom vzorom (vernosť párov, starostlivosť o mláďatá...) a máme sa od nich čo
učiť.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

Iné použité metódy:
 Práca s pracovným listom
 Práca s textom, obrázkami
 Riešenie problému
 Analýza videa
 Dedukcia
 Analógia

 Počítač s pripojením na internet (wifi),
 Súbor pre aktivitu – Pracovný list pre dvojicu žiakov
 Odporúčanie – tlačte 2 strany/ 1 A4, PL má schválne 4
strany, pre dvojicu vám teda bude stačiť 1 list A4

Organizačné formy:
 riadené bádanie
 práca v dvojiciach, podľa zváženia skupinová, frontálna

Video: Reč tela zvierat. Dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=SIgwo49yTk8
Video: Klasické a operatívne podmieňovanie. Dostupné
na: https://www.youtube.com/watch?v=PRdCowYEtAg
Video: Jelenia ruja. Dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=LkQFDKO71sl

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Rozhovor, diskusia, pozorovanie činností žiakov a ich interaktivity, analýza výstupov práce - vyplnený PL.

Autor: RNDr. Lenka Škarbeková

263 / 527

E TOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
Ú VOD
Problematika zvierat a ich správania každého z nás sprevádza od útleho detstva. Takmer každý z nás chová v domácich
podmienkach nejaké domáce zvierat. Hoci ľudia i živočíchy majú vlastný spôsob komunikácie a každá skupina je
charakteristická a unikátna v svojich prejavoch. Metodika navrhnutými aktivitami a vybraným obsahom umožňuje žiakom
lepšie pochopiť súvislosti a porozumieť základom etologických zákonitostí. Vypracovanú metodiku odporúčame
implementovať vo vyučovaní biológie podľa potrieb a uváženia a potrieb, napr. po prebraní tematického celku Život pri
vode alebo Fyziológia živočíchov.
Poznatky a zručnosti nadobudnuté v metodike rozširujú všeobecnú inteligenciu a prehľad, sú všeobecne využiteľné. Úlohy
metodiky podporujú rozvoj kritického, logického aj analytického myslenia žiakov.

PRIEBEH VÝUČBY

E VOKÁCIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: nadviazať na tému, motivovať a zaktivizovať žiakov.
Na začiatku VH učiteľ rozdá dvojiciam žiakov vytlačený pracovný list. Žiaci budú pracovať postupne podľa pokynov
špecifikovaných úlohách pracovného listu. Učiteľ usmerňuje prácu na úlohách.
Úloha 1. Neverbálna komunikácia. Úloha vo dvojici – jeden z dvojice bude náhodne vybraný prejav ,,hrať“ a druhý bude
hádať o aký prejav ide.
Pustite uzdu fantázii a neverbálne, bez slov, iba rečou tela predveďte:
a) prekvapenie
b) nevinnosť c) hnev/agresiu d) radosť e) ľahostajnosť

f) smútok

Úloha 2. Skúste opísať aspoň 3 prejavy správania psa pri návrate jeho majiteľa domov.
__vrtí chvostom, čo signalizuje radosť a priateľstvo, pobehuje sem a tam, chce sa vyblázniť., skáče na majiteľa, šteká,
má šťastný pohľad, majiteľa všade nasleduje, dožaduje sa jeho pozornosti _____

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 35 MIN .):
Žiaci pracujú podľa úloh v PL. Sledujte ich prácu a usmerňujte ich podľa potreby.
Úloha 3. Pre lepšie porozumenie ,,reči“ psov si pozrite video, ktoré na uvedenom linku. Následne odpovedzte na otázky.
https://www.youtube.com/watch?v=SIgwo49yTk8
a)
Na ktoré 3 hlavné časti tela psa by sme sa mali zamerať?_ chvost, oči, uši (dôležitý je aj výraz – napr. vycerené
zuby či postoj)
b)
Opíšte aspoň 2 signály spolu s ich významom a prežívaním psa. SPRÁVNE RIEŠENIE:
1. vydvihnuté uši
E. nepokojný, nesvoj, striehne
2. pes je prevrátený na chrbát, ukazuje brucho
D. submisívnosť/podradenosť a zraniteľnosť
3. chvost má stiahnutý medzi zadnými nohami
A. prejav strachu
4. uši sklopené dozadu
B. potešenie, alebo strach
5. upretý a dlhý pohľad
C. výzva k bitke
H T T P :/ / W W W . K L U B S P O R T O V E J K Y N O L O G I E . S K / P O R O Z U M E N I E - P S O M - A - R E C - P S I E H O - T E L A /

Úloha 4. Komunikácia v živočíšnej ríši sa zakladá na využívaní signálov – optické, chemické, akustické a dotykové.
K obrázkom správne priraďte typ signálu. Typ signálu:
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chemický

akustický

akustický/

dotykový

optický
(napr. medveď si okrem
škrabancov na kôre
stromov, aj kopami trusu
značí svoje teritórium)

optický
Úloha 5. Priraďte k jednotlivým typom sociálnych spoločenstiev príklad konkrétneho živočícha.

spoločenstvo

pár

kŕdeľ

húf

svorka

stádo

včela medonosná

bocian
čierny

hus divá

ryby,
sardinky

vlk dravý

slon africký

mravec hôrny

hrdlička
záhradná
Úloha 6. a)Je vedecky dokázané, že každý z nás denne potrebuje aspoň 4 objatia. Ako nazývame správanie, ktoré zahŕňa
prejavy mláďat vyžadujúcich si pozornosť a starostlivosť?
b) Nájdite, aký typ správania predstavuje starostlivosť o telo, zívanie, odpočinkové polohy či naťahovanie 

a) ______epimeletické ________správanie

b) ___komfortné__________správanie

Poznámka: epimeletické správanie – slovo pochádza z gréckeho epimeleteon, čo znamená poskytovanie starostlivosti,
najčastejšie v spojitosti s rodičovstvom
Úloha 7. Kto som? Aké druhy živočíchov ste identifikovali na obrázku?

Predátor:________rys ostrovid______
Korisť:___zajac poľný _____________
Správanie: _______potravové_______
https://www.e-ucebnice.sk/courses/biologia-pre-7-rocnik-zs/lessons/stavba-a-funkcie-tela-stavovcov/topic/biologia/

Poznámka: Rys má naozaj vynikajúci zrak, myš dokáže spozorovať zo vzdialenosti 70 m, zajaca 300 m a srnca 500 m. Za
splnu zbadá zajaca na 125 m a srnca na 300 m.
Úloha 8. Na obrázku je jeden zo zakladateľov etológie. Zistite a doplňte chýbajúce informácie.

http://apassarinhologa.com.br/konrad-lorenz-comportamento-aves/

Muž na obrázku, ktorý sa považuje za zakladateľa etológie sa volá ___Konrad Lorenz____________. Spoločne s dvoma
blízkymi spolupracovníkmi Rakúšanom Karlom von Frischom a Holanďanom Nikolaasom Tinbergenom si vo švédskom
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Štokholme v roku __1973____________prevzali Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu. Odborný názov pre etologický
prejav/správanie sa husí v ich _rannom______veku je___obligatórne učenie – imprinting, vpečatenie_____.
Vedec zistil, že: čo sa naučí zviera vo fáze imprintingu, to ostane otlačené v jeho vedomí a celý život to bude chápať ako
nemenný fakt. Keď vo fáze imprintingu nasimuloval kačiatkam alebo húsatám nepravú matku (iného vtáka, atrapu alebo
človeka), tieto nasledovali falošnú matku ako vlastnú.
Poznámka pre učiteľa:
Znalosti o imprintingu sa využívajú aj v kynológii. U šteniat je dôležité obdobie od 18 dňa života šteňaťa, najneskôr do 7.
týždňa života. V tejto fáze sa šteňa zoznamuje s okolím, učí sa rozpoznávať psov a ľudí. Vo fáze imprintingu je obzvlášť
dôležité, aby šteňa prišlo do pozitívneho kontaktu s človekom. Ak sa tak nestane, nikdy si pes nevytvorí k človeku pevné
puto.
Úloha 9. Videli ste už takéto obrázky? ÁNO / NIE
význam?

Ak áno, kde ste ho videli? Čo si myslíte, na čo slúžia a aký je ich

na zastávkach s presklenými tabuľami alebo na zrkadlových výplniach budov,
sú to nálepky/makety dravých vtákov
majú zabrániť nárazom vtákov a predchádzať tak ich úmrtiam__

V etológii sa využívajú rôzne makety, nazývame ich atrapy. Správanie živočíchov je reakciou na určité znaky,
kľúčové podnety.

Pozorne si pozrite nasledujúce obrázky:
Konrad Lorenz uskutočnil experiment s mláďatami nekŕmivých vtákov (husy,kačky), pri ktorom použili atrapu
pernatého dravca. Skúste predpokladať správanie a reakciu mláďat (+ alebo - ) v prípade, že ju ťahal v smere šípok:

_________žiadna reakcia, žiadna obranná__

_obranné správanie – prikrčili sa_____

Odôvodnenie:
__silueta má dlhý krk, krátky chvost,pripomína hus_ _atrapa pripomína siluetu dravca – krátky krk, dlhý chvost_
Úloha 10. Čo má spoločné Peter Sagan s odletom sťahovavých vtákov? Prečítajte si informácie, pracujte s obrázkami.
Označte prípadne nájdite a doplňte chýbajúce informácie. Analyzujte.
Európska populácia (už iba 500 kusov) husi divej (Anser anser) odlieta na jeseň na juh
Európy, niektoré až na severné pobrežie Afriky. Letia zvyčajne v kŕdli v tvare
písmena___V______ alebo číslice _1___. Každoročne dvakrát podstupujú migráciu na
veľké vzdialenosti medzi kontinentmi, čo je energeticky veľmi náročný proces.
Hus letiaca vpredu formácie uľahčuje let ostatným, letiacim v tesnom závese za ňou.
Vpredu letiacej husi vznikajú pri mávaní krídlami na ich koncoch malé víry. Tie sú pre ňu nepríjemné, lebo brzdia jej let.
Avšak operencovi letiacemu za ňou pomáhajú, pretože ho nadnášajú a "ťahajú" nahor. Nemusí preto vynakladať toľko
námahy, aby sa udržal vo vzduchu, ako keby letel osamote.
Vzdušné víry vytvárané mávaním krídlami dosahujú najlepší efekt vtedy, keď sa konce krídiel vtákov letiacich v rade za
sebou, a tak trochu aj bokom prekrývajú. Husi preto najčastejšie letia tesne jedna za druhou mierne nad svojou vodkyňou.
V takejto zostave každá najlepšie vidí, čo sa deje v povetrí.
Pri lietaní na dlhé vzdialenosti vo formácii pomáhajú takto vtáky letiace vpredu šetriť tým za nimi sily. Uvádza sa, že druhá
v poradí takto ušetrí okolo 20 % energie. Vodiaci vták však vydrží prerážať formácii vzduch len určitý čas. Po vyčerpaní sa
musí stiahnuť na "odpočinkovú" pozíciu vzadu a na čelo formácie sa presunie ďalší. Takto sa jedince kŕdľa na jednotlivých
postoch počas migrácie prestriedajú.
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Schopnosť orientácie v teréne podľa slnka majú operence vrodenú. Primárne sa vtáky na migrácii zorientúvajú podľa slnka
a magnetického poľa zeme, ktorú nadobúdajú vpečatením.
https://magazin.pluska.sk/spektrum/husi-pri-prelete-zimoviska-setria-dokonalo-energiu

Obrázok jasne demonštruje význam dobre vyvinutej tímovej stratégie a taktiky boja cyklistu Petra
Sagana. Ukazuje napríklad aj to, koľko energie ušetríte, ak ste vo "vláčiku" na štvrtej pozícii až do
posledného momentu.


a)
b)


Čo má spoločné stratégia husí pri sťahovaní a cyklistov? sofistikovaný spôsob šetrenia energiou
Aký je cieľ takejto stratégie a) u husí a aký b) v cyklistickej taktike P. Sagana?
Spoločný cieľ preletieť na zimoviská, ktorý je v záujme šetrenia energiou všetkých vtákov
výhra 1 - vedúceho jazdca, ktorého ostatní šetria až do posledného kilometra
Z obrázka vyčítajte, koľko % energie ušetrí P. Sagan pri jazde v 4.pozícii___POZOR! Je to 38%__



Čím sa líši: tým, že sa v prípade sťahovavých husí, tým, že sa prestriedajú, v konečnom dôsledku všetky jedince
počas letu na zimoviská vynaložia rovnakú energiu,

https://hnonline.sk/sport/793241-ako-vyhrat-cyklisticky-sprint-saganovi-by-pomohla-takato-timova-podpora
Úloha 11. Klasické a operatívne podmieňovanie študovali ďalší významní etológovia. Pozrite si krátke video a vyriešte
úlohy. Link na video https://www.youtube.com/watch?v=PRdCowYEtAg
a)

Napíšte
mená
etológov,
ktorí
sa
vo
videu
spomínajú:_____Pavlov
Skinner_______________________________________
b) Označte obrázky experimentu klasického podmieňovania číslami od 1-5 v chronologickom poradí:
3

2

1

a

5

4

1
V

* Ako reaguje naše telo ak si pomyslíte alebo vidíte svoje najobľúbenejšie jedlo?____Pavlov reflex - slinenie________
c) Čo nastane po stlačení páčky?
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_________"odmena" v podobe potravy_________

________“trest“__________________________

d) Čo majú spoločné Skinnerove boxy s patologickým hráčstvom?

- v podstate v oboch prípadoch ide o stláčanie ,,páčky“
- dostavuje sa výhra v podobe pocitu radosti a šťastia (obdobné pocity ako pri užití drogy), virtuálna realita toho, že
vyhrávame a sme ,,odmeňovaní“ šťastím a radosťou je veľmi silná, dokážeme sa odreagovať a sústrediť sa iba na hru
Čo by mohlo byť účinné pri liečbe gamblerov? - pomoc rodiny, odborníkov, nájdenie silnejšieho motivačného stimulu,
ktorý prináša radosť a potešenie, úplná abstinencia a zamedzenie možností pre akékoľvek hranie hier (riziko opätovného
návratu k nekontrolovanému chorobnému hráčstvu)

R EFLEXIA ( CCA 3 MIN .):
Žiaci vyplnia Tabuľku sebareflexie v závere PL.
Dobrovoľná DÚ:
Úloha 12. K významným prejavom rozmnožovacieho správania patrí aj jelenia ruja, dokumentovaná na krátkom videu:
https://www.youtube.com/watch?v=LkQFDKO71sI

A LTERNATÍVY METODIKY
Na základe postrehov z overovania, učitelia využívali okrem možnosti práce žiakov v dvojiciach skupinovú formu. Pre
zvládnutie metodiky v rámci 1 VH využili napr. možnosť skupinovej práce s rozdelením úloh žiakom a následné frontálne
prezentovanie vlastných originálnych riešení úloh s diskusiou. Metodika bola overená a podľa učiteľov vhodná aj pre
dištančnú formu vyučovania.

Z DROJE
Video: Reč tela zvierat. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=SIgwo49yTk8
Video: Klasické a operatívne podmieňovanie. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=PRdCowYEtAg
Video: Jelenia ruja. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=LkQFDKO71sl
Článok a obrázok husí: Dostupné online na: https://magazin.pluska.sk/spektrum/husi-pri-prelete-zimoviska-setria-dokonalo-energiu
Článok a obrázok P. Sagana: Dostupné online na: https://hnonline.sk/sport/793241-ako-vyhrat-cyklisticky-sprint-saganovi-by-pomohlatakato-timova-podpora
Článok Porozumenie psom a reč psieho tela: Dostupné online na: http://www.klubsportovejkynologie.sk/porozumenie-psom-a-recpsieho-tela/
Zdroje obrázkov:
Pes:http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=2882&typ=html
Medveď:http://files.gvarza-biosexta.webnode.sk/200000037-6059f60d13/etologia.pdf
Mravce: http://www.chovzvirat.cz/clanek/665-komunikace-mravencu/
Trus medveďa: https://zivot.pluska.sk/reportaze/unikatny-projekt-kolko-zije-u-nas-medvedov-zistia-ich-trusu
Jeleň v ruji: https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/iny-kraj-ina-ruja
Rys ostrovid: https://www.e-ucebnice.sk/courses/biologia-pre-7-rocnik-zs/lessons/stavba-a-funkcie-tela-stavovcov/topic/biologia/
Konrad Lorenz: http://apassarinhologa.com.br/konrad-lorenz-comportamento-aves/
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TEMATICKÝ CELOK:
BIOLÓGIA ČLOVEKA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ
ŠTÝL/LABORATÓRNE CVIČENIA
Z BIOLÓGIE ČLOVEKA
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M INERÁLY V

NAŠOM TELE

Tematický celok / Téma
Predmet: Anatómia a fyziológia
Tráviaca sústava/Fyziológia výživy
Predmet: Biológia
Orgány, sústavy orgánov a ich funkcia/Minerálne
látky a vitamíny
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vymenovať minerálne látky potrebné pre
metabolické procesy ľudského tela
 Zaradiť minerály na základe ich množstva do
skupiny makroelementy, mikroelementy, ultra
stopové prvky
 Objasniť význam jednotlivých minerálov z pohľadu
anatómie a fyziológie ľudského tela
 Opísať zmeny v ľudskom organizme, ktoré
nastanú pri nedostatku jednotlivých minerálov
 Poznať potraviny s najvyšším zastúpením
jednotlivých minerálov
 Pochopiť význam stravy pre udržanie
fyziologických hodnôt minerálov v našom tele
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti






ISCED / Odporúčaný ročník

ISCED 3 / 1. – 3. ročník

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu
 Manipulovať s pomôckami (nutričné tabuľky)
 Porovnať dáta s hypotézou
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi

Definovať metabolizmus
Opísať anatómia tráviacej sústavy
Objasniť fyziológiu tráviacej sústavy
Vysvetliť význam vody pre živé organizmy

Riešený didaktický problém
Téma minerály v našom tele je náročná na množstvo nových informácií. Žiakom sa téma väčšinou vysvetľovala
vymenovaním minerálnych látok, opísaním ich účinku, vymenovaním dôsledkov pri ich nedostatku a pomenovaním 2-3
potravín v ktorej sa daný minerál vyskytuje vo zvýšenom množstve. Tieto informácie boli pre žiakov málo aktivizujúce
a viedlo to k mechanickému učeniu. Takto získané informácie žiaci veľmi rýchlo zabudli. Preto sme v rámci motivácie
použili problémovú úlohu týkajúcu sa nedostatku 3 minerálov (Fe, Mg, Ca). Problémová úloha je z oblasti zdravotníctva,
čím sme sa snažili vyvolať u žiakov záujem reálnou situáciou. Následne sme usúdili, že hľadanie a porovnávanie
potravín s rôznymi nutričnými hodnotami a nato tvorba 3 – dňového jedálneho lístka, môže vzbudiť u žiakov záujem
o úlohu minerálov v ľudskom tele a pochopia význam stravy pre udržanie fyziologických hodnôt minerálov. Na dôvažok
získajú dôležité informácie, ktoré budú môcť využívať v rámci edukácie svojho okolia.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Riadené bádanie

 Minútové lístky (Príloha)
 Pracovné listy (Príloha)
 Nutričné tabuľky (Príloha)
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Analýza pracovných listov, minútových lístkov, diskusia o riešeniach.

Autor: PhDr. Silvia Šoltésová
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F YZIOLÓGIA VÝŽIVY / MINERÁLNE LÁTKY A VITAMÍNY
Ú VOD
Postup je navrhnutý pre stredné zdravotnícke školy pre predmet Anatómia a fyziológia a pre gymnáziá v rámci predmetu
biológia pri téme Minerálne látky a vitamíny.
Súčasťou je minútový lístok, pracovný list a nutričná tabuľka (v Prílohe).

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA (5 MIN .):
Zámer: Zistiť úroveň poznatkov žiakov o potravinách obsahujúcich Fe, Ca, Mg.
Učiteľ: Na začiatku hodiny rozdá minútové lístky (príloha1) a poskytne inštrukcie k ich vyplneniu. Lístky obsahujú
problémovú úlohu týkajúcu sa nedostatku 3 minerálov (Fe, Mg, Ca). Po ukončení aktivity učiteľ minútové lístky pozbiera.
Problémová úloha v minútovom lístku:
Pani Jana si našla novú prácu. Pri vstupnej prehliadke jej odoberali krv a následne vykonali biochemický rozbor krvi.
Výsledky ukázali, že v mineralograme sú odchýlky od normy. Záver vyšetrenia bol nasledovný: nízka hladina železa, vápnika
a horčíka.
Aké potraviny odporučíte pani Jane zaradiť do jedálnička aby sa jej hladina Fe, Ca a Mg v krvi zvýšila?

Žiaci: Žiaci majú navrhnúť ku každému z minerálov, ktorých má Jana nedostatok, tri potraviny s obsahom daného prvku.
Vypĺňajú lístok podľa inštrukcií. Po ukončení aktivity lístok odovzdajú učiteľovi.
Poznámka:
Pri vypĺňaní minútového lístka pracujú žiaci samostatne. Lístok je anonymný. Maximálny čas na vypracovanie - 5 min.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU (25 MIN .):
Zámer: Identifikovať pomocou nutričnej tabuľky potraviny s najvyšším obsahom Fe, Ca, Mg. Implementovať tieto potraviny
do jedálneho lístka.
Učiteľ: Rozdá každému žiakovi pracovný list (Príloha 2) a nutričné tabuľky potravín (Príloha 3). Vyzve žiakov aby na základe
hodnôt uvedených v nutričných tabuľkách vypracovali návrh na kompletný 3 – dňový jedálny lístok, ktorý musí obsahovať
potraviny s najvyšším obsahom Fe, Ca a Mg.
Učiteľ usmerňuje žiakov a vyhodnotí 5 – minútové lístky.
Žiaci: Pracujú samostatne. V nutričných tabuľkách sa snažia vyhľadať potraviny s najvyšším obsahom Fe, Ca, Mg a následne
z nich vytvoriť 3 – dňový jedálny lístok. Uvedené informácie zapisujú do pracovného listu.
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Poznámka:
Pri hľadaní odpovede, ako zostaviť jedálniček, ktorý zabezpečí vyšší príjem minerálov Fe, Ca, Mg budú žiaci porovnávať
hodnoty potravín v nutričných tabuľkách. Žiaci budú poznávať potraviny s najvyšším obsahom uvedených materiálov, ale
zároveň budú musieť dať do vzťahu gramáž vybranej potraviny a obsah minerálu nachádzajúci sa v uvedenom množstve
potraviny. Žiaci si taktiež budú musieť uvedomiť odporúčanú dennú dávku Fe, Mg a Ca u dospelého človeka a množstvo
prijatej potravy za deň.
Cieľom nie je vypracovať dokonalý jedálniček. V tom prípade by bolo potrebné brať do úvahy pomer bielkovín, sacharidov,
tukov a energetickú hodnotu jedla a iné parametre zodpovedajúce fyziologickej strave.
Žiaci majú pomocou riadeného bádania spoznať vybrané potraviny a množstvo minerálnych látok v nich a naučiť sa
analyzovať zloženie jednotlivých potravín.

R EFLEXIA (15 MIN .):
Zámer: Pochopiť význam poznania nutričných hodnôt potravín
Učiteľ: Na úvod reflexie prezentuje pomocou grafu výsledky, ktoré informujú akú mali žiaci na začiatku hodiny predstavu
o potravinách obsahujúcich Fe, Ca, Mg.
Vyzve žiakov (2-3), aby prezentovali svoje jedálne lístky a porovnali ich s grafom, ktorý vytvoril učiteľ z odpovedí žiakov v 5
– minútových lístkoch.
Žiaci: Žiaci prezentujú svoje jedálne lístky a po ukončení porovnávajú svoje poznatky z úvodu hodiny (minútový lístok) s tými,
ktoré nadobudli počas tvorby jedálneho lístka.
Poznámka:
Vzhľadom na nedostatok času, nebudú môcť všetci žiaci prezentovať svoju úlohu. Učiteľ môže vyzvať konkrétneho žiaka,
alebo vyzve dobrovoľníkov.
Do diskusie sa môžu zapojiť všetci žiaci.

Zadanie domácej úlohy:
Pomocou internetu vyhľadať informácie o mineráloch v ľudskom tele. Do tabuľky v pracovnom liste (príloha 2) napísať
funkcie minerálov v ľudskom tele, aké ochorenia spôsobí ich nedostatok a zaraďte ich do skupiny makroelementov, alebo
mikroelementov.
Odporúčané stránky vo forme QR kódov
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodiku bola zaradená aj do nasledujúcich tém, tematických celkov a predmetov :





Predmet: Biológia, Tematický celok „Tráviaca sústava človeka“ v 5. ročníku bilingválneho štúdia.
Predmet: Aplikovaná biológia, Tematický celok: „Orgány, sústavy orgánov a ich funkcia a v rámci tráviacej sústavy“,
téma: Minerálne látky a vitamíny.
Predmet: Seminár z biológie, 4 ročník.
Predmet: Cvičenia z biológie.

Metodika, bola rozpracovaná na jednu vyučovaciu hodinu (45min), niektorí učitelia metodiku odučili na dvojhodinovke, čím
umožnili prezentovať svoje jedálne lístky väčšiemu počtu žiakov a ostalo viac času na diskusiu.
Metodika sa dá využiť počas dištančného vyučovania formou online hodiny.

Z DROJE
1. ŠVÉDOVÁ, Z.: Jak zdravě zhubnout jednou provždy. Získané 28.03.2018 z https://www.celostnimedicina.cz/jak-zdravezhubnout-jednou-provzdy-5-zdrave-obedy.htm
2. VOJTEKOVÁ. M.: Pre zdravie je dôležitá vyvážená hladina minerálov. Získané
https://primar.sme.sk/c/5197121/pre-zdravie-je-dolezita-vyvazena-hladina-ineralov.html#ixzz5AVrd3xv3

28.03.2018

z

3. Minerály. Získané 06.10.2020 z https://zdravopedia.sk/ucinne-latky/mineraly
4. Databáza vitamínov a minerálov, potrebných pre správnu funkciu organizmu. Získané 06.10.2020 z https://www.vitaminymineraly.sk/1.
5. Databáza potravín. Získané 28.09.2020 z https://vyzivovetabulky.sk/databaza-potravin/1

273 / 527

D OBRÉHO VEĽA ŠKODÍ
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Povrch tela. Koža.
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť význam kože pre človeka
 Opísať stavbu kože
 Vymenovať príklady kožných derivátov
 Uviesť príklady choroby kože
 Diskutovať o dôsledkoch pôsobenia nadmerného
UV žiarenia na kožu

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2. – 3. ročník

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Predpovedať výsledok experimentu
 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Opísať význam povrchu tela živočíchov a človeka
Riešený didaktický problém
Žiaci veľa počuli o význame kože a aj o negatívnych dôsledkoch nadmerného pôsobenia UV žiarenia. Pomocou
mobilnej aplikácie získajú rýchlo a jednoducho spätnú väzbu vizuálnej stránky znamienok. Možnosťou je
rozšírenie aktivít o skúmanie účinnosti ochrany krémov alebo odevu voči UV žiareniu. Žiaci získajú reálnu
predstavu o tom, ako sa správne starať o kožu a chrániť ju pred nadmerným slnením a tiež si uvedomia
dôležitosť preventívnych zdravotných prehliadok. Aktivity v metodike výrazne prispievajú k rozvoji zdravotnej
gramotnosti a nabádajú k zamysleniu sa nad zlepšením starostlivosti o kožu.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Frontálna/skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Tablet alebo smartfón
 Nainštalovaná mobilná aplikácia
 Pracovný list (nepovinné, Príloha)
 Študijné texty pre žiakov, ppt prezentácia,
fotodokumentácia a obrázky k téme (Prílohy)
Nepovinné (pri rozšírení):
 UV lampa, UV reaktívne guľôčky, podložné
sklíčko, kadička s vodou, krém s ochranným
faktorom, kúsok látky
 Alternatíva 1: UV reaktívne guľôčky
 Alternatíva 2: merací systém (Vernier, Coach),
senzor na meranie UV
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Vyplnený pracovný list,
záznam z pozorovaní,
lístok pri odchode.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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P OVRCH TELA . K OŽA
Ú VOD
Téma je nezávislá od používanej sady učebníc. Obsah je zameraný na človeka, ale s úpravami a doplnení poznatkov
o povrchu tela rôznych živočíchoch je uplatniteľná aj pri téme Povrch tela živočíchov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 6 MIN .):
Zámer: Zaujať žiakov o danú tému krátkym textom o význame kože.
Sprístupnite žiakom krátky text, ktorý si žiaci prečítajú. Môžete im rozdať text na papieri, alebo im ho premietnuť či zdieľať
online v prípade dištančného vyučovania. Povedzte žiakom, nech sa nad daným textom zamyslia a budete spoločne
diskutovať. Úlohou textu je motivovať žiakov, vzbudiť záujem o tému o kožu ako dôležitom ľudskom orgáne a uvedomiť si,
že sa táto téma týka aj ich vlastného zdravia.
Môžete podľa vlastného uváženia využívať aj pracovný list, ktorý žiakom sprístupnite v tlačenej alebo elektronickej verzii.
Študijný text: Koža nie je len pokrývka ľudského tela
Hoci koža pokrýva každú vonkajšiu plochu nášho tela, o jej skutočnej funkcii a význame vedia laici iba veľmi málo.
Pre mnohé ľudské jedince je koža iba podkladom pre rafinované kozmetické výrobky, iní si ju zase začnú všímať vo chvíli,
keď na nej pozorujú prvé vrásky. Pritom ide o jeden z najvýznamnejších orgánov ľudského tela, ktorý okrem krycej funkcie
zastáva mnoho ďalších životne dôležitých úloh. Málokto si napríklad uvedomí, že koža je tiež dôležitým zmyslovým orgánom,
ktorý citlivo vníma zmeny vonkajšieho a vnútorného prostredia a môže signalizovať nástup mnohých chorobných procesov.
Napokon, prečo by sme inak hovorili, že sa „necítime vo svojej koži“, keď nám nie je práve najlepšie?
Neznalosť skutočnej funkcie kože a jej možných porúch však môže mať fatálne následky. Potvrdzujú to aj početné prípady
popálenín, nepríjemných plesňových infekcií, veľmi nebezpečných nádorových chorôb kože a ďalšie ochorenia, ktoré dokáže
vymenovať len odborník. Pri pohľade na množstvo pacientov, ktorí plnia každodenne ordinácie kožných lekárov, si
uvedomíme, že kožné choroby zostávajú stále aktuálnym problémom. A pritom sa im v mnohých prípadoch dá veľmi ľahko
zabrániť.
Ak si žiaci prečítali text, povedzte im, aby si poznačili do pracovných listov alebo zošitov 3 kľúčové myšlienky, ktoré sa v texte
dočítali alebo čo si na základe textu uvedomili. Ak žiaci nemajú až 3 myšlienky, môžu si tam poznačiť aj otázku, ktorú ohľadom
povrchu tela a kože majú a chcú sa dozvedieť. Na záver hodiny sa k týmto otázkam žiaci môžu vrátiť a v prípade, že stále
nevedia svoje otázky zodpovedať, môže byť vyhľadanie odpovedí na zaujímavé otázky (pomocou odborných článkov či
internetu) samostatná alebo spoločná úloha na doma.
Potom vyzvite niekoľkých žiakov, aby sa podelili s ostatnými o svoje kľúčové myšlienky z prečítaného textu.
Diskusia zrejme bude smerovať k funkcii kože a k tomu, že sa napriek známym funkciám a zásadám, ako sa o kožu starať,
stále vyskytujú kožné ochorenia. Riaďte diskusiu k tomu, aby ste so žiakmi zopakovali a prehĺbili poznatky o funkcii kože, jej
stavbe a napokon k starostlivosti o zdravie kože.
Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Aké funkcie má koža?

275 / 527

Žiaci sa z textu dočítali, že koža má kryciu funkciu a je aj dôležitým zmyslovým orgánom. Diskutujte so žiakmi o ďalších
funkciách kože. Tieto funkcie si potom zhrniete v ďalšej časti.
Cieľom je viesť diskusiu so žiakmi k zvolenému variantu práce v časti „Skúmanie“.

Otázky:
Kedy koža plní tieto funkcie?
Ako vyzerá zdravá koža? Je možné podľa vzhľadu určiť zdravotný stav kože?
Prečo sú podľa vás kožné ochorenia stále aktuálnym problémom?

Diskusia žiakov zrejme bude smerovať k tomu, že koža plní svoje funkcie vtedy, ak je v dobrom zdravotnom stave, bez
vážnych ochorení, popálenín a pod. Žiakov možno napadne aj to, že jedným z vážnych ochorení je rakovina kože. Zrejme
vedia aj to, že by mali používať krémy s UV ochranným faktorom a pod. Teóriu možno ovládajú, ale zrejme si neuvedomujú,
krém s akým ochranný faktor by mali používať, ako často, ako chrániť kožu aj pod oblečením a pod. Tiež si možno mnohí
z nich neuvedomujú, že riziko na kožný nádor je možné určiť podľa charakteristických zmien na koži.
Výskumná otázka:
Ako efektívne chrániť kožu pred škodlivým UV žiarením?

Žiaci budú hľadať odpoveď na túto výskumnú otázku riadeným bádaním.

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Zodpovedať výskumnú otázku pomocou riadeného bádania žiakov, poukázať na funkciu a význam ochrany kože
vybraným variantom.
Variant 1: Experimenty s UV lampou (baterkou) a UV reaktívnymi guľôčkami
Variant 2: Diskusia s videom znázorňujúcim experiment s UV reaktívnymi guľôčkami, doplnená Variantom 5
Variant 3: Meranie s meracím systémom a senzorom UVA a/alebo UVB
Variant 4: Experiment zameraný na význam kože + študijný text pre žiakov
Variant 5: Práca s mobilnou aplikáciou
Presný popis práce k jednotlivým Variantom je uvedený v Prílohe.

V YSVETLENIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Zhrnúť výsledky pozorovania a skúmania žiakov, vyvodiť závery, zhrnúť hlavné funkcie kože.
Zhrňte so žiakmi výsledky zo skúmania v predchádzajúcej časti hodiny, vyvoďte závery. Doplňte aj hlavné funkcie kože.
Žiaci by mali vedieť:
Koža má tieto základné funkcie:
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1. OBRANNÚ: Koža predstavuje ochranu proti slnečnému žiareniu a niektorým ďalším fyzikálnym (najmä
mechanickým a teplotným) vplyvom. Chráni organizmus pred prenikaním parazitov a pôvodcov infekčných chorôb
a zabraňuje stratám vody, ktoré by mohli spôsobiť úplné vysušenie ostatných tkanív.
2. DÝCHACIU: V malej miere umožňuje výmenu dýchacích plynov.
3. RESORPČNÚ: Umožňuje vstrebať niektoré látky z vonkajšieho prostredia, najmä niektoré zlúčeniny rozpustné
v tukoch a nepolárnych rozpúšťadlách. Využíva sa to aj v medicíne, niektoré liečivá sa podávajú pacientovi vo forme
mastí alebo obsiahnuté v špeciálnych náplastiach.
4. METABOLICKÚ: V niektorých kožných bunkách prebiehajú významné metabolické procesy (napr. cholesterolu
a tvorba cholekalciferolu). V koži sa tiež ukladá tuk a spolu s ním aj vitamíny rozpustné v tukoch.
5. VYLUČOVACIU: V pote a kožnom maze sa vylučujú niektoré splodiny metabolizmu. Odparovaním z povrchu kože sa
vylučuje voda.
6. REGULAČNÁ: Koža má zásadný význam pre reguláciu telesnej teploty a pre zachovanie dostatočného množstva
vody v tele. Má teda význam pre udržanie homeostázy.
7. ZMYSLOVÚ: V koži sú početné zmyslové telieska (receptory), ktoré reagujú na dotyk, napr. zmeny teploty a tlaku.
8. ZÁSOBÁREŇ KRVI: Koža je bohato prestúpená krvnými cievami, resp. vlásočnicami, a zásobuje ju celá jedna tretina
okysličenej krvi v tele. Znamená to, že koža slúži i ako významný rezervoár, ktorý umožňuje reflexný presun krvi do
rôznych miest organizmu podľa aktuálnej potreby.
Význam kože potvrdzujú aj tieto čísla:


Koža dospelého človeka zaberá v priemere plochu 1,75 m2. Ide teda o plochou najväčší orgán v tele



Koža predstavuje 7 – 10% telesnej hmotnosti (spolu s tukovým tkanivom v podkoží váži koža až 20 kg).



Vrstva kože má v rôznych častiach tela rozdielnu hrúbku. Najtenšia je na očných viečkach, najsilnejšia na
dlaniach a na chodidlách.

R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Opísať vrstvy kože, uviesť príklady kožných derivátov.
V tejto časti žiakom ukážte vhodný obrázok stavby kože. Môžete využívať obrázky z učebnice, internetu alebo aj obrazovej
prílohy (v závere metodiky).
Ak máte dostatok času, môžete žiakom sprístupniť aj mikroskopický preparát, na ktorom môžu odlíšiť jednotlivé vrstvy kože.
Môžete žiakom ukázať aj obrázky histologických preparátov kože dospelej myši z prílohy, prípadne vyhľadať na internete
vlastné.
Uveďte príklady kožných derivátov.

HODNOTENIE ( CCA

6 MIN .):

Zámer: Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti žiakov, uvedomiť si rôzne vzťahy medzi kožou a ďalšími organizmom
a prostredím a rôzne formy adaptácie živočíchov a rastlín na zmenené podmienky prostredia.
Zvoľte si jednu z ponúkaných úloh:
Úloha 1:
Načrtni schému, ktorá by znázorňovala vzťah kože s ostatnými sústavami.
Úloha 2:
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Vytvor pojmovú mapu na tému „koža“.
Úloha 3:
Napíš 3 – 5 viet o tom, aké sa podľa Teba zásady starostlivosti o zdravú a krásnu kožu/pleť. Svoje názory over doma
vyhľadaním informácií na internete. Najzaujímavejšie zistenia uveď aj so zdrojom do spoločného priečinka pre ostatných
spolužiakov.

V prípade úlohy 3 odporúčame vopred vytvoriť pre žiakov spoločný zdieľaný priečinok, kde by všetci žiaci mohli uviesť
zaujímavé zistenia. Informácie môžu byť inšpiráciou aj pre ostatných a byť predmetom krátkej diskusie v úvode ďalšej
hodiny.
Na záver hodiny môžu žiaci vyplniť nástroj formatívneho hodnotenia Lístok pri odchode (v tlačenej alebo elektronickej
forme), prípadne si zapísať odpovede do svojich zošitov. Dôležité je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, ako uplatnia poznatky
z hodiny vo svojom vlastnom živote.
Lístok pri odchode
Téma: Koža
Meno:

Trieda:

Dátum:

1. Prečo podľa Teba stále narastajú kožné nádory? Uveď nápady, ako by sa podľa Teba dala situácia riešiť/zlepšiť.

2. Napíš 1 – 3 veci, ktoré zmeníš vo svojom živote vo vzťahu k zachovaniu dobrého zdravotného stavu kože.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Žiakov prekvapili informácie zo štúdia priložených textov. Uvedomili si význam ochrany kože. Žiaci sa aktívne zapájali
do diskusie, téma im bola veľmi blízka a prepojená s reálnym životom.

2.

Pri zvolení variantu s mobilnou aplikáciou ju odporúčame vopred vyskúšať. Aplikácie sa stále vyvíjajú a menia, preto
odporúčame vyhľadať aj vlastné. Niektoré môžu byť platené, ale cieľom je, aby si žiaci uvedomili dôležitosť vizuálnej
analýzy znamienok.

3.

Žiaci mali aj na konci hodiny veľa otázok, napr.: Ako často sa odporúča navštevovať dermatológa (kontrola
znamienok)? Môžu mať aj deti do troch rokov rakovinu kože? Je možné úplne zabrániť ochoreniam kože?

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou metodiky je zmena poradia jednotlivých aktivít, rozšírenie a realizácia na 2 vyučovacích hodinách, kombinácia
ponúkaných alternatív v metodike.
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P RÍLOHA

Obr.: Rez kožou
Zdroj: https://encyklopediapoznania.sk/clanok/6416/koza, obrázky boli prevzaté a upravené z:
Katarína Ušaková, Biológia pre gymnázia 6, 1. vydanie Bratislava EXPOL pedagogika, 2005, 104 strán, ISBN 80-89003-81-8.
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Obr.: Zmyslové receptory kože
Zdroj:
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/6416/koza;
obrázky
boli
prevzaté
a
upravené
z:
Katarína Ušaková, Biológia pre gymnázia 6, 1. vydanie Bratislava EXPOL pedagogika, 2005, 104 strán, ISBN 80-89003-81-8.
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P OSKLADAJ SI KOSTRU
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Tvar, opora a povrch tela – Kostra a oporná sústava

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 3. ročník

človeka
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Na základe vlastných experimentov vedieť popísať
stavbu ľudskej kostry
 Naučiť sa názvy jednotlivých kostí tvoriacich
končatiny a os tela
 Naučiť sa rozlišovať typy kĺbových spojení a typy
kĺbov

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Manipulovať so softvérom a skonštruovať
model
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
 Formulovať závery
 Aplikovať modelovacie postupy na nové
problémy

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať základné časti ľudského tela
 Poznať funkcie opornej a pohybovej sústavy
 Vedieť popísať stavbu kosti
Riešený didaktický problém
Zloženie ľudskej kostry a názvy jednotlivých kostí sú pre žiakov pomerne náročné na zapamätanie. Navyše
na obrázkoch kostry v učebnici (alebo inde) nie sú dobre viditeľné všetky kosti a už vôbec nie ich tvary a kĺbové
zakončenie. Ani školský model kostry neumožňuje žiakom poriadne si poobzerať jednotlivé kosti a ich
spojenia. Lebka sa často javí ako jednoliaty celok s pohyblivou sánkou. Vnútorné kosti lebky nie sú vôbec
viditeľné a pre žiaka sú iba názvom bez reálneho významu.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Samostatné bádanie
 Samostatná práca, príp. skupinová forma (dvojice
žiakov)

Príprava učiteľa a pomôcky
 Pre každého žiaka (resp. dvojicu) počítač
(stolový alebo notebook) s operačným
systémom windows a nainštalovaným
programom MeshLab (voľne stiahnuteľný
freeware dostupný tu:
http://www.meshlab.net/#download)

 Súbory digitálnych 3D objektov s jednotlivými
kosťami (sú prílohou tejto metodiky) – adresár
s týmito súbormi treba nahrať do každého
počítača
 Je vhodné si dopredu vyskúšať prácu v tomto
programe
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Súbory s odovzdanými úlohami, Pozorovanie činnosti žiakov.

Autor: Mgr. Radovan Malina, PhD.

281 / 527

K OSTRA A OPORNÁ SÚSTAVA ČLOVEKA
Ú VOD
Aktivita nadväzuje na základné poznatky o opornej sústave.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Hlavným zámerom úvodnej časti je nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich. Povieme:
Základnou oporou pre naše svaly a ochranou pre vnútorné orgány je naša kostra. Toto by už žiaci mali vedieť.
Pýtame sa:
Z koľkých kostí sa naša kostra skladá?
Niektorí žiaci už možno nejakú informáciu majú a uvedú číslo. Niektorí môžu spomenúť, že deti majú viac kostí ako dospelí.
Žiakov necháme v neistote a správnu odpoveď zatiaľ neuvedieme. (Dospelý človek má v priemere 206 kostí, novorodenec
270.)
Opýtame sa:
Koľko kostí tvorí našu ruku?
Žiaci sa môžu pokúsiť spočítať si ich sami na sebe. Pravdepodobne takto žiaci nezistia správnu odpoveď. Kosti zápästia sa
počítajú ťažko. Niektorí žiaci si neuvedomia, že na predlaktí sú dve kosti a málokto si uvedomí, že súčasťou hornej končatiny
je aj pletenec.
Následne sa opýtame:
A čo myslíte, koľko kostí tvorí našu lebku?
Tu je to s počítaním na sebe ešte ťažšia a žiaci nedokážu spočítať tieto kosti.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 30 MIN .):
Variant 1 – Úvodná (oboznamovacia) hodina
Nasledujúci postup vychádzajú zo známeho Komenského motta: „Škola hrou“. V zásade ide o to nechať žiakov pohrať sa
s kostrou tak, aby mali možnosť všimnúť si detaily jednotlivých kostí a popri tom sa naučili zloženie kostry a pomenovanie
kostí.
Oboznámenie s ovládaním programu
Žiaci si spustia program MeshLab a vedľa si otvoria adresár so súbormi kostí. Ukážeme im základné ovládanie. Stačí keď
z adresára so súbormi kostí pomocou myši potiahnu jeden (alebo viac) súborov do okna programu MeshLab. Program
automaticky súbor otvorí a kosť vykreslí na správne miesto. Následne sa pomocou myši dá táto kosť otáčať všetkými smermi
a prezerať zo všetkých strán. Kolieskom myši sa dá kosť zväčšovať a zmenšovať. Po kliknutí na ikonu „Show
Layer
Dialog“ (na hornej lište) sa na pravej strane obrazovky otvorí okno, v ktorom budú zobrazené názvy otvorených súborov
(zodpovedajúce názvom kostí). Po kliknutí pravým tlačidlom myši na niektorú kosť, sa v tomto okne automaticky zvýrazní jej
názov. Ikona „Oka“ vedľa
názvu súboru slúži na skrytie/opätovné zobrazenie danej kosti. Takže ak sa niektoré
časti prekrývajú môžeme pomocou tejto ikony vypnúť zobrazenie vrchnej kosti a uvidíme čo je pod ňou.
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Samostatná práca žiakov
Necháme žiakov aby samostatne poskladali kostru. Jednotlivé súbory sú usporiadané do adresárov „Lebka“, „Ruky“, „Nohy“,
„Chrbtica“, „Hrudník“, „Zuby“. Ak máme viac času (napr. dvojhodinovku), môžeme úlohu sťažiť tým, že všetky súbory
presunieme do jedného spoločného adresára a úlohou žiakov bude súbory roztriediť podľa toho, kam patrí príslušná kosť.
Variant 2 – Opakovacia hodina
Predpokladom pre realizáciu tejto hodiny je, že žiaci už poznajú zloženie kostry. Opäť využijeme program MeshLab a súbory
s 3D kosťami. Všetky súbory presunieme do jedného spoločného adresára. Žiakom zadávame úlohy, pri ktorých si zopakujú
umiestnenie a názov kostí. Napríklad:


poskladajte pletenec hornej končatiny



poskladajte mozgovú časť lebky, určte o aký typ spojenia kostí sa jedná a v atlase (na internete) vyhľadajte
a pomenujte jednotlivé spoje



nájdite všetky zložené kĺby ľudského tela a zistite ktoré kosti ich tvoria



nájdite všetky nekĺbové kostné spoje a pomenujte kosti, ktoré ich tvoria



určte tvary kĺbových plôch na kostiach voľnej časti hornej (dolnej) končatiny



poskladajte chrbticu a zistite, ktoré stavce tvoria lordózu a ktoré kyfózu

R EFLEXIA ( CCA 7 MIN .):
Vrátime sa k pôvodným otázkam o počte kostí a necháme žiakov aby spočítali kosti na jednotlivých častiach tela. Zistenia
môžu zapísať do tabuľky aj s príslušnými názvami kostí. Ako domácu úlohu si môžu žiaci pripraviť nasledovnú hádanku pre
svojich spolužiakov. Doma poskladajú kostru, ktorej vynechajú 1-3 kosti. Úlohou spolužiakov bude zistiť, ktorá kosť na kostre
chýba.
Aby žiak mohol priniesť túto kostru – musí si ju doma uložiť pomocou funkcie „Save Project As...“ v menu „File“ a potom do
školy priniesť súbor s príponou „mlp“. Pozor – aby to fungovalo, musí mať žiak súbory s jednotlivými kosťami doma uložené
v rovnakých adresároch ako sú na školskom počítači!
Pri tvorbe tejto hádanky zvyknú žiaci vynechať drobné kosti zápästia alebo vnútorné kosti lebky. Preto im to pri zadaní úlohy
obmedzíme podmienkou, že to nesmú byť kosti menšie ako články prstov ani kosti lebky, príp. podobnou.

A LTERNATÍVY METODIKY
Jednoduchým premenovaním súborov môžete zmeniť názvy kostí zo slovenských na odborné, príp. anglické, nemecké a pod.
Tak môžete využiť túto metodiku aj na bilingválnych školách. Stačí zmeniť meno súboru do príslušného jazyka a príponu
ponechať pôvodnú „obj“.
Ak máte k dispozícii 3D tlačiareň, môžete pre žiakov zmenšeniny kostí vytlačiť a nechať ich pracovať s reálnym materiálom
namiesto virtuálneho.
Okrem kostí, existujú aj súbory so svalmi a všetkými ostatnými vnútornými orgánmi. Pomocou nich môžete využiť tento
program aj pri výučbe ostatných orgánových sústav. V prípade záujmu o tieto súbory sa obráťte na tvorcu tejto metodiky.
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A KO BUDOVAŤ SVALOVÚ HMOTU ?
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Pohybová sústava - svaly a činnosť svalov
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
 Vysvetliť význam pohybovej sústavy
 Popísať druhy svalov podľa mikroskopickej stavby
svalového tkaniva
 Rozdeliť svaly podľa tvaru, morfológie a funkcie
 Vysvetliť rozdiel medzi antagonistickým
a synergickým pôsobením svalov
 Opísať jednotlivé skupiny kostrových svalov
človeka
 Diskutovať o príčinách chýb opornej a pohybovej
sústavy človeka
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť význam kostry pre človeka
 Popísať kostru človeka

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3/ 2. – 3. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti a zručnosti
 Predpovedať výsledok experimentu
 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch
realizovaného experimentálneho postupu
 Zovšeobecniť výsledky

Riešený didaktický problém
Pomocou bádateľských aktivít si žiaci uvedomujú dôležitosť a význam svalov nielen pre pohyb, ale aj celkové
zdravie a vitalitu človeka. Využitím aplikácií si osvojujú vedomosti o stavbe svalov a ich lokalizácii komplexne,
zobrazujú jednotlivé svaly vo vrstvách. Význam má aj diskusia o tom, ako efektívne a zdravo budovať svalovú
hmotu.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Frontálna/skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 PC
 tablet alebo smartfón
 nainštalovaná mobilná aplikácia
Variant 1:



posilovač ruky alebo iná pomôcka na
posilňovanie (gumený krúžok, fitnes gumy na
cvičenie, pružiny a pod.)

Variant 2:

 merací systém (Vernier, Coach) + senzor sily,
dynamometer alebo goniometer
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Minútový lístok,
záznam z pozorovaní.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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P OHYBOVÁ SÚSTAVA – SVALY A

ČINNOSŤ SVALOV

Ú VOD
Téma sa zaoberá svalovou sústavou človeka – svalmi. Postup v metodike uvádza varianty, z ktorých si učiteľ môže vybrať.
Metodika využíva rámec 5E V prvej fáze – evokácii – sa žiaci zamýšľajú nad významom svalov pre človeka. Realizujú
vlastné pozorovania a merania, aby si uvedomili vzťah medzi stavbou svalov a ich funkciou. V ďalšej fáze získavajú
odpoveď na otázku, prečo má budovanie svalov zmysel a ako svaly súvisia s ďalšími sústavami človeka a celkovo so
zdravím. Nakoniec si žiaci rozšíria svoje vedomosti týkajúce sa svalovej sústavy, môžu využiť prácu s aplikáciou
a pozorovať s 3D modelmi svalov. Nakoniec sa zamýšľajú nad vlastným životným štýlom a navrhujú zásady pre udržanie
svalov v dobrej kondícii. Metodika je realizovateľná aj pri téme zameranej na svalovú sústavu živočíchov, s modifikáciou
a rozšírením poznatkov.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Nadviazať so žiakmi motivačný rozhovor a realizovať aktivitu, ktorá má súvis s aktivitou svalov.
Začnite so žiakmi motivačný rozhovor.
Pri diskusii položte žiakom nasledujúce otázky:
Otázky:
Chodíte do posilňovne?
Prečo?
Aký význam má cvičenie?

Žiaci už zrejme veľa počuli o význame cvičenia pre zdravie človeka, ako aj chodenia do posilňovne kvôli budovaniu
svalovej hmoty. Ich chápanie zmyslu budovania funkčnej svalovej hmoty vo vzťahu k rôznym aspektom zdravia človeka
bude však zrejme povrchné. Pokračujte v diskusii so žiakmi, položte im výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Prečo mať svaly?
Vypočujte si predstavy žiakov o význame svalov.
V diskusii žiaci zrejme spomenú aj to, že svaly im poskytnú väčšiu silu, prispejú k celkovej kondícii, možno poukážu na
význam svalov pri spaľovaní kalórií a pod. Diskusia môže smerovať aj k rôznym typom svalov.
Smerujte diskusiu žiakov k praktickej aktivite, kde si budú môcť precvičiť silu svalov prstov, zápästia, ruky.
Pýtajte sa:
Otázky:
Je možné zlepšiť výkonnosť svalov cvičením? (O tejto otázke žiaci už čiastočne diskutovali.)
Aké sú podľa vás rozdiely medzi svalovou výkonnosť každého z vás v tejto triede?
Aké sú podľa vás rozdiely medzi vami čo sa týka svalov prstov, ruky a zápästia?
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Žiaci zrejme budú predpokladať rozdiely medzi sebou a svojimi spolužiakmi, rovesníkmi, ale aj chlapcami a dievčatami,
športovcami a nešportovcami a pod.
Po krátkej diskusii povedzte žiakom, že si to overíte.
Zvoľte si podľa dostupnosti pomôcok vhodný variant.
Variant 1: Meranie výkonu svalov pomocou meracieho systému (Vernier, Coach a pod.) a ručného dynamometra alebo
goniometra.
Variant 2: Nepriame meranie pomocou stláčania fitnes loptičky alebo posilovačov ruky či iných vhodných pomôcok
(gumený krúžok, fitnes gumy na cvičenie či pružiny).
Kvôli časovým obmedzeniam vyberte niekoľko žiakov, ktorí budú realizovať merania. V prípade ručného dynamometra
je meranie rýchle. Úlohou žiakov je maximálny stisk rukoväte daného senzora. Vyhodnoťte hodnotu maximálneho
výkonu. Na grafe ukážte žiakom, ako klesá výkon svalov – stisk rukoväte.
V prípade využitia fitnes pomôcok alebo posilovačov ruky môžete žiakom povedať, že budú mať napr. 1 minútu na to,
aby maximálne stlačili pomôcku čo najviac-krát. Žiaci teda budú sledovať činnosť spolužiaka a rátať počet stlačení.
Môžete porovnať aj výkon ľavej a pravej ruky u ľavákov a pravákov. Daná úloha ponúka mnoho variantov, prispôsobte
aktivitu žiakom v triede a pomôckam. Ideálne je, ak môžu s rovnakými pomôckami naraz pracovať viacerí žiaci.
Žiaci zrejme budú súťaživí a bude dôležité koordinovať ich činnosť.
Na záver aktivity vyhodnoťte. Žiaci zrejme zaznamenajú rozdiely vo výkone medzi sebou.
Pýtajte sa:
Otázky:
Je možné zlepšiť výkonnosť svalov? Ako? Čo navrhujete?
Prečo je výkonnosť svalov dôležitá?
Aký význam majú svaly pre naše telo?

Žiaci by mali dospieť k záveru, že výkonnosť svalov má pre fungovanie ľudského tela veľký význam. Dobrú kondíciu
svalov je možné udržiavať a tiež zlepšovať. Na to slúžia aj stláčacie loptičky a podobné pomôcky, ktoré pomáhajú
posilňovať ruku, prsty, predlaktie, zvyšujú silu ruky, často sú využívané pri rehabilitácii.
Nadviažte na tieto skúsenosti žiakov a prehĺbte ich poznatky v ďalšej fáze hodiny.

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Vysvetliť význam budovania funkčnej svalovej hmoty pre človeka, uvedomiť si zásady bezpečného
a zdravého budovania svalovej hmoty.
Pokračujte v riadenom bádaní žiakov. Rozdeľte žiakov do 3 skupín. Každej skupine sprístupnite krátky úsek študijného
textu, ktorý vysvetľuje význam budovania funkčnej svalovej hmoty. Môžete použiť vlastný text, prípadne upravenú
a skrátenú časť textu zo stránky (príloha):
http://martinchudy.blogspot.sk/2014/07/ako-budovat-svalovu-hmotu.html
Mnohí žiaci v danom veku športujú, niektorí zrejme aj chodia do posilňovne a ich prvotnou motiváciou je mať veľké
svaly. Žiaci možno budú diskutovať aj o prípravkoch, ktoré napomáhajú rastu svalovej hmoty a o ich vplyve na ľudské
zdravie, zamýšľať sa nad genetickou predispozíciou mať veľké svaly alebo pre ľahšie budovanie svalovej hmoty a pod.
Žiaci si môžu na základe informácií z článku uvedomiť význam svalstva aj pre spaľovanie kalórií, dôležitosť regenerácie
po intenzívnom tréningu.
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Cieľom je, aby si žiaci naštudovali text a pripravili si zaujímavé informácie pre spolužiakov. Žiakom preto rozdáme
kratšie texty, aby sa stihli pripraviť.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vysvetliť význam budovania funkčnej svalovej hmoty pre človeka, uvedomiť si zásady bezpečného
a zdravého budovania svalovej hmoty.
Vyzvite žiakov v jednotlivých skupinách, aby vysvetlili spolužiakom, čo sa dozvedeli. Spoločne so žiakmi diskutujte a
zhrňte všetky podstatné informácie o svalovej sústave. V tejto časti môže diskusia pokračovať aj príčinami chýb opornej
a pohybovej sústavy človeka. Pokračujte ďalšou fázou hodiny.

R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Popísať druhy svalov podľa mikroskopickej stavby svalového tkaniva, vysvetliť funkciu a činnosť hladkého,
priečne pruhovaného a srdcového svalu. Vysvetliť rozdiel medzi antagonistickým a synergickým pôsobením svalov.
Doplňte žiakom ďalšie informácie o svalovej sústave. Žiaci by mali okrem vysvetlenia funkcie svalovej sústavy vedieť:
 Rozdeliť svaly podľa tvaru, morfológie a funkcie,
 popísať druhy svalov podľa mikroskopickej stavby svalového tkaniva,
 vysvetliť funkciu a činnosť hladkého, priečne pruhovaného a srdcového svalu.
 vysvetliť rozdiel medzi antagonistickým a synergickým pôsobením svalov,
V tejto časti môžete využívať atlasy, plagáty, obrázky, avšak najvhodnejšie sú 3D modely, ktoré umožnia zobrazenie
svalov aj vo vrstvách.
K dispozícii sú aj mobilné aplikácie, ktoré si žiaci môžu stiahnuť do mobilu alebo tabletu, napr.

Muscular System 3D (anatomy)
Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androiddevelopermx.blogspot.muscles3d&gl=SK
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My Muscle Anatomy
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visual3dscience.muscle&gl=SK

H ODNOTENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Upevniť vedomosti žiakov o svaloch a svalovej sústave človeka. Zamyslieť sa nad zásadami vlastného
životného štýlu, ktoré môžu pomôcť udržiavať svalovú hmotu a dobrý stav svalovej sústavy.
Rozdajte žiakom jeden z nástrojov formatívneho hodnotenia – minútový lístok alebo lístok pri odchode. Vyzvite žiakov,
nech ho vyplnia, prípadne odovzdajú. Poskytne vám spätnú väzbu. O otázkach môžete diskutovať, prípadne si žiaci
vyplnia doma a na nasledujúcej hodine sa v krátkosti môžete k odpovediam žiakov vrátiť.
Minútový lístok:

Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Čo zmeníš vo svojom živote tak, aby si sa lepšie staral o svoju svalovú sústavu/svaly?

Ako by si motivoval na cvičenie niekoho, kto môže, ale nechce cvičiť? Čo by si mu povedal?

288 / 527

Lístok pri odchode:

Meno žiaka:
Počet

Trieda:

Napíš po vyučovacej hodine

3

veci, ktoré
naučil/a.

som

sa

2

zaujímavé fakty,
najviac zaujali.

1

otázku, ktorú stále mám.

ktoré

Dátum:
Odpovede

dnes

ma

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodiku je možné využiť pri sprístupnení nového učiva, prípadne po prebratí učiva o svaloch. Metodika
rozširuje základné poznatky s cieľom rozvíjania zdravotnej gramotnosti.

2.

Pre žiakov bola téma zaujímavá, aktuálna, mali veľa otázok ohľadom cvičenia, správnej výživy vrátane výživových
doplnkov a pod.

3.

Postup sa podarilo vhodne implementovať aj počas dištančnej výučby. Niektorí žiaci si na základe inštrukcií
vopred pripravili posilňovače ruky a gumené loptičky, a tak realizovali aj v domácich podmienkach počas
videokonferenčnej výučby praktickú aktivitu.

4.

Niektorí učitelia navrhujú metodiku rozdeliť na 2 až 3 vyučovacie hodiny (1. činnosť svalov, 2. prehľad svalov
s využitím 3D modelov, aplikácií alebo obrazových príloh, 3. ochorenia a starostlivosť o zdravotný stav svalovej
sústavy.

5.

Žiaci v skupinách môžu naštudovať rôzne časti textu.

6.

Otázky žiaci uviedli aj na konci hodiny v rámci formatívneho hodnotenia, napr.: Ako čo najrýchlejšie a najzdravšie
spevniť svalstvo? Môže byť nadmerné užívanie podporných alebo vyživujúcich doplnkov pre rast svalov aj
smrteľné? Ako cvičiť aby sa nezvyšovala svalová hmota na stehnách, ale práve naopak, aby klesala? Čo by sa
stalo, kedy sme konzumovali len výživové doplnky na rast svalovej hmoty, ale nevykonávali žiaden telesný výkon?
Ako môže alkohol spomaľovať naberanie svalovej hmoty? Ako dlho by sme minimálne mali cvičiť v jednom
tréningu? Môže cvičenie narušiť rast u človeka? Je kulturistika zdravým športom, alebo je naopak proti zdravému
telu?

Z DROJE
Martin Chudý: Ako budovať svalovú hmotu. [on-line] 29.7.2014,
http://martinchudy.blogspot.sk/2014/07/ako-budovat-svalovu-hmotu.html

cit.

10.7.2018,

dostupné

z

https://www.biodigital.com

289 / 527

A KO SA MENÍ ZLOŽENIE VYDYCHOVANÉHO VZDUCHU ?
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Dýchacia sústava človeka, distribúcia a difúzia
dýchacích plynov
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti




Opísať vonkajšie a vnútorné dýchanie
Vysvetliť prepojenie pohybovej a dýchacej sústavy
Opísať zvýšenú spotrebu kyslíka pri zvýšenej
pohybovej aktivite v súvislosti s bunkovou
respiráciou

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 3. ročník/2 vyučovacie hodiny
(praktické cvičenie)
(je možné realizovať s menším počtom žiakov aj na 1 vyučovacej
hodine)

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne
postupy
 Formulovať závery
 Diskutovať, argumentovať, obhajovať výsledky

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
•
•


Poznať princíp merania pH pomocou indikátora
Vedieť, že rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode vzniká slabá kyselina
Poznať a využívať zásady bezpečnej a zodpovednej práce s chemikáliami

Riešený didaktický problém
Z didaktických výskumov vyplýva, že pre študentov je náročné prepájať informácie o funkciách jednotlivých
sústav ľudského tela. Osvojeniu si týchto informácií nabáda aj štátny vzdelávací program, keď od žiakov
vyžaduje, aby vedeli overiť súvislosť vitálnej kapacity pľúc so svalovým výkonom a súvislosť pracovného cyklu
srdca so svalovým výkonom. Aktivity, v ktorých študent odhaľuje tieto súvislosti, sú založené na jednoducho
merateľných javoch, ktoré sa výrazne prejavujú navonok – často je nimi počet nádychov a výdychov alebo tep.
Problémom je, že nezabezpečia principiálne a hlbšie pochopenie príčiny týchto javov, ktorou je zvýšená
potreba kyslíka pre svaly. Prenos informácií z makroúrovne (vonkajšie a vnútorné dýchanie) na mikroúroveň
(bunkové dýchanie) môže zabezpečiť analýza vydychovaného vzduchu z hľadiska obsahu oxidu uhličitého.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené a čiastočne nasmerované bádanie
 Laboratórna práca
 Skupinová práca s využitím rôznej techniky
(laboratórna aparatúra, tablet...)

Príprava učiteľa a pomôcky









2 plastové fľaše – priehľadné, nie farebné (500 ml);
slamky (4); plastelína;
roztok brómtymolovej modrej (0,1% -ný etanolový,
alebo v 100 ml čistého 96%-ného etanolu – nie
denaturovaného - rozpustite 0,1 g práškovej
brómtymolovej modrej);
možnosť využiť aj smartfón alebo tablet s
nainštalovanou aplikáciou Science journal (nie je
úplná pre iPhone) a baterku (svetlo);
možnosť využiť meracie zariadenia (Vernier alebo
Coach) s CO2 sondou;
pracovný list pre žiakov (Príloha 1).

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Hodnotenie vytvoreného protokolu (analýza produktov), rozhovor, pozorovanie činností.

Autor: Mgr. Romana Schubertová, PhD.
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V PLYV FYZICKEJ AKTIVITY NA OBSAH VYDYCHOVANÉHO CO 2
Ú VOD
Aktivita sa realizuje ako výskumná (žiak dopredu nepozná výsledky experimentov), avšak až po osvojovaní
základov dýchacej sústavy človeka.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 10 MIN .):
Je spojená so stanovovaním predpokladu a formuláciou hypotézy. Opýtajte sa žiakov, či si myslia, že sa môže zloženie
vydychovaného vzduchu meniť a ak áno, za akých podmienok a akým smerom. K evokácii môžete využiť úvodný text
v prílohe 1, ktorá bude slúžiť k záznamu meraní žiakov. Navádzajte ich otázkami – aké látky obsahuje vydychovaný vzduch?
Z akých procesov tieto látky pochádzajú? Vieme priebeh týchto procesov ovplyvniť? Smerujte pozornosť žiakov na potrebu
kyslíka pri rozklade glukózy v bunkách a uvoľňovaní energie, pričom sa za spotreby kyslíka zároveň vytvára oxid uhličitý,
ktorý je potrebné z tela odstraňovať. Formou rozhovoru sa tak dopracujete k výskumnej otázke, ktorú môžete so žiakmi tiež
napísať na tabuľu: Mení sa obsah oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu v závislosti od fyzickej aktivity?
Nechajte žiakov formulovať hypotézu, napr.: „so vzrastajúcou fyzickou aktivitou bude narastať aj obsah oxidu uhličitého vo
vydychovanom vzduchu.“ V hypotéze žiaci vyjadrujú svoj názor, môže sa napríklad objaviť aj taký, že sa obsah oxidu
uhličitého vo vydychovanom vzduchu v závislosti od fyzickej aktivity nemení. V rámci triedy sa hypotézy žiakov môžu od seba
obsahom líšiť.
Ak majú žiaci s formuláciou problém, môžete ju zadať prostredníctvom vety, v ktorej zakrúžkujú, čo si myslia: So vzrastajúcou
fyzickou aktivitou sa obsah oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu bude znižovať / nebude sa meniť / bude zvyšovať.
Ani takáto pomoc pri formulácii hypotézy však nič nemení na tom, že by sa ju žiaci mali snažiť odôvodniť (nielen čo si myslia,
ale aj prečo si to myslia, čím sa predpokladanie a tvorba hypotézy líšia od dohadu). K tomuto odôvodneniu je v pripravenom
protokole (príloha 1) vytvorený aj priestor na záznam.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 60 MIN .):
Povedzte študentom, že obsah oxidu uhličitého viete nepriamo sledovať a to vo vodnom roztoku, prostredníctvom pH
indikátora – brómtymolovej modrej. Vodný roztok tohto indikátora sa sfarbuje v neutrálnom prostredí do zelenomodra, čím
je prostredie kyslejšie, je farba zelenšia, až prechádza do žltej. Pripomeňte žiakom, že oxid uhličitý sa vo vode rozpúšťa a tvorí
kyslé prostredie (preto napríklad dažďová voda vytvára krasové útvary – rozpúšťa sa v nej oxid uhličitý a slabá kyselina
uhličitá reaguje s vápencom). Nechajte ich odvodiť, akú farbu bude mať roztok brómtyolovej modrej, keď je v ňom
rozpustené menšie/väčšie množstvo oxidu uhličitého. Opýtajte sa žiakov, aký postup by, za využitia indikátora volili na
overenie ich hypotézy. Po prezentácii niekoľkých nápadov žiakov im predstavte nasledovný postup, prípadne do neho
môžete zakomponovať niektoré prvky študentských nápadov (preto je v protokole uvedené voľné miesto, aby sa záznam
postupu mohol prispôsobiť žiackym návrhom).
1. Pracujte vo dvojici, jeden študent robí experiment, druhý meria časy. Potom sa vymeňte.
2. Do malej plastovej fľaše (500 ml) nalejte 150 ml vody a pridajte indikátor – roztok brómtymolovej modrej (napr. 8
kvapiek, tak, aby bola farba dostatočne sýta).
3. Fľašu uzavrite plastelínou, ktorou bude prechádzať jedna kratučká slamka a druhá slamka, ktorá bude siahať až do
roztoku. Do tejto slamky budete fúkať vydychovaný vzduch.
4. Plynule a pomaly fúkajte do roztoku vydychovaný vzduch, kým sa farba nezmení na zelenožltú. POZOR! NENAPITE
SA ROZTOKU, ANI HO NEVDÝCHNITE! Zaznamenajte, čas trvania vydychovania vzduchu, ktorý bol na túto zmenu
potrebný a roztok si odložte ako porovnávací (prelejte do kadičky).
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5. Pripravte si nový roztok. Vykonajte minútové cvičenie (drepy s výskokom) a zopakujte meranie (snažte sa
vydychovať rovnako intenzívne ako v predchádzajúcom meraní). Čas, potrebný na farebnú premenu roztoku
zaznamenajte do tabuľky.
6. Pripravte si nový roztok. Vykonajte dvojminútové cvičenie (drepy s výskokom) a zopakujte meranie (snažte sa
vydychovať rovnako intenzívne ako v predchádzajúcom meraní). Čas, potrebný na farebnú premenu roztoku
zaznamenajte do tabuľky.
7. Ak je to možné vo dvojici sa vymeňte a urobte ďalšie merania – potrebné je zopakovať aj prvé meranie času bez
námahy.
čas bez fyzickej aktivity

čas po 1 minúte aktivity

čas po 2 minútach aktivity

študent 1
študent 2
akýkoľvek iný študent
priemer
Tabuľka 1 Príklad tabuľky študentov na zaznamenávanie dát

Po prečítaní postupu sa opýtajte študentov, aký predpokladajú vývoj nameraného času s ohľadom na ich stanovenú
hypotézu (ak v hypotéze hovoria, že obsah CO2 sa bude zvyšovať, potom by mali predpokladať, že bude kratšie trvať, kým
sa farba roztoku s indikátorom zmení.
Postup je možné nasledovne upraviť:


Podľa obrázka použiť na meranie zmeny farby aparatúru smartfón/baterka. Smartfón zaznamenáva
prostredníctvom aplikácie „Science Journal app“ intenzitu svetla (v luxoch). Farebná zmena na žltú farbu prepúšťa
k senzoru viac svetla. Študenti tak prestávajú merať 15 sekúnd po dosiahnutí maximálnej intenzity (keď už
intenzita viac nenarastá. Možný priebeh merania je na obrázku).



Na obrázku je tiež vidieť, že je možné zameniť slamku, cez ktorú sa fúka, sa hadičku, do ktorej sa dá vložiť spätný
ventil, aby študent roztok nevdýchol alebo sa ho nenapil. Takýto ventil sa používa v akvaristike, aby sa zabránilo
nasatiu vody do hadičky a stojí približne 1 euro.
Tiež je možné miesto plastovej fľaše použiť zaváraninovú, ak v jej uzávere bude vyvŕtaný otvor na slamku.
Úlohu je možné prispôsobiť, ak máte k dispozícii senzory na meranie oxidu uhličitého alebo oxidu uhličitého
rozpusteného vo vode. Potom tieto merania môžete robiť priamo a do tabuľky zaznamenávať obsah oxidu
uhličitého.
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R EFLEXIA ( CCA 20 MIN .):
Diskutujte so žiakmi o tom, či ich výsledky potvrdzujú alebo vyvracajú ich stanovenú hypotézu. Opýtajte sa žiakov,
prečo je množstvo oxidu uhličitého vyššie, v spojitosti s aktivitou svalovej bunky. Tiež sa ich opýtajte, či aj niektoré
iné faktory mohli ovplyvniť výsledky študentov (študentov napríklad môže napadnúť, že po aktivite nedokážu tak
plynule a pomaly vydychovať a väčšie množstvo vzduchu vydýchnutého naraz automaticky znamená viac oxidu
uhličitého). Opýtajte sa študentov, ako by mohli zabrániť vplyvu týchto premenných.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Problémy študentov v tejto aktivite sa väčšinou týkajú formulácie hypotéz, či pochopenia princípu práce indikátora. Nie
všetci žiaci si totiž automaticky prepoja znižovanie pH so zvyšovaním oxidu uhličitého. Môžete nechať žiakov vytvoriť schému
stupnice pH a farebných zmien tohto indikátora (celý priebeh farebných zmien v prípade tohto indikátora napr. nájdu na
wikipédii) a nechať ich do schémy šípkou zaznačiť zvyšovanie obsahu oxidu uhličitého ak vedia, že je kyselinotvorný. Aktivita
umožňuje posilňovať medzipredmetové vzťahy.
Indikátor je citlivý na zmeny už po niekoľkých výdychoch. Pokiaľ nedochádza k farebným zmenám v priebehu niekoľkých
výdychov, je pravdepodobné, že nastala chyba pri jeho zarábaní.

A LTERNATÍVY METODIKY
Využitie indikátora je možné aj v iných výskumoch, týkajúcich sa dýchacej sústavy. Zaujímavé je napríklad porovnanie
zloženia vydychovaného vzduchu, ktorý vydýchneme hneď po nádychu a vzduchu, ktorý vydýchneme po 15-sekundovom
zadržaní dychu. Takéto porovnanie zmien sfarbenia (napríklad po troch takýchto nádychoch a výdychoch) umožňuje
pomerne priamočiaro pozorovať zmeny v obsahu dýchacích plynov.
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J E MOŽNÉ SPOMALIŤ ČINNOSŤ SRDCA ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Biológia človeka a zdravý životný štýl/laboratórne ISCED 3 / 2. – 4. ročník ročník
cvičenia z biológie človeka
Transport látok v tele (stavovce, človek)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Vysvetliť súvislosti medzi tráviacou, dýchacou,
obehovou a vylučovacou sústavou
 Popísať transport látok v tele živočíchov
 Opísať tvorbu moču cicavcov
 Overiť súvislosť pracovného cyklu srdca so svalovým
výkonom







Navrhnúť pozorovanie
Pozorovať/merať
Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
Zovšeobecniť výsledky
Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti






Popísať stavbu tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej sústavy človeka (cicavcov)
Vysvetliť funkciu jednotlivých častí orgánových sústav človeka
Vysvetliť proces trávenia, dýchania, transportu látok krvou a vylučovania
Ovládať základy práce s meracím systémom (Coach, Vernier a pod.) (nepovinné)
Ovládať základy práce so skicárom a s textovým editorom

Riešený didaktický problém
Žiaci stredných škôl preberajú tému po získaní základných poznatkov o tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej
sústavy na základnej škole. Učivo láka na podrobné opakovanie, napr. anatómie jednotlivých sústav. Hlavným cieľom
však je, aby žiaci chápali ľudský organizmus komplexne a rozumeli súvislostiam vo fungovaní jednotlivých orgánových
sústav. Túto skutočnosť odzrkadľuje aj štátny vzdelávací program a mala by byť zohľadnená aj pri overovaní poznatkov
a zručností žiakov na ďalšej hodine. Žiaci stredných škôl si môžu učivo zopakovať pomocou učebnice. Vyučovacia hodina
by však mala byť zameraná na prehĺbenie už získaných poznatkov, pochopenie vzťahov a súvislostí medzi sústavami
človeka, a preto je z časového hľadiska dôležité zameranie na podstatu vzhľadom k cieľom vyučovacej hodiny.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Interaktívna demonštrácia
 Nasmerované bádanie
 Meranie
 Práca žiakov v dvojiciach

 Počítač, projektor, wifi
 Pracovné listy (príloha)
Podľa zvoleného variantu:
Variant 1:
 Merací systém (Coach, Vernier a pod.) a senzor na
meranie tepu alebo mobilná aplikácia nainštalovaná
na meranie tepu (nainštalovaná na tablete alebo
v smartfóne)
Variant 2:
 Senzor pre EKG alebo senzor pre meranie tepu
Variant 3:
 Tlakomer
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Záznam meraní, pozorovanie činnosti žiakov, riešenia úloh vo fáze reflexie.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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T RANSPORT LÁTOK V

TELE ( STAVOVCE , ČLOVEK )

Ú VOD
Vypracovaná metodika využíva rámec 5E, je zameraná na bežnú vyučovaciu hodinu. Praktické aktivity popísané v metodike
je možné rozšíriť na praktickom cvičení pri väčšej časovej dotácii. Za týmto účelom bola vypracovaná metodika Sme budúci
záchranári, ktorá je zameraná na tému srdce a transport látok u človeka.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 6 MIN .):
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov zo základnej školy a z predchádzajúcej vyučovacej hodiny (výživa a dýchanie
živočíchov) s cieľom motivovať a podporiť logické uvažovanie.
Pýtajte sa:
Otázky:
Aký je význam tráviacej a dýchacej sústavy?
Kam sa výživné látky a dýchacie plyny (kyslík) majú v tele dostať?
Ako sa výživné látky a kyslík dostávajú do buniek?
Aké plyny prenáša krv?

Žiaci pravdepodobne povedia, že okrem kyslíka zo vzduchu prenáša krv aj oxid uhličitý, ktorý vydychujeme.
Povedzte žiakom: Prečítajte si text v učebnici a vyznačte si ceruzkou, čo je pre vás nová informácia.
(Pozn.: učebnici zvoľte text k téme Transport látok v tele živočíchov, prípadne rovnaká téma u človeka odporúčame
prispôsobiť učebnici, žiaci si prečítajú napr. prvé dva odseky).
Nechajte žiakom čas na prečítanie textu a označenie nových informácií (metóda INSERT).
Pokračujte v riadenej diskusii:

Otázky:
Akým spôsobom prenáša krv kyslík a oxid uhličitý?
Na základe čoho krv v tele cirkuluje?

Žiaci by mali vysvetliť prenos dýchacích plynov pomocou dýchacích farbív a vysvetliť pojem hemoglobín.
Žiaci by mali povedať, že cirkuláciu krvi v tele zabezpečuje svojou činnosťou srdce.
Žiaci už zo základnej školy (7. roč.) vedia, že srdce je orgán zložený z komôr, predsiení a chlopní a mali by poznať ich funkciu.
Položíme žiakom výskumnú otázku:
Motivačná otázka:
Vieme spomaliť činnosť srdca? Ako?
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Je známe, že činnosť srdca sa dá zrýchliť, napr. fyzickou aktivitou. Na otázku, či sa dá spomaliť činnosť srdca žiaci zrejme
nebudú jednoznačne odpovedať. Vypočujte si predstavy žiakov. Povedzte žiakom, aby si svoje hypotézy zapísali do zošitov
(za domácu úlohu naštudujú problematiku podrobnejšie).
Môžete žiakom položiť ďalšie otázky, na ktorých odpoveď sa môžete pokúsiť prísť na vyučovaní:
Výskumná otázka:
Je rovnako rýchle srdce dievčat a chlapcov? (športovcov/nešportovcov, ...)
(Súvisí rýchlosť aktivity srdca s dĺžkou života?)

Pokračujte v diskusii:
Otázky:
Ako by sme to vedeli zistiť (dokázať)?
Čo navrhujete?
Ako by sme mohli pozorovať činnosť srdcového svalu?

Žiaci zrejme povedia, že potrebujú urobiť experiment. Zrejme navrhnú, že potrebujú skúmať vplyv aktivity alebo určitých
látok, postupov a podobne a sledovať činnosť srdca, prípadne pozorovať a porovnať činnosť srdca dievčat/chlapcov, ...
Diskutujte s nimi o tom, ako by mohli činnosť srdca pozorovať. Výsledok činnosť srdca môžu pozorovať nepriamo pomocou
zisťovania tepu, merania krvného tlaku, môžu počuť tlkot srdca. Mohli by z počutia vedieť o ďalších vyšetreniach srdca,
napríklad monitoring srdca alebo záznam činnosti formou EKG.

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Nepriamo pozorovať činnosť srdca a hľadať odpoveď na výskumnú otázku.
Aktivita závisí od dostupnosti pomôcok a vami zvoleného variantu. Zvoľte si variant 1 (meranie pomocou voľne dostupnej
mobilnej aplikácie) alebo variant 2 v prípade možnosti merania meracím systémom so senzorom pre EKG.
Variant 1: Meranie srdcového tepu pomocou mobilnej aplikácie, alebo aj iným spôsobom (palpačnou metódou,
prípadne môžete využiť merací systém a senzor na počítanie tepu)
Variant 2: Meranie EKG pomocou meracieho systému (COACH alebo VERNIER) a senzora pre EKG
Variant 1: Meranie srdcového tepu
Povedzte:
Dnes budete mať možnosť nepriamo zaznamenať činnosť vášho srdca. Budeme merať krvný tep.
A) Uskutočnite experiment s asistenciou aspoň 2 žiakov pred celou triedou
B) Žiaci sa rozdelia do 2 – 3-členných skupín, pracujú s tabletmi alebo smartfónmi so stiahnutou mobilnou aplikáciou,
prípadne meracím systémom so senzorom na meranie tepu, alebo využite palpačnú metódu (meranie tepu
pomocou prstov). Pri každej alternatíve žiakom vysvetlite obmedzenia danej metódy (mobilná aplikácia nie je úplne
presná, aj táto skúsenosť však u žiakov rozvíja kritické uvažovanie).
Oboznámte žiakov s dĺžkou merania aj so záznamom do pracovných listov (príloha) alebo zošitov.
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Variant 2: Meranie EKG pomocou meracieho systému (COACH alebo VERNIER) a senzora pre EKG
Povedzte:
Dnes budete mať možnosť zaznamenať činnosť vášho srdcového svalu na základe zmien elektrického potenciálu –
elektrokardiogramu (EKG).
A) Uskutočnite experiment s asistenciou aspoň 2 žiakov pred celou triedou
B) Žiaci sa rozdelia do 3-5-členných skupín, majú k dispozícii merací systém (COACH alebo VERNIER) a senzor pre EKG.
Oboznámte žiakov s dĺžkou merania aj so záznamom do zošitov. Ak žiaci ešte s meracím systémom nepracovali, pomôžte
im s orientáciou a zoznámením sa s prostredím meracieho systému.
Variant 3: Meranie tlaku srdca
Môžete použiť klasický tlakomer, alebo tiež merací systém so senzorom na meranie tlaku srdca.

V YSVETLENIE ( CCA 6 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky pozorovaní aktivity srdcovej činnosti a vysvetliť EKG.
Vysvetlite žiakom EKG. Zhrňte so žiakmi výsledky pozorovaní. Veďte žiakov k tomu, aby sami formulovali závery a
zovšeobecnili ich. Žiaci na hodine zrejme uskutočnia iba zopár meraní a pravdepodobne nebudú vedieť zodpovedať otázku,
či vieme spomaliť činnosť srdca. Úlohou žiakov bude nájsť informácie na internete za domácu úlohu
(https://casprezeny.azet.sk/clanok/6751/naucte-bit-srdce-pomalsie).

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Rozšíriť a prehĺbiť poznatky žiakov o transporte živín, dýchacích plynov a odpadových látkach.
Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Čo zabezpečuje prenos látok z krvi do tkanív a naopak? Čo je miazga?
Čo sa stane s odpadovými látkami, ktoré bunka už nepotrebuje?

Cieľom je, aby žiaci chápali súvislosti medzi sústavami komplexne.
Z dialógu so žiakmi má vyplynúť:
Prenos látok medzi krvou a tkanivami zabezpečuje tkanivový mok, z ktorého sa tvorí miazga podieľajúca sa aj na obranných
mechanizmoch. Odpadové látky sa opäť dostávajú do krvi a dostávajú sa do vylučovacích orgánov*.
* bližšie informácie o vylučovacej sústave sa preberú neskôr.
Doplňte žiakom ďalšie informácie o obehovej sústave, ktoré považujete za dôležité, žiakov zapájajte do diskusie.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Upevniť vedomosti o vzťahoch medzi tráviacou, dýchacou, obehovou a vylučovacou sústavou.
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Úloha 2:
Načrtni schému, ktorá popisuje vzťahy medzi tráviacou, dýchacou, obehovou sústavou *
(Použi šípky, rôzne farby a pod.)

Vyzvite jedného žiaka, ktorý schému nakreslí na tabuľu. Zapájajte celú triedu a smerujte žiakov k tomu, aby do nákresu čo
najjednoduchšie zakreslili všetky dôležité a preberané poznatky.
Domáca úloha:
Nájdi na internete informácie ohľadom možností spomalenia aktivity činnosti srdca.
Napr.: https://casprezeny.azet.sk/clanok/6751/naucte-bit-srdce-pomalsie, prípadne nech žiaci vyhľadajú infpormáciu
v odbornom článku.
Nepovinné:
Vytvoriť model srdce podľa návodu (v prílohe) a vysvetliť jeho princíp spolužiakom na nasledujúcej hodine.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Počas dištančnej výučby je možné, aby žiaci sami realizovali merania a potom ste spoločne diskutovali o ich
riešeniach.

2.

Cieľom tejto metodiky je, aby si žiaci uvedomili, ako funguje srdce, čo je tep, krvný tlak a EKG (prípadne čo je možné
z neho zistiť – arytmiu a pod.) a tiež aké faktory ovplyvňujú srdce. Žiaci totiž vedia, že fyzická aktivity ovplyvňuje
srdce, ale málo si uvedomujú dopady stresu a napätia na fyzické zdravie, a to aj zdravie srdca a obehovej sústavy.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou môže byť pozmenenie problému a výskumnej otázky za tie, ktoré sú uvedené v metodike na tému srdce pre
ZŠ – metodika Ovplyvňuje hranie počítačových hier činnosť srdca? Metodika rieši problém, či aj iné faktory môžu ovplyvniť
srdce, a to napr. aj hranie niektorých typov počítačových hier, alebo sledovanie napínavých filmov a pod. Merania môžu
žiaci realizovať doma a potom o zisteniach môžete diskutovať na nasledujúcej hodine, preto sú dané postupy vhodné aj
počas dištančnej formy výučby a motivujú žiakov. Niektorí žiaci, dokonca ich rodičia, boli z výsledkov poukazujúcich vplyv
hrania určitých hier na srdce veľmi prekvapení, bolo to pre nich priam neuveriteľné.
Ďalšou alternatívou je realizácia testu zdatnosti:
https://www.ruvzpd.sk/vz/data/Test_telesnej_zdatnosti.pdf
Ak chcete tejto téme a meraniam venovať viac času, môžete to realizovať na praktickom cvičení, zvoliť metodiku Sme budúci
lekári (viď Úvod) a doplniť aj problémové úlohy z tejto metodiky, prípadne z opísanej metodiky pre ZŠ. Z praktických
skúseností, kedy žiaci na praktických cvičenia skúmali napríklad vplyv kávy alebo pitia energetických nápojov vyšli tiež veľmi
zaujímavé výsledky, žiakov zaskočil práve zaznamenaný vplyv energetických nápojov na srdce. Môžete o týchto zisteniach
so žiakmi diskutovať a zvyšovať aj ich gramotnosť v oblasti zdravotnej gramotnosti a zdravého životného štýlu. Žiaci si tak
uvedomia, že už teraz ovplyvňujú to, v akom zdravotnom stave bude ich srdce a obehová sústava za niekoľko rokov.

Z DROJE
https://casprezeny.azet.sk/clanok/6751/naucte-bit-srdce-pomalsie
https://www.ruvzpd.sk/vz/data/Test_telesnej_zdatnosti.pdf
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POMÔCKA PRE UČITEĽA:
NÁVOD NA VÝROBU MODELU SRDCA (NEPOVINNÉ)
Princíp
Ľudské srdce pumpuje krv celým telom pomocou tepien, vlásočníc a žíl. Srdce je rozdelené do 4 komôr: pravé komory
pumpujú okysličenú krv z pľúc do zvyšku tela a ľavé komory prenášajú odkysličenú krv do pľúc. Funkcie srdca môžeme
ilustrovať pomocou plastových fliaš, pomocou ktorých vytvoríme model ľudského srdca. Použité fľaše reprezentujú
komory, sfarbená voda predstavuje okysličenú a odkysličenú krv, hadičky znázorňujú žily a tepny, klipy predstavujú
chlopne.

Pomôcky na vytvorenie modelu srdca
•

4 malé plastové fľaše s vrchnákom

•

lepiaca páska

•

2 veľké klipy

•

2 plastové lieviky

•

2 kusy čistej vinylovej hadice, 1-1/2 stopy dlhá každá z nich

•

2 kusy vinylovej hadice, 4 palce

•

červené a modré potravinárske farbivo / farba na vajíčka

•

maskovacia páska

•

modelovacia hlina (plastelína)

•

kladivo a klinec

Obr. 1: Schéma modelu srdca (vľavo) a vytvorený model (vpravo)
http://www.ehow.com/how_7813129_make-heart-out-pop-bottles.htm
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P REČO NIE JE KRV AKO KRV ?
Tematický celok / Téma
Svet živočíchov
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Krvné skupiny človeka/stavovcov
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vymenovať krvné skupiny stavovcov
 Charakterizovať erytrocyty stavovcov
 Vysvetliť pojmy: antigén, aglutinín, aglutinogén
 Vysvetliť princíp určovania krvných skupín
a darcovstva krvi
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť zloženie, funkciu a vlastnosti krvi stavovcov
 Vysvetliť proces zastavenia krvácania a zrážania krvi

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2. – 3. ročník gymnázia

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať,
 Manipulovať s pomôckami
 Zovšeobecniť výsledky,
 Formulovať závery,
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Riešený didaktický problém
Žiaci sa vlastným experimentom učia chápať princíp určovania krvných skupín a rozdielne charakteristické
vlastnosti rôznych krvných skupín stavovcov. Žiaci sa totiž často učia popísať erytrocyty stavovcov s rôznou
krvnou skupinou bez hlbšieho porozumenia, nerozumejú princípom a rozdielom určovania krvných skupín
a darcovstva krvi. Problémom je často pochopenie rozdielov medzi antigénom, aglutinínom a aglutinogénom.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Frontálna/Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón)
(nepovinné)
 Krycie sklíčka
 8 menších kadičiek (20 ml), skúmaviek alebo
menších nádob s kvapkadlom (napr. nádobka z
očných kvapiek a pod.), tyčinka na kvapkanie
 Nízkotučné mlieko (50 ml)
 Calcium chloratum
 Tmavočervený sirup alebo červené potravinové
farbivo
 Kyselina citrónová
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov



Analýza záznamu z pozorovania,
minútový lístok.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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K RVNÉ SKUPINY STAVOVCOV
Ú VOD
Metodika spracováva tému krvných skupín stavovcov. Podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu je možné ju
využiť pri tematických celkoch Biológia človeka a zdravý životný štýl alebo Svet živočíchov.
Metodika nadväzuje na vedomosti žiakov o funkcii, zložení a vlastnostiach krvi, pomáha žiakom na základe vlastného bádania
pochopiť rozdiely medzi morfológiou červených krviniek rozdielnych krvných skupín vo vzťahu k určovaniu krvných skupín.
Téma je výrazne zameraná na bádateľský prístup, rozvoj prírodovednej gramotnosti a logického uvažovania.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Naviazať na známe vedomosti žiakov o krvi stavovcov a zaujať ich uvedením výskumnej otázky.
Začnite hodinu výskumnou otázkou, v rámci ktorej počas diskusie so žiakmi v krátkosti zopakujete aj funkciu, význam a
zloženie krvi stavovcov.
Opýtajte sa žiakov:
Výskumná otázka:
Je každá krv rovnaká?

Žiaci už majú vedomosti o funkcii, zložení krvi a jej vlastnostiach. Už zo základnej školy a bežného života vedia, že u človeka
rozlišujeme podľa krvného systému AB0 4 krvné skupiny, a to A, B, AB a krvnú skupinu 0.
Žiaci vedia, že krv nemôžu darovať komukoľvek ani prijať od akéhokoľvek darcu. Z týchto úvah by mali vyvodiť predpoklad
(hypotézu), že každá krv nie je rovnaká. Diskutujte so žiakmi o tom, prečo si to myslia, položte im ďalšie otázky na
zdôvodnenie vlastných predpokladov, resp. presvedčení, pýtajte sa na to, čím sa krv môže líšiť.
Pýtajte sa:
Otázky:
Prečo si to myslíte?
Čím sa krv jedného človeka môže líšiť od iného?
Môžu byť rozdiely vo funkcii, vlastnostiach alebo zložení krvi medzi ľuďmi? * Zdôvodnite.

* (Pri tejto otázke si žiaci musia vybaviť vedomosti o krvi z predchádzajúcich vyučovacích hodín, môžete veľmi krátko zhrnúť
základné poznatky o krvi).

Pýtajte sa žiakov čo najpodrobnejšie na možné rozdiely v krvi, ktoré uvedú. Ak napr. povedia, že rozdiely môžu byť vo
vlastnostiach alebo zložení krvi, pýtajte sa ich na podrobnejšiu odpoveď („V akých vlastnostiach? Aké môžu byť rozdiely v
zložení krvi?“).
Môžete so žiakmi v krátkosti spomenúť možné rozdiely v zložení krvi vzhľadom na ochorenia, stravovanie a pod., ale zároveň
ich smerujte otázkami k rozdielnym krvným skupinám.
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Pýtajte sa:
Otázky:
Prečo máme rôzne krvné skupiny?
Čím sa líši krv rôznych krvných skupín?
Pomocné otázky: Prečo nemôžeme dostať krv od ľubovoľného darcu? Čo by sa mohlo stať? a pod.

Uvedenými otázkami zistíte mieru zapamätaných poznatkov zo základnej školy. Žiaci sa v 7. ročníku ZŠ už učili o
krvných skupinách systému AB0 a mali by mať poznatky aj o zásadách týkajúcich sa krvných skupín vhodného darcu a
príjemcu krvi. Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Aké krvné skupiny poznáme?
Komu môže darovať krv človek s krvnou skupinou A (B, AB, 0)?
Od koho môže prijať krv človek s krvnou skupinou A (B, AB, 0)?
Prečo?
V tejto časti vyučovacej hodiny ešte nevysvetľujte žiakom rozdiely na povrchu membrány červených krviniek. Úlohou žiakov
bude zistiť tieto fakty na základe riadeného bádania a vlastného uvažovania.
Poznámka:
Dĺžka tejto fázy vyučovacej hodiny veľmi závisí od miery poznatkov žiakov. Diskutujte so žiakmi dokiaľ sami usúdite, že sú
pripravení na potvrdzujúce bádanie v ďalšej fáze hodiny (určovanie krvných skupín na základe reakcie s protilátkami).
Rozdiely v povrchoch membrán červených krviniek budú vysvetlené v II. fáze hodiny (Vysvetlenie).

S KÚMANIE ( CCA 12 MIN .):
Zámer: Určovať krvné skupiny na základe popísaného postupu modelovania krvných skupín, prehĺbiť poznatky o určovaní
krvných skupín riadeným bádaním.
Použite umelo pripravenú „krv“ a protilátky podľa nižšie priloženého návodu. Žiakom vysvetlite, že nebudú pracovať s
reálnou krvou, ale s umelo pripravenými vzorkami „krvi“, avšak princíp určovania krvnej skupiny bude rovnaký.
Žiakov rozdeľte do skupín (4 – 6 žiakov) a každej skupine dajte k dispozícii 4 vzorky (označené číslami 1 - 4) s umelo
pripravenou „krvou“ rôznej skupiny (A, B, AB, 0), umelo pripravené „protilátky“, kvapkadlo (ak nie sú vzorky vo vhodnej
fľaštičke), 4 podložné sklíčka. Vzorky by mali byť pomiešané, teda nemali by ísť krvné skupiny za sebou rovnako ako čísla.
Zadajte žiakom úlohy:
Úloha 1:
Zistite, v ktorej vzorke (vzorkách) sa nachádza krv, ktorú je možné darovať dievčatku s krvnou skupinou B.

302 / 527

Oboznámte žiakov s časom, ktorý majú k dispozícii a nechajte ich samostatne pracovať. Môžete im pomôcť vhodnými
inštrukciami k určovaniu krvných skupín, veďte ich k tomu, aby si značili výsledky svojich pozorovaní.
Poznámka:
Pre rýchlejšiu kontrolu určovania vzoriek na bádaní môžete dať každej skupine rovnako označené vzorky, alebo si môžete
pripraviť „krv“ a potom prehodiť čísla na vzorkách rôznych skupín žiakov (napr. 1 skupina žiakov bude mať vzorku č. 1 AB,
ďalšia skupina žiakov bude mať výsledok AB v 3. vzorke a pod.). Ak vzorky „krvi“ v skupinách žiakov pomiešate, poznačte si
to a pri hodnotení sa pýtajte žiakov na reakciu vzorky s protilátkami pre frontálnu kontrolu výsledkov. Dôležité však je, aby
si všetci žiaci mohli odkontrolovať svoje výsledky a na konci presne vedeli, aký výsledok v podobe krvnej skupiny mali žiaci
zistiť.
Modelovanie určovania krvných skupín
Príprava vzoriek „krvi“:
Krvná skupina
A
B
AB
0

Príprava
Nízkotučné mlieko zafarbiť červeným potravinárskym farbivom.
Sirup Calcium chloratum (dostať kúpiť v lekárni) zafarbiť červeným potravinárskym farbivom.
Dôkladne zmiešať nízkotučné mlieko a Calcium chloratum v pomere 1:1, zafarbiť červeným
potravinárskym farbivom.
Destilovanú vodu uviesť do varu a naliať do nej malé množstvo želatíny rozpustenej vo vode. Po
vychladnutí zafarbiť červeným potravinárskym farbivom.

Príprava vzoriek „protilátok“:
Protilátky
Činidlo Anti – A
Činidlo Anti – B

Príprava
V 40 ml destilovanej vody rozpustiť 1 malú kávovú lyžičku kyseliny citrónovej.
V 40 ml destilovanej vody rozpustiť 1 malú kávovú lyžičku sódy na pranie.

Postup:
Podložné sklíčko je vhodné si označiť naľavo a napravo písmenami A a B kvapnúť dve kvapky zvolenej (pre žiaka neznámej)
vzorky.
Ku kvapke vzorky označenej písmenom A kvapnúť činidlo A anti – A, k druhej kvapke vzorky označenej písmenom B kvapnúť
anti – B.
Protilátka v činidle anti – A reaguje s antigénmi na povrchu červených krviniek skupiny A a AB. Protilátka v činidle anti – B
reaguje s antigénmi na povrchu červených krviniek skupiny B a AB. Vo všetkých prípadoch vznikne do 30 sekúnd k zrazenina.
Krv skupiny A nereaguje s protilátkami anti – B, krv skupiny B nereaguje s protilátkami anti – A, krv skupiny 0 nereaguje ani
s protilátkou anti –A, ani s protilátkou anti – B. V týchto prípadoch nedôjde k zrazenine.
Podľa toho, či došlo k reakcii testovanej vzorky a činidla anti – A, anti – B, oboch alebo žiadneho z nich, vieme určiť krvnú
skupinu vzorky.

Obr. 1: Modelovanie určovania krvných skupín

303 / 527

Poznámka:
1. „Krv“ sa môže skladovať v chladničke maximálne jeden deň.
2. Na prípravu činidiel aj krvi skupiny 0 používajte destilovanú vodu.
3. Pripravte si 20 ml z každej vzorky krvi a 40 ml každého činidla (anti-A a anti-B).
4. Kvapka krvi a kvapka činidla na sklíčku má byť približne rovnako veľká.

V YSVETLENIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky pozorovaní a vyvodiť závery.
Spolu so žiakmi vyhodnoťte výsledky bádania založeného na modelovaní určovania krvných skupín. Pýtajte sa žiakov na
odpoveď k Úlohe 1 a tiež na zdôvodnenie svojej odpovede:
Otázky:
V ktorej vzorke (vzorkách) sa nachádza krv vhodná pre darovanie dievčatku s krvnou skupinou B?
Ako ste to zistili? (Čo ste pozorovali?)
Spoločne si skontrolujte výsledky určovania krvných skupín ku každej vzorke.
Použite Obrázok 2 alebo vlastný podobný obrázok a vysvetlite žiakom rozdiely medzi povrchom membrány červených
krviniek krvnej skupiny A, B, AB a 0.
Veďte so žiakmi diskusiu o dôsledkoch prijatia nevhodnej krvnej skupiny vo vzťahu k protilátkam. Vysvetlenie prepojte
modelovaním určovania krvných skupín a získanými výsledkami.

s

Obr. 2: Antigény na erytrocytoch rôznych krvných skupín a protilátky v plazme
Zdroj: http://www.genetika-biologie.cz/krevni-skupiny

Poznámka:
Žiakom môžete povedať, že v lekárni sú dostupné testy na určovanie krvných skupín (Obr. 3). Bližšie informácie sú uvedené
v Prílohe. V portáli je k metodike priložený aj popis, princíp a postup komerčného testu, ktorý môžete žiakom v prípade
Vášho záujmu alebo záujmu žiakov ukázať.
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R OZPRACOVANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky o krvných skupinách stavovcov, vysvetliť pojmy antigén, aglutinín,
aglutinogén, vysvetliť rozdiel medzi krvnými skupinami človeka a živočíchmi.
Spolu so žiakmi doplňte ďalšie poznatky týkajúce sa krvných skupín stavovcov. Vysvetlite žiakom pojmy antigén, aglutinín,
aglutinogén. Spomeňte, že pri živočíchoch rozoznávame vo všeobecnosti viac krvných skupín ako u ľudí.
Žiakov oboznámime aj s faktom, že krvné skupiny sa počas života nemenia a sú dané geneticky. Diskutujte o význame
poznatkov dedičnosti krvných systémov u živočíchov.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Zhrnúť poznatky z vyučovacej hodiny.
Zadajte žiakom úlohu:
Úloha 2:
Spracuj poznatky týkajúce sa systému krvných skupín AB0 do tabuľky alebo schémy.
(Znázorni: povrch membrány červených krviniek, protilátky, vhodných darcov krvi aj príjemcov.)

Nechajte žiakom čas na to, aby si načrtli tabuľku alebo schému do zošitov. Vhodné je potom postupne vyvolávať žiakov, aby
načrtli na tabuľu tabuľku alebo schému a skontrolovali a upevnili si tak nadobudnuté vedomosti.
Poznámka:
Ak na vypracovanie a kontrolu úlohy nezostane čas, môžete učivo zopakovať frontálne formou diskusie a Úlohu 2 zadať
žiakom ako domácu úlohu.

Na záver vyučovacej hodiny rozdajte žiakom nástroj formatívneho hodnotenia Sumár vo vytlačenej verzii alebo ho
premietnite na tabuľu a žiaci napíšu svoje odpovede do zošitov. V prípade vytlačených lístkov ich však viete pozbierať
a vyhodnotiť porozumenie žiakov.
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Napíšte 5 – 7 riadkov o tom, čo ste dnes robili na vyučovacej hodine a čo ste sa naučili o krvných skupinách stavovcov.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Žiakom navrhnutá praktická aktivita veľmi napomáha porozumieť problematike krvných skupín. Podľa časových
možností môžete vytvoriť skupiny alebo pracovať frontálnou formou.

2.

Metodiku je možné využiť aj na 2 vyučovacích hodinách. V tomto prípade môžu žiaci aj sami pripraviť roztok pre
bádateľskú aktivitu.

3.

Žiaci pracovali s veľkým záujmom napriek tomu, ži by radi zistili vlastnú krvnú skupinu. Postup je však jednoduchý
pre realizáciu na školách a zároveň sa tak vyhnete citlivej téme pre niektorých žiakov, ktorí nemajú biologických
rodičov alebo otca.

A LTERNATÍVY METODIKY
Metodika je pri vhodnej úprave použiteľná ako praktické cvičenie. Pri tomto variante sa odporúča, aby žiaci pracovali
v menších skupinách, a to v dvojiciach alebo samostatne. Možné je zaradiť aj pozorovanie krvných buniek pod mikroskopom.

Z DROJE
Kimáková K.: Activity 7: Determining blood types. In Establish IBSE, Teaching & Learning Units: Disability, Eco-Biology, Blood
donation, Water in the Life of Man, Volume 3., 2014, ISBN: 978-1-873769-23-2, s. 82 – 85
http://www.genetika-biologie.cz/krevni-skupiny
https://www.kompavacz.cz/sk/test-krvnej-skupiny
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:

Test je dostupný v lekárňach a na internetových obchodoch.
Test krvnej skupiny je sada domáceho testu na zistenie Vašej krvnej skupiny v
systémoch ABO a Rh-D. Test umožňuje rýchlo a presne určiť presný typ krvnej skupiny
- A, B, AB, a 0.
(Zdroj: https://www.kompavacz.cz/sk/test-krvnej-skupiny)
Obr. 3: Príklad testu na určovanie krvných skupín.
Systém ABO
Osoba s krvnou skupinou A má na povrchu erytrocytov proteín nazvaný antigén A, osoba
s krvnou skupinou B má proteín nazvaný antigén B, osoba s krvnou skupinou AB má
antigén A i antigén B a osoba s krvnou skupinou 0 nemá antigén A ani antigén B. Krvná
plazma môže obsahovať jednu, oboje alebo žiadnu z protilátok Anti-A a Anti B.
Krvná skupina je určená geneticky. Antigény (látky, vyvolávajúce tvorbu protilátok) sú prítomné už od narodenia, zatiaľ
čo protilátky sa vyvíjajú v priebehu prvého roka života. Landsteinerovo zistenie vyvolalo rozsiahle skúmanie a bol
objavený veľký počet ďalších systémov krvných typov, medzi ktorými je najdôležitejší systém Rh objavený v roku 1940.
Ako test funguje?
V prvých troch kruhových políčkach na karte nájdete Anti-A, Anti-B a Anti-D.
Tieto protilátky spoja červené krvinky dohromady s odpovedajúcimi antigénmi do zhlukov nazývaných aglutináty.
Aglutinát je viditeľný obyčajným okom. Teda krv skupiny A – obsahujúca antigén A – bude aglutinovať v políčku Anti-A,
krv skupiny B bude aglutinovať v políčku Anti-B, krv skupiny AB bude aglutinovať v okienkach Anti-A a Anti-B, zatiaľ čo
krv skupiny 0 neaglutinuje ani v políčku anti-A ani v políčku anti-B.
Pre získanie správneho výsledku je zásadné, aby ste nemiešali obsah políčka do iného políčka.
Štvrtý krúžok obsahuje kontrolné činidlo. Normálne sa v tomto krúžku nevyskytne žiadny aglutinát. Ak sa vyskytne,
niečo sa v priebehu testu vykonalo zle a výsledok je neplatný. Môže to byť následok nesprávne testovacej procedúry
testu alebo spontánna aglutinácia červených krviniek (táto sa môže u niektorých ľudí ojedinele vyskytnúť).
Obsah sady:


1 hliníkový balíček „ID CARD“ obsahujúci testovaciu kartu



1 pipeta



4 tyčinky



2 sterilné lancety k odobratiu krvi



1 leukoplast



1 kus fólie



podrobný návod na použitie aj s obrázkami (príloha).

Nevhodné pre použitie hemofilikov alebo osobami, ktoré užívajú lieky na riedenie krvi (antikoagulanty).
Nízky počet osôb má na krvinkách slabé D antigény a aglutinát nemusí byť viditeľný. Tak slabé D antigény môžu s istotou
preukázať len špecializované laboratória. Vo výnimočných prípadoch sa môžu nešpecifikované aglutináty vytvoriť
v prítomnosti určitých proteínov. Ak je tomu tak, je aglutinát viditeľný tiež v kontrolných krúžkoch, čo znamená
neplatný výsledok. Musí sa vykonať nový test. Je možné, že vaša krvná skupina môže určiť iba špecializované centrum.
Nikdy nepoužívajte lancetu, ktorá už bola použitá. Uchovávajte mimo dosahu detí.
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S ME BUDÚCI ZÁCHRANÁRI (AK IDE O ŽIVOT A ZDRAVIE, IDE O VŠETKO)
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Meranie a hodnotenie vitálnych funkcií a prejavov
srdcovej činnosti
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Analyzovať a vysvetliť princíp vonkajších prejavov
srdcovej činnosti
 Poznať vitálne funkcie a spôsoby ich zisťovania
 Vedieť zistiť prítomnosť dychovej frekvencie
 Merať telesnú teplotu, tep, krvný tlak a EKG
 Analyzovať jednotlivé namerané hodnoty a porovnať ich
s normálnymi hodnotami pre telesnú teplotu, tep, krvný
tlak, EKG
 Vysvetliť dôvod zvýšenia telesnej teploty organizmu,
hroziace nebezpečenstvo horúčky pre človeka a poznať
spôsoby jej zníženia
 Poznať spôsoby prevencie a príznaky srdcovo-cievnych
ochorení

 Manipulovať s pomôckami
 Pozorovať/merať/zisťovať hodnoty premenných
 Zaznamenávať a interpretovať výsledky pozorovania
a merania
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

ISCED 3A / 3. ročník / 2 vyučovacie hodiny

Žiakom rozvíjané spôsobilosti

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Popísať stavbu srdca, princíp jeho činnosti a jeho funkciu
 Poznať vonkajšie prejavy srdcovej činnosti
 Poznať funkciu, hlavný význam a dôležitosť dýchacej sústavy

Riešený didaktický problém
Žiaci sa v rámci bežných vyučovacích hodín zameraných na získavanie základných vedomostí o téme učia o stavbe srdca,
jeho funkcii a prejavoch (srdcové ozvy, tep, EKG). Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú v súčasnosti najčastejšiu
príčinu úmrtí vo svete. Súčasťou štandardných postupov záchranárov pri výjazdoch je zisťovanie vitálnych funkcií (dych
– respiračná rýchlosť, tep, krvný tlak, telesná teplota). Je jedna vec poznať teoreticky a druhou - podstatnejšou, aby žiaci
ako v roliach napríklad súrodencov, kamarátov, účastníkov nehôd ale aj budúcich rodičov svojich vlastných detí vedeli
správne zareagovať, keď je potrebné situáciu zhodnotiť, podať prvú pomoc, prípadne do príchodu lekárov napríklad
odmerať telesnú teplotu, tep alebo krvný tlak. Cieľom metodiky je formou nastolenej problémovej situácie vžiť sa do rolí
záchranárov - prakticky zisťovať, merať, pochopiť a hodnotiť vitálne funkcie a prejavy srdcovej činnosti vlastnou
bádateľskou aktivitou. Úlohy metodiky sú zamerané aj na signalizáciu možných ochorení a aspekty prevencie srdcovocievnych ochorení. V alternatíve metodiky sa nachádzajú prakticky využiteľné informácie o Integrovanom záchrannom
systéme, podobne návrh simulácie rôznych nehodových situácií a postup pri ich nahlasovaní v prípade nevyhnutnej
potreby.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky






 Pracovný list pre dvojicu žiakov, Ťahák pre život –
Dobre vedieť pre každého žiaka (príloha)
 Počítač, dataprojektor, wifi
 biely plášť, fonendoskop, stopky, digitálny teplomer,
ortuťový a digitálny tlakomer, merací systém, senzor
na meranie EKG, kalkulačka
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Riadené bádanie
Práca s laboratórnym protokolom
Skupinová forma
Frontálna forma

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Diskusia, pozorovanie činností, laboratórny protokol so zisteniami a závermi úloh, formatívne hodnotenie.

Autor: RNDr. Lenka Škarbeková
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M ERANIE A

HODNOTENIE VITÁLNYCH FUNKCIÍ A PREJAVOV

SRDCOVEJ ČINNOSTI

Ú VOD
Metodika je navrhnutá ako praktické cvičenie na 2 vyučovacie hodiny.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 6 MIN .):
Zámer: nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich.
Opýtajte sa žiakov:
Boli ste už v situácii, keď ste vy alebo niekto vo vašom okolí potrebovali nevyhnutne rýchlu zdravotnú pomoc, prípadne
absolvovali ste preventívnu prehliadku prípadne predoperačné vyšetrenia?
Výskumná otázka:
Čo všetko patrí k základným rutinným vyšetreniam záchranárov/lekárov, čo musia zistiť?
Povedzte a požiadajte žiakov:
Už ako malí ste sa hrávali na lekárov - skúste aspoň niektoré úkony a činnosti zahrať pantomímou, bez slov a ostatní
spolužiaci budú hádať.
Opýtajte sa žiakov:
Ako by ste postupovali v situácii, ak by ste sa po hodine telesnej výchovy vrátili do triedy a našli by ste svojho spolužiaka
ležať na zemi? Čo ako prvé by ste urobili?
Očakávaná odpoveď : ako prvé by sme zistili, či je u neho prítomné dýchanie, ako základný predpoklad pre život.
Opýtajte sa žiakov:
Ako by ste to zistili?
Očakávaná odpoveď: Sledovaním pohybov hrudníka, priložením líca alebo zrkadielka k ústnemu otvoru alebo... mávajú pri
sebe mobilné telefóny – displej sa orosí, ak dotyčný dýcha.
Cieľom krátkej diskusie je vzbudiť zvedavosť, prehĺbiť záujem žiakov o tému a rozvíjať ich kritické uvažovanie.

S KÚMANIE ( CCA 24 MIN .):
Zámer: skúmať a zisťovať vitálne funkcie a prejavy srdcovej činnosti riadeným bádaním pomocou úloh pracovného listu s
laboratórnym protokolom.
Rozdeľte žiakov do dvojíc, rozdajte im pracovné listy a nechajte ich pracovať individuálne podľa formulovaných úloh
a postupov. Usmerňujte prácu v prípade požiadania žiakov a sledujte zručnosti žiakov pri meraniach, korigujte prípadné
nedostatky.
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Poznámka: Upozornite žiakov na to, že vzhľadom na materiálne vybavenie a dostupnosť pomôcok nemusia postupovať za
radom, že môžu pracovať na úlohách tak, ako budú mať zariadenie a materiálne pomôcky k dispozícii. V závislosti od
časových možností môže učiteľ úlohy vybrať alebo určiť minimálny ľubovoľný počet úloh, ktoré žiaci majú uskutočniť,
prípadne, úlohou 5. s určením EKG poveriť 1-2 dvojice žiakov, ktoré svoje výsledky a zistenia interpretujú ostatným žiakom.
Poznámky k vypracovanie úloh pracovného listu s laboratórnym protokolom
Poznámka k úlohe 3:
Príklad logicky správne formulovanej hypotézy:
Pri svalovej činnosti sa zvyšuje spotreba kyslíka a aj dychová frekvencia.
Žiakom môžete povedať, že záchranári, často pri urgentných zásahoch merajú tep za 20 sekúnd a túto hodnotu logicky
násobia tromi.
Úloha: Analyzujte vami získaný výsledok zdatnosti organizmu
a navrhnite, ako by bolo na základe hodnôt možné vo všeobecnosti
mieru zdatnosti zlepšiť:
Očakávaná odpoveď: z matematického hľadiska, čím bude hodnota
pf2 a pf3 nižšia, tým lepší výsledok indexu zdatnosti dosiahneme
a vieme to ovplyvniť pravidelným tréningom, nakoľko platí, že
u trénovaných ľudí sa tepová frekvencia pri záťaži veľmi nezvyšuje a
aj po nej sa veľmi rýchle vracia na východziu hodnotu .

Poznámka k úlohe 4:
Upozornite žiakov na princíp merania krvného tlaku tlakomerom Korotkovovu metódu, niekedy nazývanú aj ako posluchová,
ktorá je založená na počúvaní Korotkovových oziev. Pri nafúknutí manžety tlakomera, manžeta stlačí tepnu v ramene
a vytvorí tak umelú prekážku v krvnom prietoku. Potom tlak v manžete pomaly klesá, až krv tepnou začne znova prúdiť. To
sa prejavuje počuteľnými srdcovými odozvami vo fonendoskope. Len čo tlak na ramene poklesne natoľko, že tepna už nie je
nijak stlačená a obnoví sa v nej normálny prietok krvi, ozvy prestanú byť počuť. Tlak pri prvej počuteľnej ozve zodpovedá
hodnote systolického tlaku, tlak pri poslednej počuteľnej ozve hodnote tlaku diastolického.
Pri meraní krvného tlaku digitálnym tlakomerom je súčasťou získaných dát na displeji pod hodnotou tlaku aj počet tepov.

https://damskajazda.webnoviny.sk/meriate-si-tlak-spravne-zistili-sme-za-vas-najcastejsie-chyby/thinkstockphotos-186284435/

Upozornite žiakov, že príčinou častých ranných stavov nevoľnosti, ale aj odpadnutí v ich veku je často spojený s poklesom
krvného tlaku ako aj glykémie, pretože neraňajkujú a dostatočne nedopĺňajú deficit tekutín.
Poznámka k úlohe 5:
Vzhľadom na náročnosť vyhodnotenia EKG sú súčasťou prílohy v závere metodiky príklady rôznych typov EKG a naznačený
základ analýzy získaných dát na elektrokardiograme.

310 / 527

V YSVETLENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Porovnať si vzájomne zistené a namerané údaje a hodnoty tepu, krvného tlaku, prípadne EKG a interpretovať s ich
normálnymi hodnotami. Požiadajte žiakov, aby si niekde poznačili ak majú prípadné otázky, neodpovedajte však, je veľmi
pravdepodobné, že sa k odpovediam ešte dopracujú v ďalšej časti.

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: rozšíriť poznatky žiakov o prakticky využiteľné informácie k problematike štúdiom pripraveného textu
Rozdajte všetkým žiakom Ťahák pre život – Dobre vedieť  a nechajte ich predložené informácie čítať (môžu do neho
podčiarkovať alebo si označovať) po dobu 5 minút. Po ich uplynutí spoločným brainstormingom na tabuľu zhrňte
naštudované informácie a zapamätané postrehy z ťaháka. Text ťaháka si žiaci nalepia do zošita.

H ODNOTENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Prehĺbiť a prepojiť získané vedomosti žiakov.
Žiaci v závere VH vyplnia lístok pri odchode v pracovnom liste s laboratórnym protokolom.
Žiaci diskutujú s cieľom zodpovedať na nezodpovedané podnetné otázky k téme a realizovaným aktivitám.
Napíš na základe výučby z vyučovacej hodiny:
3 Veci, ktoré som sa dnes naučil.

2 Veci, ktoré boli zaujímavé.

1 Otázku, ktorú stále mám.

A LTERNATÍVY METODIKY
Námet na hru simulovania situácie v skupinách: Na kartičky napíšte niekoľko situácií napr. otvorená zlomenina
predkolenia kamaráta v lese, popálenina ruky olejom pri vyprážaní rezňov, úlomok skla v ruke na futbalovom ihrisku,
kamarát v bezvedomí na zemi pred panelákom. Úlohou skupín žiakov bude po dobu 5 minút pripraviť a následne pred
ostatnými skupinami zinscenovať celý scenár rozhovoru – na aké číslo by telefonovali a ako presne by postupovali pri
telefonovaní.
Skupiny žiakov nehodnoťte. Až po zrealizovaní všetkých situácií nechajte skupiny žiakov diskutovať, čo bolo podľa nich
správne a čo nie. Dbajte na to, aby sa snažili vyzdvihnúť a oceniť pozitíva, nie zameriavať sa na hľadanie chýb, čo v bežnom
živote robíme veľmi často.
112 – Integrovaný záchranný systém (hasiči, lekárska služba a polícia)
Zdôraznite žiakom hlavne zásadné detaily ako je predstavenie sa celým menom, opis presného miesta, počtu ľudí, opis
ich zdravotného stavu.... Je veľmi dôležité aj to, že nikdy volajúci neskladá telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky
informácie, ktoré potrebuje. Ak je to možné, je potrebné zostať krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.
Pomôcka pre opis miesta, kde treba poslať pomoc:
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V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla - červené aj
čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) a pod.



Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická
budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.

Ak by žiakov zaujímalo, prečo práve 112, tu je logické vysvetlenie tejto voľby:
Voľba čísel 1-1-2 je jednoduchšia v obtiažnych situáciách, napríklad v tme alebo v miestnosti plnej dymu. Ďalšou výhodou
je, že číslo 112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe, čím sa nielen približujeme vyspelým krajinám Európy, ale
zároveň vychádzame v ústrety cudzincom na Slovensku, ktorí si už nemusia v núdzi zisťovať staršie čísla tiesňového volania.
(Zdroj: http://www.izs.estranky.sk/clanky/tiesnove-cislo-112/)
Poznámka:
Zneužitie linky 112
Zneužitie linky 112 sa trestá finančnou pokutou až do výšky 1659 €, v prípade šírenia poplašnej správy hrozí trest odňatia
slobody na 1 až 5 rokov. Na Slovensku je až 90% všetkých hovorov na linku 112 neoprávnených. To má za následok preťaženie
liniek a operátorov, čím klesá šanca na záchranu života pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Súčasné národné čísla
tiesňového volania 150 (Hasiči), 155 (Zdravotná služba) a 158 (Polícia) zostávajú naďalej v platnosti. Horská záchranná služba
pre prípad potreby (18 300).

Z DROJE
Manuál k Vernier LabQuest sonde na meranie krvného tlaku
http://deosum.com/Articles/174-smajlik-posel-lasky-svetla-a-zdravi.aspx
https://www.krvny-tlak.sk/encyklopedia-krvneho-tlaku/hodnoty-krvneho-tlaku
http://www.unipo.sk/public/media/17246/Meranie%20a%20z%C3%A1znam%20fyziologick%C3%A9%20funkci%C3%AD.pdf
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/12668-od-zvysenej-teploty-k-horucke/
https://dia.hnonline.sk/zdravie/581582-co-sposobuje-horucku
http://www.choredieta.sk/index.php/neurologicke-ochorenia/febrilne-krce
http://www.cardio.sk/ochorenia/srdce/srdcove-zlyhavanie
https://magazin.centrum.sk/spektrum/extremne-limity-vasho-tela-poznate-ich/679403.html
https://najmama.aktuality.sk/clanok/233044/aky-je-idealny-krvny-tlak-cesta-k-nemu-zarubana/
http://www.izs.estranky.sk/clanky/tiesnove-cislo-112/
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P RÍLOHA
Príklady rôznych typov záznamov EKG a ich analýzy

Zdroj:
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anatomia_cievy_diagnoza_faktory_koronarna
_choroba_lieky_ochorenie_operacia_prevencia_rizikove_srdcove_tepny_stadia_strava_vencove_page3&RelaySt
ate=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FSrdce%2
52C0%252C0%252C0%252Csrdce%252C25%252C1%252Ctn%252C1.html&1

Vývoj EKG pri infarkte myokardu
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Východzí fyziologický stav
Superakútne štádium
Akútne štádium
Subakútne štádium
Vývoj patologického Q-kmitu
Chronické štádium

http://www.med.muni.cz/patfyz/practic/prezentace/PopisEKG_cz.pdf
predsiene komory
Normálne EKG

Zdroj: http://inovacie.aifp.sk/inovacia/fibrilacia-predsieni-inovacie-v-diagnostike-a-liecbe-najcastejsej-srdcovej-arytmie/
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Č O PREZRÁDZA MOČ ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Biológia človeka a zdravý životný štýl/laboratórne
cvičenia z biológie človeka
ISCED 3 / 2. – 4. ročník gymnázia
Vylučovanie a močová sústava cicavcov (človeka)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Popísať súvislosti medzi tráviacou, dýchacou,
obehovou a vylučovacou sústavou
 Vysvetliť tvorbu moču cicavcov
 Popísať stavbu nefrónu

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Popísať stavbu tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej sústavy človeka (cicavcov)
 Vysvetliť funkciu jednotlivých častí orgánových sústav človeka
 Vysvetliť proces trávenia, dýchania, transportu látok krvou a vylučovania
Riešený didaktický problém
Žiaci stredných škôl preberajú tému po získaní základných poznatkov o tráviacej, dýchacej, obehovej
a vylučovacej sústavy na základnej škole. Učivo láka na podrobné opakovanie, napr. anatómie jednotlivých
sústav. Hlavným cieľom však je, aby žiaci chápali ľudský organizmus komplexne a rozumeli súvislostiam vo
fungovaní jednotlivých orgánových sústav. Túto skutočnosť odzrkadľuje aj štátny vzdelávací program a mala
by byť zohľadnená aj pri overovaní poznatkov a zručností žiakov na ďalšej hodine.
Žiaci stredných škôl si môžu učivo zopakovať pomocou učebnice. Vyučovacia hodina by však mala byť
zameraná na prehĺbenie už získaných poznatkov, pochopenie vzťahov a súvislostí medzi sústavami človeka,
a preto je z časového hľadiska dôležité zameranie na podstatu vzhľadom k cieľom vyučovacej hodiny.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Riadené bádanie
 Počítač, projektor, wifi
 Skupinová forma (práca v dvojiciach)
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón)
s nainštalovanou aplikáciou na analýzu vzoriek
„moču“
 Vzorky „moču“ v skúmavkách (bylinný čaj, voda
s červeným farbivom/cviklou, jablkový džús,
čierny čaj s múkou)
 Pracovné listy (príloha)
 Kartičky k aplikácii (nepovinné, príloha)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov





Predikčná karta,
pozorovanie činnosti žiakov,
riešenia úloh v pracovnom liste,
vyplnený minútový lístok.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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V YLUČOVANIE , MOČOVÁ SÚSTAVA ( CICAVCE )
Ú VOD
Vypracovaná metodika, využívajúca rámec 5E, rozvíja okrem bádateľských zručností a spôsobilostí aj zdravotnú gramotnosť,
motivuje žiakov k záujmu a starostlivosti o vlastné zdravie. Metodický postup predstavuje rôzne varianty a prístupy, ktoré
je pri vyučovaní danej témy možné využiť, a to buď jednotlivo, alebo varianty navzájom kombinovať a dopĺňať. Aktivity je
možné využiť pri vyučovaní vylučovacej a močovej sústavy človeka, alebo živočíchov – stavovcov. V prípade výučby
vylučovacej sústavy ďalších skupín živočíchov je možné postup upraviť, skrátiť a doplniť o špecifiká u ostatných skupín.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením otázky, ktorá súvisí s bežným životom a ich vlastným zdravím.
Žiaci už majú poznatky o transporte látok. Vedia, že prenos látok medzi krvou a tkanivami zabezpečuje tkanivový mok, z
ktorého sa tvorí miazga podieľajúca sa aj na obranných mechanizmoch. Odpadové látky sa opäť dostávajú do krvi a
dostávajú sa do vylučovacích orgánov.
Taktiež vedia, že keď chodia k lekárovi, predmetom preventívnych prehliadok je aj analýza vzorky moču. Vyšetrenie vzorky
moču môže veľa prezradiť o zdravotnom stave pacienta. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že aj vizuálne vyhodnotenie
moču mimo laboratória v nemocnici môže mať svoj diagnostický význam a veľa napovedať. Analýza vzorky moču má preto
veľký význam v súvislosti so starostlivosťou o vlastné zdravie.
(Samozrejme, pre diagnózu je potrebné odborné vyšetrenie a aj chemická a mikroskopická analýza).

Motivačná otázka:
Ak sme chorí a ideme k lekárovi, tak sa nám stáva, že si od nás vyžiada vzorku moču. Na čo mu slúži naša vzorka?
Vieme zo vzorky moču zistiť zdravotný stav? Svoje tvrdenie zdôvodnite.
Žiaci na základe vlastných skúseností a tiež aj teoretických poznatkov o danej téme vedia, že moč sa využíva na analýzu
zdravotného stavu pacienta. Možno však nebudú vedieť, aké parametre sa analyzujú a čo je možné takouto analýzou zistiť.
Pokračujte výskumnou otázkou:

Výskumná otázka:
Čo je možné zistiť zo vzorky moču?
Žiaci nech si svoje hypotézy zapíšu do pracovných listov (príloha), vytlačenej predikčnej karty alebo do zošitov.
Predikčná karta obsahuje aj ďalšie otázky a úlohy v pracovnom liste. Ak si zvolíte predikčnú kartu, pracovné listy
nepoužívajte.
V ďalšej časti žiaci získajú odpoveď na výskumnú otázku vlastným bádaním.
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Predikčná karta
Meno:

Trieda:

Dátum:

Výskumná otázka: Čo je možné zistiť zo vzorky moču?
Hypotéza:
Popíš vzorku/y moču (farba prehľadnosť, hustota, zápach):

Napíš, čo si zistil z pozorovanej vzorky:

č. 1:

č. 1:

č. 2:

č. 2:

č. 3:

č. 3:

č. 4:

č. 4:

Zistil si ešte niečo?

Čo nové si si uvedomil vo vzťahu k starostlivosti o vlastné zdravie?

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Získať odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním žiakov.
Rozdeľte žiakov podľa ich počtu do skupín (podľa počtu smartfónov). Odporúčaná je samostatná práca alebo práca vo
dvojiciach, vytvorte však minimálne 4 pracovné skupiny žiakov. Pre každú skupinu pripravte do skúmavky (alebo kadičky či
inej vhodnej nádoby) inú, umelo vytvorenú vzorku „moču“:
 bylinný čaj – „moč“ zdravého pacienta,
 voda s červeným farbivom/alebo zafarbená cviklou či červeným sirupom – prítomnosť krvi v moči,
 jablkový džús – sladkastý zápach poukazujúci na cukrovku,
 čierny čaj s múkou – zákal indikujúci zápal,
 vlastné nápady.
Ak skupiny neanalyzujú všetky vzorky, upravte si predikčnú kartu. Vhodnejšie však je, aby si žiaci doplnili informácie (aspoň
stručne) aj o vzorkách spolužiakov. Ak to uznáte za vhodné, môže každá skupina analyzovať aj viac vzoriek, prípadne všetky.
Žiakom v skupine sprístupnite pracovné listy (príloha, Variant 1 a 2) a ďalšie pomôcky podľa zvoleného variantu práce
(tablety/smartfóny s nainštalovanou aplikáciou, pomocné kartičky s prekladom výsledkov, obrazovú prílohu s farebnou
škálou a vzorky „moču“ a pod.
Povedzte im, aby si zapísali aj hypotézu na výskumnú otázku. Pre žiakov môže byť formulácia hypotézy náročná, ale postupne
sa to naučia. Povedzte im, nech si zapíšu, čo si myslia, aký je ich predpoklad, aj keď nepoznajú správnu odpoveď a nech svoju
odpoveď aj zdôvodnia – napíšu, prečo si to myslia.
Žiakov informujte o čase, ktorý majú na jednotlivé úlohy vrátane zápisu do pracovných listov (odporúčaný čas je 10 minút).
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Úlohou žiakov je pri každom variante:


Sledovať vizuálne vlastnosti „moču“ – farbu, konzistenciu (hustotu), prehľadnosť a zápach.
(Každý žiak si samostatne popíše vzorku „moču“ pridelenú jemu alebo skupine.)



Skúmať vzorku podľa postupu opísaného v danom variante.



Výsledky zapísať do pracovného listu.

Môžete si vybrať zo 4 variantov práce:
1. Variant 1: Práca s aplikáciou v mobile alebo na tablete
Použite pracovný list – variant 1.
Môžete využiť rôzne aplikácie, prípadne ich kombinovať. Ak link na aplikáciu nebude po čase aktívny, pokúste sa
aplikáciu vyhľadať cez prehliadač Google podľa názvu a loga aplikácie. Časom môžu byť dostupné aj iné vhodné
aplikácie, keďže sa neustále vyvíjajú nové.
Príklady mobilných aplikácií pre analýzu vzorky moču:
Aplikácia: Analisi delle urine
Link: https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine

Aplikácia: Urinanalysis Made simple TM
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=place.where.qc&gl=SK

Aplikácia: AssayMe - urine monitoring wellness&health at home
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assayme

2.
3.

Variant 2: Práca s obrazovou prílohou (farebnou škálou pre vzorky moču), prípadne môžete využiť aj popis vzoriek
z kartičiek (príloha). V tomto prípade použite pracovný list – variant 2.
Variant 3: Kombinácia variantov (prístupov) v triede – zvoľte, či budú všetci žiaci pracovať s aplikáciou aj
obrazovými prílohami, alebo si tieto varianty žiaci rozdelia, časť žiakov bude využívať aplikáciu, zvyšok bude
analyzovať vzorky použitím škály možných farieb moču.

Variant 1:
Aplikácia: Analisi delle urine
Link: https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine

Úlohou žiakov je pomocou aplikácie zhotoviť fotografiu a na základe podobnosti farieb vybrať tú, ktorá zodpovedá ich
vzorke.
o

Je dobré, ak žiaci už majú aplikáciu stiahnutú v mobile, alebo v tablete ešte pred hodinou. Aplikáciu je
možné stiahnuť zo stránky: https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine.
(Pozor: Môže sa však stať, že zabezpečenia v mobile vám neumožnia stiahnuť aplikáciu. V tom prípade
upravte nastavenia telefónu alebo tabletu, alebo zvoľte alternatívu – prácu s aplikáciou nahradíte
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o

o

farebnými škálami, ktoré sú v samostatnej prílohe, prípadne vlastnými obrázkami. Dôležité je preto
vyskúšať možnosť inštalácie aplikácie do zvoleného zariadenia a ak je to možné nainštalovať aplikáciu pred
vyučovaním.
Pri práci s aplikáciou použijú žiaci funkciu „Scan urine“ (skenuj moč). Upozornite žiakov, aby vzorku moču
odfotografovali voči bielemu pozadu, kedy je najlepšie pozorovať farbu danej vzorky. Po odfotení vzorke
priradia jej farbu podľa farebnej škály, ktorá sa nachádza v aplikácii:
Žiaci zvolia farbu (odtieň), ktorá sa najviac podobá farbe na ich fotografii skúmanej vzorky. Z tohto kroku
si žiaci vytvoria snímok obrazovky obsahujúcej farebnú škálu a môžu vám ho odoslať na email alebo uložia
do zdieľaného úložiska (nepovinné, nie je zahrnuté v pracovnom liste). Žiaci môžu dopisovať do
pracovného listu aj v elektronickej forme a vložiť doň obrázok, prípadne nalepiť obrázok do vytlačených
pracovných listov, ak majú možnosť. Po voľbe farby sa žiakom zobrazí výsledok. Následne žiaci podľa
popisu v aplikácii a za pomoci podporných materiálov (kartičky v prílohe) zistia, čo prezrádza ich vzorka
„moču“. Každá farba má svoj vlastný popis výsledku. V kartičkách majú vytvorené dvojice – význam
v cudzom jazyku a jeho význam (preklad) v slovenčine. Ten obsahuje stručný opis vzorky. Tento výsledok
majú žiaci zhrnúť a zhodnotiť. Ak majú žiaci chybný výsledok, chyba sa vyskytuje najčastejšie práve
v tomto bode, kedy žiaci nesprávne priradia farbu vzorke.

Obr. 1 Farebná škála aplikácie pre priradenie farby odfotenej vzorky,
screenshot zo stránky https://apkpure.com/analisi-delle-urine/com.giuseppe_nania.analisi_urine, A. Mišianiková,

Aplikácia: Urinanalysis Made simple TM
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=place.where.qc&gl=SK
Žiaci analyzujú vzorku pomocou práce s aplikáciou.
Daná aplikácia poskytuje informácie o zdravotnom stave na základe rôznych parametrov analyzovanej vzorky moču, a to na
základe vizuálnej stránky vzorky, chemických vlastností a mikroskopických vlastností.
Aplikácia je síce v angličtine, ale je intuitívna a žiaci by nemali mať problém s prekladom základných charakteristík.
Analyzovať vzorky „moču“ môžu žiaci na základe fyzikálnych vlastností vzorky (Physical Appearance of Urine) – napr. na
základe sfarbenia. Môžu si naštudovať, čo je možné zistiť aj z ďalších typov analýzy moču.
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Obr. 2: Prostredie aplikácie Urinanalysis Made simple TM,
screenshot zo stránky https://play.google.com/store/apps/details?id=place.where.qc&gl=SK

Aplikácia: AssayMe - urine monitoring wellness&health at home
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assayme
Aplikácia umožňuje monitoring zdravia a interpretáciu výsledkov testovania vzoriek moču pomocou stripov, predovšetkým
kombináciu abnormálnych indikátorov za približne 2 minúty. Ponúka rady pre zlepšenie zdravotného stavu, umožňuje
predchádzať patologickým zmenám včasným detegovaním zmien moču.
Pri práci s touto aplikáciou je vhodné používať stripy – prúžky na analýzu moču. Aplikáciou je možné prúžok odfotiť
a následne interpretovať výsledok. Aplikácia je v angličtine. Žiaci si môžu aspoň všimnúť, čo je možné určiť zo vzorky moču
testovacími prúžkami. Môžete im tiež sprostredkovať niektoré z nižšie uvedených informácií.
Monitoring pomáha:
Zabrániť potenciálnym zdravotným problémom
Aktívne monitorovať chronické podmienky
Interpretovať výsledky
Test pomocou prúžku (stripu) dokáže určiť:
Prítomnosť glukózy v moči (príznak glykozúrie), obvykle indikuje prítomnosť abnormálne vysokej hladiny glukózy v krvi. Pre
pacientov s diabetom (cukrovkou) sa prítomnosť glukózy v moči obvykle spája s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou
vo vzťahu k ich ochoreniu.
Koncentráciu ketónov v moči ako hlavný indikátor diabetickej ketoacidózy alebo DKA, život ohrozujúcej komplikácie
diabetu. Kombinácia vysokých hladín glukózy a ketónov spôsobuje, že krv je priveľmi kyslá, čo môže pozmeniť normálne
fungovanie vnútorných orgánov, ako sú pečeň a obličky. Vyžaduje si to preto adekvátnu, promptnú starostlivosť.
Preeklamsia je prítomná iba počas tehotenstva a v období po pôrode. Neskoršia fáza tehotenstva (po 20 týždni) bude
v tomto prípade vyžadovať testovanie moču z hľadiska proteinúrie – vyžaduje sa meranie proteínov v moči.
Testovanie moču z hľadiska infekcie je zamerané na leukocyty a nitritové parametre v moči, ktoré sa pri infekcii vyskytujú
vo vysokých hladinách.
Meranie koncentrácie ketónov v moči môže pomôcť ľuďom, ktorí držia ketogenickú diétu, lepšie riadiť proces straty váhy.
Ketóza je jedna z úspešných diét, kedy sa telo dostáva do metabolického stavu, kedy spaľuje tuk namiesto uhľovodíkov.
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Stripy pre testovanie moču zahŕňajú analýzu leukocytov, nitritov, urobilinogénu, proteínu, pH, prítomnosti krvi, špecifickej
hmotnosťti, ketónov, bilirubínu a glukózy, ktoré sú dôležitými indikátormi zdravia.

Variant 2:
Úlohou žiakov je:
1. pomocou farebnej škály možnej farby moču analyzovať danú vzorku. Žiaci môžu využívať aj popis vzoriek (kartičky
k aplikácii a pod.), nielen obrazové prílohy.
2. Vyhodnotiť výsledok a pomocou zistených informácií určiť, či ide o vzorku zdravého pacienta, alebo má vzorka
príznaky určitého ochorenia. Zapísať záver do pracovného listu. Žiaci by mali diskutovať, ak nepracujú so všetkými
vzorkami kvôli času. Z diskusie so spolužiakmi nech si do pracovného listu zapíšu aj odpoveď na otázku, čo je možné
zistiť zo vzorky moču.

Žiakom dajte inštrukcie k písaniu krátkeho záveru z pozorovania, ktorý si následne samostatne napíšu. V závere majú žiaci
zhodnotiť potvrdenie/nepotvrdenie hypotézy na otázku, čo je možné zistiť z analýzy vzorky moču. Po dopísaní nech vám
žiaci odovzdajú vyplnené pracovné listy, alebo si ich sami vyhodnocujú na základe spoločnej diskusie.
Poznámka:
Počas aktivity žiakov je priestor na sledovanie ich práce. Je vhodné si vopred vybrať, čo chcete pozorovať a hodnotiť, a tiež
si určiť aj kritériá hodnotenia aktivity žiakov a ich výstupov. Hodnotenie má v tomto prípade význam pre posúdenie
porozumenia žiakov princípom analýzy vzorky „moču“.

V YSVETLENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Zhodnotiť, spoločne vyriešiť a vysvetliť úlohy ohľadom analýzy vzorky „moču“.
Na začiatku vyhodnoťte hypotézu spolu s pomôckami. Špeciálnym bodom pri hodnotení tejto aktivity je popis vzorky moču.
Farba: svetlá, žltá, červená, ružová, tmavá. Priehľadnosť: priehľadný alebo nepriehľadný (zakalený). Konzistencia: hustý
alebo riedky. Zápach: bez zápachu alebo so zápachom (napr. sladký). Je dôležité, aby žiak priradil svojej vzorke správny
popis. V ďalšej úlohe sledujte, ako žiak vyhodnotil svoje výsledky podľa výsledkov na kartičke. Na záver si pozrite formuláciu
záveru. Pri tomto závere je potrebné si všimnúť, či žiak naozaj zhrnul do záveru všetky možné príčiny. V prípade červenej
farby či zhodnotil prítomnosť krvi ale aj príjem potravín zafarbených do červena ako sú mrkva, cvikla, rebarbora. V prípade
sladkého zápachu či zhodnotil vysoký obsah cukru v moči, v prípade zakaleného moču hustotu a množstvo prijatých tekutín,
prípadne prítomnosť rôznych baktérií v moči.
Poznámka:
Ak ste doteraz nevyužívali analýzu vzoriek moču pomocou testovacích prúžkov alebo pH papierikov a máte ich k dispozícii,
môžete ich žiakom ukázať. Vysvetlite žiakom, aké pH moču je optimálne. Môžete im sprístupniť niektoré informácie popísané
pri aplikácii AssayMe - urine monitoring wellness&health at home.

R OZPRACOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Rozšíriť vedomosti žiakov o ďalšie poznatky týkajúce sa vylučovacej sústavy.
Doplňte žiakom ďalšie informácie k danej téme. Môžete použiť výklad, prezentáciu, video a pod.

320 / 527

Zamerajte sa na: význam močovej sústavy pre cicavcov (človeka), orgány močovej sústavy (obličky, močovody, močový
mechúr, močová rúra), odpadové látky, stavba obličky až po popis stavby obličkového telieska.
Pomôcky pre ilustráciu:
Video znázorňujúce glomerulárnu filtráciu 3D (dĺžka videa: 2:14 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=j9qZwRooBXc
Aplikácia s 3D zobrazením vylučovacej sústavy človeka a stavbou obličky.
Aplikácia: My Urinary System
Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visual3dscience.UrinarySystem&hl=en_US&gl=US
Aplikácia je voľne dostupné, 3D digitálne modely je možné otáčať a priblížiť.

H ODNOTENIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Zopakovať a prehĺbiť poznatky o anatómii obličky a obličkového telieska, a zároveň prepojiť vedomosti žiakov
o vzájomných vzťahoch medzi tráviacou, dýchacou, obehovou a vylučovacou sústavou.
Zadajte žiakom úlohu 1 a 2. Žiaci si zapíšu riešenia do zošitov, prípadne využite nástroj formatívneho hodnotenia – minútový
lístok s týmito úlohami. Minútové lístky môžete pozbierať kvôli spätnej väzbe pre vyhodnotenie miery porozumenia žiakov,
prípadne diskutujte so žiakmi a aj načrtnite schému popisujú vzťahy medzi sústavami na tabuľu, aby si žiaci mohli
skontrolovať riešenie.
Úloha 1:
Schematicky nakresli a popíš tvorbu moču.
Úloha 2:
Načrtni schému, ktorá popisuje vzťahy medzi tráviacou, dýchacou, obehovou a vylučovacou sústavou.
(Použi šípky, rôzne farby a pod.)

Minútový lístok
Meno:

Trieda:

Dátum:

Schematicky nakresli a popíš tvorbu moču.

Načrtni schému, ktorá opisuje vzťahy medzi tráviacou,
dýchacou, obehovou a vylučovacou sústavou.

(Použi šípky, rôzne sfarbenia a pod.)
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Vyzvite jedného žiaka, ktorý schému nakreslí na tabuľu. Zapájajte celú triedu a smerujte žiakov k tomu, aby do nákresu čo
najjednoduchšie zakreslili všetky dôležité a preberané poznatky.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Inštaláciu aplikácie na mobil alebo tablet je nutné vopred vyskúšať a ak to umožnia nastavenia zariadenia aj
nainštalovať, a to ešte pred vyučovacou hodinou. Žiaci si môžu aplikáciu nainštalovať sami doma. Pripravte si však
aj alternatívu – obrazové farebné škály alebo slovný popis, čo znamená farba vzorky moču.

2.

Žiakom sa práca s aplikáciami páčila, podnietila ich k ďalším otázkam.

3.

Metodika je vhodná aj na výučbu formou videokonferencie.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je rozšírenie časovej dotácie na 2 vyučovacie hodiny, čo umožní kombinovať postupy opísané v metodike.
Možné je tiež využiť refraktometer, ktorý je určený na analýzu moču.
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6. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assayme
7. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visual3dscience.UrinarySystem&hl=en_US&gl=US
8. https://www.youtube.com/watch?v=j9qZwRooBXc
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P REČO NEMÁ ŠOFÉR ZA JAZDY TELEFONOVAŤ ?
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy - Vyššia
ISCED 3 / 3. ročník
nervová činnosť
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Na základe vlastných experimentov vysvetliť
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
princíp fungovania reflexného oblúka a rýchlosť
 Naplánovať postup
prenosu nervových vzruchov
 Pozorovať/merať
 Uvedomiť si limity mozgovej činnosti pri
 Realizovať výpočty počas merania
multitaskingu
 Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať základné časti nervovej sústavy
 Poznať teóriu o šírení nervového vzruchu, reflexoch a reflexnom oblúku
Riešený didaktický problém
Rýchlosť šírenia nervového vzruchu si žiaci nevedia dobre predstaviť. Pri klasických pokusoch s kladivkom (patelárny
reflex a pod.) sa zdá, že reflex prebehne okamžite. Pár desatín sekundy, ktoré uplynú medzi úderom kladivka a pohybom
nohy žiaci nepostrehnú a neuvedomia si zdržanie medzi podnetom a reakciou.
Druhým rozšíreným problémom je predstava o schopnosti mozgu vykonávať viacero činností naraz (multitasking). Toto
funguje do určitej miery pri nižšej nervovej činnosti (podvedomé vykonávanie nepodmienených reflexov zachovávajúcich
život). Avšak pri činnostiach vyžadujúcich sústredenú pozornosť nie je mozog schopný multitaskingu a musí prepínať
medzi jednotlivými činnosťami, čo zapríčiňuje spomalenie prebiehajúcich činností (reflexov).

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Riadené bádanie
 Skupinová forma (dvojice žiakov)

Podľa zvoleného variantu:
Variant 1 (analógový):
 Rovné pravítko (30 alebo viac cm) do každej dvojice
 Tabuľka na zaznamenávanie výsledkov pre každého
žiaka
Variant 2 (digitálny):
 Digitálne stopky
 Kúsok papiera alebo samolepka na prekrytie displeja
 Excel pre zaznamenávanie výsledkov a následné
výpočty
Variant 3 (digitálny):
 počítač (notebook, tablet, príp. mobilný telefón)
s pripojením na internet do každej dvojice
 software na meranie rýchlosti reflexov (Odporúčania
sú na konci metodiky)
 Excel pre zaznamenávanie výsledkov a následné
výpočty
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Tabuľky s meraniami, Pozorovanie činností, žiacke závery a analýzy meraní.

Autor: Mgr. Radovan Malina, PhD.
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N ERVOVÁ SÚSTAVA
Ú VOD
Aktivita nadväzuje na základné poznatky o nervovej sústave.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Hlavným zámerom úvodnej časti je nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich.
Povedzte:
Nervové vzruchy sa šíria prostredníctvom nervov od zmyslových orgánov cez miechu a mozog k výkonným orgánom
(zvyčajne svalom). Túto dráhu voláme reflexný oblúk. Toto by už žiaci mali vedieť.
Pýtajte sa:
Ako rýchlo prejde nervový vzruch po tejto dráhe?
Niektorí žiaci už možno majú nejaké informácie o rýchlosti nervového vzruchu či reakčnom čase. Môžu uviesť nejaké číselné
hodnoty o rýchlosti (120 m/s, 430 km/h) alebo reakčnom čase (desatiny sekundy) a pod. Niektorých môže napadnúť, že to
závisí od dráhy, ktorú musí nervový vzruch prejsť.
Položte žiakom výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Je rozdiel medzi mužmi a ženami?

Žiaci môžu mať rôzne názory a diskutovať.
Podporte diskusiu:
Hovorí sa, že ženy zvládajú robiť viac vecí naraz a muži to nedokážu. Myslíte si, že je to pravda?
Žiakov nechajte chvíľu diskutovať a potom sa spýtajte:
Mohli by sme to nejakým spôsobom zistiť? Skúste niečo navrhnúť.
Poznámka:
Cieľom diskusie je vzbudiť zvedavosť, prehĺbiť záujem žiakov o tému a rozvíjať ich kritické uvažovanie. Žiaci zrejme navrhnú,
že na vyriešenie otázky potrebujú urobiť experiment – teda porovnať vzorky mužov a žien. Usmerníme ich podľa nami
zvoleného variantu a pripravených pomôcok.
Základnou otázkou tak je síce zistiť rozdiel medzi mužmi a ženami v ich reakčných časoch pri rôznych situáciách, avšak
samotné navodené situácie majú aj výchovno-vzdelávací potenciál a objasňujú, prečo nie je vhodné telefonovať počas
šoférovania.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Žiaci majú uskutočniť experiment s cieľom zodpovedať výskumnú otázku. Možností je viac.
Nasledujúci postup závisí od vybavenia školy a výberu učiteľa.

324 / 527

Variant 1 (analógový): Experiment bez využitia počítačovej techniky
Variant 2 (digitálny): meranie s využitím digitálnych stopiek na mobile (tablete)
Variant 3 (digitálny): meranie s využitím počítača pripojeného na internet
Variant 1 (analógový): Experiment bez využitia počítačovej techniky
Chytanie pravítka
1. Príprava a získanie referenčných hodnôt
Jeden žiak (pomocník pri experimente) drží visiace pravítko a v nejakom (nečakanom) okamihu ho pustí. Druhý žiak
(testovaný) je pripravený a snaží sa pravítko čím skôr chytiť. Aby bol experiment čo najobjektívnejší a prebiehal vždy za
rovnakých podmienok bude pomocník púšťať pravítko tesne popri okraji lavice, pričom „nulu“ vždy zarovná s vrchnou
hranou lavice a pravítko drží dvomi prstami (palcom a ukazovákom) na opačnom konci. Pravítko pustí iba otvorením prstov
tak, aby voľne padalo popri okraji lavice. Nesnaží sa pád pravítka nijako urýchliť, ani ho nehádže! Nerobí žiadne klamlivé
pohyby!
Testovaný žiak si položí ruku, ktorou bude chytať pravítko na okraj lavice tak, aby žiadny jeho prst nezasahoval za okraj.
Keď pomocník pravítko pustí, pravítko začne padať a testovaný žiak sa ho snaží čo najskôr chytiť. Žiak si do tabuľky
zaznamená hodnotu, ktorá je na pravítku tesne pod jeho malíčkom. Tento pokus sa zopakuje 5 krát. Namerané hodnoty
budú slúžiť ako referenčné pre porovnanie s nasledujúcimi pokusmi. Ak testovaný žiak viac krát po sebe pravítko nechytí,
použijeme dlhšie pravítko.
2. Vplyv multitaskingu
Zopakujeme rovnaký pokus s chytaním padajúceho pravítka ale tentoraz zamestnáme mozog testovaného študenta nejakou
zložitejšou úlohou. Testovaný žiak môže napríklad popri chytaní pravítka počítať príklady malej (príp. veľkej) násobilky,
vymenovávať mesiace roka v spätnom poradí (od decembra po január) alebo sa snažiť povedať odzadu nejaké slovo, ktoré
má aspoň 5 písmen (slovo mu náhodne zadá pomocník). Pokus opäť zopakujeme 5 krát a žiaci si hodnoty zaznamenajú do
tabuľky.
3. Vplyv mobilného telefónu
Zopakujeme rovnaký pokus s chytaním padajúceho pravítka ale testovaný študent si bude druhou rukou držať pri uchu
mobilný telefón. Nebude nikam volať iba držať telefón. Pokus opäť zopakujeme 5 krát a hodnoty si žiaci zaznamenajú do
tabuľky.
Potom si žiaci vo dvojici vymenia úlohy.
4. Vyhodnotenie nameraných výsledkov.
Povieme žiakom, aby z piatich nameraných hodnôt v každom pokuse, vypočítali priemer. Potom porovnajú priemery
jednotlivých pokusov. Žiaci sa zatiaľ neporovnávajú medzi sebou, každý si porovná iba vlastné hodnoty a vyhodnotí, pri
ktorom pokuse boli jeho reflexy najrýchlejšie a kedy najpomalšie.
Žiaci môžu pracovať priamo s nameranými dĺžkovými hodnotami, alebo môžu previesť nameranú dĺžku na čas pomocou
vzorca: 𝑡 = √

2.𝑑
980

; kde t je čas v sekundách, d je vzdialenosť nameraná na pravítku v cm.

Ak už majú žiaci z fyziky znalosti o voľnom páde, môžu si tento vzorec odvodiť aj sami. Využijú pritom vzorec vyjadrujúci
závislosť dráhy voľne padajúceho telesa od času (s = 1/2 g . t 2; kde s je dráha, g je gravitačné zrýchlenie 9,8 m.s-2).
Kým budú žiaci počítať, načrtneme si na tabuľu dve tabuľky (jedna pre chlapcov, jedna pre dievčatá) podľa nasledujúceho
vzoru:
POKUS 1

POKUS 2

POKUS 3

Žiak 1
Žiak 2
Žiak 3
...
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Požiadajte žiakov, aby nadiktovali priemerné hodnoty, ktoré dosiahli pri jednotlivých pokusoch a aby si obe tabuľky odpísali.
Nech pre každý pokus vypočítajú priemernú hodnotu. Na základe týchto priemerov sa žiaci môžu vrátiť k úvodnej diskusii
a rozhodnúť, či je rozdiel (príp. aký veľký) medzi mužmi a ženami. Zároveň môžu porovnať výsledky jednotlivých pokusov
a zistiť, aký vplyv na reakčný čas má samotné držanie mobilného telefónu a aký vplyv má sústredenie sa na riešenie iného
problému. Žiaci môžu navrhnúť a vytvoriť aj grafické znázornenie týchto rozdielov.
Variant 2 (digitálny): meranie s využitím digitálnych stopiek na mobile (tablete)
Základný princíp je rovnaký ako pri prvom variante. Opäť urobíme postupne tie isté 3 pokusy (v každom 5 meraní), len
namiesto pravítka použijeme digitálne stopky. Na stopkách zakryjeme sekundy a ich zlomky. Úlohou testovaného žiaka je
zastaviť stopky keď sa počet minút zmení z nuly na jednotku. Reakčný čas sa určí odčítaním času na stopkách (od ktorého
samozrejme odpočítame jednu minútu). Stopky spúšťa pomocník. Testovaný žiak má ruku, ktorou bude zastavovať stopky
položenú vždy na tom istom mieste vedľa displeja.
Vyhodnotenie je rovnaké ako v predošlom prípade.
Variant 3 (digitálny): meranie s využitím počítača pripojeného na internet
Princíp aj vyhodnotenie sú opäť rovnaké. Na meranie reakčného času využijeme niektorú z voľne dostupných internetových
aplikácií. Vyberieme formu primeranú veku žiakov a stránku, ktorá sa bez problémov načíta, je stabilná a nezamŕza. Toto je
potrebné otestovať pred samotnou hodinou na počítačoch/tabletoch, ktoré budú používať žiaci.

R EFLEXIA ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Žiaci majú formulovať záver, ktorý vyplýva z ich pozorovaní a dať ho do súvislostí s poznatkami o nervovej sústave.
Vyzvite dvojice žiakov, aby vzájomne porovnali výsledky a formulovali, čo z nich vyplýva pre pozornosť vodiča. Očakáva sa,
že žiaci konštatujú, že pri šoférovaní je samotné držanie mobilného telefónu v ruke iba menším problémom. Oveľa väčšie
nebezpečenstvo skrýva sústredenie sa na samotný rozhovor. Vtedy sú naše reakcie spomalené a v prípade kritickej situácie
to môže mať fatálne následky. Použitie handsfree sady naše reakcie nijako nezlepší a nepomôže nám. Preto by šofér nemal
počas jazdy vôbec telefonovať. Rovnako to platí aj pre cyklistov, chodcov, či iných účastníkov cestnej premávky. Spomalenie
našich reakcií je úmerné zložitosti problému, ktorý v rozhovore riešime a znásobuje sa vplyvom negatívnych a nepríjemných
emócií.
Nasleduje riadený rozhovor s cieľom prepojiť žiakmi zistené poznatky s učivom o nervovej sústave, ktorý smeruje
k pozitívnemu záveru o potrebe oddychu a občerstvenia.
Otázky:
Kedy sú naše reakcie rýchle a spoľahlivé?
Ako sa prenáša nervový vzruch?
Môže sa šofér rozprávať so spolujazdcom?
Čo podporí pozitívne nervovú činnosť vodiča, aby jazda autom bola bezpečná?

Na domácu úlohu môžu žiaci navrhnúť ďalšie experimenty, ktorými overia/spresnia svoje zistenia z hodiny.
Ak majú žiaci k dispozícii Excel alebo iný podobný program, môžu všetky výpočty robiť prostredníctvom tohto programu,
pričom využijú znalosti z informatiky a precvičia si zadávanie vzorcov.
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Odporúčaný softvér na meranie rýchlosti reflexov:
https://www.justpark.com/creative/reaction-time-test/
https://faculty.washington.edu/chudler/java/redgreen.html
https://www.mathsisfun.com/games/reaction-time.html
https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/
reaction_version5.swf

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.
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M ODEL NEURÓNU
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Nervová sústava, neurón
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 3. ročník
(praktické cvičenie, 1 vyučovacia hodina,)










Vysvetliť semipermeabilitu cytoplazmatickej
membrány
Opísať membránový potenciál a jeho príčiny
Vysvetliť vznik a šírenie vzruchu v spojitosti
s membránovým a akčným potenciálom

Žiakom rozvíjané spôsobilosti



Manipulovať s pomôckami/softvérom
Porovnať dáta získané z modelu s reálnymi dátami
Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch
realizovaného modelovacieho postupu
Formulovať závery

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
•
•

•

Vedieť v súvislostiach používať pojem koncentrácia, katióny a anióny
Opísať základnú stavbu cytoplazmatickej membrány a vysvetliť základné spôsoby pasívneho a aktívneho transportu
Vysvetliť vznik napätia rozdielom potenciálov a ako príčinu tohto javu opísať nerovnomerné rozloženie
elektrického náboja

Riešený didaktický problém
Fyziológia nervovej sústavy je náročná na pochopenie najmä kvôli potrebe prepájania vedomostí z oblastí fyziky, chémie
a biológie. Preto sa často stáva, že žiaci vnímajú prenos vzruchu formálne a povrchne, vedia ho opísať ako šírenie
informácie prostredníctvom elektrického impulzu a v súvislosti so stavbou neurónu, nevedia však prepojiť makro a mikro
organizačnú úroveň a vedomosti o stavbe a vlastnostiach cytoplazmatickej membrány zostávajú izolované. Pri riešení
otázok o prenose vzruchu žiaci totiž o cytoplazmatickej membráne neuvažujú. Tému je náročné demonštrovať alebo
preskúmať tak, aby žiakom poskytla dostatočné dôkazy o vplyve vlastností cytoplazmatickej membrány. Navrhovaný
dôkaz významu jej vlastností je prínosom hlavne z hľadiska informácií o technickej realizácii experimentu, nakoľko sa
v ňom síce využívajú jednoducho dostupné pomôcky, je však potrebné mať dobré informácie o ich špecifikách
a možnostiach ich získania a prípravy.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky





Pre každú skupinu študentov:
 300 ml roztoku KCl (c = 0,01 mol.dm-3)
 100 ml roztoku KCl (c = 0,1 mol.dm-3)
 Destilovaná voda, Kadička (300 ml)
 Voltmeter (digitálny, nie analógový)
 Elektródy (strieborný drôt pokrytý vrstvou
chloridu strieborného) – viď poznámka
k návodu na výrobu v metodike
 Lievik (ideálne široká a krátka stopka, môže byť
aj plastový), celofán (4x4 cm) – viď poznámka
ku kúpe v metodike
 Gumička (obyčajná), stojan a tri svorky
 Dva káble s krokodílmi (na pripojenie do
voltmetra), pipeta, nožničky
 Pracovný list pre žiakov (Príloha)

Riadené bádanie
Laboratórna práca
Skupinová práca alebo práca vo dvojiciach

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Hodnotenie vytvoreného protokolu (analýza produktov), rozhovor, pozorovanie činností.

Autor: Mgr. Romana Schubertová, PhD.
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M ODEL NEURÓNU – MERANIE MEMBRÁNOVÉHO
POTENCIÁLU

Ú VOD
Aktivita má síce skôr dôkazový ako objavný charakter, aj napriek tomu je vhodné pred jej realizáciou so žiakmi rozobrať
formou rozhovoru ich pohľad na to, ako vzniká elektrické napätie v bunkových a medzibunkových priestoroch. Pre jej
technickú realizáciu je potrebné poznať nasledujúce špecifiká:


K meraniu napätia sa využíva elektróda druhého rádu – teda kovový drôt, pokrytý nerozpustnou soľou tohto kovu,
pričom anión tejto soli je rovnaký ako anióny, nachádzajúce sa v roztoku. V našom prípade sa používa strieborný
drôt, potiahnutý vrstvou chloridu strieborného (elektródy budú v experimente ponorené do roztoku chloridu
draselného, ktorý predstavuje extra a intracelulárne prostredie). Takýto strieborný drôt je pomerne drahý
a uvedomujeme si, že sa nenachádza na stredných školách ako bežná pomôcka. Elektródy sa však dajú jednoducho
vyrobiť aj z bižutérneho medeného drôtu, ktorý je postriebrený vrstvou striebra. Cena takéhoto drôtu – ideálne
hrubého aspoň 1,5 mm, sa pohybuje okolo 1,8 eur za 1,8 metra (napr. https://eshop.mojareproma.sk/bizuternekomponenty/navliekaci-material/drotiky/postriebreny-drot-1-5-mm?lang=). Z takéhoto množstva sa dá vyrobiť 20
elektród. Pokrytie vrstvou chloridu strieborného sa realizuje namočením 8-10 cm drôtov do bielidla, obsahujúceho
chlornan sodný (napr. SAVO Perex – 2l približne 1,8 eura, dostupné bežne v drogériách alebo supermarketoch). Zo
skúseností odporúčame naliať bielidlo do skúmavky a namočiť do neho nastrihané drôty na 10-15 minút. Po
vytiahnutí drôtov pomocou pinzety ich opláchnite destilovanou vodou, drôty budú pokryté tmavosivou vrstvou
chloridu strieborného.



Použitie celofánu ako náhrady polopriepustnej membrány bolo v minulosti v biologických pokusoch pomerne časté
(viď napr. osmotické javy cez polopriepustnú membránu, zo zdroja Ušáková a kol. - , Biológia pre gymnáziá 7 –
Praktické cvičenia a seminár 1, str. 26). Pravý celofán, ktorý je vyrobený z prírodnej buničiny, má totiž určitú
priepustnosť (prepúšťa molekuly vody, ale aj katióny draslíka, podobne ako cytoplazmatická membrána). Preto sa
ešte aj v súčasnosti využíva, najmä na balenie perníkov či čokolády. Hoci umožňuje výrobkom dýchať, neprepúšťa
napríklad pachy. V bežných obchodoch však predajcovia nerozlišujú pravý celofán od tatrafánu, ktorý je vyrobený
z poplypropylénu a je síce využívaný ako adekvátna náhrada celofánu, vlastnosti podobné cytoplazmatickej
membráne však už nemá. K realizácii experimentov, v ktorých sa dokazujú semipermeabilné vlastnosti, je teda
potrebná kúpa pravého celofánu, ktorý sa predáva napr. ako archy tu: https://www.celofanovesacky.eu/index.php?page=archy (napr. 100 ks archov s rozmermi 25x25 cm za cenu pribl. 5 eur + poštovné). Takéto
množstvo bezpečne vydrží k realizácii rôznych experimentov so žiakmi na viac rokov.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 15 MIN .):
Žiakom rozdajte pracovný list (Príloha 1) až po realizácii evokačnej fázy a spoločnom rozbore problematiky. Úvod
pracovného listu totiž sumarizuje postrehy, na ktoré žiaci majú prísť úvodnou analýzou, vedenou učiteľom.
Opýtajte sa žiakov, ako si predstavujú vznik vzruchu a jeho šírenie nervovou sústavou. Aké podmienky vstupujú do šírenia
vzruchu a aké štruktúry bunky sa na ňom podieľajú? Vypíšte štruktúry bunky, ktoré žiaci v tomto prípade vymenovali
a venujte sa ďalej cytoplazmatickej membráne. Žiaci by mali vedieť, že k šíreniu vzruchu dochádza spojením výbežkov
neurónov a preto hrá práve bunkový povrch na jeho šírení veľkú úlohu. Zároveň vnímajú šírenie vzruchu ako šírenie
elektrického signálu (aj keď je druhým spôsobom jeho šírenia chemický signál). Opýtajte sa žiakov, ako a prostredníctvom
čoho sa takýto signál môže v priestore organizmu šíriť, čo ho zabezpečí. Rozhovor by mal viesť k tomu, že žiaci začnú
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uvažovať nad nerovnomerným rozložením kladne a záporne nabitých častíc v rámci vnútrobunkového a medzibunkového
priestoru. K tejto úvahe môže dopomôcť obrázok:

Prerušovaná čiara v obrázku reprezentuje cytoplazmatickú membránu. Opýtajte sa žiakov, aké vlastnosti membrány vedia
zo schémy vyčítať, ak ľavý obrázok predstavuje počiatočnú situáciu a pravá strana jej dôsledok.


Prvá čitateľná informácia je, že je membrána priepustná pre katióny draslíka, avšak nepriepustná pre chloridové
anióny.



Ďalšia čitateľná informácia je, že na jednej strane semipermeabilnej membrány je v počiatočnej situácii odlišná
koncentrácia katiónov a aniónov ako na druhej strane (naľavo je koncentrácia vyššia).

Opýtajte sa žiakov, k čomu bude táto situácia viesť, ak využijú poznatok o snahe prostredí vyrovnávať koncentrácie a ako je
tento výsledok zobrazený na obrázku vpravo (draselné katióny budú prechádzať cez polopriepustnú membránu do menej
koncentrovaného roztoku, čím sa budú snažiť vyrovnať koncentrácie roztokov. Zároveň tak však dôjde k nerovnomernej
distribúcii kladného a záporného náboja, čím vznikne určité elektrické napätie).
Obrázok reprezentuje reálnu situáciu tak, že štandardne obsahuje medzibunkový priestor oveľa menšie koncentrácie
katiónov a aniónov ako vnútrobunkový priestor. Polopriepustný charakter cytoplazmatickej membrány je tak podmienkou
pre existenciu tzv. membránového potenciálu (merateľné napätie), ktorý je pomerne stály pre jednotlivé typy buniek.
V prípade vzniku vzruchu, pri stimulácii neurónu, dôjde k vzniku akčného potenciálu, pri ktorom bunková membrána mení
priepustnosť pre určité katióny, čím skokovo dochádza k zmene koncentrácií katiónov a aniónov na opačných stranách
membrány. A teda aj k zmene napätia (tzv. depolarizácia). Následne však dôjde k návratu do pôvodného stavu, aby bola
bunka pripravená na šírenie ďalšieho vzruchu.
Prezentujte alebo načrtnite žiakom na tabuľu graf, ktorý reprezentuje zmeny v elektrickom napätí (rozdiely potenciálov) pri
vyvolaní vzruchu. Opýtajte sa žiakov, ktoré úseky grafu reprezentujú membránový potenciál (niekedy sa nazýva aj pokojový,
z angl. resting potencial), ktorá časť reprezentuje akčný potenciál a ako by opísali návrat do (pokojového) memebránového
potenciálu pomocou konkrétnych úsekov na grafe (po prechode napätia do kladných hodnôt, až +30 mV, dochádza
k výraznému poklesu napätia, až k hodnotám okolo -100
mV, až potom opäť k ustáleniu na pôvodnej hodnote
membránového potenciálu, okolo -70 mV).

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25
MIN .):
Prestavte žiakom postup (slovne a ukážkou), pomocou
ktorého budú modelovať vznik membránového potenciálu
a merať hodnotu jeho napätia. Povedzte žiakom
o vlastnostiach celofánu a o nastavení experimentu –
modelovať budeme intracelulárne a extracelulárne
prostredie pomocou roztokov KCl s rôznou koncentráciou.
Ukážte im finálnu aparatúru:
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Opýtajte sa ich, že ak bude roztok v lieviku predstavovať vnútrobunkové prostredie a roztok v kadičke extracelulárne,
aké koncentrácie by do kadičky/lievika naliali, ak majú k dispozícii koncentrácie KCl c = 0,01 a c = 0,1 mol.dm-3. Aj keď je
postup pre žiakov predpísaný, môžu sa aspoň takto myšlienkovo na ňom podieľať. Je dôležité, aby žiaci rozumeli tomu, čo
jednotlivé časti aparatúry reprezentujú v reálnej situácii (napr. celofán polopriepustnú membránu).
Opýtajte sa žiakov, aké predpokladajú namerané napätie – ak bude náš model správne reprezentovať reálnu situáciu,
mali by sa žiaci odkázať na graf a predpokladať nameranú hodnotu okolo -70 mV.
Nechajte žiakov v skupinách pracovať s postupom v pracovnom liste (Príloha 1), zaznamenať do neho meranie
a odpovedať na otázky k diskusii. Pracovný postup je nasledovný (v prílohe je doplnený obrázkami):
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Naplňte kadičku 200 ml roztoku chloridu draselného (KCl) s koncentráciou 0,01 mol.dm-3.
Odstrihnite kúsok celofánu, tak veľký, aby zakryl stopku lievika a namočte celofán do destilovanej vody (kvôli jeho
zmäknutiu, bude sa s ním ľahšie pracovať). Celofán predstavuje semipermeabilnú membránu a rovnako ako
cytoplazmatická membrána je priepustný pre katióny draslíka a takmer nepriepustný pre anióny chlóru.
Celofánom uzavrite stopku lievika tak, že použijete gumičku (viď obrázok).
Zostavte aparatúru podľa obrázka, lievik umiestnite do svorky tak, aby jeho stopka bola ponorená do roztoku
chloridu draselného v kadičke.
Pipetou prikvapkajte roztok KCl (c = 0,1 mol.dm-3) do lievika tak, aby hladina zodpovedala hladine vonkajšieho
roztoku. Roztok vo vnútri lievika reprezentuje vnútrobunkové prostredie.
Voltmeter nastavte na citlivosť 200 mV.
Zapojte elektródy do voltmetra s pomocou krokodílov. Uchyťte elektródy pomocou svoriek a ponorte ich do
roztokov tak, že sa katóda bude nachádzať roztoku v kadičke. Do lievika opatrne umiestnite anódu tak, aby ste
neporušili membránu. Sledujte zmeny v hodnotách napätia po dobu 5 minút a výsledky meraní si zapíšte.

Pri ponorení elektród do roztoku bude hodnota napätia klesať a po určitom čase (do 5 minút) sa hodnota ustáli na -50 až 60 mV.

R EFLEXIA ( CCA 5 MIN .):
Prebieha spoločným rozborom odpovedí v pracovnom liste:
1. Čo zapríčiňuje vznik napätia v prípade nášho merania?
2. Prečo sú namerané hodnoty negatívne a aké by z tohto hľadiska boli namerané hodnoty, ak by bol
koncentrovanejší roztok v kadičke a nie v lieviku?
3. Čím sa model líši od reálneho prostredia bunky a čo má s ním spoločné?
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Nechajte žiakov porovnať svoje povodné predstavy o vzniku a šírení vzruchu s tým, čo sa naučili realizáciou experimentu.
Vráťte sa k schémam a obrázkom, ktoré ste použili v evokačnej fáze a pýtajte sa žiakov, ako by ich vysvetlili teraz,
s odkazovaním sa na realizovaný pokus.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Pred samotnou realizáciou meraní je vhodné, aby boli žiaci stotožnení so semipermeabilitou celofánu ako s jeho vlastnosťou
a aby rozumeli tomu, prečo celofán môže pri demonštrovaní tejto vlastnosti nahradiť bunkovú membránu. Preto
odporúčame využiť pokus, v ktorom sa žiaci s touto vlastnosťou oboznámia:
1. Do skúmavky nalejte škrobový maz a uzavrite ju celofánom pomocou gumičky.
2. Do kadičky nalejte vodu, do ktorej pridáte Lugolov roztok.
3. Skúmavku prevráťte hore dnom a vložte ju do kadičky.
4. Pozorujte priebeh pokusu a po piatich minútach skúmavku pretrepte.
Žiaci majú často mylné predstavy o polopriepustnosti membrány. Je možné ich odhaliť prostredníctvom kresby, kedy ich
necháte nakresliť schému, vyjadrujúcu osmózu. V zadaní povedzte, aby kresba obsahovala počiatočný a konečný stav.
Nakreslené schémy sú často formálne, nakoľko sa žiaci s nimi stretávajú v učebnici. Ak majú žiaci svoju vytvorenú schému aj
opísať, často sami zisťujú, že procesu nerozumejú. S bežných mylných predstáv:


myslia si, že k zmene koncentrácií dochádza pasívne prechodom iných častíc ako vody;



nevedia vyjadriť a opísať „konečný“ stav, vzniknutú rovnováhu nevnímajú ako dynamickú;



nerozumejú pojmu koncentrácia a nevedia si predstaviť, ako sa koncentrácia mení len presunom molekúl vody
z jednej strany membrány na druhú.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje porozumenie celému meraniu je, že v prípade prenosu vzruchu dochádza k otvoreniu
kanálov, ktoré skokovo menia koncentráciu iónov na jednej a druhej strane membrány. Žiaci tak, okrem porozumenia
pasívneho transportu, musia v dostatočnej miere rozumieť aj aktívnemu transportu cez membránu.
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N OVODOBÁ EPIDÉMIA ?
Tematický celok / Téma

Zdravý životný štýl
Význam starostlivosti o nervovú sústavu
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
• Vysvetliť význam nervovej sústavy pre človeka,
• vymenovať negatívne faktory pre nervovú sústavu,
• diskutovať o vplyve stresu a životného štýlu na
zdravie nervovej sústavy,
• poznať význam starostlivosti nervovú sústavu
človeka.

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 3. ročník

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať,
• navrhnúť pozorovanie,
• pozorovať/merať,
• zaznamenávať výsledky pozorovania a merania,
• porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami,
• diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch
realizovaného experimentálneho postupu,
• zovšeobecniť výsledky,
• formulovať nové otázky/problémy,
• zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi,
• diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať,
• predpovedať na základe výsledkov skúmania.

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
• Vysvetliť funkciu nervovej sústavy,
• Vysvetliť pojem neurón,
• popísať orgány nervovej sústavy,
• vysvetliť vznik a šírenie nervového vzruchu.
Riešený didaktický problém
Meranie s využitím bezplatnej mobilnej aplikácie žiakov zaujme a pomôže im uvedomiť si vzťah medzi
relaxáciou a koncentráciou, a teda aj význame oddychu ako dôležitej súčasti života a nevyhnutnú podmienku
pre podávanie dobrých výkonov. Realizácia televíznej relácie pomáha žiakom získať predstavu o narastajúcom
počte chorôb nervovej sústavy a uvedomiť si význam prevencie. Žiaci študujú reálne texty uverejnené na
internete, formujú si vlastné názory a presvedčenia, učia sa zodpovednosti za vlastné duševné zdravie.
Žiaci síce veľa počuli o vplyve rôznych škodlivých vplyvov na ich organizmus. Vplyv faktorov, ktoré negatívne
vplývajú na nervovú sústavu človeka a význam starostlivosti si však mnohí začínajú uvedomovať, až keď je
neskoro. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počet ochorení nervovej sústavy a narastá na Slovensku aj vo svete.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
• Potvrdzujúce bádanie,
• frontálna/skupinová forma,
• inscenačná hra.
Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
•
•
•
•

Príprava učiteľa a pomôcky
• Mobilné zariadenie s fotoaparátom (tablet,
smartfón) alebo tablet,
• študijné materiály pre žiakov.

Vyhodnotenie minútových lístkov,
rozhovor,
pozorovanie činností,
vyhodnotenie televíznej relácie.

Autor: RNDr. Danka Baníková, PhD.; RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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V ÝZNAM STAROSTLIVOSTI O

NERVOVÚ SÚSTAVU

Ú VOD
Metodiky nadväzuje na vedomosti žiakov, ktoré nadobudli o nervovej sústave už na základnej škole. Dopĺňa tému
zdravého životného štýlu o význam nervovej sústavy pre život človeka a upozorňuje na nevyhnutnosť starostlivosti ako
prevenciu pred poškodením a ochoreniami nervovej sústavy, ale aj pre plnohodnotný život a podávanie adekvátnych
výkonov. Metodika je samostatná, nezávislá od iných metodík, je bádateľsky orientovaná, s výrazným výchovným
charakterom. Súčasťou sú aj študijné texty pre žiakov v závere dokumentu.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: zaujať žiakov otázkami vo vzťahu k nervovej sústave a jej významu.
Žiaci už majú základné vedomosti o význame nervovej sústavy z predchádzajúcich hodín, ale aj z bežného života. Určite
poznajú aj niektoré faktory, ktoré negatívne vplývajú a poškodzujú naše duševné zdravie. Rozdajte preto žiakom tzv.
minútové lístky s otázkami a poproste ich, aby ich vyplnili. Na vyplnenie lístkov majú žiaci 1 – 2 minúty.

Poznámka
Tým, že žiaci vypĺňajú minútové lístky, zapájate do premýšľania všetkých žiakov. Otázky na lístku rozvíjajú logické myslenie,
schopnosť analyzovať, interpretovať poznatky, premýšľať nad vlastnými názormi a vytvárať si nové presvedčenia.

Minútové lístky môžete pozbierať a neskôr ich vyhodnotiť po hodine, prípadne ich nechajte žiakom. Diskutujte so
žiakmi o ich odpovediach. Smerujte ich aj k odôvodneniu svojich názorov. Nejde tu o „správnu“ a „nesprávnu“ odpoveď,
ale o tom, aby sa žiaci učili premýšľať a vytvárať si presvedčenia podložené faktami. Na niektoré z otázok by ste
jednoznačnú odpoveď ani nenašli. Odpovede žiakov preto nehoďte, iba s nimi diskutujte.
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Počas diskusie žiaci zrejme povedia, že jeden z prístupov, ako sa starať o nervovú sústavu, je aj dostatočný oddych, a to
napr. spánok, ale aj relax, hra a pod. Diskutovať o tom je veľmi dôležité, pretože mnohí často vnímajú oddych iba ako
príjemne strávený čas, nie ako fyziologickú nutnosť pre zachovanie zdravia aj podávanie výkonu.
Žiakov zapájajte otázkami, aby sa hlbšie zamysleli nad tým, prečo oddychovať a ako oddych súvisí s nervovou sústavou
a jej zdravím.

Otázky:
Prečo oddychovať?
Aký vplyv má oddych na zdravie nervovej sústavy?
Aký oddych v rámci starostlivosti o nervovú sústavu odporúčate?

Vypočujte si predstavy žiakov a smerujte ich k vlastným skúsenostiam zo života, keď sa snažili koncentrovať.
Otázky:
Čo robíte, keď sa potrebujete sústrediť?
Už sa vám stalo, že ste chceli relaxovať a nedarilo sa vám to? Prečo?
Ako relaxovať?

Žiaci sa zrejme iba málo zamýšľali nad tým, že mozog môžeme zameriavať nielen na sústredenie, ale aj na oddych
a relaxáciu.
Výskumná otázka?
Je možné pracovať na oddychu?
(Je možné sa „sústrediť“ na relax?)

Žiakov zrejme táto otázka zaujme, pretože sa nad oddychom takýmto spôsobom ešte nezamýšľali (ako väčšina, aj
dospelých ľudí.) Nechajte žiakom priestor na vytvorenie hypotéz a názorov, ktoré si zapíšu do zošitov.

Otázka:
Ako by sme to mohli zistiť (overiť)?

Žiakom zrejme napadnú rôzne postupy, ako sa koncentrovať a relaxovať. Ale ako zmerať to, v akej miere relaxácie sa
nachádzajú? Na tieto otázky žiaci získavajú odpoveď bádaním v ďalšej fáze vyučovacej hodiny (Skúmanie).

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: skúmať vzťah medzi mierou relaxácie a koncentrácie pomocou merania voľne dostupnou mobilnou aplikáciou.
Žiaci budú zisťovať odpoveď na výskumnú otázku pomocou aplikácie Stress Locator, voľne dostupnej na internete:
https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/ (Obr. 1).
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Rozdeľte žiakov do skupín (2 – 4 žiaci/skupinu), prípadne urobte experiment pred celou triedou s pomocou 2 žiakov. Ak
žiaci pracujú v skupinách, je potrebné, aby mohli používať smartfóny a stiahnuť si aplikáciu bezplatne do mobilu, alebo
dostali aspoň 1 tablet s aplikáciou do skupiny.
Žiakom dajte krátke inštrukcie k práci s aplikáciou, vysvetlite, ako nastavia meranie a čo majú merať. Žiaci si nastavia
používateľa – meno a vek, vyberú svoju činnosť a budú 2 minúty merať index fyzického zdravia, mieru koncentrácie
a relaxácie pomocou priloženia bruška prsta na kameru. Orientácia v aplikácii je veľmi jednoduchá a rýchla. Po skončení
merania žiaci získajú namerané údaje vo forme % vyhodnotenia.
Po 1. meraní bez snahy sa koncentrovať alebo relaxovať povedzte žiakom, aby sa snažili počas merania:
1. zvýšiť koncentráciu,
2. zvýšiť relaxáciu.
Spolu teda urobte 3 merania s 1 žiakom (prípadne aspoň 2 merania a žiaci sa vystriedajú).
Poznámka
Aplikácia Stress Locator ponúka bohaté funkcie. Pre presné meranie je potrebné nastaviť vek používateľa. Meranie trvá
minimálne 2 minúty a už počas jeho priebehu sa dajú pozorovať priebežne namerané hodnoty.
Aplikácie pred meraním ponúka na výber z niekoľkých typov merania – prevencia, pred spaním, po spánku, pred
stresovou situáciou a po nej, či meranie pred a po fyzickej aktivite. K dispozícii je tiež náhľad na údaje „Expert view“, ktorý
zobrazí detailnejšie údaje a grafy. Pred začiatkom merania vyberiete spôsob, buď pomocou LED diódy a kamery smartfónu,
alebo pomocou už spomínaného oxymetra (pri jeho zakúpení, nepovinné).
Aplikácia umožňuje merať:
Aktuálny srdcový pulz
POINCARÉ: jedna z techník používaných pre zobrazenie srdcovej aktivity, používaná pre zistenie niektorých srdcových
chorôb a správneho fungovania srdca.
Physical Stress index – vychádza zo srdcovej variability. Jeho vyčíslením získate údaj v percentách, koľko energie
aktuálne máte. Práve tento index je to, čo merajú aplikácie ako StressCheck alebo sHealth.
Koncentračný index: ukazuje nakoľko sa v danej chvíli sústredíte na danú činnosť a na koľko percent sa dokážete sústrediť.
Relaxačný index: vyjadruje, na koľko percent je vaše telo schopné sa zrelaxovať.
Variabilita srdečného pulzu: zobrazuje variabilitu pulzu medzi jednotlivými údermi srdca. Čím vyššia je, tým lepšia je
fyzická kondícia. Ak sú zmeny pulzu menej výrazné, ide pravdepodobne o únavu organizmu.
Spektrum variability srdcovej frekvencie (HRV) – Zobrazuje výkonovú spektrálnu hustotu HRV. Graf určený pre
terapeutov a expertov.
Žiakom môžete priblížiť tieto funkcie a môžu doma urobiť rôzne merania.

Obr. 1: Prostredie aplikácie Stress Locator
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V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN ):
Zámer: vyhodnotiť pozorovania a výsledky z meraní mobilnou aplikáciou.
Formou diskusie vyhodnoťte so žiakmi výsledky ich meraní a vyvoďte zovšeobecňujúce závery.
Pýtajte sa:
Otázky:
Čo ste zistili?
Podarilo sa vám zvýšiť mieru relaxácie (koncentrácie)?
Prečo?
Čo ste robili? Ako ste sa snažili relaxovať?
Čo to znamená?

Žiaci by si mali uvedomiť, že koncentrácia a oddych zároveň sa vylučujú, teda nemôžu byť na 100 % sústredení aj
relaxovaní zároveň. Diskutujte s nimi o význame šetrenia energie pre život. Mozog má obmedzenú kapacitu, a preto sa na
bežné činnosti čo najmenej koncentruje a pracuje na základe návykov. (Určite sa žiakom stalo napr. že vypli svetlo, ale
neboli si istí, čo ho vypli a pod. Mnohé bežné veci robíme zo zvyku, preto si ich ani neuvedomujeme, nepremýšľame nad
nimi.)
Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Je možné sa naučiť relaxovať?
Je možné mozog naučiť rýchlo prepínať medzi stavom koncentrácie a oddychu?
Prečo si to myslíte?

Vysvetlite žiakom, že mozog sa vie tréningom naučiť zlepšiť schopnosť prepínať zo stavu relaxácie do koncentrácie
a naopak, zlepšiť mieru oddychu aj koncentrácie. Je potrebné však na tom trénovať, teda aj „pracovať“ na oddychu.
Vhodným prístupom je napríklad aj využívanie mobilnej aplikácie, ktorá je navrhnutá podľa princípu moderného prístroja,
tzv. biofeedback. Ten sa využíva na tréning letcov, vojakov, ale aj ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje funkcie mozgu. Žiaci na
zlepšení svojich mozgových funkcií nemusia používať aplikáciu, ale robiť si tréning kedykoľvek počas dňa aj bez spätnej
väzby.

R OZPRACOVANIE ( CCA 17 MIN ):
Zámer: naštudovať texty, ktoré upozorňujú na význam starostlivosti o nervovú sústavu pre kvalitu života človeka a
realizovať televíznu reláciu.
Príprava televíznej relácie
Dajte žiakom inštrukcie k aktivite, povedzte im, koľko majú času. Rozdeľte žiakov do skupín s 3 – 4 žiakmi/skupinu.
Vy ako učiteľ budete mať rolu moderátora. Všetci žiaci budú odborníci v oblasti psychológie. Sprístupnite žiakom
študijný materiál (príloha). Žiakom sprístupnite buď celý text, alebo iba rôzne odseky rôznym skupinám.
Úlohou žiakov v skupinách je prečítať si text a pripraviť sa na televíznu reláciu, ale aj pripraviť otázky, ktoré by sa chceli
dozvedieť.
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Poznámka k textom:
Texty sú inšpirované skutočnými rozhovormi s odborníkmi zverejnené na internete, texty článkov sú krátené.

Po naštudovaní textov dajte žiakom inštrukcie k realizácii televíznej relácie. Žiaci v skupine si zvolia zástupcu, ktorý
bude odpovedať na otázky moderátora a divákov, teda ostatných žiakov (1 zástupca/1 skupinu).
Realizácia televíznej relácie
Oznámte žiakom dĺžku trvania televíznej relácie. Potom začnite moderovať reláciu, pozvite hostí – psychológov zo
skupín a postupne im klaďte otázky.
Vyhodnotenie televíznej relácie
Aspoň v krátkosti formou diskusie zhrňte, aké majú žiaci pocity, čo sa dozvedeli, čo zistili a pod.

H ODNOTENIE ( CCA 3 MIN ):
Zámer: navrhnúť spôsoby starostlivosti o nervovú sústavu vo všeobecnosti a porozmýšľať nad zmenami svojho životného
štýlu.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Realizácia televíznej relácie môže byť náročnejšia z hľadiska času. Zvážte preto alternatívu – namiesto televíznej
relácie si žiaci iba naštudujú text, o ktorom môžete spolu diskutovať.

2.

Študijné texty môžete upraviť alebo doplniť iným materiálom podľa vlastného uváženia.

3.

Žiaci si môžu texty naštudovať aj doma ešte pred vyučovacou hodinou, prípadne si môžu vyhľadať sami informácie
k danej téme. Budú tak pripravení na diskusiu na hodine, čo výrazne skráti časovú náročnosť na diskusiu.

4.

Žiaci si pod pojmom zdravie často predstavujú iba fyzické zdravie, málo si uvedomovali duševnú stránku zdravia a to,
že už teraz môžu svojim životným štýlom ovplyvniť jeho kvalitu v budúcnosti.

5.

Smerujte diskusiu k významu prevencie a aktivitám, ktoré žiakom pomôžu udržiavať svoje duševné zdravie
v kondícii.

A LTERNATÍVY METODIKY
Spomenuté v postrehoch a zisteniach z výučby (body 1 – 3).

Z DROJE
https://www.mojandroid.sk/stress-locator-stres-relax-aplikacia/
http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1503015/Ako-sme-na-tom--co-sa-tyka-dusevnych-chorob--Prieskum-odhalilkrutu-pravduhttps://www.investujeme.sk/clanky/na-vzostup-dusevnych-chorob-reaguju-aj-poistovne/
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K RÁČAME CIVILIZÁCIOU PROTI SEBE ?
Tematický celok / Téma

ISCED / Odporúčaný ročník

Biológia človeka a zdravý životný štýl
Civilizačné choroby

ISCED 3 / 3. ročník / 1 alebo 2 vyučovacie hodiny
ISCED 354 / 2. ročník / 2 vyučovacie hodiny

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti



Na základe získaných informácií popísať dôsledky
vplyvu nezdravého životného štýlu na zdravie
človeka
Uvedomiť si dôležitosť ochrany vlastného zdravia

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Navrhnúť postup riešenia problému
 Pozorovať/merať
 Zaznamenávať výsledky merania a analyzovať
získané informácie
 Formulovať závery

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti






Uviesť príklady civilizačných chorôb
Vysvetliť závažnosť civilizačných chorôb na zdravie človeka
Ovládať základné informácie (príčiny vzniku, dôsledky) o týchto chorobách
Poznať spôsoby prevencie proti týmto ochoreniam
Vysvetliť súvislosti medzi civilizačným ochorením a životným štýlom človeka

Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia o celosvetovom probléme rozvíjajúcich sa civilizačných ochorení a ich dôsledkoch na zdravie
človeka. Žiaci už veľakrát počuli o civilizačných chorobách, ale málo chápu ich negatívny vplyv na svoje zdravie
ako aj príčiny ich vzniku a podceňujú možnosti prevencie bojovať proti tomuto celosvetovému problému. Táto
aktivita dáva priestor na zamyslenie sa nad vlastným spôsobom života, stravovania a životného štýlu.
Dominantné vyučovacie metódy a formy










Individuálna forma (samostatná práca)
Skupinová forma (dvojice - trojice žiakov)
Frontálna forma
Meranie
Motivačné rozprávanie
Interaktívna demonštrácia
Riadené bádanie
Písomné opakovanie
Diskusia

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, projektor, wifi, mobilné zariadenie
(tablet, smartfón), imteraktívna tabuľa, Excel
na zaznamenávanie výsledkov
 Tlakomer, glukomer, meter na meranie obvodu
pásu (krajčírsky meter), váha na meranie
hmotnosti
 Kalkulačka, pracovný list, pomocný text, test
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Pozorovanie činnosti žiakov, rozhovor, pracovný list s výsledkami a individuálne riešenie domácej úlohy,
test pre žiakov.

Autor: RNDr. Silvia Čornaničová
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C IVILIZAČNÉ CHOROBY
Ú VOD
Téma Civilizačné choroby je jednou z tém, ktorá je úzko spätá so zdravým životným štýlom človeka a nadväzuje na základné
poznatky z biológie človeka a ochrane zdravia.
Postup je vhodný pre gymnáziá, ako aj pre stredné zdravotnícke školy (nielen v rámci výučby biológie ale aj odborných
predmetov ako je liečebná výživa a tiež biochémia a potravinárska chémia), prípadne iné stredné odborné školy s výučbou
biológie.

P RIEBEH VÝUČBY
EVOKÁCIA ( CCA 5 MIN .)
Úvodnú časť vyučovacej hodiny začnite motivačným rozprávaním. Hlavným zámerom evokácie je nadviazať
na vedomosti žiakov a motivovať ich. Povedzte:
Už v minulosti sa ľudia stretávali s rôznymi chorobami, avšak zdravotná starostlivosť nebola na takej vysokej
úrovni ako je dnes, a tak mnohí umierali skôr ako bola stanovená diagnóza.
Ďalej so žiakmi veďte motivačný rozhovor. Tieto informácie sú už žiakom blízke. Pýtajte sa:
Vedie dnešná uponáhľaná doba a nezdravý životný štýl častejšie k vzniku civilizačných ochorení?
Žiaci by už mali mať aspoň základné informácie a vedieť posúdiť rozdiel
medzi zdravým a nezdravým životným štýlom a následkami, ktoré sú
s nimi spojené či v kladnom, alebo zápornom smere.
Ďalej sa pýtajte: Civilizačné choroby postihujú viac mužov alebo ženy?
Žiaci môžu mať rôzne názory a môžu diskutovať. Do diskusie sa môžete
zapojiť aj vy ako učiteľ a položiť ďalšiu otázku:
Myslíte si, že aj na Slovensku narastá výskyt týchto ochorení, alebo u nás výskyt civilizačných ochorení klesá?
Žiakov nechajte diskutovať.
Môžete položiť aj ďalšiu otázku: Ktoré civilizačné ochorenie sa vyskytuje v najvyššej miere u nás na Slovensku, a ktoré sa
považuje za najviac rozšírené vo svete?
Cieľom diskusie je prehĺbiť záujem žiakov o tému, rozvíjať ich kritické myslenie a uvedomiť si aké významné je starať sa
v priebehu celého svojho života o svoje zdravie, stravovať sa a žiť zdravo aby sme tak predišli vzniku nielen civilizačných
ochorení, ale zmiernili príčiny vzniku aj iných ochorení, ktoré by nás mohli počas života postihnúť.
Alebo je taktiež možné túto časť vyučovacej hodiny začať tým, že dáte žiakom vopred preštudovať informácie
o civilizačných ochoreniach napr. https://www.janssen.com/slovakia/civilizacne-choroby-trapia-coraz-viac-ludi (alebo inej
stránke) a až tak viesť k téme diskusiu.
V tejto fáze vyučovacej hodiny môžete tiež uskutočniť besedu so žiakom školy, alebo prizvaným rovesníkom, ktorý trpí
civilizačným ochorením napr. cukrovkou, alebo obezitou a je pod dohľadom lekára, aby žiakom bol priblížený denný režim
takéhoto pacienta, a zároveň aby si uvedomili, aké je zdravie krehké a neobchádza ani mladých (je to na rozhodnutí učiteľa,
potom je nutné fázu evokácie predĺžiť podľa potreby).
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25 MIN .)
Po zodpovedaní otázok pokračujte interaktívnou demonštráciou a sprístupnite žiakom video s názvom „K utuženiu zdravia
napomáha zdravý životný štýl“: https://www.youtube.com/watch?v=ljfbzzO6kZk (trvanie 5:07 min.). Po jeho ukončení
kladieme žiakom otázky resp. zadáme úlohy:

Otázky a úlohy:
1.

Je skutočne pravda, že životný štýl pomáha predchádzať civilizačným ochoreniam?

2.

S ktorými ochoreniami sa stretávate vo svojom okolí?

3.

Poznáte spôsoby prevencie proti týmto ochoreniam?

4.

Vyskytujú sa tieto moderné choroby aj u vašich rovesníkov alebo sú to choroby staršej generácie? Ako by sme to
zistili? Čo navrhujete?

5.

Nájdite na internete: Koľko Slovákov trpí cukrovkou? A koľko % sú z toho detí vo veku do 16 rokov?

Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách (je to na rozhodnutí učiteľa, podľa počtu žiakov). Necháme im priestor
na vzájomnú diskusiu, vyjadrenie vlastných názorov, myšlienok, potom ich vyzveme do spoločnej diskusie. Do diskusie
nezasahujte, len ich usmernite, poprípade doplňte.
Žiaci zrejme navrhnú vypracovať dotazník, ktorý vyplnia samotní žiaci a verejnosť (napr. žiaci školy, vybranej triedy, učitelia,
rodičia atď.). Potom je potrebné spracovať výsledky zistení. Alebo je tu možnosť, aby sami žiaci navrhli otázky do dotazníka,
ktorý si zároveň vyplnia a vyhodnotia.
Poznámka:
Pre vyplnenie dotazníka môže učiteľ zvoliť skupinu respondentov podľa uváženia.
Pre žiakov na doplnenie informácii:
Poznámka:
Text na doplnenie informácií si učiteľ môže zvoliť sám. K dispozícii je aj stránka Slovenská nadácia srdca
http://www.tvojesrdce.sk/ odkiaľ je možné čerpať zaujímavé a aktuálne informácie .
Príkladom textu je aj alternatíva (v prílohe):
Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dnes trpí 15-30% populácie civilizačnými chorobami. Hlavne v
najvyspelejších krajinách je tento problém najvypuklejší a výskyt týchto chorôb je ešte vyšší 30-40%. Straty spôsobené v
dôsledku civilizačných chorôb sa rátajú na miliardy.
Medzi civilizačné choroby patria hlavne:











artritída,
diabetes mellitus,
choroby srdcovo cievneho systému,
obezita,
nádorové ochorenia,
depresie,
Parkinsonova choroba,
poruchy imunitného systému,
alergie,
Alzahaimerova choroba,
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metabolické poruchy,
zvýšená hladina cholesterolu,
fajčenie (závislosť),
AIDS.

Poznámka:
V krátkosti venujte pozornosť každému ochoreniu pre prehĺbenie vedomostí žiakov a môžeme žiakov vyzvať aby navrhli
preventívne opatrenia ako predchádzať vzniku jednotlivých ochorení.
Počet ľudí trpiacich civilizačnými chorobami stále rastie. Môže to byť dôsledok nevhodnej životosprávy, (napätie, stres,
nesprávna výživa...) alebo diagnostikovanej choroby. K najčastejším prehreškom životosprávy, ktoré vedú k únave,
nepohode a strate celkovej kondície, patrí:








Zlá výživa. Príčinou únavy býva často prejedanie sa, ktoré zaťažuje celý organizmus a komplikuje príjem kyslíka.
Prekyslenie organizmu a problémom sú, samozrejme, aj diéty a nedostatok výživných látok.
Nedostatok tekutín. Väčšina ľudí sa napije až pri pocite smädu, čiže pri určitej miere dehydratácie, čo vyvoláva
pocit únavy.
Nedostatok fyzickej aktivity. Nedostatok pohybu komplikuje krvný obeh a vylučovanie odpadových látok z
organizmu, čo vedie k "neidentifikovateľnej" únave.
Lieky. Časté a svojvoľné užívanie liekov môže vyvolávať pocit veľmi silnej únavy. To je jeden z dôvodov, prečo
niektorí ľudia neradi užívajú lieky – majú príliš často pred očami, čo takýto "jedálny lístok" s nimi dokáže.
Duševná hygiena. Vnímať televíziu, ktorá má byť zdrojom informácií ako spôsob relaxácie, patrí k "veľkým omylom
ľudstva". Televízia je priam "vysávačom energie". Keď ľudia s trvalými príznakmi únavy dostali striktný zákaz
"televíznej kultúry", do troch týždňov sa viditeľne zregenerovali.
Stereotyp a nuda. Fádny denný program, množstvo povinností, nedostatok voľného času a koníčkov, uponáhľanosť
a neustále plytvanie energiou vedú k pocitu prázdnoty, "vyhorenia" a nepretržitej únave; a tá sa podľa odborníkov
"šíri ako mor".

Proti civilizačným chorobám je možné efektívne bojovať!


Ak je hlavnou príčinou vzniku civilizačných chorôb nadváha, je potrebné začať práve tu. Ako na to? Máme pre nás
riešenie! Je to pestrá strava bohatá na výživné látky, ktorú konzumujeme podľa možnosti upravenú čo najšetrnejšie,
pravidelný pohyb a duševná hygiena.

Po diskusii žiaci spoločne pripravia otázky do dotazníka, ktorého cieľom je zistiť, ktorých ľudí najviac postihujú civilizačné
ochorenia.
Civilizačné choroby postihujú 30 až 40% populácie a predstavujú priame ohrozenie života. S narastajúcim vekom a
hmotnosťou stúpa ich výskyt. Je priamym dôsledkom súčasného životného štýlu (sedavé zamestnanie, príjem nadmerného
množstva jedla, nedostatok pohybu, stres, ...).
Až 85% ľudí, diagnostikovaných na niektoré z civilizačných chorôb, má nadváhu. Nadváha nesie podľa vedeckých výskumov
hlavnú zodpovednosť za vznik cukrovky 2. typu, vysokého krvného tlaku a porúch metabolizmu tukov. Každé z týchto
ochorení predstavuje vysoké riziko pre vznik závažných srdcovo-cievnych porúch.
Zákerné pritom je, že predzvesti týchto ochorení necítime, prichádzajú pomaly bez toho, aby sme si to všimli!
Dlhodobá úloha pre žiakov: získavanie informácii od vybranej vzorky respondentov, vyhodnocovanie dotazníka,
vyvodenie záveru.
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REFLEXIA ( CCA 10 MIN .)
V záverečnej časti vyučovacej hodiny dajte žiakom priestor na písomné opakovanie - samostatnú prácu s pracovným listom
(cca 5 - 7 min, v prílohe) resp. im dáme vyplniť test (cca 5 min, v prílohe) - je to na rozhodnutí učiteľa v závislosti od času
a možností realizácie). Výsledky úloh či už v teste alebo v pracovnom liste prediskutujte. V závere hodiny frontálne
zhodnoťte prácu žiakov na hodine a vyzvite aj ich k sebahodnoteniu.
Žiakom zadajte DÚ, napr. pripraviť referát o civilizačných ochoreniach, ktoré s vyskytujú v ich rodinách.

Dotazník
Žijeme v uponáhľanej dobe, ale každý jeden z nás by si mal nájsť čas pre seba. Predsa zdravie je to najdôležitejšie, čo
máme. Týkajú sa aj Teba civilizačné ochorenia, ktoré nám prináša táto doba?
Odpoveď zistíš, ak zodpovieš pripravené otázky.
Vopred Ti ďakujeme za Tvoje odpovede.
1.

Trpíš obezitou?
(meriaš v páse viac ako 102 cm - muži alebo 88 cm - ženy)
a) áno
b) nie

2.

Máš zvýšený krvný tlak?
(viac ako 130 / 80 mm Hg
a) áno
b) nie

3.

Máš zvýšenú hladinu cukru v krvi?
(viac ako 5,6 mmol/l nalačno)
a) áno
b) nie

4.

Si fajčiar?
a) áno
b) nie

5.

Máš zníženú hladinu “dobrého” HDL cholesterolu? (menej ako 1,0 mmol/l muži či menej ako 1,2 mmol/l ženy)
a) áno
b) nie

Vyhodnotenie:
Ak si odpovedal aspoň na tri otázky ÁNO, potom je vysoká pravdepodobnosť, že aj Ty patríš medzi ľudí trpiacich na
civilizačné ochorenia.
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A LTERNATÍVY METODIKY
EVOKÁCIA ( CCA 5

MIN .)

V úvode vyučovacej hodiny položte žiakom otázky, čím nastolíte problém a upútate pozornosť žiakov.

Otázky:
1.

Viete, aký je váš index telesnej hmotnosti?

2.

K akému zisteniu vedie jeho meranie?

So žiakmi veďte rozhovor a ak je to potrebné, dopĺňajte a aktualizujte ich informácie.
Napr.: BMI znamená Body mass index. Po Slovensky je to index telesnej hmotnosti. Je to v súčasnosti asi najčastejšie
používaný spôsob, ako odhadnúť riziká spojené s obezitou. BMI sa počíta podľa vzorca:

Klasifikačná tabuľka:
BMI

kategória

riziko

pod 18,5

podváha

stredné až vysoké

18,5 - 24,9
25,0 - 29,9

normálna hmotnosť

nízke

nadváha

zvýšené

30,0 - 34,9

obezita 1. stupňa

stredné

35-39,9

obezita 2. stupňa

vysoké

nad 40

obezita 3. stupňa

životu nebezpečné

Žiaci už majú vedomosti o obezite a sú s ňou v pravidelnom kontakte, avšak mnohí si neuvedomujú riziká s ňou spojené.
Úlohou učiteľa je upriamiť pozornosť na kritickú situáciu v oblasti výskytu civilizačných ochorení u mladých ľudí a práve
obezita by mala byť ako prvá spúšťačom ich zamyslenia sa pretože ich stravovacie návyky počas dňa (ktorý v prevažnej miere
strávia v škole) sú často v nesúlade so zdravým životným štýlom.

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25

MIN .)

V tejto fáze vyučovacej hodiny pokračujeme riadeným bádaním. Pripravíme si v Exceli tabuľku na zaznamenávanie výsledkov
meraní obvodu pásu, hladiny cukru a tlaku krvi.
Meraní sa zúčastnia všetci žiaci triedy. Meranie vykonáva učiteľ (žiak, asistent, alebo prizvaný odborník - závisí od typu školy
a jej možností). Vybraní žiaci zaznamenávajú hodnoty do pripravenej tabuľky (pripraví učiteľ vopred, alebo šikovný žiak
priamo na hodine).
Alebo žiaci pracujú na meraniach v skupinách, vypočítavajú si BMI index, výsledky analyzujú a diskutujú o nich.
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Tabuľka: Hodnoty meraní

meno žiaka

vek

pohlavie

hladina cukru

tlak krvi

obvod pása

(mmol/l)

(mm Hg)

(cm)

Poznámka:
Nie je nutné vykonávať všetky merania, je to na výbere učiteľa a možnostiach školy.

Výsledky zaznamenávame priebežne do tabuľky. Po vykonaní meraní výsledky spracujeme a vytvoríme grafy. v závere
sformulujeme svoje zistenia.

REFLEXIA A HODNOTENIE ( CCA 7

MIN .)

Vyhodnoťte výsledky meraní. Spoločne so žiakmi zhodnoťte získané poznatky a navrhnite opatrenia na zníženie možnosti
rozvoja civilizačných chorôb pre ohrozených žiakov formou diskusie. Dajte žiakom priestor na zhodnotenie svojej práce na
hodine a hodnotenie doplňte svojimi postrehmi. Umožnite žiakom vyplniť pracovný list (cca 5 min., rozdelenie žiakov pri
práci na pracovnom liste podľa pôvodného rozdelenia pri meraniach, ak neurčíte inak).

Žiakom zadajte DÚ napr. pripraviť leták o civilizačných ochoreniach, s ktorými sa stretli u svojich rovesníkov.
Poznámka:
Metodiku je možné realizovať nielen na teoretických hodinách, ale aj na cvičeniach, poprípade ju realizovať online formou.
Môžete ju rozdeliť na viac vyučovacích hodín, závisí to od časovej dotácie, ktorú máte k dispozícii, možností školy, schopnosti
a šikovnosti žiakov .

Požadovaným výstupom metodiky je: pracovný list, test, sebahodnotiaca karta žiaka (v prílohe metodiky).

ZDROJE
https://www.janssen.com/slovakia/civilizacne-choroby-trapia-coraz-viac-ludi
ttps://www.youtube.com/watch?v=ljfbzzO6kZk
http://www.tvojesrdce.sk/

346 / 527

A KO DLHO BUDEM ZDRAVÝ ?
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Biológia človeka a zdravý životný štýl
ISCED 3 / 3. ročník
Zdravý životný štýl
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Kriticky posúdiť životný štýl seba samého a
 Manipulovať so softvérom, modelovať
vybranej osoby
 Určovať vzťahy medzi premennými na základe
 Porovnať rôzne životné štýly a ich dopad na
hodnôt
zdravie, orgánové sústavy, dĺžku života a dĺžku
 Formulovať závery
života v zdraví
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať
 Formulovať vlastné odporúčania a argumenty pre
navrhované zmeny
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 poznatky o ľudskom tele a orgánových sústavách ľudského tela
Riešený didaktický problém
Žiaci majú väčšinou dobré znalosti o negatívnych vplyvoch na zdravie, ale tieto vedomosti môžu byť izolované,
nevnímajú ich v súvislostiach a príčinno-následných vzťahoch. Navrhované aplikácie umožňujú žiakom priamo
na hodine kriticky posúdiť rôzne životné štýly a sledovať ich dopad na počet prežitých rokov v zdraví (dĺžka
života v zdraví), ale aj na počet prežitých rokov celkovo (dĺžka života) a skúmanie vzťahov medzi údajmi
navzájom.
Cieľom je u žiakov rozvíjať zdravotnú gramotnosť podporou kritického myslenia a uvedomenia si príčinnonásledných vzťahov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Nasmerované bádanie
 Skupinová forma (4 žiaci v skupine)

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač s prístupom na internet
 Pracovný list (príloha)
 Smartfóny alebo tablety s pripojením na
internet
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Minútový lístok,
 rozhovor,
 pozorovanie činností.
Autor: Mgr. Zuzana Boberová, PhD.
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Z DRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Ú VOD
Metodika predstavuje spracovanie témy Zdravý životný štýl v kontexte rozvíjania zdravotnej gramotnosti aplikovaním
bádateľských aktivít. Metodika primárne vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a spĺňa jeho požiadavky
z hľadiska obsahového a výkonového štandardu. Metodika je tvorená pre 3. ročník gymnázia a stredné školy s výučbou
biológie.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Spoznať európske indikátory sledovania kvality zdravia ľudí a porovnať Slovensko s ostatnými krajinami Európy.

Motivácia vo forme výskumnej otázky:
Výskumná otázka:
Ako dlho budem zdravý?

Rozdajte žiakom minútový lístok (v prílohe) a nechajte ich sformulovať svoje predpoklady. Po vyplnení minútových lístkov
nechajte žiakov, aby vyjadrili svoje odpovede.
Žiaci budú pravdepodobne rozmýšľať čo všetko vplýva na zdravie a ako to skracuje dĺžku života. Je však potrebné žiakov
upozorniť, že nechceme zisťovať do kedy budú žiť, ale do kedy budú zdraví. Môžeme sa totiž dožiť aj 90 rokov, ale z toho 15
rokov budeme brať veľa liekov a budeme mať rôzne zdravotné obmedzenia. Pravdepodobne dôjdu k záveru, že sa to nedá
presne určiť.
Pokračujte článkom, ktorý publikoval Denník N (https://dennikn.sk/158939/priemerny-europan-je-zdravy-do-61-rokov-unas-o-sest-rokov-menej/):

Obrázok 1 Výsledky EUROSTAT 2015 (Kern, 2015)

Tento článok zverejnil výsledky o údajoch „zdravé roky života“ z európskeho porovnania štatistickej kancelárie pre Európu
EUROSTAT (http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a). Článok upozorňuje, že priemerný
Slovák je zdravý asi len do svojich 55 rokov, kým priemerný Európan až do svojich 61 rokov. Zároveň výsledky hovoria, že
naši seniori - muži vo veku 65 rokov – si môžu užiť zdravý život v priemere len ďalších 4,2 roka a seniorky – ženy vo veku 65
rokov iba 3,7 roka, zatiaľ čo vo Švédsku, na Malte, či v Dánsku ich ale čaká v priemere ešte 12 ďalších zdravých rokov.
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Opýtajte sa žiakov, že ako chápu pojem „zdravé roky života“, čo si pod tým predstavujú. Ak je potrebné, vysvetlite tento
pojem žiakom v zjednodušenej podobe (pozrite si doplňujúce informácie pre učiteľa) a povedzte, že práve tento údaj nám
vie povedať, že asi do akého veku budeme zdraví.
Kliknite na stránku EUROSTAT, kde sa tieto výsledky priamo nachádzajú:
http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a. Zobrazte žiakom EU mapku výsledkov pre aktuálny
rok.

Obrázok 2 Zdravé roky života pri narodení, muži 2015 (EUROSTAT,
2017)

Obrázok 3 Zdravé roky života pri narodení rok, ženy 2015
(EUROSTAT, 2017)

Poznámka:
Je dôležité, aby ste žiakom ukázali originálnu stránku s údajmi, aby získali kontakt s primárnymi zdrojmi informácii a údajmi,
ktoré sa zisťujú na európskej úrovni. Na uvedenom linku zaškrtnite všetky 4 indikátory (Healthy Life Years at birth - Men,
from 2004 onwards, Healthy Life Years at birth - Women, from 2004 onwards, Healthy Life Years at age 65 - Men, from 2004
onwards, Healthy Life Years at age 65 - Women, from 2004 onwards) a najaktuálnejší rok (2015). Stlačte tlačidlo „update“.
Po vygenerovaní výsledkov sa prekliknite na EU mapu výsledkov (Map chart).
Veľmi praktické je to, že sa vygenerované mapky dajú stiahnuť priamo zo stránky v podobe obrázka. Nechávame na učiteľovi,
s ktorým údajom sa rozhodne pracovať (buď zdravé roky života pri narodení alebo zdravé roky života vo veku 65 rokov ).
Položte nasledujúce otázky postupne nahlas a nechajte žiakov diskutovať o vlastných predpokladoch. Predpoklady žiakov
zaznamenávajte na tabuľu.
Otázky:
Ako je na tom Slovensko v porovnaní s krajinami EU a krajinami V4?
Prečo sa tento údaj líši v jednotlivých krajinách?
Čo všetko môže vplývať na tento údaj?
Čo vplýva na moje „zdravé roky života“?
Očakávame, že žiaci už na základe vlastných skúseností a získaných vedomostí o ľudskom tele budú správne formulovať
predpoklady, že tento údaj významne súvisí najmä so životným štýlom. Určite budú konkrétne menovať buď v pozitívnom
alebo negatívnom zmysle vplyvy na zdravie – výživa, fyzická aktivita, návykové látky, spánok, vzťahy v rodine, so spolužiakmi
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(šikana) a pod. Žiaci by mali vedieť zhodnotiť, ktoré všeobecné vplyvy na zdravie (aj negatívne, aj pozitívne) sa týkajú aj ich
životného štýlu.
Žiaci sa dozvedeli, že tento údaj sa dá vypočítať. Navrhnite im, aby si odhadli, do akého veku budú zdraví so súčasným
životným štýlom. Svoj odhad si zapíšu do minútového lístka.

S KÚMANIE ( CCA 7 MIN .):
Zámer: Rozlíšiť faktory, ktoré negatívne a pozitívne vplývajú na zdravé roky života človeka a vysloviť predpoklad aký vplyv
má ich životný štýl na ich vlastné zdravé roky života.
Ukážte žiakom dve online aplikácie, ktoré vedia na základe údajov o vlastnom životnom štýle vypočítať predpokladanú dĺžku
života - https://www.myabaris.com/tools/life-expectancy-calculator-how-long-will-i-live/ a predpokladanú dĺžku života
v zdraví - https://apps.goldensoncenter.uconn.edu/HLEC/. V aplikáciách sa dá navoliť vekové rozhranie 18-85/90 rokov. Žiaci
síce nemôžu zadať ich vlastný vek (16-17 rokov) pri vyhodnotení údajov, ale môžu vidieť perspektívu svojho súčasného
životného štýlu do budúcnosti. Zadajte žiakom prvú úlohu a vysvetlite im, ktoré údaje pre použitie aplikácií budú potrebovať
(doplňujúce informácie pre učiteľa na konci metodiky). Môžete zadať nejaké vymyslené údaje na ukážku ako pracovať s
aplikáciou.

Úloha 1:
Zisti do akého veku budeš žiť a do akého veku budeš zdravý so súčasným životným štýlom ak by si mal 20 rokov, tvoja výška
by bola... (doplň akú asi budeš mať vo veku 20 rokov), tvoja váha by bola... (doplň akú asi budeš mať vo veku 20 rokov), bol
by si na vysokej škole, slobodný, brigáduješ, ale tvoj ročný príjem je zatiaľ ešte menší ako 8000 eur ročne (menej ako $25K).
Ostatné chýbajúce údaje si doplň podľa toho, čo pre teba platí teraz:
– ako momentálne hodnotíš kvalitu svojho stravovania, spánok, fajčenie, alkohol, ako momentálne hodnotíš svoje zdravie,
fyzická aktivita.
Zhoduje sa výsledok s tvojím predpokladom zo začiatku hodiny?
Ako si na tom v porovnaní so spolužiakmi?

Na zadanej úlohe budú žiaci pracovať v skupinách (3-4 žiaci v skupine). Žiaci si zadajú postupne svoje údaje do obidvoch
aplikácii a porovnajú si výsledok – celková dĺžka života a dĺžka života v zdraví. Predpokladáme, že táto úloha u žiakov vzbudí
záujem nakoľko ide o údaje ich vlastného životného štýlu.

Poznámka:
Pri využití aplikácii je potrebné doplniť niektoré údaje, ktoré budú pre žiakov aktuálne vo veku 18-85/90 rokov – ukončené
vzdelanie, ročný príjem, rodinný stav. V zdaní úlohy sú tieto údaje vopred zvolené, aby si následne žiaci mohli porovnať
výsledky svojho životného štýlu medzi sebou. Podrobnejšie informácie k použitiu aplikácii na hodine nájdete na konci
metodiky v doplňujúcich informáciách pre učiteľa.
Je potrebné zabezpečiť, aby bol v triede prístup na internet. Žiaci v skupinách môžu používať napríklad školské tablety alebo
vlastný smartphone. Ak máte na internet napojený len triedny počítač, budete analyzovať výsledky spoločne na
dobrovoľníkoch v triede.
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V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Hľadanie súvislostí medzi údajmi životného štýlu, dĺžky života a dĺžky života v zdraví.
Po tom ako si žiaci zistia obidva údaje, vráťte sa späť k otázkam. Rozvíjajte so žiakmi diskusiu. V rámci diskusie môžete žiakov
tiež upozorniť aj na dôležitý fakt, že je vedecky dokázané, že životný štýl sa s vekom zhoršuje (stravovanie, fyzická aktivita,
fajčenie, alkohol) a výsledky, ktoré si zistili dnes už o pár rokov nemusia platiť.
Otázky:
Líšia sa vaše údaje v rámci skupiny?
Ktoré údaje dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života?
Žiaci nestihli experimentovať s aplikáciami použitím rôznych údajov. Táto bádateľská činnosť bude predmetom nasledujúcej
časti hodiny.

R OZPRACOVANIE ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Syntéza poznatkov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pomocou situačnej úlohy založenej na modelovaní
dĺžky života v zdraví v závislosti od rôznych životných štýlov.
Žiaci nasmerovaným bádaním vedia kvalitatívne zhodnotiť ako rôzne životné štýly vplývajú na celkovú dĺžku života a zdravé
roky života.
Výskumná otázka:
Ktoré aktivity životného štýlu dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov
života?
Žiaci budú pracovať v skupinách (4 žiaci v skupine) s pracovným listom (v prílohe).
Úloha 2:
Ktoré aktivity životného štýlu dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov
života?
V čom sa líši životný štýl človeka, ktorý bude žiť najdlhšie v zdraví od toho, ktorý bude žiť najkratšie v zdraví?
Na základe svojich zistení opíšte životný štýl a príbeh človeka, ktorý vystihuje Vaše zistenia. Ako sa tento človek správa, aký
má životný štýl, čím sa živí a pod.
Pri práci môžete využiť internet, učebné texty biológie prípadne inú odbornú literatúru, ktorú máte k dispozícii.

Na prácu majú žiaci zhruba 10 minút. Vyzvite žiakov, aby si úlohy rozdelili, nech pracujú na viacerých úlohách súčasne. Každá
skupina by si mala zvoliť hovorcu, ktorý bude výsledky ich bádania prezentovať. Žiaci by mali na svoje bádanie použiť
aplikácie a simuláciou rôznych údajov zistiť, ktoré aktivity životného štýlu dokážu významne skrátiť alebo naopak, predĺžiť
celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života. Ide o nasmerované bádanie, preto nechávame voľbu postupu na
žiakoch.
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Poznámka
Žiaci môžu pri riešení úlohy použiť učebné texty biológie alebo im môžete priniesť aj rôzne odborné knihy a časopisy,
z ktorých môžu čerpať informácie. Umožnite tiež žiakom prístup na internet, napríklad na Vašom učiteľskom počítači, aby si
mohli vyhľadať potrebné informácie na internete.
Žiaci môže opísať dva životné štýly - človek, ktorý sa dožije najmenej rokov v zdraví a naopak, človek, ktorý sa dožije najviac
rokov v zdraví. Žiaci si môžu vybrať, či urobia len jeden opis alebo obidva. Šikovnejšie skupiny, môžu vypracovať obidva opisy.

Po uplynutí času na ich vlastné bádanie nasleduje prezentácia riešení týchto koncepčných úloh žiakmi. Nechajte každú
skupinu, aby najprv prezentovala svoje hlavné, dôležité zistenia z analýzy a popísala postup bádania. Následne by mali
prezentovať opis, ako si predstavujú svoje výsledky zhmotnené v konkrétnom životnom štýle. Takto sa vystriedajú všetky
skupiny.
Počas prezentácie môžu ostatní žiaci klásť otázky prezentujúcim žiakom, ktoré ich zaujímajú. Je však nevyhnutné ustriehnuť
smerovanie diskusie, aby sa žiaci neodkláňali od témy. Rovnako je potrené ustriehnuť čas pre každú skupinu, aby stihli
prezentovať svoje zistenia všetky skupiny. Časový limit žiakom pomáha, aby si utriedili vlastné myšlienky a naučili sa odlíšiť
podstatné, dôležité informácie od menej podstatných, rozširujúcich informácii.

H ODNOTENIE ( CCA 6 MIN .):
Zámer: Zovšeobecniť závery zo spoločnej diskusie a navrhnúť možné opatrenia pre podporu zdravia v škole a blízkom okolí.

Rozdajte žiakom minútový lístok (v závere metodiky) a nechajte im 1 minútu na vyplnenie.
Otázky:
Ako môžem ostať čo najdlhšie zdravý?
Ako si viem predĺžiť svoje zdravé roky života?

Následne diskutujte so žiakmi o vplyvoch rôznych životných štýlov na celkovú dĺžku života a počet zdravých rokov života. Je
dôležité, aby si žiaci najmä uvedomili kvalitatívny rozdiel týchto údajov (je rozdiel či sa dožijem 90 rokov, ale len do 65 rokov
budem zdravý – bez zdravotného obmedzenia). Rovnako je dôležité, aby si žiaci v reflexii všetkých informácií uvedomili
príčinno-následné vzťahy – ak začnem pravidelne fajčiť výrazne mi to skracuje perspektívu dlhšieho života v zdraví a pod.
Vzhľadom na zistenia žiackeho bádania rozvíjajte diskusiu ako by mohli navrhnúť možné opatrenia pre podporu zdravia
v škole a blízkom okolí:
Otázky:
Ako ovplyvňuje školské prostredie naše zdravie?
Čo by sme mohli v našej škole zlepšiť/zmeniť, aby bola školou podporujúcou zdravie?
Tieto otázky môžete žiakom nechať aj za domácu úlohu a vrátiť sa k nim napríklad na triednickej hodine alebo počas voľných
hodín v závere školského roka. Táto perspektíva tiež môže slúžiť ako základ pre triedny/školský projekt.
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M INÚTOVÝ LÍSTOK – FÁZA ZAPOJENIE

Minútový lístok

Minútový lístok

Meno:

Meno:

Téma:

Téma:

Deň:

Deň:

Ako dlho budem zdravý?

Ako dlho budem zdravý?

Dá sa to zistiť? (Svoju odpoveď zdôvodnite)

Dá sa to zistiť? (Svoju odpoveď zdôvodnite)

M INÚTOVÝ LÍSTOK – FÁZA HODNOTENIE

Minútový lístok

Minútový lístok

Meno:

Meno:

Téma:

Téma:

Deň:

Deň:

Ako môžem ostať čo najdlhšie zdravý?

Ako môžem ostať čo najdlhšie zdravý?

Ako si viem predĺžiť svoje zdravé roky života?

Ako si viem predĺžiť svoje zdravé roky života?
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Dostupnosť aplikácií overte pred vyučovacou hodinou. V prípade, že v určitom období odporúčané aplikácie (na
výpočet dĺžky života a dĺžky života zdraví) nebudú dostupné, vyhľadajte alternatívu. Je možné, že časom budú
k dispozícii aj iné vhodné aplikácie v slovenskom, prípadne českom jazyku.
Môžete využiť aj ďalšie aplikácie.
Príklady aplikácií zameraných na zdravý životný štýl:


Gero: Bioage & Healthy Habits:
https://apps.apple.com/us/app/gero-lifespan/id1222911907
Aplikáciu je možné nainštalovať do smartfónu alebo tabletu, umožňuje sledovať odporúčané návyky
pre lepšie zdravie, sledovať progres a zmeny biologického veku po zmene návykov a životného štýlu,
predpoklad dĺžky života.



Kalkulačka na webovej stránke: https://media.nmfn.com/tnetwork/lifespan/#0



Kalkulačkana webovej stránke: https://www.johnhancockinsurance.com/life-expectancy-calculator.html



Project Big Life, Health Calculators for a Big Life:
https://www.projectbiglife.ca/
Okrem kalkulačky na výpočet predpokladanej dĺžky života (Life expectancy) ponúka aj ďalšie, a to
kalkulačku na výpočet rizika srdcového infarktu alebo mŕtvice (Heart & Stroke), výpočet množstva
soli v prijatom jedle za deň (Sodium), skúmanie, predikcia posledných rokov života (Elder-life).
Dostupné kalkukačky:



LIFE Extend – Sledovač zdravého života
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifeomic.lifeextend&hl=sk
Pomáha vytvárať zdravé návyky v rámci 5 pilierov: plány zdravého stravovania, cvičenie, spánok,
nočný pôst, stav mysle a meditácia. Sledovanie zmeny biologického veku vplyvom vytvárania
nových návykov.



Quit Smoking – My last Cigarette
https://apps.apple.com/us/app/quit-smoking-my-last-cigarette/id639202516
Aplikácia zobrazuje aktuálne štatistiky vo svete, týkajúce sa fajčiarov a počtu úmrtí v súvislosti
s fajčením. Zobrazuje viac parametrov, vrátane predĺženia predpokladanej dĺžky života od
poslednej cigarety, vplyv skoncovania s fajčením na orgány a pod.

2.

Vo väčšine prípadov bola časová dotácia 1 vyučovacia hodina postačujúca. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, bolo
potrebné sledovať čas a riadiť rozhovor.

3.

Žiaci si vďaka metodike uvedomili rozdiel medzi dĺžkou života a zdravými rokmi života, ktoré výrazne ovplyvňujú
jeho kvalitu.

4.

Žiaci sa začali zamýšľať nad tým, čo znamená zdravie a ako ho ovplyvňuje stres a nadmerná psychická záťaž.

5.

Diskusia smerovala k rôznym faktorom vplývajúcich na zdravie a kvalitu života, vrátane ekonomickej situácie.

6.

Je vhodné upozorniť na to, že životný štýl ovplyvňuje dĺžku života, ale nedeterminuje ju, teda aj človeku s dobrou
životosprávou môže byť diagnostikovaná rakovina a iné závažné ochorenie.

7.

Žiaci boli prekvapení, že občasné pitie jedného pohárika alkoholu pomáha podľa aplikácie predĺžiť život.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
EUROSTAT, http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a
Miro Kern: Priemerný Európan je zdravý do 61 rokov, u nás je to o šesť rokov menej. [on-line] 13.6.2015, cit. 10.6.2017,
dostupné z https://dennikn.sk/158939/priemerny-europan-je-zdravy-do-61-rokov-u-nas-o-sest-rokov-menej/
http://www.eurohex.eu/pdf/CountryReports_Issue7_translated/Slovensku.pdf
https://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years_sk
http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a
http://www.indexmundi.com/slovakia/life_expectancy_at_birth.html
https://apps.apple.com/us/app/gero-lifespan/id1222911907
https://media.nmfn.com/tnetwork/lifespan/#0
https://www.johnhancockinsurance.com/life-expectancy-calculator.html
https://www.projectbiglife.ca/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifeomic.lifeextend&hl=sk
https://apps.apple.com/us/app/quit-smoking-my-last-cigarette/id639202516
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P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Doplňujúce informácie:
Čo sú „zdravé roky života“?
Údaje o rokoch zdravého života (alebo priemerná dĺžka života bez zdravotného postihnutia/obmedzenia)
indikujú počet rokov, ktoré osoba v určitom veku pravdepodobne prežije bez zdravotného
postihnutia/obmedzenia. Tento ukazovateľ je súčasťou základného súboru európskych štrukturálnych
ukazovateľov. Môžete žiakom vysvetliť, že tento údaj vyjadruje dimenziu kvality odžitého života (teda
kvalitatívny ukazovateľ).
Prečo je to zaujímavé vedieť?
V súčasnosti sa v európskych krajinách stredná dĺžka života (nádej dožitia, priemerný počet rokov, ktorý
pravdepodobne osoba prežije) predlžuje a medzi krajinami vyrovnáva. Oveľa zaujímavejšie je však
porovnať do akého veku sú ľudia pri plnom zdraví, bez nejakých zdravotných obmedzení. Môžeme to
vidieť, keď na letnej dovolenke pozorujeme aktívnych zahraničných dôchodcov z Nemecka alebo
severských krajín. Predstavme si však typického dôchodcu na Slovensku.
Na čo sa tento ukazovateľ používa?
Tento údaj je jedným zo štrukturálnych ukazovateľov pre vyhodnotenie strategických cieľov EÚ. Jeho
účelom je:
-

monitorovať zdravie ako faktor produktivity a ekonomický faktor;
zaviesť koncept kvality života;
merať zamestnávateľnosť starších osôb;
monitorovať pokrok dosiahnutý pri zvyšovaní prístupnosti, kvality a udržateľnosti zdravotnej
starostlivosti.

Ako sa meria dĺžka života v zdraví?
Všeobecný model zmeny zdravia (WHO, 1984) ukazuje rozdielnosti medzi životom stráveným v rôznych
stavoch zdravia: stredná dĺžka života, život bez zdravotného obmedzenia a život bez chronických ochorení.
Údaj vlastne vyjadruje strednú dĺžku života v zdraví, t.j. priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne osoba
prežije v zdraví.
Najčastejšie používané stredné dĺžky života v zdraví sú tie založené na zdraví ako ho vnímajú sami ľudia
(vnímané zdravie), aktivitách každodenného života a na chronických ochoreniach. Údaj zdravé roky života
(ZRŽ)(Healthy Life Years ‐ HLY) vyjadruje strednú dĺžku života bez dlhodobého obmedzenia aktivity, na
základe otázky o postihnutí. Zvyčajne sa uvádza vo veku pri narodení (odhad pre celý život) alebo vo veku
65 rokov (odhad vo veku seniora)

Ako interpretovať údaje?
Aktuálne výsledky EUROSTATU (http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a) pre
Slovensko:
ZRŽ pri narodení, muži – 54,8
Interpretujeme: priemerný Slovák bude zdravý do veku 54,8 roku života
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ZRŽ pri narodení, ženy– 55,1
Interpretujeme: priemerná Slovenka bude zdravá do veku 55,1 roku života
ZRŽ vo veku 65, muži – 4,1
Interpretujeme: priemerný slovenský senior bude zdravý ďalších 4,1 rokov
ZRŽ vo veku 65, ženy – 3,8
Interpretujeme: priemerná slovenská seniorka bude zdravá ďalších 3,8 roka.
Údaj ZRŽ pri narodením nám pri prepočte na % vyjadrujú, asi koľko % z celkovej strednej dĺžky života budeme
zdraví.
Príklad: Stredná dĺžka života pri narodení na Slovensku je u mužov 73,5 rokov a u žien 80,9 roka.
ZRŽ pri narodení, muži – 54,8
Interpretujeme: priemerný Slovák môže očakávať, že prežije 75 percent svojho života v zdraví a bez
akýchkoľvek obmedzení
ZRŽ pri narodení, ženy– 55,1
Interpretujeme: priemerná Slovenka môže očakávať, že prežije 68 percent svojho života v zdraví a bez
akýchkoľvek obmedzení

Spracované podľa
https://dennikn.sk/158939/priemerny-europan-je-zdravy-do-61-rokov-u-nas-o-sest-rokov-menej/
http://www.eurohex.eu/pdf/CountryReports_Issue7_translated/Slovensku.pdf
https://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years_sk
http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a
http://www.indexmundi.com/slovakia/life_expectancy_at_birth.html

PRÁCA S APLIKÁCIAMI NA HODINE
Prečo použiť aplikácie?
Navrhované aplikácie umožňujú žiakom priamo na hodine modelovať rôzne životné štýly a sledovať ich
dopad na počet prežitých rokov v zdraví (dĺžka života v zdraví), ale aj na počet prežitých rokov celkovo (dĺžka
života) a skúmanie vzťahov medzi údajmi navzájom. Žiaci majú väčšinou dobré znalosti o negatívnych
vplyvoch na zdravie, ale tieto vedomosti môžu byť izolované, nevnímajú ich v súvislostiach a príčinnonásledných vzťahoch.
V aplikáciách sa dá navoliť najnižší vek len 18 rokov, teda žiaci síce nemôžu pracovať s ich vlastným vekom
(16-17 rokov) pri vyhodnotení údajov, ale môžu vidieť perspektívu svojho súčasného životného štýlu do

357 / 527

budúcnosti. To im umožní nazerať na svoj súčasný životný štýl z dlhodobej perspektívy a uvedomiť si silné,
či slabé stránky svoj životného štýlu.
Aké údaje potrebujeme na použitie aplikácii?
Na použitie aplikácii budeme potrebovať tieto údaje:
Potrebné údaje

aplikácia - dĺžka života1

aplikácia – dĺžka života v zdraví2

Pohlavie

x

x

Rasa

x

Vek

x

x

Váha*

x

x

Výška*

x

x

Vzdelanie

x

x

Rodinný stav

x

Dôchodkový stav

x

Ročný príjem

x

x

Cvičenie

x

x

Súčasná úroveň zdravia

x

x

Cukrovka 2. typu

x

x

Stravovanie

x

Spánok

x

Fajčenie

x

Autonehody
Alkohol

x
x

x

x

*V aplikácii „dĺžka života“ pri zadávaní váhy a výšky viete prepnúť režim jednotiek na metrické jednotky

Použitie aplikácii na hodine:
Úloha 1.
V tejto úlohe si žiaci vyhodnotia údaje vlastného životného štýlu. Pre porovnateľnosť v skupine a niektoré
obmedzenia v údajoch z hľadiska veku (vek, rodinný status, ročný príjem) je v zadaní úlohy simulácia
situácie, že žiaci už majú zhruba 20 rokov, sú na vysokej škole, brigádujú a pod. Touto úlohou chceme žiakom
ukázať, že ak by sa ich životný štýl nezmenil, tak do akého veku môžu predpokladať, že ostanú zdraví.
Viaceré výskumné štúdie však potvrdzujú, že životný štýl sa so zvyšujúcim vekom zhoršuje (pasívne trávenie
voľného času, pravidelné fajčenie, alkohol – diskotéky, menej spánku a pod.). Vy môžete tento fakt využiť
v následnej diskusii tým, že sa žiakov opýtate, ako sa asi ich životný štýl zmení ak budú mať 20/28 rokov a
budú napríklad na vysokej škole. Ak si neudržia aspoň tento životný štýl (nepiť alkohol, nefajčiť) výrazne im

1
2

https://annuities.blueprintincome.com/tools/life-expectancy-calculator-how-long-will-i-live/
https://apps.goldensoncenter.uconn.edu/HLEC/
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môže klesnúť počet rokov prežitých v zdraví. Tento aspekt v riešení úlohy môže mať silný výchovný
charakter.
Cieľom tejto úlohy je vzbudiť záujem o bádanie, ktoré konkrétne aktivity najviac negatívne/pozitívne
vplývajú na zdravie.
Úloha 2.
Žiaci budú simulovať rôzne údaje v aplikáciách, aby zistili, ktoré aktivity životného štýlu najviac
negatívne/pozitívne ovplyvňujú dĺžku života a zdravé roky života. Žiaci majú otvorené zadanie s dvoma
otázkami, bez špecifikovaného postupu bádania (nasmerované bádanie). Úlohou žiakov je navrhnúť vlastný
postup a na základe svojich zistení zhmotniť výsledky do konkrétnej predstavy a opisu životného štýlu
nejakého človeka.
Cieľom tejto úlohy je syntéza nových vedomostí – prepájanie už osvojených vedomostí o ľudskom tele
v kontexte zdravia, životného štýlu a perspektívy zdravého života. Syntéza vedomostí sa prejaví vo
formulovaní odporúčaní a argumentov žiakov v závere úlohy.
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M Á KAŽDÝ ČLOVEK NÁROK NA POSKYTNUTIE PRVEJ
POMOCI ?
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Základy poskytovania prvej pomoci
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti




Ovládať postupy prvej pomoci
Aplikovať princípy a postupy prvej pomoci v praxi
Uvedomiť si dôležitosť ochrany vlastného zdravia
a zdravia ostatných v situáciách ohrozujúcich život

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 3. ročník / 1 – 2 vyučovacie hodiny
ISCED 354 / 2. ročník / 1 – 2 vyučovacie hodiny
ISCED 354 / 4. ročník / 1 – 2 vyučovacie hodiny
Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Navrhnúť postup riešenia problému
 Zaznamenávať, analyzovať získané informácie
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti





Poznať opatrenia (záchrana života, zníženie výskytu komplikácií, urýchlenie následnej rekonvalescencie),
ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života
Vysvetliť rozdiely medzi jednotlivými druhmi poskytovania prvej pomoci
Ovládať postupy pri poskytovaní prvej pomoci pri naliehavých stavoch, akútnych stavoch vyvolaných
fyzikálnymi a chemickými vplyvmi, ale aj pri výnimočných situáciách
Zdôvodniť presný postup pri poskytovaní prvej pomoci a poznať obsah lekárničky (domácej,
autolekárničky) ako aj telefónne číslo tiesňového volania

Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych život ohrozujúcich situáciách, ktoré si nikto neplánuje
dopredu a tak sa stáva, že mnohí v takýchto situáciách reagujú skratovo a neposkytnú základnú prvú pomoc,
ktorá môže život človeka zachrániť. Žiaci majú základné informácie o tejto problematike, ale mnohokrát si
neuvedomujú dôležitosť ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných a tak podceňujú prípravu osvojiť si
základy poskytovania prvej pomoci, na ktorých budú stavať v ďalšom štúdiu, v praxi a v bežnom živote.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, wifi, dataprojektor, mobilné zariadenie
 Skupinová forma (dvojice, trojice a viac)
(tablet, smartfón), interaktívna tabuľa,
 Frontálna forma
 Karty prvej pomoci (príloha)
 Interaktívna demonštrácia
 Obväzy, dlahy, šatka, figurína KPR dospelého
 Projektové vyučovanie
 Odborná literatúra, internetové zdroje,
 Problémové vyučovanie
časopisy
 Demonštračná metóda
 Diskusia
Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov






Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Pozorovanie činnosti žiakov,
rozhovor,
pracovný list s výsledkami,
test pre žiakov,
skupinové hodnotenie spolupráce a sebahodnotiaca karta.

Autor: RNDr. Silvia Čornaničová
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Z ÁKLADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI
Ú VOD
Téma Základy poskytovania prvej pomoci je úzko spätá s každodenným životom, pretože hrozba straty života a ohrozenia
zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek v každej minúte nášho bytia.
Postup je vhodný nielen pre gymnáziá, ale aj pre stredné zdravotnícke školy nielen v rámci výučby biológie, ale aj odborného
predmetu prvá pomoc.

P RIEBEH VÝUČBY
Vyučovaciu hodinu realizujeme formou projektového vyučovania.

P ODNET A MOTIVÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Úvodnú časť vyučovacej hodiny začnite interaktívnou demonštráciou a sprístupnite žiakom video s názvom „Záchrana
života“:
https://www.youtube.com/watch?v=VSCkUohbDQs (trvanie 1:26 min.), alebo
https://www.youtube.com/watch?v=pcRm4PKpQL8 (trvanie 4:27min.). Po ukončení ukážky veďte so žiakmi rozhovor
o tom, či by aj oni v podobnej situácii zareagovali a zachovali si duchaprítomnosť, aby zachránili ľudský život aj napriek
tomu, že zachránený bol pod vplyvom alkoholu.
Túto časť vyučovacej hodiny môžete začať aj nastolením problému (je to na rozhodnutí učiteľa), napr. „Mnohým z vás sa už
niekedy stalo, alebo ste boli svedkom situácie, keď pri nástupe do autobusu spadol starší človek, rozbil si hlavu a zrazu tam
nebol nik, kto by mu pomohol. Čo by ste urobili vy? Pomohli by ste mu?“ Mne by sa to nikdy nestalo, pomohol/la by som,
hovoríte si práve v tejto chvíli. Nuž. Kto vie. Práve preto, že sa tak často mýlime v odhade našich reakcií na vyhrotené situácie
či podnety, patrí tento sociálno-psychologický efekt - Bystander effect k fenoménom presúvania zodpovednosti. Veďte so
žiakmi rozhovor o tom, čo je Bystander effect a ako by v podobných situáciách zareagovali oni, či by boli schopní podať
pomocnú ruku a prvú pomoc.

S POLOČNÉ PLÁNOVANIE ( CCA 10 MIN .):
Rozdeľte žiakov do skupín (napr. 4 skupiny po 4-6 žiakov, rozdelenie žiakov je vždy na rozhodnutí učiteľa podľa počtu žiakov
a vybavenosti školy pomôckami) a zadajte im úlohy (úlohy si môžu napr. ťahať na vopred pripravených lístočkoch), na
ktorých pracujú skupiny samostatne v rámci jednorazového krátkodobého projektu.

Úlohy pre žiakov:
Úloha A:
Malé dievčatko pri bicyklovaní na nosiči so starším súrodencom utrpelo pri páde úraz. Sťažuje sa na bolesť pravej nôžky
v predkolení, ktorá je opuchnutá, zmodraná a bolestivá na dotyk. Poskytnite prvú pomoc.
Úloha B:
Pri jesennej oberačke ovocia pán Daniel utrpel pri páde zo stromu poranenie chrbtice a zároveň aj poranenie krku.
Postihnutý leží nehybne na zemi a krváca. Krv z krčnej tepny strieka a je jasnočervenej farby. Poskytnite prvú pomoc.
Úloha C:
Pri kúpaní v miestnom rybníku 17-ročný Peter dostal kŕč svalu na nohe a začal sa topiť. Po záchrannej akcii postihnutý
leží nehybne bez známok života - pery a ušnice sú zdurené a je namodralý. Poskytnite prvú pomoc.
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Úloha D:
Stará mama pri varení polievky v tlakovom hrnci utrpela popáleninu ľavého predlaktia. Rana je červená, bolestivá,
opuchnutá, s tvorbou pľuzgierov a povrchová časť kože je čiastočne poškodená. Poskytnite prvú pomoc.

V rámci skupín žiakom poskytnite nielen karty prvej pomoci (v prílohe, Obr. 1, alebo vyhľadáme v tabletoch), ale aj možnosť
nahliadnuť do odbornej literatúry a taktiež vyhľadať informácie na internetovej stránke. Po získaní informácií musia žiaci
úlohu aj prakticky zrealizovať. Členovia skupiny si samostatne naplánujú prácu na úlohe.
Poznámka:
Odporúčaná literatúra:
DOBIÁŠ, V.: Abeceda prvej pomoci. Košice, ÚzS SČK Košice-mesto.
PIŠTEJOVÁ, M., KRAUS, D.: Prvá pomoc v praxi. Rokus, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-89510-52-8.
ŠANTA, M. a kol.: Prvá pomoc. Martin, OSVETA 2006. ISBN 80-8063-207-3.
ZEMAN, M.: Obvazové techniky. Praha, GRADA AVICENUM 1994. ISBN 80-7169-052-X.
Odporúčané internetové zdroje:
http://www.prvapomoc.sk/page/33/podanie-prvej-pomoci/
https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci
http://www.155.sk/prva-pomoc/

Priebežne usmerňujte žiakov pri práci a konzultujte s nimi problémy, na ktoré narazili počas práce na úlohe.

R EALIZÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV ( CCA 20 MIN .):
Skupiny po vytiahnutí zadania úlohy pracujú na pridelenej úlohe. Vyhľadávajú informácie v literatúre (knižnej alebo
elektronickej), čím získavajú teoretické vedomosti a tak si rozširujú svoj obzor a poznatky, ako poskytnúť prvú pomoc. Počas
práce majú k dispozícii aj Kartu prvej pomoci so základnými informáciami (v elektronickej alebo papierovej podobe - závisí
od možnosti školy). Vedú si o práci záznam a aplikujú získané vedomosti do praktického prevedenia úlohy. Každá skupina
prezentuje výsledky svojej práce praktickým prevedením pred ostatnými skupinami.
Priebežne dopĺňajte informácie žiakom a riaďte priebeh prezentácie výsledkov úloh. V tejto časti vyučovacej hodiny skupina
vypracuje aj úlohy v pracovnom liste (cca 5 - 7 min.), správne odpovede si skupiny prekonzultujú navzájom.
Pomocný text (vysvetlenie Bystanderovho efektu a doplnenie kariet prvej pomoci) je uvedený v závere metodiky (Pomôcka
pre učiteľa).

H ODNOTENIE VÝSLEDKOV ( CCA 5 MIN .):
V záverečnej časti vyučovacej hodiny si skupiny navzájom zhodnotia svoju prácu, potom vybraní jednotlivci zhodnotia, ako
sa im pracovalo v skupine, na aké problémy pri práci narazili a aký prínos pre nich mala práca v skupine a aký je prínos do
praxe resp. bežného života. Zadajte žiakom test (cca 5 min.) na získanie spätnej väzby (opäť je na vašom rozhodnutí, či test
budú žiaci vypĺňať individuálne, alebo v skupinách v ktorých pracovali).
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Nakoniec frontálne vyhodnoťte prácu žiakov na hodine a ich aktivitu. Žiaci môžu vaše hodnotenie doplniť alebo navrhnúť
iné riešenia na bližšie sprístupnenie nového učiva.

Obr. 1: Karta prvej pomoci

A LTERNATÍVY METODIKY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
V úvode vyučovacej hodiny položte žiakom otázku, čím nastolíte problém a upútate pozornosť žiakov.

Otázka:
Na ktorý deň v roku pripadá Svetový deň prvej pomoci?
So žiakmi veďte rozhovor a dopĺňajte ich informácie. Žiaci už majú vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, avšak mnohí si
neuvedomujú, aký dôležitý je život človeka a to, že je nutné ho chrániť. Vašou úlohou je upriamiť pozornosť na dôležitosť
poskytovania prvej pomoci všade a všetkým ľuďom.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 35 MIN .):
V prvej časti tejto fázy vyučovacej hodiny pokračujte informačno-receptívnou metódou (výkladovo-ilustratívnou). Pre
žiakov pripravte materiál o poskytovaní prvej pomoci v rôznych život ohrozujúcich situáciách a sprístupnite im ho postupne
v elektronickej podobe (v prílohe Karty prvej pomoci). Zároveň so žiakmi veďte rozhovor k téme, vymieňajte si informácie
a skúsenosti zo života.
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Poznámka:
Karty prvej pomoci sprístupňuje učiteľ podľa svojho uváženia a časovej dotácie hodín.

V druhej časti tejto fázy vyučovacej hodiny pokračujeme demonštračnou metódou, kedy rozdelíme žiakov
do dvojíc
(trojíc, štvoríc), aby si mohli precvičiť základné obväzové techniky, ktoré sú súčasťou prvej pomoci a často aj tým hlavným
bodom v oblasti ošetrovania. Súčasne im sprístupnime video s názvom „Obväzové techniky“ (trvanie 5:74 min.) pre
zefektívnenie žiackej percepcie.
https://www.youtube.com/watch?v=eJZJaW4h31k&index=3&list=PLckO12CLqdz3ff6eu6U4TfAJq6GO_3bcV
Poznámka:
Konkrétne obväzové techniky, ktoré si majú žiaci precvičiť, určí učiteľ.

Na konci tejto časti vyučovacej hodiny dajte žiakom priestor vypracovať pracovný list (cca 5 - 7 min.).
Pomocný text k všeobecným zásadám obväzovej techniky je uvedený v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa):

R EFLEXIA ( CCA 5 MIN .):
Spoločne so žiakmi zhodnoťte získané poznatky a ich možnosti využitia v praxi. Navrhnite opatrenia na zníženie možnosti
rozvoja život ohrozujúcich situácií formou diskusie. Dajte žiakom priestor na zhodnotenie svojej práce na hodine
a hodnotenie doplňte svojimi postrehmi. V závere vyučovacej hodiny rozdajte žiakom test na vypracovanie a získanie
spätnej väzby.
Poznámka:
Metodiku je možné realizovať nielen na teoretických hodinách, ale aj na cvičeniach, poprípade ju realizovať online formou.
Môžeme ju rozdeliť na viac vyučovacích hodín závisí to od časovej dotácie, ktorú má konkrétny učiteľ k dispozícii, možností
školy, schopnosti a šikovnosti žiakov .

Z DROJE
DOBIÁŠ, V.: Abeceda prvej pomoci. Košice, ÚzS SČK Košice-mesto.
PIŠTEJOVÁ, M., KRAUS, D.: Prvá pomoc v praxi. Rokus, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-89510-52-8.
ŠANTA, M. a kol.: Prvá pomoc. Martin, OSVETA 2006. ISBN 80-8063-207-3.
ZEMAN, M.: Obvazové techniky. Praha, GRADA AVICENUM 1994. ISBN 80-7169-052-X.
https://www.youtube.com/watch?v=VSCkUohbDQs
https://www.youtube.com/watch?v=pcRm4PKpQL8
https://www.youtube.com/watch?v=eJZJaW4h31k&index=3&list=PLckO12CLqdz3ff6eu6U4TfAJq6GO_3bcV
http://www.prvapomoc.sk/page/33/podanie-prvej-pomoci/
https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci
http://www.155.sk/prva-pomoc/
https://www.youtube.com/watch?v=eJZJaW4h31k&index=3&list=PLckO12CLqdz3ff6eu6U4TfAJq6GO_3bcV
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
BYSTANDER EFFECT (efekt prizerajúceho sa) V NAŠOM ŽIVOTE
Pôvodná myšlienka vznikla na pozadí drámy v roku 1964, kedy mladá žena Catherine „Kitty“ Genovese bola brutálne
zavraždená. V priebehu vyšetrovania sa zistilo, že približne 37-38 ľudí jej smrť videlo, alebo počulo, no neurobili žiaden
krok k tomu, aby jej pomohli resp. zavolali políciu. O mnoho rokov neskôr sa však zistenia upravili a teda, že mnohí z
tých, ktorí mohli počuť, že v ich blízkosti sa deje vražda si mysleli, že ide len o opilca či „bežnú“ manželskú hádku.
Bystanderov efekt spôsobuje, že hoci možno sami zaregistrujeme situáciu, ktorá by bola hodná našej reakcie, v prípade
obkolesenia ľuďmi sme náchylní hľadať potvrdenie o našom presvedčení aj v iných. Inými slovami, keď si ďalší piati
ľudia povedia, že situácia ich necháva chladnými, je vysoká pravdepodobnosť, že ostaneme rovnako nečinnými. Keďže
modelovať vyslovene nebezpečné a život ohrozujúce situácie pre potreby experimentov, je naozaj na hrane, väčšina
experimentov zameraných na tento efekt pracovalo so situáciou, v ktorej nešlo priamo o život. Ďalší príklad zo života,
ktorý možno poznáte. Sedíte v triede niečo však začne divne páchnuť a vy nič, síce to reálne cítite, ale nepôjdete otvoriť
okno či zistiť príčinu. A možno naopak, nedá vám to, zareagujete a v rámci konverzácie so spolužiakmi zistíte, že možno
jeden z nich to cítil už hodinu pred vami.
Naše očakávania v živote verzus realita
Efekt rozptýlenej zodpovednosti z nás skutočne môže urobiť neviditeľných, keď to budeme najviac potrebovať.
 Adresujte prosbu o pomoc konkrétnej osobe. Nezáleží na tom, či ju poznáte. Oslovenie konkrétneho človeka z
neho „sníma“ akýsi závoj skupinovej zodpovednosti a prechádza k zodpovednosti za seba samého.
 Nespoliehajte sa na to, že všade je vždy veľa ľudí ochotných pomôcť. Práve naopak. Čím viac ľudí, tým menšia
ochota pomôcť.
 Ak ste svedkom situácie, v ktorej je potrebné pomôcť, konajte. Možno prvotný impulz vyjde od vás a bude stáť
veľa námahy, ale určite nenechá chladným ani ľudí okolo vás. Pokiaľ ste v obkolesení známych ľudí, je oveľa väčšia
pravdepodobnosť, že budú pomáhať spolu s vami.
Doplnenie kariet prvej pomoci:
PNEUMOTORAX
Pneumotorax je označenie pre život ohrozujúci stav, kedy dochádza k abnormálnemu nahromadeniu plynu v pohrudnej
dutine, obvykle najčastejšie k hromadeniu vzduchu. Priestor, kde príde k vzniku plynovej výplne, sa nachádza medzi
popľúcnicou a pohrudnicou a odborne sa nazýva pleurálna dutina. Je viacero druhov pneumotoraxu, ktorý môže
byť otvorený, uzavretý alebo záklopkový, pričom tento stav môže vzniknúť spontánne, po úraze ale aj na základe iných
príčin. Môže byť spontánny v dôsledku pľúcnych chorôb, traumatický na základe poranenia hrudnej steny, pažeráka,
priedušiek alebo pri zlomenine rebier, taktiež môže byť pneumotorax latrogénny, kedy vznikne v dôsledku invazívnych
lekárskych vyšetrení alebo indukovaný, ktorý vzniká ako komplikácia niektorých operačných výkonov. Vzhľadom na
nebezpečenstvo prameniace zo stavu je dôležité čo najskôr určiť príčinu.
Príznaky:
 Najmä silná bolesť na hrudníku,
 dráždivý suchý kašeľ bez vykašliavania,
 problémy s dýchaním, či už s nádychom, kedy sa do pľúc nedostáva potrebné množstvo dychu a následne
samozrejme aj s výdychom, čo je stav súvisiaci s nemožnosťou vytlačiť malé množstvo kyslíka z pľúc,
 v prípade, že stav vznikol poranením bodnou ranou, vyteká z nej spenená tekutina,
 bledosť na pokožke, neskôr aj zmodranie kože, slizníc a pier,
 dochádza tiež k zvýšeniu tepovej frekvencie a k zníženiu krvného tlaku.
 sa vyskytujú náhle a akútne, keďže k tomuto stavu prichádza tiež veľmi rýchlo a sprevádza ho často aj bolesť.
Prvá pomoc pri pneumotoraxe:
1. Dôležité je spoznať najprv najtypickejšie príznaky, čiže dýchavičnosť, zrýchlené a veľmi plytké dýchanie, taktiež
zmodranie pokožky v dôsledku nedostatku vzduchu a často krát aj šokový stav.
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2.
3.
4.
5.
6.

Vzhľadom na to, že často krát prichádza k tomuto stavu v dôsledku rany a porušenia hrudnej dutiny, možno nájsť
aj vytekajúcu krv na hrudníku, ktorá je jasne červená, pri rane aj spenená.
Najdôležitejšie je okamžite uzavrieť túto ranu, aj holou dlaňou v prípade, že nie je možné nájsť iný prostriedok.
Treba postihnutého dostať do správnej polohy, čiže do polosedu a zaprieť horné končatiny o nejakú podložku.
Ideálne je vytvoriť polopriedušný obväz v tvare štvorca, ktorý by sa mal skladať najprv zo sterilnej vrstvy a následne
z nepriedušnej vrstvy, napríklad igelitu, pričom oblepenie by malo byť len z troch strán, nie zo štyroch.
Okamžite treba pacienta odovzdať rýchlej lekárskej pomoci, ktorá vykoná ďalšie úkony. Ak je v hrudníku zabodnutý
nejaký predmet, ten nevyťahovať, radšej počkať na odbornú pomoc.

OMRZLINY
Omrzliny sú akútne poranenia spôsobené lokálne pôsobiacim chladom, spravidla teplotami pod bodom mrazu. Na vznik
omrzlín však môže stačiť aj teplota nad bodom mrazu – pri vysokej vlhkosti vzduchu, silnom vetre alebo pri zhoršenom
prekrvovaní, ktoré je dané stavom pacienta. Vplyvom chladu dôjde k stiahnutiu tepničiek a k obmedzeniu krvného
obehu v postihnutej oblasti. Nedostatočné miestne prekrvenie môže spôsobiť rôzne stupne poškodenia tkaniva,
v krajnom prípade k vzniku nekrózy.
Rozlišujeme štyri stupne omrznutia:
1. stupeň – sivobiele sfarbenie, strata citlivosti, neskôr začervenanie a bolesť.
2. stupeň – tvorba pľuzgierov.
3. stupeň – krvácanie do kože, vznik modročierneho sfarbenia.
4. stupeň – nezvratné zničenie tkaniva, ktoré pri zahriati odpadáva.
Prevencia pred omrzlinami:
 dobrá tepelná izolácia citlivých častí tela čiapkou, rukavicami, teplými ponožkami, vhodnou obuvou,
 turisti by mali vo svojom batohu nosiť náhradné rukavice, čiapku a ponožky.
Prvá pomoc pri omrzlinách:
1. Po zohriatí je vhodné ranu prekryť sterilným krytím,
2. v rámci lekárskeho ošetrenia je vhodné zahrievať postihnuté miesta vo vode do 40 °C,
3. osušíme, dezinfikujeme a prekryjeme vhodným sterilným krytím,
4. pokiaľ už došlo k vzniku pľuzgierov, potom ich na okraji incidujeme, aby neutláčali spodinu rany a neprehlbovali
ischémiu postihnutého tkaniva,
5. dôležitá je prevencia komplikácií, najmä vzniku sekundárnej infekcie. Ak totiž nastane infekcia a následná sepsa
ohrozuje život pacienta, býva nutná amputácia.
AKO JEDNAŤ S ĽUĎMI INFIKOVANÝMI HIV ALEBO AIDS PRI POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI?




Bežný, priateľský vzťah, ktorý vedomie HIV pozitivity ovplyvňuje len vo chvíľach, kedy sa zdravotný stav zhorší a on
(ona) potrebuje pomoc,
bežné spoločenské vzťahy neznamenajú riziko nákazy,
HIV pozitívni ľudia sa môžu ľahšie dostať do spoločenskej izolácie, alebo sa môžu stať obeťou diskriminácie. Záleží
na nás, či budú trpieť viac svojou pozitivitou, alebo naším odmietnutím a strachom.

Zásadné opatrenia pri poranení sa od HIV pozitívneho pacienta:
1. Nechať ranu spontánne krvácať.
2. Dekontaminácia.
3. Realizovať odber krvi na KO, HbsAg, anti-HCV, anti-CMV, BWR, anti-HIV.
4. Zvážiť antivírusovú terapiu.
5. Liečba so súhlasom poranenej osoby.
6. Úraz ohlásiť staničnej sestre a lekárom z AIDS centra.
Prenos vírusu HIV:
nechráneným pohlavným stykom, krvnou cestou, z matky na dieťa
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HIV sa neprenáša:


Spoločným používaním riadu, WC,



pri bežnom spoločenskom styku,



bozkom, objímaním,



v saune, bazéne, kašlaním, kýchaním, hmyzom, zo zvierat.

Prevencia:


Poranení - pozrieť zásadné opatrenia vyššie,



Oznámiť nález pohodenej ihly,



pri poskytovaní prvej pomoci používať rukavice a jednorazovú resuscitačnú dýchaciu rúšku.

Pri odstraňovaní krvi a iných telesných tekutín:


Miesto dezinfikovať SAVOM,



prekryť papierovou vreckovkou, nechať pôsobiť 15 minút,



všetko vložiť do igelitového vreca, uzavrieť a hodiť do určeného odpadu,



ruky v rukaviciach následne umyť mydlom a vodou, opatrne zložiť dole lícom dovnútra, vložiť do igelitového
vrecka, zviazať a odhodiť,



šaty postriekané krvou namočiť do studenej vody a prať pri vyšších teplotách.

Pomocný text (Alternatíva metodiky):
Všeobecné zásady obväzovej techniky
Účelom obväzu je:
 Zastaviť krvácanie,
 pripevniť sterilné krytie,
 znehybniť v určitej polohe,
 odsávať ranné výmiešky,
 pripevniť materiál k poranenej časti tela.
Zásady prikladania obväzov:
 Prvá vrstva obväzu priložená na ranu musí byť vždy sterilná a presahovať aspoň o 2 - 3 cm okraje rany. Po
priložení sterilného krytia sa s ním už nesmie pohybovať, pretože hrozí zotretie nečistôt a infekcia z okolia
rany.
 Obväz musí byť dostatočne pritiahnutý, ale nesmie škrtiť.
 Postavenie obväzovanej časti musí byť už od začiatku konečné.
Zásady ošetrovania poraneného:
1. Poraneného vždy posadíme, alebo položíme.
2. K poranenému stojíme vždy čelom tak, aby sme videli do jeho tváre a mohli s ním komunikovať.
3. Poranenú časť vždy veľmi šetrne podložíme a pridržujeme.
4. Pri ošetrovaní poranení s krvácaním alebo manipulácii s inými telesnými tekutinami (sliny, zvratky) používame
jednorazové gumové rukavice.
Rozdelenie obväzov:
1. Náplasťové obväzy - sú veľmi jednoduché, bežne používané a rýchle. Používame ich k ošetreniu slabo
krvácajúcich rán. Patria sem leukoplasty, náplasti s vankúšikom a ďalšie.
2. Obvinadlové obväzy - sú z rôznych druhov materiálov a rôznych šírok podľa toho, čo je potrebné obviazať.
Tiež sa vyrábajú už hotové obväzy. Sú pracnejšie než obväzy šatkové a pri ich použití je potrebná väčšia
zručnosť. Zvinutej časti obvinadla sa hovorí hlava, zvyšok sa nazýva voľný koniec. Šírku obvinadla vyberáme
podľa postihnutej časti. Začíname od najužšej obväzovanej časti tela a prevedieme základné omotanie, tzv.
zámoček.
3. Šatkové obväzy - sú veľmi účelné, úsporné a rýchle. Trojcípa zdravotnícka šatka nie je sterilná. Preto musíme
najskôr priložiť sterilnú kryciu vrstvu. Šatka má základňu a dve ramená, jeden vrchol a dva cípy. K vytvoreniu
obväzu môžeme použiť jednu alebo viac šatiek.
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A KO SA MENÍ ČLOVEK
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Biológia človeka a zdravý životný štýl
ISCED3 / gymnázium, 3. ročník
Reprodukcia a ontogenetický vývin ľudského jedinca
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Porovnať význam pojmov vývin a vývoj
 Formulovať nové otázky a problémy
 Vysvetliť pojem ontogenéza a vymenovať
 Formulovať závery
jednotlivé obdobia
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred
 Poznať dĺžku tehotenstva, jeho príznaky a význam
spolužiakmi,
zdravej životosprávy v tehotenstve
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Charakterizovať jednotlivé vývinové obdobia
človeka od vzniku zygoty až po starobu
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať anatomickú stavbu a funkciu mužskej a ženskej pohlavnej sústavy
 Ovládať základy práce na počítači
 Dokázať vyhľadávať vedecké informácie prostredníctvom internetu
Riešený didaktický problém
Ľudský život prebieha v niekoľkých obdobiach, ktoré majú svoje charakteristické znaky, vyznačujú sa
zvláštnosťami v stavbe tela, v telesných funkciách, v psychických danostiach a sociálnych vzťahoch. Proces
zmien prebiehajúci od oplodnenia, v priebehu celého života, starnutia až do smrti, sa nazýva aj individuálny
vývin jedinca (ontogenetický vývin). Je riadený zložitými regulačnými genetickými procesmi, ktoré sú
v priebehu vývinu jedinca modifikované mnohými environmetálnymi faktormi (napr. výživou, životným
štýlom, sociálnymi a ekonomickými podmienkami, zdravotnou starostlivosťou, životným prostredím).
Vzájomné pôsobenie týchto vnútorných a vonkajších faktorov spôsobuje, že vývin každého jedinca sa
vyznačuje individuálnymi a neopakovateľnými zvláštnosťami. Je to i napriek tomu, že vývin každého jedinca
prebieha v súlade s rastovými a vývinovými zákonitosťami, ktorými sa vyznačujú jednotlivé obdobia
ontogenetického vývinu.
Daná téma umožní žiakom hlbšie si uvedomiť rozdiely medzi jednotlivými vývinovými obdobiami človeka,
získať informácie o zmenách prirodzene prebiehajúcich počas širokého časového obdobia od oplodnenia
vajíčka spermiou až po starnutie a starobu. V neposlednom rade poznanie ontogenetického vývinu pomôže
žiakom pochopiť, že každá fáza vývinu človeka je dôležitá, čo môže viesť k lepšiemu chápaniu vekových
osobitostí i k väčšej medzigeneračnej tolerancii.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Interaktívna demonštrácia
 Počítač, tablet, pripojenie na internet (wifi)
 Práca s odborným textom
 Dataprojektor
 Práca vo dvojiciach a skupinách
 Prezentácia a úlohy pre žiakov (príloha)
 Riadený rozhovor, diskusia
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.
 Problémové vyučovanie
 Brainstorming
Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Rozhovor, pozorovanie činnosti žiakov, analýza úloh, diskusia.

Autori: RNDr. Barbora Matejovičová, PhD.; PaedDr. Anna Sandanusová, PhD.
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V ÝVINOVÉ OBDOBIA ČLOVEKA
Ú VOD
Téma Vývinové obdobia človeka je súčasťou tematického celku Biológia človeka a zdravý životný štýl, ktorý sa vyučuje v 3.
ročníku gymnázia so štvorročným štúdiom, a v septime gymnázia s osemročným štúdiom. Téma v súlade s ISCED 3 a je
vhodná aj pre zdravotnícke školy, v ktorých je biológia nosným predmetom štúdia. Všetky navrhnuté aktivity a celá
organizácia vyučovacieho procesu má odporúčací charakter. Učiteľ si ho môže modifikovať podľa časovej dotácie, podľa
tvorivosti a aktivity žiakov, podľa ich vedomostí a praktických zručností, podľa materiálno technického vybavenia školy.
Uvedený materiál je možné použiť nielen na gymnáziách na hodinách biológie, ale aj vo vyšších ročníkoch (8. – 9. ročník) na
základných školách – buď na biologickom záujmovom krúžku, pri príprave žiakov na biologickú olympiádu alebo v triedach
pre nadaných žiakov.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Hlavným zámerom úvodnej otázky a následnej úlohy je namotivovať študentov na tému Vývinové obdobia človeka.
Otázka:
Zamyslite sa a odpovedajte na otázku, kedy sa začína život človeka?

Predpokladáme rôzne odpovede žiakov, ktoré sa snažíme korigovať. Život človeka sa začína oplodnením (fertilizáciou), teda
splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky (spermie a vajíčka). K oplodneniu dochádza vo vajíčkovode (Obrázok 1).
Spojením spermie a vajíčka vzniká bunka, zygota, ktorá na rozdiel od spermie a vajíčka obsahuje už diploidnú sadu
chromozómov (46) a celú genetickú informáciu budúceho jedinca, ktorú získa od matky a otca. V zygote dochádza
k replikácii DNA, ktorá je nutná pre ďalšie delenie zygoty. Nastávajú dôležité procesy, ktoré nazývame blastogenéza
a embryogenéza.

Obrázok 1. Schematický znázornený vaječníkový (ovariálny) cyklus, oplodnenie, delenie zygoty a transport včasných štádií
vývinu cez vajíčkovod a maternicu. 1 – výrastky na sliznici vajíčkovodu, 2 – vaječník, 3 – sekundárny oocyt, obalený
folikulovými bunkami, 4 – oplodnenie (asi 12 hod. po ovulácii), 5 – vajíčkovod, 6 – dvojbunkové štádium (asi 30 hodín po
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oplodnení), 7 – štvorbunkové štádium (asi 2 dni po oplodnení), 8 – včasná morula (asi 3 dni po oplodnení), 9 – staršia morula
(asi 4 dni po oplodnení), 10 – uterotubelárne spojenie (spojenie maternice a vajíčkovodu), 11 – slizničná vrstva maternice
(endometrium), 12 – včasná blastocysta (asi 5. deň po oplodnení), 13 – dutina maternice, 14 – zahniezďovanie (implantácia)
blastocysty (asi 8. deň po oplodnení) (podľa KAPELLER, POSPÍŠILOVÁ, 1996).
Výstupový výklad učiteľa, zhrnutie poznatkov:
Ku vzniku nového života je u dvojpohlavných živočíchov, ku ktorým na najvyššom stupni vývoja patrí človek, nutné spojenie
vajíčka so spermiou. Tomuto spojeniu hovoríme oplodnenie. Hlavný význam oplodnenia spočíva v obnovení diploidnej sady
chromozómov. Počas ovulácie vajíčko (oocyt) opustí vaječník. Oplodnenie nastane v začiatku vajíčkovodu v blízkosti
vaječníka. Opakovaným delením zygoty (jednobunkové štádium vývinu) vznikajú blastoméry. Čím vyšší je počet blastomér,
tým menšia je ich veľkosť. Guľovitý útvar deliacich sa blastomér pripomína plod maliny. V dutine maternice sa z blastomér
vyvinie blastocysta – dutý, tekutinou vyplnený sférický útvar. Vonkajšie blastoméry sa diferencujú na jednu vrstvu buniek –
trofoblast, vnútorné blastoméry vytvoria zoskupenie buniek – embryoblast. Blastocysta sa vnorí do endometria, kde sa
zahniezďuje. Súčasne s implantáciou prebieha ďalší vývin embrya. Ako o zárodkovom (embryonálnom) období
(embryogenéze, ranej organogenéze) hovoríme o vývinovom štádiu medzi 2. a 8. týždňom po oplodnení. Jedná sa o kľúčovú
fázu ontogenézy, v ktorej dochádza k množeniu a diferenciácii buniek a formovaniu orgánov a orgánových sústav.
V priebehu týchto morfogenetických pochodov (proliferácia, diferenciácia, migrácia buniek, zánik buniek – apoptóza)
vznikajú stále zložitejšie štruktúry a funkcie mnohobunkového organizmu. V tejto dobe môže dôjsť pôsobením vnútorných
i vonkajších vplyvov (napr. infekcie, lieky, alkohol, fajčenie, drogy, materské prostredie) k narušeniu emryonálneho vývinu
a vzniku rôznych vývinových chýb. Preto toto obdobie vývinu označujeme ako kritická perióda. Na embryonálne obdobie
nadväzuje plodové (fetálne) obdobie, t.j. obdobie, ktoré trvá od 9. týždňa po oplodnení až do konca tehotenstva. V tomto
období sú už vytvorené všetky dôležité orgány, a preto ide o fázu zrenia tkanív a orgánov a intenzívneho rastu.
Oplodnenie a vznik nového života nie je nič jednoduchého, je to zázrak prírody, ktorého by sme si mali vážiť !

Úloha 1:
Správne usporiadajte vývinové štádiá podľa obrázkov!

Úloha 2:
Môžete si pozrieť video Vznik života v 4 minútach na: https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw, na rovnakej
stránke je možné sledovať vybrané časti z filmu Byl jednou jeden život.
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U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 30 MIN .):
Nadviažte na predchádzajúce poznatky ďalšími motivačnými otázkami:
Otázky:
1. Ako dlho trvá tehotenstvo ženy?
2. Aké telesné a psychické zmeny dokážete opísať u tehotnej ženy?
3. S akými názormi ste sa stretli v súvislosti s tehotenstvom (čo by mali a nemali ženy v tehotenstve robiť, zamerajte
sa na stravu, fyzické aktivity, škodliviny...)?
4. Kedy je tzv. kritické obdobie pre vývin orgánov a orgánových sústav človeka?
5. Kedy je optimálny vek ženy na porodenie prvého dieťaťa a prečo?

Žiaci každý poznatok a názor vysvetlia a zdôvodnia. Následne sa rozdelia do skupín (podľa počtu žiakov v triede) a zrealizujú
niektorú z úloh:
Úloha 1:
Pomocou obrázkov z novín, časopisov, internetu a pod. vytvorte koláž na tému „Ako sa treba správať v tehotenstve, aby bolo
dieťa zdravé“, prípadne vytvorte na túto tému plagát, ktorý by znázorňoval, ako by sa budúca mamička mala zodpovedne
správať, aby prispela k zdravému vývinu svojho dieťaťa.
Úloha 2:
Napíšte krátky príspevok do školského časopisu na tému Plánované rodičovstvo a jeho význam. Po vypracovaní príspevku
jeden člen skupiny prečíta príspevok pred ostatnými spolužiakmi.

Úloha 3:
Vyhľadajte na internete nejaký príspevok, ktorý sa bude venovať radám, ako sa správať v tehotenstve, môžu to byť tzv.
babské rady, mýty ... (tehotná vegetariánka, tehotenstvo a fitness, stres v tehotenstve a pod.).

Výstupový výklad učiteľa, zhrnutie poznatkov:
Trvanie fyziologického tehotenstva sa udáva v v priemere 282 dní začínajúc 1. dňom poslednej menštruácie a 269 dní
od dňa oplodnenia vajíčka. Dĺžka tehotenstva sa tiež udáva v týždňoch (40 týždňov) alebo lunárnych mesiacoch (10
lunárnych mesiacov po 28 dňoch). V priebehu tejto doby dochádza v tele ženy k neuveriteľnej veci. Jediná bunka (oplodnené
vajíčko) sa rozrastie na 6 000 miliárd buniek, z ktorých je zložené telo novonarodeného dieťaťa ! Na dĺžke tehotenstva závisí
vývin plodu, jeho zrelosť či nezrelosť. Vynechanie menštruácie, ranná nevoľnosť, či vracanie obyčajne privedú ženu na
myšlienku, že je tehotná. Dôkaz tehotenstva sa robí najčastejšie vyšetrením krvi alebo moču, kde je možné zistiť hormón,
tzv. choriogonádotropín, alebo pomocou ultrazvukového vyšetrenia. Vynechanie menštruačného krvácania rozhodne nie je
spoľahlivým dôkazom tehotenstva. Tehotenstvo (gravidita) charakterizujeme ako obdobie, počas ktorého sa vyvíja v tele
matky nový ľudský jedinec. Tehotenstvo je fyziologický proces, napriek tomu predstavuje pre organizmus ženy zaťaženie.
Rastúci plod postupne zväčšuje maternicu, ktorá sa vyklenuje do brušnej dutiny. V tomto období sa zvyšuje aj celková
hmotnosť ženy. Priemerný prírastok hmotnosti by mal byť 12 – 16 kg (20 % pôvodnej telesnej hmotnosti). Počas tehotenstva
sa výrazne zaťažuje oporno-pohybová sústava a kladú sa zvýšené nároky na funkciu všetkých orgánov, najmä orgánov
obehovej a močovej sústavy. Zvyšuje sa množstvo cirkulujúcej krvi, menia sa koncentrácie hormónov a vyvíja sa nový orgán
– placenta. Žena sa častejšie unaví, žiada sa jej viac spať, môže mať pocity nevoľnosti a nútenie na vracanie.
Z fyzického hľadiska znášajú tehotenstvo najlepšie ženy vo veku 19 – 25 rokov, za rizikové možno pokladať tehotenstvo nad
35 rokov, preto hrozí riziko výskytu vrodených vývinových chýb. Rovnako nie je vhodné tehotenstvo a a materstvo žien do
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veku 18 rokov, lebo v tom čase sa ešte len končí ich fyzický vývin a tehotenstvo predstavuje pre takýto organizmus priveľkú
záťaž. U dospievajúcich dievčat býva nízky vek spojený s nepriaznivou sociálnou situáciou, nedokončenou prípravou na
povolanie, s nedostatočnými vedomosťami i záujmom o starostlivosť o malé dieťa (zdôrazniť význam plánovaného
rodičovstva!). Zjednodušená schéma ontogenézy človeka (0 – narodenie, P – dovŕšenie puberty):
prenatálne
obdobie
počatie

rané detstvo
(infancy)
0

stredné
detstvo
(childhood)
3

neskoré
detstvo
(juvenile age)
6–7
P

adolescencia

dospelosť

18

50+

staroba

smrť

Diskusia: V rámci diskusie zovšeobecníme závery, odpovieme na otázky žiakov, doplníme informácie.
Pokračujeme použitím ďalších motivačných otázok na tému postnatálne obdobie:
Otázky:
1. Viete, ako členíme obdobia človeka po jeho narodení?
2. Čo sa s človekom deje v týchto obdobiach?
3. V akom vývinovom období sa práve nachádzate a aké vývinové obdobie mu predchádzalo? Čo sa dialo s vaším
telom? Aké zmeny ste na sebe pozorovali?
Žiaci každú odpoveď a názor vysvetlia a zdôvodnia. Následne pripravia a zrealizujú úlohu Divadelná hra, počas ktorej bude
mať každý žiak svoju rolu.
Úloha 4: Divadelná hra
Žiaci v triede sa rozdelia do skupín, každej skupine bude pridelená rola: 1. skupina: novorodenecký vek, 2. skupina: dojčenský
vek, 3. skupina: batolivý vek, 4. skupina: predškolský vek, 5. skupina: mladší školský vek, 6. skupina: starší školský vek, 7.
skupina: mladosť, 8. skupina: dospelosť, 9. skupina: staroba. Žiaci v role dostanú dopredu charakteristiku daného vývinového
obdobia, pomocou ktorej sa vcítia do svojich rolí. Dostanú aj inštrukcie k realizácii divadelnej hry. Učiteľ bude náhodne
vyberať skupiny žiakov, ktorí budú hrať svoje roly a po skončení vystúpenia budú ostatní žiaci hádať, ktoré vývinové obdobie
bolo prezentované. Po správnom uhádnutí dostanú žiaci priestor na otázky k danému vývinovému obdobiu, pričom na otázky
odpovedajú žiaci, ktorí dané obdobie hrali.
Dôležité je, aby sa žiaci vcítili do svojich rolí. Čím viac sa žiaci vcítia do daného vývinovéh obdobia, tým bude rozmýšľanie pre
ostatných žiakov jednoduchšie, budú aktívnejší a informácie si skôr zapamätajú.

Charakteristiky vývinových období (rozšírený text pre učiteľa, z ktorého si pripraví charakteristiky jednotlivých období,
v tlačenej alebo elektronickej verzii), je uvedený v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa – doplňujúce informácie).

R EFLEXIA (10 MINÚT ) :
Žiaci už majú informácie o charakteristických zmenách prebiehajúcich v jednotlivých vývinových obdobiach človeka.
Diskutujeme so žiakmi, prípadne dopĺňame ďalšie informácie. Môžeme využiť nasledovné otázky:
Otázky:
1. V ktorom období sa začínajú prerezávať prvé zuby dočasného chrupu ? Kedy je prerezávanie prvej dentície
ukončené?
2. Ktoré vnútorné a vonkajšie vplyvy môžu ovplyvniť začiatok puberty u chlapcov a dievčat?
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3. Dĺžka života človeka sa postupne predlžuje. Aká je v súčasnosti známa priemerná dĺžka života u ľudí ? Aká je dĺžka
života u ostatných živočíchov? S pomocou internetu zistite priemernú dĺžku života cicavcov, vtákov, plazov,
obojživelníkov, rýb a hmyzu. Ktorý živočích žije najdlhšie?
4. Charakterizujte, ktoré príčiny ovplyvňujú starnutie človeka?
5. V ktorom období ontogenézy rastie človek najrýchlejšie?
6. Ako zhodnotíme, či nemá dieťa nadpriemernú alebo podpriemernú telesnú výšku? (Vysvetlenie v prílohe metodiky.)

Ďalší námet na samostatnú prácu žiakov je uvedený v časti ALTERNATÍVNE METODIKY a niekoľko úloh na rozvíjanie témy
je uvedených v prílohe.

A LTERNATÍVY METODIKY
Úloha: Nájdi pár a vyrieš problém
Pri tejto úlohe môžu žiaci pracovať samostatne, prípadne vo dvojiciach. Každá dvojica si vytiahne kartičku (k dispozícii je
osem kartičiek typu A, na ktorých sa nachádza obrázok a rovnako osem kartičiek typu B, na ktorých sa nachádza text k
obrázku s časovým vymedzením daného obdobia prenatálneho vývinu človeka a tiež problémová úloha). Úlohou žiakov je
nájsť svoj pár (obrázok určitého vývinového štádia + prislúchajúci text) a potom spoločne vyriešiť príslušnú problémovú
úlohu. Rozpracovanie sa ukončí interaktívnou diskusiou, počas ktorej budú žiaci každej skupiny prezentovať svoje riešenie
danej problémovej úlohy. Žiakom poskytneme kartičky s obrázkami a popisom, ktoré nájdete v závere metodiky.
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Očakávané riešenia problémových úloh:
1.skupina: Somatické bunky sú diploidné a pohlavné bunky sú haploidné (polovičný počet chromozómov).
2.skupina: Placenta je pre hormóny selektívne priepustná čo znamená, že hormóny môžu prechádzať z placenty do tela
matky. V neskoršom období gravidity môžu niektoré hormóny vznikajúce v tele plodu ovplyvňovať telo matky a tak ju
ovplyvňovať (napr. inzulín – môže dôjsť k dočasnému zlepšeniu diabetes u matky).
3.skupina: Teratogénne vplyvy (škodlivé faktory, ktoré sa vyskytnú v životnom prostredí matky v priebehu tehotenstva, môžu
poškodiť plod a spôsobiť tak vrodenú vývinovú chybu – napr. alkohol, chemikálie, lieky, drogy, vírusy, žiarenie, splodiny
fajčenia).
4.skupina: Nepodmienený reflex – vrodený, sací, hltací, uchopovací reflex.
5.skupina: Lanugom nazývame jemné chĺpky na povrchu tela plodu, ktoré pomáhajú udržiavať ochranný maz na pokožke
plodu.
6.skupina: Hnedé tukové tkanivo plní termoregulačnú úlohu. Postupne je hnedý tuk nahrádzaný bielym.
7.skupina: Dieťa tlačí na močový mechúr matky, čo spôsobuje častejšie močenie.
8.skupina: Lanugo pred pôrodom mizne, uvoľňuje sa do plodovej vody, kde ho dieťa spolu s plodovou vodou prehĺta, lanugo
je súčasťou prvej stolice (smolky).
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
Individuálny vývin človeka delíme na tri obdobia, ktoré na seba nielen plynule nadväzujú, ale skoršie fázy
môžu ovplyvňovať charakteristiky jedinca v nasledujúcich fázach. Napríklad nepriaznivé vplyvy v raných
vývinových prenatálnych a postnatálnych obdobiach (napr. nedostatočná výživa, stres) môžu ovplyvniť
nastavenie metabolizmu. Základy niektorých vážnych chronických ochorení dospelosti a staroby sa tak
pravdepodobne vytvárajú už v detstve. Ontogenetický vývin členíme na nasledovné hlavné obdobia,
v rámci ktorých rozoznávame ďalšie nerovnako dlhé úseky:
1. obdobie pred narodením – prenatálne obdobie,
2. obdobie pôrodu – perinatálne obdobie,
3. obdobie po narodení – postnatálne obdobie.
V bežnej komunikácii sa často používa aj termín vývoj, ktorý sa však v odbornej literatúre používa v súvislosti
s fylogenézou človeka – vývojom človeka ako živočíšneho druhu.
Téma ontogenézy človeka je veľmi aktuálna, nakoľko súvisí so zákonitosťami a osobitosťami rastu a vývinu
v jednotlivých obdobiach, má tesnú väzbu na zdravie pretože súvisí s výživou v týchto obdobiach. Výživa je
pre jednotlivé obdobia typická a podmieňuje správny rast a vývin (napr. správna životospráva v období
tehotenstva, význam materského mlieka, primeraná kvalitatívna a kvantitatívna skladba stravy
v jednotlivých obdobiach detstva). Téma sa týka aj obdobia dospievania, puberty, ktoré je biologicky
vyvrcholením detského rastového obdobia a znamená zásadnú premenu dieťaťa v dospelého jedinca, je
typická búrlivými zmenami nielen telesnými, ale aj psychickými a týka sa aj reprodukčného zdravia. Preto je
možné prepojiť túto tému aj s výchovou k manželstvu a rodičovstvu.
Obdobie dospelosti, stredný vek, je možné opísať ako vek aktívnej činnosti a reprodukcie. V priebehu
dospelosti získava jedinec ďalšie skúsenosti, väčšina funkcií organizmu však postupne klesá. Pokles funkcií
na bunkovej úrovni a úrovni orgánov je výraznejší v starobe. Starnutie je kontinuálny proces, ktorému je
v súčasnosti venovaná veľká pozornosť. Prejavy starnutia (aging) sú variabilné a vysoko individuálne, ľudia
sa dožívajú stále vyššieho veku. Súčasná starostlivosť o zdravie ľudskej populácie sa zaoberá otázkou, ako
potlačiť proces starnutia a predĺžiť ľudský vek. Študujú sa možnosti zlepšovania kvality života starých ľudí,
najmä faktormi vonkajšieho prostredia (napr. úpravou výživy a životného štýlu, dokonalejšou zdravotnou
starostlivosťou, telesnou aktivitou, pozitívnym myslením, aktívnym prístupom k životu).
Charakteristiky vývinových období
NOVORODENECKÝ VEK
Toto obdobie trvá od narodenia dieťaťa do 4. týždňa (28 dní) života dieťaťa. Priemerná hmotnosť novorodenca je asi
3 300 g, priemerná dĺžka tela asi 50 cm (dievčatá majú obidve hodnoty o niečo nižšie). Krivka hmotnosti novorodenca
klesá v prvých dňoch po narodení, v priemere o 7 %, po treťom dni dochádza opäť ku zvyšovaniu hmotnosti, až sa
do 7 – 10 dní hmotnosť ustáli na pôvodnú pôrodnú. Tento úbytok hmotnosti je vyvolaný stratou tekutín a sacharidových
a tukových zásob. Telesné proporcie novorodenca sa vyznačujú relatívne veľkou hlavou (1/4 dĺžky tela), dlhým trupom
(1/2 dĺžky tela) a krátkymi končatinami (1/4 celkovej dĺžky tela). Novorodenec, ktorý bol počas deviatich predošlých
mesiacov chránený teplým, tekutým prostredím maternice, sa prispôsobuje životným podmienkam mimo matkinho
tela. V okamihu narodenia začne dýchať pľúcami, jeho obehová sústava sa oddelí od matkinej a krv sa okysličuje v jeho
vlastných pľúcach. Po narodení sú pľúca ešte čiastočne naplnené vodou. Počas pôrodu sa z nadobličiek plodu uvoľňuje
hormón adrenalín, ktorý pomáha pri absorbovaní tejto tekutiny a umožňuje jej nahradenie vzduchom. Výsledkom je
roztiahnutie pľúc bezprostredne po narodení. Krik novorodenca po prvom nádychu je prvým prejavom života.
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Frekvencia dýchania novorodenca je rýchla (40 – 60 dychov za minútu, dospelý 12 – 16 dychov za minútu).
Novorodenec si musí odvyknúť od prijímania živín cez placentu a musí sa prispôsobiť prijímaniu a tráveniu mlieka.
Nervová sústava je značne nezrelá a táto nezrelosť spôsobuje, že novorodenec je v zaisťovaní mnohých funkcií
nesamostatný a závislý na starostlivosti matky. V nervovej sústave sú však už vytvorené reflexné oblúky mnohých
nepodmienených reflexov, ktoré riadia dýchanie, krvný obeh, sanie, prehĺtanie, spracovanie potravy a vylučovanie.
I prejavy hybnosti sú reflexnej povahy. Na určitý podnet sa dostaví motorická odpoveď. Dieťa spí po narodení takmer
24 hodín. Rozoznáva svetlo a tmu, má vyvinutý čuch a chuť, zatiaľ čo hmat nie je dobre vyvinutý. Reaguje pohybom celého
tela na intenzívne zvukové a svetelné podnety vonkajšieho prostredia. Koordinácia medzi sluchom a zrakom je
spočiatku malá alebo žiadna, i keď dieťa reaguje na zvuk, hlava sa za zdrojom neotáča. V tejto fáze vývinu je dieťa
krátkozraké a trvá niekoľko mesiacov, kým dozreje zraková oblasť mozgu. Dieťa vie zaostriť zrak asi na vzdialenosť 23
cm, čo predstavuje vzdialenosť medzi tvárami matky a dieťaťa pri kŕmení.
DOJČENSKÝ VEK
Toto obdobie je vymedzené od 2. mesiaca po narodení do 1. roku veku dieťaťa. Názov tohto obdobia bol zvolený podľa
spôsobu kŕmenia dieťaťa dojčením. Matka by mala dojčiť svoje dieťa aspoň 4 – 6 mesiacov. Matka v období dojčenia
musí dbať na správnu životosprávu a prívod všetkých potrebných zložiek v potrave. Dojča sa vyznačuje intenzívnym
rastom a pohybovým a psychickým rozvojom. Proporcionalita tela dojčaťa je podobne ako u novorodenca stále
nevyvážená. Deti majú ešte stále pomerne veľkú hlavu, relatívne dlhý trup a krátke končatiny. Dĺžka tela dieťaťa sa
za prvý rok zväčší asi o 25 cm, t.j. o 50 % pôrodnej dĺžky. Hmotnosť tela sa tiež výrazne zväčšuje, už v 1. polroku sa
zdvojnásobí (zväčší sa o 100 %) a na konci 1. roku má o 200 % väčšiu hmotnosť, t.j. pôrodná hmotnosť sa zväčší 3 krát,
asi na 10 kg. Dieťa nadobúda už počas prvého roka pozoruhodné telesné a duševné schopnosti z dôvodu dozrievania
mozgu a nervového systému. Nervy ešte nie sú pokryté izolačným tukovým myelínovým obalom, potrebným na
úplnú interakciu nervov a svalov, dôležitú pre vôľou riadený pohyb. Na konci prvého roka je však myelinizácia prakticky
ukončená, čo umožňuje dieťaťu chodiť a dosahovať ďalšie telesné schopnosti. V 3. mesiaci dieťa ležiace na brušku sa
dokáže oprieť o predlaktie a dvíhať hlavu. Do 6. mesiaca sa naučí otáčať na bok a na brucho z polohy na chrbte. V 7.
mesiaci dokáže sedieť samé, keď sa môže niečoho pridržať a do 9. mesiaca dokáže sedieť samé bez opory. V tomto
mesiaci sa začína stavať na nohy a ku koncu 1. roka už dokáže chvíľu stáť aj bez opory a skúša prvé kroky. Pre dojča je
charakteristické posunovanie a lezenie (8. – 10. mes.), nasleduje vzpriamenie a chôdza po dvoch – bipédia (10. –
15. mes.). Počas vnútromaternicového vývinu a počas obdobia, ktoré nasleduje po narodení, je chrbtica dieťaťa v
tvare písmena "C", teda mierne oblúkovitá – lukovitá. V súvislosti s intenzívnym pohybovým vývinom sa výrazne mení
tvar chrbtice dojčaťa. Počas obdobia, keď dieťa začína dvíhať hlavu, sedieť a chodiť, sa vyvíjajú svaly. Keď svaly zosilnia,
aktivitou dieťaťa sa váha tela presúva na chrbticu a postupne sa vyvinú ďalšie zakrivenia v oblasti krčnej a driekovej, a
tieto oblasti sa vyvíjajú a upevňujú až kým dieťa neprestane rásť. Dojča v mnohom závisí od matky. Materské mlieko
je v prvých mesiacoch života dieťaťa najprirodzenejšou a najvhodnejšou potravou. Vývinová zmena, ktorá výrazne mení
výraz tváre dojčaťa, je prerezávanie dočasného chrupu. Prvé zuby dočasného chrupu sa začínajú prerezávať spravidla
medzi 5. – 9. mesiacom veku dieťaťa. Najčastejšie sa ako prvé objavujú dva vnútorné dolné rezáky. Do konca
dojčenského obdobia sa prerežú ešte vnútorné horné rezáky a vonkajšie dolné a horné rezáky. V prvom roku života
má dieťa priemerne 8 zubov.
BATOLIVÝ VEK
Toto obdobie trvá od 1. do 3. roka života dieťaťa. Za najvýznamnejšie vývinové zmeny je považovaný rast dočasného
chrupu (kompletný dočasný chrup pozostáva z 20 zubov: 8 rezákov, 4 očných, 8 stoličiek) a pohybový vývin v zmysle
ovládnutia chôdze. Batolivé obdobie sa delí na obdobie mladších batoliat (1 – 2 roky) a na obdobie starších batoliat
(2 – 3 roky). V tomto období sa rast spomaľuje a aj pribúdanie na hmotnosti je nižšie ako v predchádzajúcom období.
Medzi prvým a druhým rokom života činí priemerne prírastok na hmotnosti 2,5 kg. Priemerná hmotnosť dieťaťa v 3.
roku veku je 15 kg. Prírastok telesnej výšky je v 2. roku života 11 cm, v 3. roku 9 cm. Vzhľadom ku krátkym dolným
končatinám má chôdza typický batolivý charakter. Podľa chôdze je aj pomenované toto obdobie. Telesné tvary dieťaťa
sú oblé, preto označujeme toto obdobie ako 1. obdobie plnosti. V druhom roku života mozog prakticky dozrel a rastie
už iba miernym tempom. Po dvoch rokoch života sa fyzická a psychická nezávislosť vyvíjajúceho sa dieťa zvyšuje. V
batolivom období prebieha intenzívny motorický vývin – lezenie, chôdza. Batoľa pri svojich 2. narodeninách chodí, beží,
poskakuje, zastavuje sa uprostred behu, je schopné postaviť z kociek vežu, vie samostatne jesť, chodí po schodoch,
jeho pohyb je už dostatočne koordinovaný, pohyby sú obratnejšie. S pokračujúcim vývinom motoriky sa zvyšuje aj
samostatnosť dieťaťa, ktoré sa od dvoch rokov učí niektoré hygienické návyky, v priebehu tretieho roka sa zúčastňuje
na obliekaní. Do psychického vývinu významne zasahuje pohybová samostatnosť batoľaťa, pretože sa výrazne rozširuje
okruh situácií a predmetov, ktoré na dieťa pôsovia. Dieťa pomenúva veci, poznáva príčinné vzťahy a začína chápať
vzťahy matky voči sebe. V druhom roku života dieťa začína chápať význam slova ako symbol a tiež v tomto období sa
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prudko zvyšuje slovná zásoba (v 12. mesiaci 6 slov, v 18. mesiaci 20 – 30 slov, ale v dvoch rokoch 200-300 slov). Vždy
rozumie viacerým slovám, než koľko ich aktívne používa. Na konci tretieho roku života začína dieťa rozprávať v prvej
osobe a prichádza fáza osamostatnenia, kedy je dieťa schopné hrať sa samé a znáša aj odlúčenie na určitú dobu od
matky. Približne od dvoch rokov je väčšina detí schopná rozoznať svoj obraz v zrkadle. V období tzv. starších batoliat
(medzi 2. – 3. rokom) nastáva prvé obdobie vzdoru (vzdorovitosť, tvrdohlavosť, sebapresadzovanie sa, vyžadovanie
rituálov…).
PREDŠKOLSKÝ VEK
Toto obdobie trvá od konca 3. roku do 6. – 7. rokov a označuje sa tiež ako obdobie prvého detstva. Na začiatku
predškolského obdobia pozorujeme ešte stále prevahu trupu a hlavy nad končatinami, ktoré sú relatívne krátke. Dieťa
počas roka vyrastie asi 7 cm a pribudne na hmotnosti asi 2 kg. Prírastky výšky a hmotnosti tela sú pomerne pravidelné.
V 5. roku dochádza k zrýchleniu rastu končatín do dĺžky. Stenčuje sa vrstva podkožného tuku, predlžuje sa krk a trup
sa rozdeľuje na hrudný a brušný úsek. Postupne sa menia proporcie tela, hlava rastie pomaly, končatiny sú dlhšie, dieťa
sa stáva štíhlejšie a vytiahnutejšie. Dochádza k prvej premene postavy, čiže 1. obdobiu vytiahnutosti, kedy sa menia
vzájomné proporčné pomery jednotlivých častí tela. Pri posudzovaní telesnej vyspelosti dieťaťa sa používa tzv. filipínska
miera, ktorá porovnáva dĺžku hornej končatiny k veľkosti hlavy. Na konci predškolského veku sa začínajú prerezávať
prvé zuby trvalého chrupu, vnútorné rezáky alebo prvé stoličky. Ako nový druh zubov sa objavujú črenové zuby. Deti majú
kompletný chrup približne vo veku 12 rokov (okrem tretích stoličiek, tzv. zubov múdrosti). V motorickom vývine je
zreteľný vývin obratnostných a koordinačných schopností. Dieťa skáče na jednej nohe, dokáže jazdiť na trojkolke,
bicykli, kolobežke, dokáže sa vyhnúť prekážkam, liezť na preliezačkách, skákať cez prekážky. V jemnej motorike sa
výrazne skvalitňujú pohyby rúk. Dieťa dokáže stavať vežu z viacerých kociek, ceruzku drží v troch prstoch, baví ho
modelovanie či navliekanie korálkov. Deti v tomto období majú veľký záujem o akúkoľvek telesnú aktivitu: hry, behanie,
skákanie, lezenie, hádzanie. Predškolský vek je vhodný pre vytváranie pozitívneho vzťahu k celoživotnej pohybovej
aktivite. U detí sa zvyšuje sa schopnosť koncentrácie, komunikácie, vďaka reči deti začínajú uvažovať, argumentovať a
vysvetľovať veci a javy okolo seba. Sú oveľa samostatnejšie ako v predchádzajúcom období. Obdobie okolo 4. roku
niekedy označujeme ako druhé obdobie vzdoru - odmietanie poslušnosti, presadzovanie svojich požiadaviek, čo
považujeme za prejav formujúcej sa vlastnej vôle a sebavedomia, ktoré sa dostávajú do rozporu s vôľou a autoritou
dospelých. V tomto období je typický výskyt tzv. detských ochorení, ako napr. ovčie kiahne, mumps, osýpky. Na konci
tohto obdobia je dieťa psychicky i telesne vyvinuté tak, že je schopné zaškoliť sa.
MLADŠÍ ŠKOLSKÝ VEK
Toto obdobie trvá od konca 6. roku do približne 10. roku veku a označuje sa tiež ako obdobie druhého detstva. Je to
obdobie relatívneho vývinového pokoja, ktoré trvá u dievčat asi do 10. rokov u chlapcov do 12. rokov. Chlapci
zaostávajú za dievčatami zhruba 2 roky. Badáme veľkú individuálnu variabilitu. Pokračuje spevňovanie kostry, rast
svalovej hmoty, zvyšuje sa množstvo telesného tuku a telesná sila. Po predškolskej vytiahnutosti sa telesné tvary
stávajú plnšími, a preto sa obdobie mladšieho školského veku označuje ako 2. obdobie plnosti. Od 6. – 7. rokov
začínajú vypadávať dočasné zuby, ktoré sú nahradzované trvalými (druhá dentícia). Dievčatám medzi 9. – 10. rokom
výraznejšie rastú panvové kosti, dochádza k zaobľovaniu a nepatrnému rastu mliečnej žľazy. Ročné prírastky
hmotnosti dosahujú približne 2,5 kg, výškové približne 5 cm. Priemerné hodnoty telesnej výšky desaťročných
chlapcov a dievčat sú asi 142 cm, telesnej hmotnosti asi 34,5 kg. V pohybovej oblasti sa skvalitňuje koordinácia a
presnosť pohybov. Z týchto dôvodov označujeme mladší školský vek obdobie ako “zlatý vek motoriky”, pretože deti v
tomto období sa veľmi dobre učia nové pohybové schopnosti (napr. gymnastiku, športové hry). Zvyšovanie telesnej
zdatnosti nastáva v súvislosti so zvyšujúcou sa pracovnou schopnosťou obehovej a dýchacej sústavy a so
zdokonaľovaním činnosti nervovej sústavy. Deti v tomto období majú prirodzenú potrebu pohybu, a je preto nutné ju
neustále podporovať a ponecovať. Na dieťa v tomto veku začína okrem iných faktorov výrazne vplývať školské
prostredie. Dochádza k intenzívnemu psychickému a sociálnemu vývinu. Zlepšuje sa zmyslové vnímanie, rozvíja sa
pamäť, myslenie a reč.
STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK
Obdobie staršieho školského veku je obdobím pohlavného dospievania a je výrazne ovplyvnené prebiehajúcou
pubertou. Trvá od 10. do 14. – 16. roka a končí pohlavnou dospelosťou. Pubertou rozumieme dôležité obdobie, v
ktorom sa chlapec mení v muža a dievča v ženu. Ide o obdobie v živote človeka, kedy dochádza k zmenám
fyziologickým, morfologickým, psychickým, s ktorými sa organizmus vyrovnáva, a kedy dosahuje reprodukčnú
schopnosť. Bezprostredne pred začiatkom puberty sa objavuje prudké rastové zrýchlenie (predpubertálna rastová
akcelerácia), ktoré sa prejavuje najmä predlžovaním dlhých kostí dolných končatín, čím sa formuje štíhla postava s
dlhými hornými I dolnými končatinami (“samá ruka, samá noha”). Toto rastové zrýchlenie sa objavuje u dievčat o 2
roky skôr ako u chlapcov, už okolo 10.roku, čo má za následok, že dievčatá dočasne predbiehajú chlapcov v
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priemerných hodnotách základných telesných rozmerov. V puberte chlapci vyrastú asi 7 – 12 cm za rok, dievčatá 6 –
11 cm. Uvedené rastové prírastky sa objavujú dievčatám vo veku 11 – 12 rokov, chlapcom asi v 14. roku. V puberte
dôjde k tzv. druhej zmene postavy, obdobiu druhej vytiahnutosti. Hlavným prejavom tohto obdobia je dozrievanie
pohlavných žliaz a začiatok ich činnosti. Pohlavné žľazy žľazy začnú produkovať pohlavné bunky (spermie, vajíčka) a
pohlavné hormóny (testosterón, estrogény, progesterón). Pubertálne zmeny sú vyvolané nervovými podnetmi a
hormonálnymi zmenami. Začiatok pubertálnych zmien má svoje miesto v hypothalame, medzimozgu. Na podklade
spúšťačov (releasing factors) z hypothalamu začne podmozgová žľaza (hypofýza) uvoľňovať gonádotropné hormóny
(LH – luteinizačný hormón, FSH – folikulostimulačný hormón), ktoré zvyšujú hladinu pohlavných hormónov. Vyššie
hladiny gonádotropných hormónov a pohlavných hormónov podmieňujú rozvoj druhotných (sekundárnych)
pohlavných znakov. Do tejto skupiny znakov zaraďujeme: ochlpenie okolia pohlavných orgánov (pubické), ochlpenie
podpazuchových jamiek (axilárne), vývin mliečnej žľazy dievčat, ochlpenie tváre chlapcov, celkové telesné ochlpenie,
mutáciu hlasu (výrazná zmena hlasu, ktorá narastá asi v 15. roku, kedy asi 50 % chlapcov mutuje asi o 1 oktávu – 8
tónov, u dievčat sa hlasová mutácia prejavuje o 1 kvartu – 4 tóny). Morfologicky je táto zmena podmienená rastom
hrtanu, a tým i rastom hlasových väzov. Chlapcom sa výraznejšie rozširujú ramená, dievčatám zase panva. Fyziologické
ukončenie puberty dievčat signalizuje nástup prvej menštruácie (menarché). Menarché nie je iba výraz označujúci prvú
menštruáciu u dievčat, je to míľnik, ktorým dievča/ žena vstupuje do obdobia plodnosti, obdobia, v ktorom dokáže
položiť základ nového života. Variabilita veku nástupu prvej menštruácie je v celosvetovom meradle relatívne vysoká,
je ovplyvnená genetickými, geografickými, klimatickými, etnickými a socioekonomickými aspektmi, avšak globálne má
charakteristický jeden spoločný trend: znižovanie vekovej hranice nástupu menarché dievčat. Výskumy konané na
celom svete uvádzajú pokles veku menarché vo vyspelých krajinách. Vek menarché sa znížil v priemere zo 14 rokov
na začiatku 20. storočia na približne 12,8 rokov od roku. Chlapčenská puberta začína približne o 2 roky neskôr. Prvou
známkou puberty chlapcov je zväčšovanie smenníkov. V tejto dobe v nich začnú dozrievať spermie. U väčšiny chlapcov
dochádza k nočnému výronu semena (polúcii). Tento dôležitý fyziologický znak ukončenia puberty chlapcov sa objavuje
v našich krajinách v priemere asi v 15 rokoch, no môže k nemu dochádzať v ľubovoľnom veku. Výskyt menarche u dievčat
a polúcie u chlapcov označujeme ako fyziologickú pubertu. Obdobie pohlavného dospievania je charakterizované
nevyrovnanosťou základných nervových procesov. To sa prejavuje aj v správaní pubescentov v tomto období a
vo formovaní charakteru. Dospievajúci sú citlivejší k jednaniu voči sebe. Prechodne vidno zmeny nálady,
neposlušnosť, podráždenosť, náchylnosť na konflikty s rodičmi a vychovávateľmi. Niekedy sa to prejaví aj zhoršeným
prospechom v škole pre nepozornosť a menšiu usilovnosť. V tomto období sa pubescenti dočasne odvracajú od
vonkajšieho sveta, obracajú pozornosť k vlastným citovým zážitkom, k svojmu vnútornému svetu, sústreďujú sa na
seba, na svoju osobu. Vzrastá u nich túžba po samostatnosti a úsilie o sebauplatnenie sa, zvyšuje sa sebavedomie, ale
chýbajú skúsenosti a schopnosti objektívne a nestranne hodnotiť veci a situácie. Vzrastá aj kritickosť mládežeá,
objavuje sa úsilie vybrať si sám novú autoritu, ktorá by nahradila doterajšiu autoritu dospelých, najmä autoritu
vlastných rodičov. Dospievajúci v období puberty uvažuje o sebe, o svojich nádejach, perspektívach do budúcnosti, o
svojich konfliktoch, i o svojom postavení v spoločnosti.
MLADOSŤ
Mladosť (adolescencia) nadväzuje na obdobie staršieho školského veku. Je to obbobie ohraničené vekom od 15 do
18 až 20 (21) rokov. Toto široké časové ohraničenie má svoje opodstatnenie v tom, že po dosiahnutí pohlavnej
dospelosti z biologického a fyziologického hľadiska prebieha obdobie vlastného dospievania, v ktorom vývinový proces
mladého jedinca vrcholí po stránke telesnej a duševnej. V tomto období končí najväčší rozvoj telesných a duševných síl človeka,
zdokonaľuje sa stavba a činnosť organizmu. Preto býva niekedy adolescentné obdobie zaraďované aj ako prvý úsek časovo
rozsiahleho obdobia dospelosti. Adolescentné obdobie je obdobím relatívneho pokoja, spočívajúce vo výraznom
spomalení telesného rastu, až v jeho zastavení. Spomalenie rastu sa začína skôr a rýchlejšie u dievčat než u chlapcov.
Zvýrazňujú sa intersexuálne rozdiely a formuje sa typicky mužská a ženská postava. Pre adolescentné obdobie je
charakteristické dokončenie kvantitatívneho vývinu nervovej sústavy (ale ďalej pokračujú jej kvalitatívne zmeny najmä
v mozgovej kôre a v činnosti nervových spojení), rozvíja sa schopnosť myslenia, logická pamäť prevažuje nad
mechanickou, formuje sa charakter. Aj keď u ž rozumové schopnosti dosahujú stupňa rozumových schopností
dospelých, stále po celú dobu mladosti chýbajú skúsenosti, ktoré majú dospelí. Dochádza k postupnému odpútavaniu
sa zo závislosti na rodine, k vytváraniu vzťahov k druhému pohlaviu, k výchove pre budúce povolanie. Ide v podstate o
obdobie uspokojivej sociálnej adaptácie, v ktorej má významnú úlohu okrem rodiny učiteľ, výchovný poradca,
vychovávateľ či lekár. Charakteristickým znakom mládeže je i intenzívnejší život v kolektíve, ktorý výrazne zasahuje do
jej života, čo sa môže pozitívne alebo negatívne prejaviť na jej správaní. Niektoré kolektívne normy správania môžu byť
pri nedostatočnom alebo nesprávnom vedení príčinou niektorých negatívnych javov v správaní. Telesné, duševné a
sociálne zmeny neprebiehajú u mladého človeka úplne paralelne a závisle. V súčasnej dobe je charakteristické pre
biologické pohlavné dospievanie jeho urýchľovanie, avšak stúpajúce požiadavky spoločnosti odďaľujú dosiahnutie
plnej dospelosti po stránke psychickej i sociálnej. Dochádza tak k predlžovaniu adolescentného obdobia, a práve
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rozdiel medzi stupňom telesného vývinu a sociálneho postavenia môže byť príčinou niektorých problémov súčasnej
mládeže.
DOSPELOSŤ
Dospelosť je možné považovať za najvyššiu etapu zrelosti ľudského jedinca. Dospelosť je najdlhším životným obdobím.
Je to obdobie, v ktorom je človek na vrchole svojich síl, cíti sa subjektívne najlepšie a je samostatný. Obdobie plnej
dospelosti nastupuje po období mladosti a trvá asi do 30 rokov. Na začiatku obdobia je dosiahnutá definitívna telesná
výška. Ďalej pokračuje vývin svalovej sústavy, zvyšuje sa telesná hmotnosť a výkonnosť organizmu, prerezáva sa tretia
stolička. Fyzický a psychický vývin je ovplyvnený nielen činnosťou mozgu, ale aj funkciou hormonálneho systému. U zmyslových
orgánov sa už objavujú známky starnutia. Je to obdobie biologicky vhodné pre zakladanie rodiny. Pre obdobie zrelosti (od 30
do 45 rokov) je charakteristická vývinová stabilita pri dosiahnutí vrcholu telesného rozvoja. Dochádza k postupnému
zrastaniu kostí lebky v švoch, začína sa objavovať šedivenie vlasov, abrázia (opotrebovanie) zubov. Svalová sústava
začína slabnúť a je potrebné ju vhodným spôsobom posilňovať. Zväčšuje sa sklon k ukladaniu podkožného tuku, a tým
k pribúdaniu na hmotnosti. Pružnosť očnej šošovky sa znižuje, objavujú sa prvé prejavy stareckej ďalekozrakosti.
Telesné pochody sa spomaľujú najmä po 40. roku života (napr. dýchanie, trávenie). Odolnosť voči infekciám je nižšia,
objavujú sa chronické telesné a psychické choroby. Je to aj obdobie získavania životných skúseností a psychického
zrenia. Obdobie zrelosti vystrieda obdobie stredného veku, ktoré trvá od 45 do 60 rokov. V tomto období nastáva
postupný pokles telesných funkcií, výkonnosti a končí sa reprodukčná schopnosť u žien. Po klimakterickom období
(obdobie prechodu) nastupuje menopauza, kedy nastáva koniec pravidelných mesačných ovulačných cyklov. U mužov
však tvorba spermií trvá prakticky do konca života. Dochádza k výraznejšiemu úbytku fyzických síl, znižuje sa
výkonnosť, dochádza k atrofii svalstva, poklesu telesnej hmotnosti a môže vznikať osteoporóza. Výraznejšie sa znižuje
pružnosť kože, vznikajú vrásky, zhoršuje sa zrakové a sluchové vnímanie. V psychickej oblasti je toto obdobie
charakterizované schopnosťou človeka odovzdávať výsledky získaných vedomostí a skúseností. Preto je treba
zaisťovať dobrú telesnú kondíciu a predchádzať stareckým zmenám.
STAROBA
Obdobie staroby je poslednou prirodzenou etapou ontogenézy. Starnutie je normálny, nevyhnuteľný proces, ktorý sa
končí smrťou. Fyziologické starnutie je normálnou súčasťou života a je charakterizované postupným ubúdaním nielen
fyzických, ale aj psychických síl. V uvedenom úseku života nastáva ďalší pokles telesnej a duševnej výkonnosti, zníženie
odolnosti voči infekciám, strata pružnosti väziva, vznikajú poruchy cievneho systému a dochádza k všeobecnému
zhoršeniu funkcií všetkých orgánových systémov. Procesom, ktorý je najviac zrejmý, je strata zubov. U zmyslových orgánov
dochádza tiež k radu zmien – znižuje sa pružnosť šošovky a sekrécia sĺz, sluchová ostrosť sa znižuje už od 45-50 rokov. U starších
osôb sa zvyšuje prah cítenia pre vnímanie bolesti, čuch býva modifikovaný kvantitatívne I kvalitatívne. Dochádza k atrofii mozgu,
ubúda mozgových buniek a tým k strate nervových spojení, čo sa prejavuje na výkonnosti mozgu (zábudlivosť, spomalené reakcie,
výpadky pamäte, znižujúca schopnosť učiť sa, zvládať nové podnety). Starnutie je veľmi zložitý mnohofaktoriálny dej, ktorý je
výsledkom pôsobenia genetických podmienok a faktorov vonkajšieho prostredia. Otázkami starnutia a predlžovania ľudského
veku sa zaoberá gerontológia. Existuje pomerne široká variabilita medzi jednotlivcami v postupe starnutia, ktorú
podmieňuje dedičnosť a životný štýl. Doba a intenzita starnutia závisí aj na spôsobe života, na včasnom predchádzaní
(prevencii) starnutia a na predchádzajúcich podmienkach, v ktorých ľudia žijú. Rozlišujeme dva spôsoby stanutia:
normálne starnutie – prebieha u zdravého jedinca a predčasné starnutie, ktoré je výsledkom patológie biologického
procesu. Podľa toho, aká úspešná bola prevencia starnutia v predchádzajúcom období, podarí sa viac alebo menej
predĺžiť stredný vek a dosiahnuť tzv. aktívnu starobu. Na vysvetlenie procesu starnutia bolo vytvorených veľa teórií,
ktoré je možné zhrnúť do dvoch skupín, avšak žiadna neprináša úplne uspokojivú odpoveď a jednoznačné vysvelenie.
Sú to jednak teórie fyzikálno-chemické, ktoré kladú dôraz na opotrebovanie rôznych štruktúr a tkanív vekom, a jednak
teórie biologické. Tie kladú dôraz na hromadenie metabolitov v organizme, ktoré potom vyvolávajú postupnú
intoxikáciu organizmu a vyvolávajú degeneratívne zmeny. V priebehu fyziologického starnutia je možné sa stretnúť aj s
pozitívnymi javmi. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje vytrvalosť, trpezlivosť a rozvaha. Zvyšuje sa tolerancia k druhým
ľuďom, môže sa rozvinúť altruizmus (dobročinnosť). Človek až v starobe ukáže, akým bol na dne svojej duše. Prestane
hrať naučenú rolu. Múdry, ohľaduplný a láskavý človek zostáva takým väčšinou aj v starobe.
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M ÔŽE VZNIKNÚŤ ČLOVEK V SKÚMAVKE ?
Tematický celok / Téma
Biológia človeka a zdravý životný štýl
Rozmnožovanie, rast a vývin. Delenie buniek
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Vysvetliť a charakterizovať priebeh mitózy a meiózy
 Poukázať na rozdielne a zhodné procesy v mitóze
a meióze
 Opísať stavbu spermie a oocytu
 Zdôvodniť rozdiel v počte chromozómov medzi
diploidnou a haploidnou bunkou
 Aplikovať pojmy bunkový cyklus, interfáza, mitóza, Sfáza, zdvojenie genetickej informácie, chromozóm,
chromatída, centroméra, diploidná a haploidná bunka,
profáza, metafáza, anafáza, telofáza, deliace vretienko,
mitotický aparát, meióza, gaméty v nových
súvislostiach.





ISCED 3 / 2 – 4. ročník gymnázií
SOŠ so zameraním na živočíšnu výrobu
Žiakom rozvíjané spôsobilosti



Zovšeobecniť výsledky
Formulovať nové otázky/problémy
Formulovať závery
Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti








Vysvetliť stavbu živočíšnej bunky, základnú stavbu chromozómu, fázy bunkového cyklu, ich špecifiká a priebeh
Odlíšiť chromozóm v interfáze bunkového cyklu a počas delenia bunky
Poznať význam S-fázy bunkového cyklu,
Vysvetliť princíp a formy pohlavného a nepohlavného rozmnožovania
Obhájiť rozdiely medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním z hľadiska zmeny genetickej informácie
u vzniknutého jedinca
Ovládať základy práce na počítači, vyhľadávanie informácií na internete
Posúdiť a rozhodnúť, či zdroj informácií je dôveryhodný a získané informácie sú pravdivé

Riešený didaktický problém
Keď sa v roku 1978 narodilo vo Veľkej Británii prvé „dieťa zo skúmavky“, hovorilo sa o veľkom triumfe vedy. Väčšina
odborníkov vtedy predpokladala, že použitá metóda umelého oplodnenia bude výnimočným lekárskym zákrokom.
V súčasnej dobe sa ukazuje, že porúch plodnosti v ľudskej populácii narastá, dokonca v strednej Európe trpí poruchami
reprodukcie až dvadsať percent manželských párov. Reprodukčná medicína sa stala samostatným lekárskym odborom,
ktorého základom je dôkladné poznanie procesov spermatogenézy, oogenézy a fertilizácie. Žiaci majú problémy
s identifikáciou diploidného a haploidného počtu chromozómov ako aj s identifikáciou rozdielov medzi mitózou
a meiózou z genetického hľadiska. Preto realizovanou témou „Produkcia embryí in vitro“ žiaci spoznajú proces vzniku
života na bunkovej úrovni v laboratórnych podmienkach , simulujúcich tento proces v podmienkach in vivo. Pomocou
videozáznamu o produkcii embyí in vitro sa ušetria peniaze potrebné na predvádzanie takéhoto experimentu (médiá pre
kultiváciu embryí, získavanie vaječníkov z bitúnkov, atď.) v školských podmienkach. Zároveň sa rieši problém
obmedzených parametrov v laboratóriu (laboratória pre produkciu embryí sú zvyčajne menších rozmerov a vyžadujú
sterilné prostredie), čo pri návšteve väčšieho počtu študentov v laboratóriu nie je možné.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Interaktívna demonštrácia
 Riadený rozhovor,
 Diskusia
 Práca v skupinách

 Počítač, dataprojektor, stereoskopický mikroskop,
pomôcky na mikromanipuláciu (injekčná striekačka,
fyziologický roztok, sklenená kapilára),
 Video prístupné cez link v metodike.
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Rozhovor, pozorovanie činnosti žiakov, analýza žiackych záznamov v pracovnom liste.

Autor: prof. RNDr. František Strejček, PhD.
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PRODUKCIA EMBRYÍ IN VITRO

Ú VOD
Téma Produkcia embryí in vitro je rozšírením tematického celku Biológia človeka a zdravý životný štýl. V rozšírenej forme je
téma v súlade s ISCED 3 a je vhodná pre vyučovanie v druhom ročníku gymnázia so štvorročným štúdiom v rámci témy
Delenie buniek, ale aj v rámci hodín seminárov z biológie v 3. a 4. ročníku gymnázia. Táto téma je vhodná aj ako doplnková
a rozširujúca téma v rámci predmetu Biológia na SOŠ veterinárnych a zdravotníckych v súlade s ISCED 3A.
Biotechnológie živočíchov zaznamenali v poslednom desaťročí veľký rozvoj. Do neustále sa rozširujúcej oblasti zaraďujeme
napr. embryotransfer, klonovanie, transgenézu, ako aj produkciu embryí v podmienkach in vitro (IVP), ktorá sa stala
nevyhnutnou metódou pre štúdium rôznych biologických procesov. Je preto prirodzené, že študenti neustále hľadajú nové
informácie z danej problematiky. Pre uľahčenie pochopenia problematiky in vitro produkcie embryí by malo prispieť aj naše
video, ktorého cieľom je priblížiť a vysvetliť princípy produkcie embryí in vitro.
Všetky navrhnuté aktivity a celá organizácia vyučovacieho procesu má odporúčací charakter, učiteľ si ho môže modifikovať
podľa časovej dotácie, podľa tvorivosti a aktivity žiakov, podľa ich vedomostí a praktických zručností, podľa materiálno
technického vybavenia školy. Uvedený materiál je možné použiť nielen na gymnáziách na hodinách biológie, ale aj na
základných školách – buď na biologickom záujmovom krúžku, pri príprave žiakov na biologickú olympiádu alebo v triedach
pre nadaných žiakov.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Zistiť, či si žiaci pamätajú a chápu proces oogenézy a spermiogenézy.
Začnite otázkou: Pamätáte si, ako vzniká samčia a samičia pohlavná bunka? Vypočujte si niekoľko reakcií žiakov. Aby si
vedomosti vybavili komplexnejšie, nech nakreslia schému. Motivujte ich aj tým, že ak sa ukáže, že majú predstavu o vzniku
pohlavných buniek a o oplodnení, budú pozorovať proces oplodnenia in vitro.
Úloha 1:
Graficky znázornite priebeh oogenézy a spermiogenézy.

Žiaci kreslia oogenézu a spermiogenézu samostane, učiteľ kontroluje a usmerňuje ich samostatnú prácu.
Po uplynutí 4-5 minút využijúc obraz spermatogenézy a oogenézy spolu v riadenom rozhovore so žiakmi zopakuje priebeh
oboch procesov.
(Na zopakovanie môžete žiakom ukázať aj obrázky a informácie zo stránky: https://sk.fondoperlaterra.org/spermatogenesisvs-oogenesis-499).
Ďalšou otázkou nabáda učiteľ žiakov ku kritickému mysleniu :
Otázka:
V čom sa tieto dva procesy líšia?
Poukážte na rovnaké a rozdielne procesy počas oogenézy a spermiogenézy z hľadiska časového ako aj priebehu oboch
procesov.

V riadenom rozhovore žiaci väčšinou správne predpokladajú, že samčie a samičie pohlavné bunky vznikajú rovnakým
mechanizmom (meióza), ale napriek tomu má meiotické delenie u každého pohlavia svoje špecifiká.
V závere riadeného rozhovoru učiteľ nabáda žiakov k uvedomeniu si nasledovného:
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Spermiogenéza u človeka začína v období puberty a tento proces pokračuje spravidla až do konca života, na rozdiel od
oogenézy, ktorá u ženy začína už pred jej narodením.
Počas spermiogenézy v závere prvého meiotického delenia vznikajú dva haploidné sekundárne spermatocyty. Odlišný je
priebeh oogenézy. Diploidné primárne oocyty prítomné vo vaječníkoch plodu vstupujú do profázy prvého meiotického
delenia, avšak v jej závere sa meióza zastaví. V tomto štádiu zostávajú oocyty pomerne dlhé obdobie. Po dosiahnutí
pohlavnej dospelosti začína prebiehať menštruačný cyklus. Počas tohto cyklu obnovuje spravidla jeden primárnych oocytov
meiotickú aktivitu a dokončuje prvé delenie. V jeho závere vznikajú (na rozdiel od spermiogenézy) dve odlišné haploidné
bunky- prvou je sekundárny oocyt, ktorý vstupuje do druhého meiotického delenia a druhou bunkou je prvé pólové teliesko,
ktoré zostáva na povrchu oocytu. V metafáze druhého meiotického delenia je sekundárny oocyt schopný oplodenia. Po
vstupu spermie dokončí jeho jadro meiózu. Vzniká zrelý oocyt a druhé pólové teliesko, ktoré taktiež zostáva na povrchu
oocytu. Ani jedno z pólových teliesok ale nemajú význam ako pohlavná bunka. Vo vnútri oocytu dochádza k splynutiu oboch
rodičovských jadier a vzniká zygota. Ak oocyt nie je oplodnený, zaniká bez toho, aby dokončil druhé meiotické delenie.
Výsledkom meiotického delenia primárneho oocytu je (na rozdiel od spermiogenézy) vznik iba jedinej funkčnej pohlavnej
bunky.
Výsledkom meiotického delenia jedného primárneho spermatocytu sú štyri spermie.

Obr. 1: Schéma oogenézy a spermiogenézy

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Po skúmaní rozdielov medzi oogenézou a spermiogenézou sa žiaci oboznámia s históriou produkcie spermií in vitro.
Predstavte žiakom históriu vzniku jedinca v skúmavke:
In vitro produkcia embryí
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Za priekopníka metódy in vitro môžeme považovať profesora Cambridgeskej Univerzity WalteraHeape (1855-1929), ktorý
už v roku 1891 úspešne vykonal embryotransfer u rozdielnych druhov králikov a to Angorského druhu (donor embryí)
a Belgického druhu (recipient embryí). Zaujímavosťou je, že jeho pôvodným zámerom nebol embryotransfer, ale sledovanie
zmeny fenotypu v novom prostredí.
Po tomto experimente sa mnoho ďalších vedcov snažilo kultivovať oocyty a embryá v laboratórnych podmienkach. Tak
v roku 1939 Gregory Pincus (1903-1967) ako prvý získal po in vitro kultivácii ľudských nezrelých oocytov zrelé oocyty v
metafáze II.
Prelomovým bol i objav kolektívu Min-ChuehChanga (1908-1991), ktorí poukázali na nutnosť kapacitácie (enzymatickej
prípravy na oplodnenie) spermií použitých pri in vitro oplodnení. V roku 1960 tento kolektív úspešne oplodnili králičie oocyty
v podmienkach in vitro a následne ich preniesli do maternice.
Netrvalo dlho a v roku 1978 sa po prvýkrát na svete v Anglicku narodilo dieťa (Louise Brown) pomocou metódy in vitro
kultivácie a následného embryotransferu. Odvtedy sa vďaka tejto metóde narodilo niekoľko tisíc ďalších detí.
Žiaci sa zapájajú do diskusie. Na základe ich výpovedí zhrnieme diskusiu a urobíme záver :
V súčasnej dobe je produkcia embryí in vitro (IVP) zameraná na zachovanie ohrozených druhov, hospodárske využitie
geneticky cenných zvierat, testovanie kultivačných médií, optimalizáciu metód zmrazovania embryí, optimalizáciu metód
mikromanipulácií (napr. na zisťovanie kvality cytoplastu, štúdium synchronizácie bunkových cyklov cytoplastu a jadra
transferovanej bunky, štúdium deprogramovania a reprogramovania genómu jadier pri ich prenose), produkciu embryí
potrebných pre bunkovú a tkanivovú terapiu, tvorbu transgénnych živočíchov, liečenie infertilných párov (asistovaná
reprodukcia) atď. I keď produkcia embryí in vitro sa stáva rutinnou záležitosťou na mnohých svetových pracoviskách, naďalej
sa stretávame s mnohými problémami ako sú životaschopnosť embryí, polyspermia, neschopnosť spermií oplodniť a iné.
Pokračujte v riadenom rozhovore. Pomocou obrázku vysvetlíme pojem akrozóm.
Otázka:
Na základe poznatkov z oogenézy a spermiogenézy vysvetlite, ako prebieha proces oplodnenia.
Aký význam pre oplodnenie môže mať akrozóm?

Vypočujte si odpovede žiakov, na základe výpovedí zhrňte diskusiu a urobte záver:
Po uvoľnení sú vajíčko, resp. spermia odsúdené na zánik ak sa v priebehu niekoľkých hodín nestretnú nenastane ich fúzia.
Počas tohto procesu nazývaného oplodnenie je vajíčko aktivované a dokončí II. meiotické dozrievanie, počas ktorého sa
vylúči pólové teliesko II. radu a zo samičej a samčej haploidnej sady chromozómov sa vytvorí maternálne a paternálne
prvojadro. Tieto po replikácii DNA a vytvorení chromozómov vytvoria genetický materiál nového jedinca.
Žiaci sa ďalej dozvedia, či správne predpokladali úlohu akrozómu. Procesy môžeme ilustrovať animáciami, možno použiť
odkazy na stránke: http://www.stanford.edu/group/Urchin/ani-plus.htm
Akrozómová reakcia (https://web.stanford.edu/group/Urchin/acrosome.htm)
Z niekoľko sto miliónov ejakulovaných spermií iba niekoľko dosiahne miesto oplodnenia v samičom pohlavnom aparáte. Tu
musí spermia prekonať bariéru buniek (cumulus oophorus), ktoré obkolesujú oocyt a po ich prekonaní prejsť cez zóna
pellucida a uskutočniť fúziu s cytoplazmatickou membránou oocytu. Na to, aby spermia toto dokázala, musí byť
modifikovaná sekrétmi samičieho pohlavného aparátu. Tento proces sa volá kapacitácia a trvá niekoľko hodín. Počas
kapacitácie dôjde ku zmene tukovo-glykoproteinového zloženia bunkovej membrány spermie a k zvýšeniu metabolizmu
a motility spermie. V prípade, že kapacitovaná spermia prenikla cez obal kumulárnych buniek, spojí sa so zona pellucida,
ktorá predstavuje dôležitú medzidruhovú bariéru. Zona pellucida cicavcov sa skladá iba z troch glykoproteínov. Dôsledkom
tohto pôsobenia je akrozómová reakcia spermie, počas ktorej sa v procese exocytózy uvoľní obsah akrozómu.
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Akrozómová reakcia spôsobí uvoľnenie hyaluronidázy a proteáz, ktoré sú potrebné pre penetráciu spermie do vajíčka cez
zona pellucida. Akrozómová reakcia je dôležitá tiež pre funkciu špecifického proteínu bunkovej membrány spermie, ktorý
je zodpovedný za naviazanie sa hlavičky spermie na bunkovú membránu oocytu a za fúziu bunkových membrán spermie
a vajíčka.
Kortikálna reakcia
(vysvetlíte ju pomocou nasledujúceho obrázka)
Aj keď sa veľa spermií dostane do kontaktu s vajíčkom, za fyziologických podmienok iba jedna spermia uskutoční fúziu
s bunkovou membránou vajíčka a tak prenesie jadro a ďalšie organely do cytoplazmy vajíčka. V prípade, že do vajíčka
penetruje viac spermií, vzniká polyspermia, výsledkom čoho je vytvorenie viacerých mitotických vretienok, čo vedie
k nesprávnej segregácii chromozómov, vytvoreniu polyploidných buniek a k rýchlemu zastaveniu vývoja.
Aby k tomuto nedošlo, existujú dva mechanizmy brániace vzniku polyspermie – primárny a sekundárny blok. Primárny blok
polyspermie nastane, keď fúzia spermie s bunkovou membránou vajíčka spôsobí jej okamžitú depolarizáciu. Avšak
membránový potenciál sa vráti do normy veľmi skoro po oplodnení, takže je potrebný ešte sekundárny blok. Tento sa nazýva
kortikálna reakcia (Obr. 2).

Obr. 2: Kortikálna reakcia
Keď dôjde k fúzii spermie s bunkovou membránou vajíčka aktivuje sa inositol- fosfolipidová signálna bunková cesta vajíčka.
Táto spôsobí vnútrobunkové zvýšenie Ca2+, ktoré sa šíri v cytoplazme vajíčka vo forme vĺn. Toto vnútrobunkové zvýšenie
Ca2+ aktivuje vajíčko a vyvolá kortikálnu reakciu počas ktorej sa obsah kortikálnych granúl usporiadaných jednotlivo pod
bunkovou membránou vajíčka uvoľní v procese exocytózy do perivitelinného priestoru. Enzýmy uvoľnené z kortikálnych
granúl zmenia štruktúru zona pellucida, takže sa už na ňu ďalšie spermie neviažu.
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Embryonálne fázy a ich trvanie:
1. Včasné embryo v štádiu 2-blastomér, doba trvania cca 12 hodín.
2. Štádium 4-blastomér cca 12 hodín.
3. Štádium 8-blastomér cca 13-14 hodín.
Pred kultiváciou in vitro prebieha výber kvalitných oocytov. Len symetrické oocyty s blastomérami jednotnej veľkosti,
sfarbenia a štruktúry sú vhodné pre kultiváciu a prenos.
Oocyty prechádzajú procesom zrenia v závislosti na pôvode. Pri pôvode z neovulačných folikulov je potrebné dlhšie zrenie,
v závislosti od druhu živočícha trvá zrenie približne 24-48 hodín. Aj na vhodnom kultivačnom médiu časť oocytov degeneruje.
Pred samotným sledovaním procesu produkcie embryí in vitro na videu oboznámte s pomôckami, ktoré sa pritom používajú.

A

B

C

D

Obr. 3: Nástroje na prenos embryí, resp. oocytov
(mikropipetor - A, injekčná striekačka s kapilárou - B, kapiláry - C, ústna pipeta - D)

Nasleduje sledovanie videozáznamu*. Tu žiaci môžu vidieť celý proces produkcie embryí in vitro.
*Video pripravila Katedra botaniky a genetiky UKF v Nitre. Cieľom videa je priblížiť a vysvetliť princípy produkcie embryí
in vitro. Bližšie informácie k vytvorenému videu a prístup cez link nájdete v závere metodiky (Pomôcka pre učiteľa –
doplňujúce informácie).
Zdôrazníme, aby si všímali, že proces je minimálne 3 –dňový:
1. Získanie a dozrievanie oocytov ( IVM – in vitro maturation)
Pred dovozom ovárií z bitúnku sa aspoň hodiny vopred pripravia potrebné roztoky a médiá podľa špeciálnych receptúr.
Potom nasleduje vyhľadávanie, premývanie a maturácia oocytov (Obr. 4).
2. Oplodnenie in vitro (IVF – in vitro fertilization)
Spermie je možné spracovať dvomi základnými metodikami: „swim up“ (kvalitné spermie „vyplávajú“ na povrch média)
alebo metódou s použitím „ISO-Percollu“ (princíp opakovanej centrifugácie a premývania spermií, pričom životaschopné
spermie vytvárajú sediment). Tieto dve metodiky sa výrazne neodlišujú, čo sa týka kvality vyselektovaných spermií, ale líšia
sa časovou náročnosťou (swim-up 1,5-2 h; ISO-Percoll 0,5 h) (Obr. 5 a 6).
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3. Kultivácia embryí (IVC – in vitro cultivation)
Žiaci o sledovanom postupe diskutujú s učiteľom. Video sa dá podľa potreby zastaviť, aby sa žiaci sústredili na dôležité
momenty.

Obr. 4. Vyhľadávanie, premývanie a zrenie oocytov
Spracovanie spermií metódou „swim up“

Po 50-60 minútach
Životaschopné spermie

Sperm-TALP
Spermie

Mŕtve spermie

Obr. 5: Vial fľaštička
Spracovanie spermií metódou „ISO-Percollu“

Spermie z pejetky

Po centrifugácií
750μl 90%
Percoll

ISO

Životaschopné spermie

Obr. 6: Ependorfka s 90% ISO Percolom a so spermiami pred a po centrifugácii
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R EFLEXIA (10 MINÚT ) :
Samostatná práca žiakov s pracovným listom (v prílohe).
Žiakom poskytneme pracovný list so štyrmi úlohami. Na základe pohľadu do pracovných listov počas práce žiakov učiteľ
zhrňujúco zhodnotí riešenia a v krátkom dialógu koriguje prípadné omyly niektorých žiakov.
V závere hodiny žiadame od žiakov, aby v diskusii zhodnotili svoju prácu na hodine.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
https://sk.fondoperlaterra.org/spermatogenesis-vs-oogenesis-499
http://www.stanford.edu/group/Urchin/ani-plus.htm
https://web.stanford.edu/group/Urchin/acrosome.htm
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
Po prechode spermie cez zona pellucida, táto sa dostáva do kontaktu s bunkovou membránou vajíčka, ktorú
pokrývajú cytoplazmatické výbežky, ktoré nazývame microvilli. Tieto sa v mieste kontaktu s bunkovou
membránou spermie predlžujú a zmnožujú, aby jej zabezpečili fúziu s bunkovou membránou vajíčka. Po
fúzii, spermia vstupuje hlavičkou do cytoplazmy a microvilli sú resorbované.

Charakteristika jednotlivých embryonálnych cyklov a ich fáz
Včasné embryo ošípanej v štádiu 2-blastomér má pravidelne utváranú zona pellucida, perivitelinny priestor
a dve blastoméry (veľkosť jednej asi 20m - ošípaná). Jadrá blastomér sú zväčša v strede buniek embrya. Na
povrchu blastomér sú početné mikroklky a ďalšie delenie môže byť i asymetrické t.j. rozdelí sa iba jedna
blastoméra a vzniká tak 3-blastomérové embryo. Druhý embryonálny cyklus embryí hovädzieho dobytka má
krátku G1 fázu, S fáza trvá asi 8 hod. a G2 fáza asi 2 hodiny, pričom samotná mitóza trvá približne 2 hodiny.
To znamená, že celková doba trvania tohto cyklu v in vitro produkovaných embryách sa pohybuje okolo 12
hod.
V štádiu 4-blastomér pri ošípanej je jadro umiestnené centrálne v jednotlivých embryách. V tomto štádiu je
jadierko tvorené z kompaktných fibríl a je ostro ohraničené od okolitého chromatínu. Na jeho povrchu sa
vytvárajú fibrilárne centrá. Práve pri nich je zaznamenaná prvá inkorporácia 5-3H uridínu. V ďalšom procese
delenia sa denzná fibrilárna hmota rozšíri na celý povrch kompaktného jadra, pričom sa už dajú rozlíšiť
jednotlivé jadierkové komponenty.
Tretí embryonálny cyklus u in vitro produkovaných embryí hovädzieho dobytka trvá 13-14 hod.
V štádium 8-blastomér je jadro embryí ošípaných umiestnené excentricky, pričom je obklopené zónou
bohatou na bunkové organely (mitochondrie, Golgiho aparát, hladké endoplazmatické retikulum). Aj v
tomto štádiu sa objavuje oblasť s takmer úplnou absenciou organel. Jadierko je stále tvorené z kompaktných
fibríl, ktoré sú občas obklopené chromatínom. Embryá hovädzieho dobytka majú značne dlhý štvrtý
embryonálny cyklus – trvá 21-30 hodín. V blastomérach sa vyskytujú fibrilo-granulárne jadierka. Bol však
zaznamenaný aj výskyt fibrilárneho jadierka. Cytoplazma blastomér obsahuje mitochondrie so zvýšeným
množstvom kríst.
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Hodnotenie kvality oocytov
Získané oocyty zaraďujeme do jednotlivých tried na základe týchto kritérií:
- vynikajúce :

ideálne embryo, okrúhle, symetrické s blastomérami jednotnej veľkosti, sfarbenia a
štruktúry; vhodné pre kultiváciu in vitro/prenos

- dobré :

výskyt niekoľkých fragmentov blastomér v perivitelinnom priestore, nepravidelný
tvar, výskyt vezikúl; menej vhodné pre kultiváciu in vitro/prenos

- dostatočné :

prítomnosť útržkov fragmentovaných blastomér, niekoľko degenerovaných
blastomér v perivitelinnom priestore, tvorba vezikulácie; nevhodné pre kultiváciu
in vitro/prenos.

- nedostatočné:

závažné problémy vo vývoji, početné vylúčené blastoméry, degenerované bunky,
bunky rôznej veľkosti, veľké početné vezikuly, tvorba fragmentov; nevhodné pre
kultiváciu in vitro/prenos.

Dozrievanie oocytov in vitro
Pre oplodnenie in vitro sa používajú buď oocyty z antrálnych neovulačných folikulov, alebo oocyty
z preovulačných folikulov. V prípade oocytov antrálnych neovulačných folikulov, tieto sa získavajú obyčajne
zo zvierat zabitých na bitúnku. Vtedy sa vaječníky transportujú do laboratória, kde sú oocyty získavané
obyčajne aspiráciou z antrálnych folikulov o priemere okolo 5 mm. Do kultivácie sa zaraďujú oocyty
s homogénnou a jemne granulovanou cytoplazmou obkolesené vrstvami kompaktného cumulus oophorus.
Jadro oocytu získaného z antrálneho neovulačného folikulu a zaradeného do kultivácie in vitro sa
v podmienkach in vitro rozpadne počas niekoľkých hodín a zaháji tak jadrové zrenie, ktoré prebieha až do
metafázy II, kedy sa zastaví a pokračuje až po vniknutí spermie do oocytu. Dĺžka jadrového dozrievania je
druhovo špecifická a u HD trvá 24 hodín, ale u ošípanej 48 hodín.
Okrem jadrového zrenia poznáme aj cytoplazmatické zrenie, ktoré sa prejavuje komplexne po penetrácii
spermie do oocytu. Ide v podstate o kvalitatívne dozretie cytoplazmy, ktorá by mala mať funkčnú
spôsobilosť a kvalitu porovnateľnú v cytoplazmou oocytu dozrievaného in vitro. Dozrievanie oocytov in vitro
prebieha v kultivačných médiách v semianaeróbnych podmienkach. Pred zaradením oocytov do kultivácie
je potrebné mať na zreteli morfologické hodnotenie oocytov, ktoré nám môže povedať niečo o pôvode
oocytu. Taktiež je dôležitá kvalita samotného kumulus-oocytárneho komplexu, kedy sa hlavne zameriame
na morfologické hodnotenie cumulus oophorus a ooplazmy.
Úspešnosť IVM závisí okrem iného na:
a) atmosfére kultivácie a manipulácie (ktorá býva obyčajne 5% CO2 vo vzduchu)
b) kultivačných médiách (bývajú obyčajne syntetické na báze médií pre tkanivové kultúry obohatené
o aminokyseliny, energiu, minerálne látky, rastové faktory, atď.).
c) pH kultivačného média je obyčajne 7,2,
d) prítomnosti svetla a optimálnej teplote
Jedným zo základných morfologických kritérií dozretia oocytov po kultivácii je vylúčenie pólového telieska
I. radu (pozorovateľné len asi u 30% oocytov, lebo často degeneruje), zväčšenie perivitelinného priestoru,
stmavnutie centrálnej časti.
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V IDEOZÁZNAM
Príprava embryí je komplikovaný proces a je rozdelený minimálne do troch dní. Tomu sme prispôsobili aj video
zachytávajúci jednotlivé kroky biotechnológa, t. j. in vitro maturácia, in vitro oplodnenie a in vitro kultivácia. Vo
videozázname sme sa snažili zachytiť detaily manipulácie s oocytmi resp. s embryami pomocou CCD kamery
umiestnenej na stereomikroskope. Týmto videom chceme študentom ukázať a zjednodušene predstaviť prípravu
embryí v laboratórnych podmienkach, aby mali lepšiu predstavu, čo tento proces vyžaduje. Samozrejme, že pomocou
filmu sa ušetria peniaze potrebné na predvádzanie takéhoto experimentu (médiá pre kultiváciu embryí, získavanie
vaječníkov z bitúnkov, atď.) a zároveň rieši obmedzené parametre v laboratóriu (laboratória pre produkciu embryí sú
zvyčajne menších rozmerov a vyžadujú sterilné prostredie, čo pri návšteve väčšieho počtu študentov nie je možné).
V prílohe k metodike je i podrobný manuál pre prípravu embryí hovädzieho dobytka, doplnený o schematické obrázky
vysvetľujúce niektoré zložitejšie procesy. Tento manuál môže použiť priamo v laboratóriu i človek, ktorý nemá
praktické skúsenosti s touto metodikou a samozrejme mu pomôžu už spomínané schematické nákresy, ako aj
poznámky vysvetľujúce niektoré procesy.
Veľkou pomôckou sú i autentické fotografie (29 fotografií) z laboratória (rôzne prístroje, pomôcky, atď.), ktoré sú
pripojené k danému súboru pomocou hypertextového odkazu, čím experimentátor získa lepší prehľad o ďalších
krokoch v protokole.
Týmto videom by sme radi prispeli k objasneniu zložitosti prípravy embryí v podmienkach in vitro a pevne veríme, že
po jeho zhliadnutí získajú žiaci lepšiu predstavu o IVP v biotechnologickej praxi.

Video je sprístupnené na YouTube cez link: https://youtu.be/wcsjzaz-qT4
(Poznámka: Video nie je verejne dostupné, nevyhľadáte ho bez linku, preto si vopred pripravte link, prípadne ho
pošlite žiakom.)

Video predstavuje laboratórne postupy pre produkciu embryí hovädzieho dobytka in vitro. Video je
pomerne dlhé (31:19 min), preto zvážte, ako ho sprístupníte žiakom. Môžete žiakom sprístupniť na hodine
iba časť videa (napríklad jeden z krokov popísaných nižšie, žiaci si môžu pozrieť zvyšok videa doma, prípadne
môžete žiakov rozdeliť do 3 skupín a každá skupina si pozrie 1 časť videa a s podstatou oboznámi potom
spolužiakov). Obsah je rozdelený do 3 častí, ktoré plynulo na seba nadväzujú, každá časť predstavuje jeden
z krokov:
1. Časť: Získavanie a dozrievanie oocytov (IVM), čas vo videu približne: 0:50 – 11:50 min.
2. Časť: Oplodnenie in vitro (IVF), čas vo videu približne: 11:50 – 24:40
3. Časť: Kultivácia embryí (IVC), čas vo videu približne: 24:40 – 31:19
Žiakom môžete zaslať link, aby si video pozreli na svojom počítači. Je v horšej kvalite, preto je lepšie nepozerať ho na
celej ploche monitora. Žiaci si môžu vyhľadať aj iné videá, ktoré predstavujú princíp produkcie embryí in vitro, môžu
ich medzi sebou zdieľať, zhrnúť podstatu postupov z videí.
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TEMATICKÝ CELOK:
STAVBA A ŽIVOTNÉ PREJAVY
ORGANIZMOV/LABORATÓRNE CVIČENIA
Z MORFOLÓGIE, ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE
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S Ú VŠETKY PĽÚCA ROVNAKÉ ?
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne
cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie
ISCED 3 / 2. – 4. ročník gymnázia

Dýchanie (človek, cicavce)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Chápať súvislosti medzi tráviacou, dýchacou, obehovou
a vylučovacou sústavou
 Popísať proces spracovania potravy, trávenia
(stavovcov), vstrebávania a dýchania (cicavcov)
 Popísať distribúciu a difúziu dýchacích plynov
 Vysvetliť rozdiel medzi vonkajším a vnútorným
dýchaním
 Vysvetliť vitálnu kapacitu pľúc

Žiakom rozvíjané spôsobilosti






Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
Manipulovať s pomôckami
Pozorovať/merať
zovšeobecniť výsledky
Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Popísať stavbu tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej sústavy človeka (cicavcov)
 Vysvetliť funkciu jednotlivých častí orgánových sústav človeka,
 Opísať proces trávenia, dýchania, transportu látok krvou a vylučovania.

Riešený didaktický problém
Žiaci stredných škôl preberajú tému po získaní základných poznatkov o tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej
sústavy na základnej škole. Učivo láka na podrobné opakovanie, napr. anatómie jednotlivých sústav. Hlavným cieľom
však je, aby žiaci chápali ľudský organizmus komplexne a rozumeli súvislostiam vo fungovaní jednotlivých orgánových
sústav. Túto skutočnosť odzrkadľuje aj štátny vzdelávací program a mala by byť zohľadnená aj pri overovaní poznatkov
a zručností žiakov na ďalšej hodine.
Žiaci stredných škôl si môžu učivo zopakovať pomocou učebnice. Vyučovacia hodina by však mala byť zameraná na
prehĺbenie už získaných poznatkov, pochopenie vzťahov a súvislostí medzi sústavami človeka, a preto je z časového
hľadiska dôležité zameranie na podstatu vzhľadom k cieľom vyučovacej hodiny.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky






 Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón) (nepovinné)
Podľa zvoleného variantu:

Interaktívna demonštrácia
Potvrdzujúce bádanie
Meranie
Skupinová forma

Variant 1: Spirometer a meracie zariadenie
Variant 2: Pomôcky pre model spirometra:
A) sklenená alebo plastová fľaša (okalibrovaná alebo
navyše odmerka), hadička, väčšia plastová nádoba
B) sklenená fľaša s vrchnákom, 2 slamky, plastelína,
nožnice.
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Minútový lístok, analýza záznamu z pozorovania a merania.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD
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D ÝCHANIE ( ČLOVEK , CICAVCE )
Ú VOD
Predložená metodika otvára tému Životné procesy na úrovni živočíchov a zaoberá sa dýchaním živočíchov (cicavcov). Na
preberané učivo nadväzujú ďalšie metodiky, ktoré dopĺňa poznatky žiakov o transport látok a vylučovanie živočíchov.
Napriek tomu, že použitie metodík nie je vzájomne podmienené, boli navrhnuté tak, že rozvíjajú rôzne kompetencie žiakov,
a to logické premýšľanie, schopnosť žiakov formulovať hypotézu, zovšeobecniť výsledky pozorovaní a formovať vedomosti
žiaka tak, aby komplexne chápal fungovaniu organizmu ako celku, porozumel súvislostí medzi jednotlivými orgánovými
sústavami a prepájal poznatky.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich výskumnou otázkou.

Motivujte žiakov problémom na uvažovanie:
Výskumná otázka:
Sú všetky (zdravé) pľúca rovnaké?
Majú všetky zdravé pľúca rovnaký výkon?

Máme všetci rovnakú kapacitu pľúc?
Ak by sme sa s maximálnym úsilím nadýchli, môžeme všetci prijať rovnaké množstvo vzduchu?

Žiaci pravdepodobne povedia, že kapacita pľúc závisí od veku (deti majú menšie pľúca ako dospelí), od pohlavia (chlapci
majú väčšiu kapacitu ako dievčatá), výšky/hmotnosti a pod.
Rozvíjajte diskusiu ďalšími otázkami:
Otázka:
Znamená to, že dve dospelé osoby rovnakého pohlavia, v rovnakom veku, rovnakej výšky a hmotnosti majú rovnakú kapacitu
pľúc?

Žiaci možno povedia, že áno, možno ich napadne, že šport alebo fajčenie môže tiež ovplyvniť kapacitu pľúc. Bez ohľadu na
to, k čomu žiaci dospejú, rozvíjajte diskusiu a to tak, aby žiaci premýšľali nad experimentom, ktorým by mohli nájsť odpoveď
alebo dokázať svoje tvrdenie. Pýtajte sa:
Otázka:
Ako by sme to mohli zistiť (dokázať)?
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Žiakom by mohlo napadnúť, že budú musieť urobiť experiment založený na meraní objemu vydychovaného vzduchu. Možno
im napadnú aj spôsoby, ako daný experiment uskutočniť. Veďte žiakov k tomu, aby vytvorili hypotézu, ktorá bude založená
na rozdieloch výkonnosti pľúc rôznych skupín (napr. výkonnosť pľúc športovcov/nešportovcov, chlapcov/dievčat a pod.).

SKÚMANIE (CCA 20 MIN.):
Zámer: Získať otázku na výskumnú otázku riadeným bádaním, v rámci ktorého žiaci merajú vitálnu kapacitu pľúc.
Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním, využijú hlavne pozorovanie a meranie s použitím spirometra,
ktorý žiaci dostanú k dispozícii na meranie (Variant 1), prípadne si ho žiaci sami vytvoria (Variant 2 A, B).
Cieľom je uskutočniť experiment na overenie hypotéz žiakov.
Povedzte:
Poďme si vaše hypotézy overiť. (Vyriešiť výskumnú otázku.)
Oboznámte žiakov s pomôckami, ktoré majú na vyriešenie problému, prípadne overenie svojich hypotéz. Zvolenými
pomôckami môžete žiakov nasmerovať aj k vytvoreniu zvoleného variantu spirometra.

V prípade, že si zvolíte Variant 2, teda žiaci si vytvoria vlastný spirometer, máte na výber 2 možnosti (prípadne použite
vlastný návrh):
1. Fľaša naplnená vodou, obrátená hore dnom vo väčšej plastovej nádobe, hadička.
2. Fľaša s vodou uzavretá vrchnákom, ktorým prechádzajú dve slamky utesnené plastelínou.

Poznámka:
Fľaše môžu byť okalibrované (so stupnicou), alebo žiakom ponúknite odmerku ako ďalšiu pomôcku. Princíp oboch
spirometrov je rovnaký, líšia sa iba zhotovením. Variant s fľašou so slamkami je však na prípravu zdĺhavejší kvôli uzavretiu
slamiek do vrchnáku. Vhodnejšie je preto použiť prvý variant, môžte žiakom na záver opísať alebo ukázať vytvorený variant
spirometra so slamkami.
Návod na prípravu spirometra je uvedený v závere metodiky.

Nechajte žiakom priestor na to, aby na základe pomôcok sami premysleli experiment. Pravdepodobne ich napadne, že môžu
cez hadičku dýchnuť do fľaše s vodou, ktorá je umiestnená v plastovej nádobe a obrátená hore dnom (Variant 1), prípadne
fúkať slamkou do fľaše (Variant 2). Žiaci by si mali uvedomiť, že potrebujú objem vdýchnutého vzduchu odmerať na základe
zníženého objemu vody.
Sprístupnite žiakom pracovný list (príloha), a to v elektronickej, tlačenej verzii, prípadne ho môžete zobraziť na tabuľu a žiaci
si budú robiť poznámky do zošitov.
Poproste 2 žiakov, aby demonštrovali experiment pred svojimi spolužiakmi.
Počas experimentu klaďte otázky na premýšľanie, interpretáciu pozorovaní:
Príklady otázok:
Čo to znamená?
Čo ste zistili?
Aký je výsledok experimentu?
Aký objem predstavuje vitálna kapacita pľúc?
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Povedzte žiakom, že sa im podarilo vytvoriť vlastný spirometer na meranie kapacity pľúc. Môžete tiež spomenúť, že je možné
merať kapacitu pľúc pomocou senzora spirometra, prípadne ukázať spirometer.
Ak máte k dispozícii spirometer, môžete demonštrovať aj meranie týmto prístrojom.

Poznámka:
Pri pokojnom nádychu a výdychu sa v pľúcach vymení asi 0,5 l vzduchu. Tento objem označujeme ako respiračný objem pľúc.
Po pokojnom nádychu je úsilím možné vdýchnuť ešte približne 2,5 l vzduchu (inspiračný rezervný objem). Maximálnym
výdychom možno po maximálnom nádychu z pľúc vydýchnuť približne 4 l vzduchu. Toto množstvo je označované ako vitálna
kapacita pľúc a je veľmi individuálne a je ukazovateľom výkonnosti pľúc. U trénovaných športovcov (obzvlášť pri vodných
športoch), môže prekročiť aj 6 l. Po maximálnom výdychu v pľúcach a prieduškách ostáva približne 0,5 l vzduchu. Tento objem
sa nazýva zvyškový objem pľúc.
Celková kapacita pľúc = maximálny výdych + zvyškový objem pľúc
Vitálna kapacita pľúc = maximálny výdych po maximálnom nádychu

Obr. 1: Názorná krivka dychových objemov
Zdroj: http://kompava-metflex.sk/diagnostika/kludova-spirometria/

VYSVETLENIE (CCA 10 MIN.):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky experimentu zameraného na porovnanie vitálnej kapacity pľúc dvoch rôznych skupín (napr.
chlapci/dievčatá, športovci/nešportovci a pod.).

Prejdite so žiakmi výsledky ich meraní. Pýtajte sa žiakov, čo svojimi meraniami zistili a veďte ich k zovšeobecneniu ich
pozorovaní, ktoré si zapíšu aj do pracovných listov (prípadne zošitov). Potvrďte, alebo vyvráťte vopred stanovenú hypotézu.

ROZPRACOVANIE (CCA 13 MIN.):
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o dýchacej sústave živočíchov (cicavcov).
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Preberte so žiakmi ďalšie učivo k téme, môžete použiť výklad, prezentáciu, video a pod. So žiakmi diskutujte, aktivizujte ich
otázkami.

HODNOTENIE (CCA 5 MIN.):
Zámer: Upevniť prebraté učivo, vyriešiť problémovú úlohu využitím poznatkov z vyučovacej hodiny.
Zadajte žiakom tieto úlohy:
Úloha 1: Nakreslite a popíšte cestu vzduchu v tele po vdýchnutí.
Úloha 2: Vyplňte minútový lístok.

Poznámka:
Žiakom rozdajte prázdne minútové lístky (v závere metodiky, príloha), alebo premietnite minútový lístok a žiaci si odpoveď
zapíšu do zošitov. Minútový lístok zhodnotí, ako žiaci porozumeli vitálnej kapacite pľúc.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Postup v metodike prispôsobte úrovni žiakov a podmienkam pre vyučovanie. Nie je nutné, aby žiaci na bežnej hodine
realizovali opakovane veľký počet meraní, to môžu realizovať na praktických cvičeniach. Cieľom je, aby žiaci
pochopili, čo je vitálna kapacita pľúc na základe ukážok meraní.

2.

Spirometer a model pľúc žiaci môžu vyrobiť doma a priniesť na vyučovaciu hodinu. Môžete ich využívať na ďalších
hodinách.

3.

Počas dištančnej výučby si žiaci môžu môže spirometer vytvoriť doma podľa daného postupu, realizovať merania
a na online vyučovacej hodine môžete diskutovať o výsledkoch meraní, zovšeobecniť závery a doplniť ďalšie
informácie k danej téme.

4.

Kapacita pľúc súvisí aj s celkovou kondíciou a zdravotným stavom, ovplyvňuje priebeh niektorých ochorení. Téma
má teda aj výchovný charakter, ak budete smerovať diskusiu so žiakmi aj k tomuto uvedomeniu.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je realizácia postupu na praktickom cvičení počas 2 vyučovacích hodín. Môžete do postupu doplniť aj
modelovanie dýchania pľúcami s vytvoreným modelom pľúc. Ak máte k dispozícii meracie zariadenie (Coach, Vernier a pod.)
a senzor na meranie plynu v uzavretej nádobe, je možné tento model využiť na meranie tlaku vzduchu vo fľaši a zobraziť tak
zmeny tlaku plynu počas dýchania v priebehu času. Všetky informácie k modelu pľúc sú uvedené v závere metodiky, v časti
Pomôcka pre učiteľa.

Z DROJE
http://kompava-metflex.sk/diagnostika/kludova-spirometria/
http://gymholl.edupage.sk/files/Meranie_vitalnej_kapacity_pluc.pdf
http://vyuka.6f.sk/vitalna-kapacita-pluc/
LAPITKOVÁ, V. et al. 2010. Fyzika pre 6.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: Expol
Pedagogika, s.r.o, 2010, 112 s. ISBN 978-80- 8091-173-7.
http://efyzika.ddp.fmph.uniba.sk/dokumenty/Metodicke_materialy/Zakladna_skola/6_rocnik/f6_1_4/1_4_PL_vlastnosti_plynov.p
df
https://www.youtube.com/watch?v=fqbbo4VknjI
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M ÔŽEME CHLADOM PREDĹŽIŤ ( ĽUDSKÝ ) ŽIVOT ?
Tematický celok / Téma
Mikrosvet/laboratórne cvičenia z biológie bunky

Premena látok a energie v bunke

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 1. a 2. ročník gymnázia

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Vysvetliť pojmy metabolizmus a fosforylácia
 Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Porovnať anabolický a katabolický proces
 Pozorovať/merať
 Zdôvodniť význam ATP v bunke
 Zovšeobecniť výsledky
 Vysvetliť, kde v bunke prebiehajú procesy tvorby
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
a uvoľňovania ATP
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať
 Popísať význam a princíp fungovania enzýmov
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vymenovať základné funkcie bunkových organel
 Popísať chemické zloženie bunky
 Vysvetliť rozdiely medzi základnými mechanizmami príjmu a výdaja látok bunkou
Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia vlastným štúdiom, bádaním, prácou v skupine chápať premenu látok a energie v bunke ako
komplexný proces nielen v rámci bunky, ale aj organizmu ako celku. Študijné materiály pomáhajú žiakom
uvedomiť si význam pochopenia tohto učiva pre život, zvyšujú motiváciu a podnecujú žiakov k tomu, aby sa
chceli dozvedieť viac. Metodika rozvíja rôzne kompetencie žiakov, učí ich spolupracovať, hodnotiť informácie
a pod., aplikovať poznatky v praxi.
Žiaci totiž často chápu tieto poznatky pri mechanickom učení mimo kontextu s bežným životom a nedokážu
pochopiť súvislosti do hĺbky.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Individuálna/Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Študijný materiál pre žiakov (príloha)
 Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
 Zadať žiakom na predchádzajúcej hodine:
Pozorovať zmeny ovocia v chladničke a mimo
chladničky (napr. jahodu), vytvoriť
dokumentáciu
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Systém úloh vo fáze hodnotenia,
hodnotenie žiackych návrhov pokusu,
minútové lístky.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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P REMENA LÁTOK A

ENERGIE V BUNKE

Ú VOD
Metodika Premena látok a energie v bunke nadväzuje na metodiku zameranú na procesy mechanizmu príjmu a výdaja látok
bunkou (Je možné utopiť sa na suchu?), každá z nich je však samostatná a ich použitie nie je vzájomne podmienené.
Metodika pomáha žiakom chápať otázky týkajúce sa príjmu látok a energie v širších súvislostiach a uvedomovať si
prepojenosť nielen v rámci bunky, ale aj organizmu ako celku a využitie pre život.
Uvedená metodika sa motivačným problémom podobá na metodiku Prečo je ťažké zmraziť bunky?, ktorá je vypracovaná na
tému Rastlinná a živočíšna bunka. Aktivity a diskusia tejto metodiky sa zaoberá kryokonzerváciou rastlinných a živočíšnych
buniek, žiaci si uvedomujú vplyv rozdielov v stavbe rastlinnej a živočíšnej bunky na výsledok kryokonzervačného protokolu
(výslednú viabilitu buniek po rozmrazení). Predložená metodika vypracovaná na tému premeny látok a energie v bunke sa
však zaoberá otázkou chladu (nie mrazenia a rozmrazovania) v súvislosti s mitochondriami a premenou látok a energie
v organizme.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 6 MIN .):
Zámer: Nadviazať na domácu úlohu, diskutovať o žiackych pozorovaniach.
Na predchádzajúcej vyučovacej hodine žiakom zadajte úlohu: Pozorovanie ovocia mimo chladničky a v chladničke, napríklad
jahody. Žiaci nech urobia fotografický záznam svojich pozorovaní a tiež zaznamenajú pozorovanie do tabuľky. Vhodné je,
aby jahodu fotili v určitých intervaloch, napríklad 1x/deň. Môžete zadať túto úlohu žiakom aj skôr, tak, aby mali na
pozorovanie približne 1 týždeň. Rozhodnite, či žiaci svoje pozorovania budú zdieľať v elektronickej forme (napr. zhrnuté
pozorovanie s fotodokumentáciou a tabuľkou), alebo stačí, ak výsledky prediskutujete na hodine.
V úvodnej časti hodiny nadviažte na pozorovania žiakov z tejto zadanej domácej úlohy. Pýtajte sa:
Otázky:
Čo ste zistili?
Prečo v chladničke vydržia živé bunky dlhšie?
Platí to aj na človeka?

Diskutujte so žiakmi o pozorovaniach a veďte žiakov k tomu, aby sa nad nimi zamysleli, aby ich zdôvodnili a pod. Žiaci zrejme
už počuli aj o kryokonzervácii a povedia, že ak zamrazíme živé bunky, zastavíme procesy v bunke. Smerujte diskusiu
k pôsobeniu chladu, pýtajte sa žiakov, s čím to môže súvisieť.
V tejto súvislosti sa pýtajte žiakov aj ďalšie otázky, napríklad:
Otázky:
Chodíte do sauny? Prečo?
Boli ste v kryokomore? (Ochladzovali ste sa?)
Aký to má význam?
Aký vplyv má teplo a chlad na ľudský organizmus?
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Žiaci majú informácie aj z vlastných skúseností, z bežného života. Možno si žiaci uvedomia súvislosť s premenou látok
a energie v bunke.
Položte žiakom výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Môžeme chladom predĺžiť ľudský život?
Žiaci nech si zapíšu svoje predpoklady do zošitov. Smerujte ich k tomu, aby napísali aj zdôvodnenie, prečo si to myslia.
Môžete otázku upraviť, napr.: Žijú ľudia, čo sa pravidelne ochladzujú, dlhšie? Má ochladzovanie na ľudské telo pozitívny
vplyv? Aký?
Žiaci môžu mať rôzne názory. Mnohé svoje presvedčenia možno nevedia podložiť faktami, nechápu úplne biologickú
podstatu a pod. Dôležité je, aby sa nad týmito otázkami zamysleli.
Počas diskusie so žiakmi sa ich pýtajte:
Otázky:
Ako by ste zistili/skúmali/overili vplyv chladu na organizmus?
Ako by ste postupovali?
Žiaci môžu mať rôzne názory. Mnohé svoje presvedčenia možno nevedia podložiť faktami, nechápu úplne biologickú
podstatu a pod. Diskutujte so žiakmi a pokračujte riadeným bádaním.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 33 MIN .):
Zámer: Diskusia nad otázkami z úvodnej časti hodiny, hľadanie odpovede na výskumnú otázku a vplyv pôsobenia chladu na
organizmus. Vysvetliť pojmy súvisiace s témou a procesy týkajúce sa premeny látok a energie v bunke.
Žiaci hľadajú odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním. Sprístupnite žiakom text (v prílohe) na naštudovanie
v elektronickej alebo tlačenej verzii, prípadne ho premietnite na tabuľu. Žiaci môžu texty študovať v dvojiciach, alebo
samostatne. Povedzte im, koľko času majú na prečítanie textu. Potom žiakom rozdajte minútový lístok (nižšie), ktorý vyplnia.
Minútové lístky si žiaci môžu nechať, alebo ich môžete pozbierať a vyhodnotiť.
Mnohé informácie z článku môžu byť pre žiakov ťažšie na pochopenie, ale čítajú sa pomerne jednoducho. Povedzte žiakom,
aby sa snažili pochopiť aspoň vybranú časť textu a premýšľali o nej. Texty sú zamerané na aplikáciu poznatkov v bežnom
živote. Je však vhodné upozorniť žiakov aj na to, že ešte stále prebiehajú viaceré štúdie zaoberajúce sa touto problematikou.
Po tom, ako si žiaci naštudujú text, sa žiakov pýtajte na ich zistenia. Žiaci by si mali uvedomiť, že ochladzovanie pôsobí na
premenu látok a energie v bunke a na mitochondrie. Nadviažte na tieto zistenia žiakov a vysvetlite tento problém z hľadiska
nových poznatkov k téme. V študijných materiáloch saunovanie spomenuté nie je, ale žiaci majú skúsenosti aj z bežného
života, diskutujte s nimi aj o saunovaní.
Doplňte žiakom ďalšie informácie, vysvetlite nové pojmy (aj tie, o ktorých ste diskutovali).
Cieľom je, aby žiaci vedeli:
 Vysvetliť pojmy metabolizmus a fosforylácia,
 vysvetliť rozdiely medzi anabolickými a katabolickými metabolickými procesmi,
 uviesť aspoň 2 príklady anabolického a katabolického procesu v bunke,
 zdôvodniť význam ATP v bunke,
 vysvetliť, kde v bunke prebiehajú procesy tvorby a uvoľňovania ATP,
 zdôvodniť význam enzýmov v metabolizme,
 popísať princíp fungovania enzýmov.
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Snažte sa čo najviac zapájať žiakov, nadväzovať na obsah diskusie počas vyučovacej hodiny.
Minútový lístok:
Minútový lístok

Meno:

3–2–1

Trieda:

Dátum:

3 veci, ktoré som sa počas čítania naučil:
1.
2.
3.
2 zaujímavé fakty:
1.
2.
1 otázka, ktorú stále mám:
1.

HODNOTENIE ( CCA 4 MIN.):
Zámer: Prehĺbiť vedomosti žiakov z vyučovacej hodiny a aplikovať ich do života.
Vybraní žiaci nech urobia zovšeobecňujúci záver. Žiaci by mali chápať, ako chlad pôsobí na ľudský organizmus.
Potom zadajte žiakom aspoň 1 z úloh:
Úloha 1:
Navrhni, aké zmeny urobíš vo svojom živote s využitím poznatkov z vyučovacej hodiny.
Napíš očakávané výsledky (zmeny).
Úloha 2:
Na základe poznatkov z hodiny zdôvodni, či je možné pozitívny vplyv chladu na ovocie (napr. jahodu) uplatniť aj na človeku
a či by si to skúsil.
Úlohou žiakov je začať pracovať, prípadne diskutovať na hodine, ale úlohu môžu dokončiť aj za domácu úlohu. Rozhodnite,
či žiaci budú vypracovanie odovzdávať alebo nie. Diskutujte aspoň v krátkosti o ich návrhoch/názoroch na začiatku ďalšej
vyučovacej hodiny.
Žiaci môžu napísať napríklad: po opaľovaní budem dbať na dostatočné ochladenie, dostatočné schladenie organizmu po
saunovaní a pod.). Niektorí žiaci sa možno zamyslia nad rituálmi ochladzovania organizmu, ktoré by však malo byť postupné.
Dôležité je, aby žiaci porozumeli problematike a uvedomili si vzťah premeny látok a energie na bunkovej úrovni, ako aj na
úrovni ľudského organizmu ako celku.
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D OPLŇUJÚCE INFORMÁCIE :
Študijný text pre žiakov:
Termogenéza chladom (CT – cold thermogenesis)
Termogenézu chladom (CT) využívajú vrcholoví športovci. Zároveň je to jedna z najúčinnejších metód pre spaľovanie
telesného tuku, spomalenie starnutia a liečbu viacerých zdravotných problémov.
Nie náhodou sa pred pár desaťročiami začala o CT zaujímať NASA, ktorá si nedokázala vysvetliť, prečo sa astronauti vracajú
z misií výrazne schudnutí a zároveň je ich výkonnosť zvýšená. Preto začala skúmať šerpov a zistila, že majú o 300 až 500%
zvýšený pokojový metabolizmus než ľudia, ktorí s nimi vystupujú na najvyššie vrcholy sveta. CT má hneď niekoľko výhod pre
športovcov, medzi ktoré patrí zvýšenie VO2 max*, tvorba nových mitochondrií a zvýšenie ich funkcie (lepšia tvorba energie),
podpora tvorby svalovej hmoty, rýchlejšia regenerácia (menej zápalov) či optimalizácia hormónov. Okrem nich je CT skvelý
nástroj ako vyčerpať zásoby glykogénu a to aj bez cvičenia. To dáva telu ďalšie signály, ktoré vedú k zvýšenému spoliehaniu
sa na tuky a šetreniu svalového glykogénu. CT však neponúka len výkonnostné výhody, ale aj prevenciu a alternatívnu liečbu
mnohých zdravotných problémov a ochorení ako je obezita, inzulínová rezistencia, cukrovka, infekčné ochorenia atď.
V roku 2006 vedci zistili, že transgénne myši s teplotou nižšou o 0,3-0,5°C oproti normálnym myšiam žili dlhšie než
normálne myši. Samce žili o 12 % dlhšie a samičky až o 20%, pričom jedli rovnaké množstvo kalórií ako normálne myši.
Už je dlhšie známe, že chladné prostredie predlžuje život chladno-krvných zvierat ako červy, muchy a ryby. Vedci však
nevedeli prečo tomu tak je, ale jeden nedávny výskum na hlístovcoch objavil jednu z možností. Chladný vzduch aktivoval
receptor TRPA1 kanál, objavený v nervových a tukových bunkách hlístovcov a TRPA1 následne preniesol vápnik do buniek.
Výsledný reťazec signalizácie nakoniec dosiahol gén DAF-16/FOXO, ktorý súvisí s dlhovekosťou. Tieto mechanizmy fungujú
aj u človeka, takže možno to je mechanizmus, ktorým chlad predlžuje život.
*VO₂ max jeden z najlepších ukazovateľov aeróbnej výkonnosti. Uvádza sa ako relatívna rýchlosť, ktorá udáva množstvo
kyslíka spotrebovaného v mililitroch na kilogram telesnej hmotnosti za minútu. Môže sa však uvádzať aj ako absolútna
rýchlosť v litroch kyslíka za minútu.
Poznámka: Môžete uvedený text skrátiť, upraviť, alebo si vytvoriť aj vlastný text, vybrať informácie z nižšie uvedených
zdrojov (hlavne zdroj 1 a 2). Po prebratí nových pojmov a vysvetlení je vhodné, aby sa žiaci zamysleli nad problematikou
ochladzovania z pohľadu nových poznatkov z danej témy (napr.: Ako súvisí ochladzovanie s počtom mitochondrií? Ako súvisí
ochladzovanie s metabolizmom bunky a pod. )

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Téma mnohých žiakov veľmi zaujala, páčila sa im praktická aplikácia teoretických vedomostí a názorný príklad
jednotlivých procesov, prepojenie s reálnym životom. Žiaci majú záujem dozvedieť sa viac o kryokonzervácii. Môžete
im spomenúť niekoľko úvodných informácií z metodiky Prečo je ťažké zmraziť bunky? (čo je kryokonzervácia, aký má
význam), ak ste danú metodiku nevyužili. Pomôže to žiakom chápať informácie o stavbe a chemickom zložení bunky
a tiež premene energie v bunke. Žiakom sa tiež páčilo zisťovanie účinkov chladu na "starnutie" ovocia a zeleniny.

2.

Metodika je využiteľná aj v 3. ročníku gymnázia, napr. pri téme zdravý životný štýl človeka.

3.

Postup je s úpravami využiteľný aj pri termoregulácii, žiaci si uvedomia význam komplexne, uvedomia si význam
regulácie teploty pre ľudský život.

4.

Realizácia metodiky v 3. ročníku po prebratí tém zameraných na biológiu človeka umožňuje žiakom upevniť, rozšíriť
a prepojiť nadobudnuté vedomosti a vnímať ľudské telo ako celok.
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5.

Metodika je vhodná aj na online výučbu, žiaci si môžu naštudovať texty a realizujú pozorovanie s vytvorením
fotodokumentácie doma, ešte pred spoločnou diskusiou formou videokonferencie.

6.

Čítanie s porozumením bolo nielen motivačné, ale ťažiskové a umožnilo rozprúdiť diskusiu a ozrejmiť niektoré
súvislosti aj takým žiakom, ktorí sa nezvyknú zamýšľať nad podstatou "bežných" javov, nad príčinami a dôsledkami.

7.

Časová náročnosť závisí od množstva textu na štúdium pre žiakov. Niektorí žiaci si chceli naštudovať aj ďalšie
informácie z použitého zdroja, študovali si text zo stránky.

8.

Žiaci vedeli veľmi dobre zhodnotiť študijný text a vybrať z neho podstatu. Rýchlo pochopili, že chlad aktivuje
mitochondrie a tak zrýchli spotrebu tukov (napr. u človeka), ale v prípade ovocia v jahode spomalil procesy.
Zaujímavé boli aj návrhy žiakov na overenie pôsobenia chladu na človek, okrem výskumu a ochladzovania
dobrovoľníkov ich napadlo aj presídliť Eskimákov do teplejších oblastí.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou metodiky je vo fáze Uvedomenie si významu rozdelenie žiakov do skupín s rôznymi textami. Môžete zadať
žiakom aj iný text na prečítanie, ak to považujete za vhodné, máte zaujímavé texty alebo zdroje. Alternatívou by mohlo byť
aj to, že si žiaci doma vyhľadajú zaujímavé informácie a počas fázy Uvedomenie si významu budú zdieľať namiesto čítania
textu svoje zistenia v skupine, potom by nasledovala spoločná diskusia. Žiaci si môžu doma naštudovať aj viac informácií
z uvedených zdrojov.

Z DROJE
Martin Chudý: Test metabolickej flexibility – Termogenéza chladom. [on-line] 11.2.2015, cit. 27.8.2017, dostupné z
https://martinchudy.blog.sme.sk/c/374917/test-metabolickej-flexibility-termogeneza-chladom.html
Jack Kruse: Cold Thermogenesis 6: The Ancient Pathway. Reversing Disease For Optimal Health. [on-line] 6.3.2012, cit.
27.8.2017, dostupné z https://www.jackkruse.com/cold-thermogenesis-6-the-ancient-pathway/
Martin Chudý: Prečo rozhoduje vaša metabolická flexibilita o vašom celkovom zdraví. [on-line] 6.12.2014, cit. 10.7.2017,
dostupné z http://martinchudy.blogspot.sk/2014/12/preco-rozhoduje-vasa-metabolicka-flexibilita-o-vasom-celkovomzdravi.html
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V ÝŽIVA RASTLÍN
Tematický celok / Téma
Stavba a životné prejavy organizmov
Výživa rastlín
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Poznať spôsoby získavania organických látok rastlín pre
svoje životné deje
 Vysvetliť princíp autotrofie a význam fotosyntézy pre
metabolizmus rastlín a ostatné živé organizmy
 Poznať asimilačné farbivá nevyhnutné pre fotosyntézu
 Charakterizovať poloparazitizmus a saprofitizmus
a uviesť konkrétne príklady rastlín
 Opísať princíp mixotrofie na konkrétnom príklade
mäsožravých rastlín
 Charakterizovať a konkretizovať symbiózu na príklade
lichenizmu, mykorízy a nitrifikačných hľúzkovitých
baktérií na koreňoch bôbovitých rastlín







ISCED 3 / 1. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
Navrhnúť postup experimentu
Pozorovať/merať
Zaznamenávať a interpretovať výsledky pozorovania
Zovšeobecniť výsledky
Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať fotosyntézu ako životne dôležitý proces, reaktanty a produkty reakcie, podmienky pre jej priebeh a jej
význam
 Poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu
 Realizovať experiment
 Sformulovať záver pozorovaní

Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia reálnejšie predstaviť si spôsoby získavania základných látok výživy pre zachovanie existencie rastlín na
konkrétnych príkladoch. Veľmi často nedokážu komplexne popisne vysvetliť princíp a metabolický význam autotrofnej
výživy, učia sa chemickú rovnicu fotosyntézy mechanicky. S týmto procesom si spájajú iba zelené farbivo chlorofyl, hoci
významnú úlohu majú aj farebné karotenoidy a xantofyly. Pri preberaní samotnej témy fotosyntetická asimilácia nie je
veľa časového priestoru a preto ich identifikácia papierovou chromatografiou je zaujímavou a dá sa na ňu následne
odvolať pri jej preberaní. Metódou riadeného bádania majú žiaci možnosť asimilačné farbivá identifikovať. Okrem
autotrofie sa žiaci oboznámia so zaujímavosťami a rozšíria si poznatky o poloparazitizme, saprofytizme, mixotrofii
mäsožravých rastlín a spôsoboch symbiózy v rastlinnej ríši na konkrétnych príkladoch.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky










 Oblečený zelený sveter, tričko, šaty ... 
 Vytlačené pracovné listy a interaktívne poznámky
podľa počtu žiakov (je možná aj elektronická forma)
 Počítač, dataprojektor, wifi, Planéta vedomostí
 Nastrihané obrázky rastlín pre skupiny v obálkach
 Etanol, kremenný piesok, filtračný lievik, filtračný
papier, nožnice, laboratórny stojan, svorky, trecia
miska s roztieračkou, kadička
 listy zelených rastlín napr. muškát, špenát, zelenec
...), rastlina ďateliny lúčnej alebo plazivej
s celou koreňovou sústavou, Petriho miska, lupa
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Interaktívne video sekcie
Riadené bádanie
Diskusia
Experiment
Pozorovanie
Práca s pracovným listom s laboratórnym protokolom
Skupinová forma
Frontálna forma

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Protokol s jasne formulovaným záverom zistenia, pozorovanie činností, interaktívny pracovný list (poznámky).

Autor: RNDr. Lenka Škarbeková
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V ÝŽIVA RASTLÍN
Ú VOD
Téma Výživa rastlín je jednou z tém v rámci tematického celku Stavba a životné prejavy organizmov. Nasleduje za témou
Vodný režim rastlín, kde sa spomína kapilarita (vzlínavosť), ktorá sa využíva pri oddeľovaní asimilačných farbív práve
metódou kapilárnej analýzy. Poznatky a zručnosti nadobudnuté v metodike sú využiteľné pri prezentovaní samotnej
fotosyntézy, ktorá ako téma bezprostredne nasleduje po výžive rastlín.
Vzhľadom na časové hľadisko a plánovaný zámer, má učiteľ možnosť vybrať si z navrhnutej štruktúry VH v metodike tie
aktivity, ktoré sám uzná za vhodné.

P RIEBEH VÝUČBY
EVOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Zámer: nadviazať na vedomosti žiakov, motivovať a zaktivizovať ich.
Povedzte: Podmienkou pre existenciu všetkých živých organizmov na Zemi je získavanie energie na zabezpečenie všetkých
životných pochodov.
Žiaci by túto informáciu už mali vedieť.
Pýtajte sa:
Výskumná otázka:
Akým spôsobom získavajú rastliny energiu pre svoje životné deje?
Žiaci už majú vedomosti o tom, že hlavným procesom pre získavanie energie u rastlín je fotosyntéza. Budú pravdepodobne
predpokladať, že AUTOTROFIA je jediným spôsobom.
Ostatné spôsoby musia objaviť samostatne na základe indícií z obálky.
Rozdeľte žiakov do 4 skupín po maximálne 4 – 5 členov. Do každej skupiny dajte obálku s číslom 1,2,3,4, v ktorých budú
pripravené rozstrihané obrázky z prílohy – obr. 1 - 4)
Úlohou žiakov je poskladať obrázok a opísať spoločne čo najviac informácií o spôsobe života danej rastliny. Nemusia presne
určiť druh rastliny. Nechajte ich v krátkosti odprezentovať, k čomu ich indície navádzajú. Po krátkom odprezentovaní, im
rozdajte obálky s postrihanými písmenami, z ktorých spôsob výživy poskladajú.
Zástupcovia skupín žiakov napíšu na tabuľu svoj zostavený názov spôsobu rastlinnej výživy.

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA

30 MIN .):

Zámer: Formulovať hypotézu, riadeným bádaním experimentálne overiť predpokladané farbivá potrebné pre fotosyntézu.
Rozšíriť a prehĺbiť poznatky o rastlinnej heterotrofii, mixotrofii a symbióze.
Fotosyntéze bude detailnejšie venovaná pozornosť počas nasledujúcej VH, preto sa žiakov opýtajte:
Otázka:
Aký je hlavný význam fotosyntézy?
Pravdepodobne budú odpovedať, že význam spočíva v produkcii kyslíka, organických látok, cukrov, a že je patrí
k najdôležitejším reakciám na Zemi.
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Povedzte:
To, či sme povedali všetko, si pozrieme v krátkom videu, pozorne počúvajte:
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=muc_autotrofia_heterotrofia_krciazkovite_pasce_lapac
ie_masozrave_rastliny_masozravost_mucholapkove&1
Upozornite na obrázok na linku pod predchádzajúcim videom dole:
Povedzte:
Pozorne si pozrite obrázok. Čo vyjadruje?
Nechýba tam niečo?

Žiaci by mali prísť na to, že sú to rastlinné farbivá – napr. zelené farbivo chlorofyl, teda práve to, čo v živočíšnej ríši chýba
a preto, hoci by sme si obliekli zelený sveter a vystavili sa slnečnému žiareniu, nefotosyntetizovali by sme.
Položte výskumnú otázku:
Myslíte si, že rastlina na priebeh fotosyntézy využíva iba zelené farbivá?
Informácia o plastidoch bola preberaná pri stavbe rastlinnej bunke, avšak v prípade, že by to bolo potrebné, riaďte diskusiu
tak, aby si predstavili prírodu v rôznych ročných obdobiach. Snažte sa otázkami naviesť žiakov na vyslovenie hypotézy o tom,
aké farbivá to môžu byť.
Úloha pre žiakov:
Spoločne sformulujte hypotézu, aké farbivá sú potrebné na priebeh fotosyntézy a napíšte ju na tabuľu.
Povedzte žiakom:
Poďme si vašu hypotézu overiť. Urobíme si experiment.
Rozdeľte žiakov do skupín po 3-4, rozdajte každému žiakovi pracovný list a nechajte ich prečítať si ich obsah.
Pýtajte sa, čo podstatné sa z protokolu dozvedeli.

408 / 527

Variant 1 (Pracovný list s laboratórnym protokolom s presne definovaným postupom práce)
Povedzte im, aby v skupinách postupovali podľa postupu v protokole a zrealizovali experiment.
Variant 2 (Pracovný list s laboratórnym protokolom BEZ postupu práce, ktorý majú navrhnúť na základe použitých
pomôcok a chemikálií)
V tomto prípade im povedzte, že na izoláciu farbív majú k dispozícii pomôcky a chemikálie uvedené v protokole a ich úlohou
je navrhnúť postup práce.
Požiadajte žiakov, aby v skupinách experiment podľa protokolu zrealizovali.
Poznámka: Na izoláciu použite listy z aspoň 2 prípadne 3 druhy rastlín (nie sú veľmi vhodné voskované listy), aby ste v závere
mohli výsledok porovnať a vyhodnotiť najvhodnejšiu rastlinu pre získanie ,,ideálneho“ výsledku.
Počas realizácie experimentu zapájajte všetkých žiakov otázkami, sledujte ich zapojenosť, organizáciu práce, delenie úloh.
Pýtajte sa žiakov:
Kde sa nachádzajú asimilačné farbivá ?
Prečo používame kremenný piesok?
Čo si myslíte, ktorá rastlina bude na experiment najvhodnejšia a prečo?
Cieľom diskusie je rozvíjať ich kritické uvažovanie.
Nechajte extrakty vyvíjať, požiadajte žiakov, aby nastavili časovač (stopky, budík...) na 10 minút.
Zatiaľ rozšírte vedomosti žiakov o ďalšie poznatky o spôsoboch výživy.
Vhodným môže byť napríklad námet videa k mixotrofii:
Odporúčané: Planéta vedomostí, sekcia pre žiaka, názov: Mäsožravé rastliny
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M Ä SOŽRAVÉ RASTLINY A ICH ROZŠÍRENIE :

3/8

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=muc_autotrofia_ heterotrofia_krciazkovite_pasce_la
pacie_masozrave_rastliny_masozravost_mucholapkove&1

TYPY PASCÍ : 4/8 ( m u c h o l a p k o v é , k r č i a ž k o v i t é a l a p a c i e )
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=muc_autotrofia_heterotrofia_krciazkovite_pasce
_lapacie_masozrave_rastliny _masozravost_mucholapkove&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.ied
u.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Fheterotrofia%252C1%252C0%252C0%252Cheterotrofia%252C30%
252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Dheterotrofia&1

AKO FUNGUJÚ MUCHOLAPKOVÉ PAS CE: 5/8
h ttp : // p lan et a ve d o mo st i.i ed u . sk/p ag e. p h p / r es o u rc e s/ v i ew _ all ? id = mu c _ au tot ro fia _h et e rotr of ia _kr
cia zko vi t e_p a sc e _l ap a ci e _ ma soz ra v e _ra st lin y _ ma so zra v os t _m u ch olap k ov e& R elay St at e= h ttp % 2 53 A
%2 5 2F % 25 2 Fp lan e ta v ed omo s ti. i ed u . s k% 2 52 Fin d ex .p h p %2 5 2F s ea rch % 25 2F re su lt s % 25 2Fh e te rot r of ia
%2 5 2C 1 %2 5 2C 0 %2 5 2C 0 %2 5 2C h e te rot ro fia % 2 52 C3 0 %2 5 2C 7 %2 5 2C tn %2 5 2C 1.h t ml % 25 3Fq % 25 3 D h et e
rotr of ia& 1
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AKO FUNGUJÚ LAPACIE PASCE: 7/8
h ttp ://p l an et av ed o m o s ti .i ed u . sk/ p a ge .p h p /r e s ou r ces/ v ie w _a l l ?id =m u c_ au totr o f ia _h e ter otr o f ia _
kr ci az kov i te _p a sce _ lap aci e _m a so zr a ve _r a st l in y _m a sozr a vos t_ m u ch o l ap ko ve & 1

Na prezentovanie príkladov saprofytických rastlín môžu poslúžiť obrázky 6 a 7 z Prílohy.
Symbiózu, konkrétne mykorízu môžete prezentovať pomocou Obrázka 8 v Prílohe.
Poznámka: Pri lichenizme je vhodné podotknúť, že sú indikátormi čistoty ovzdušia, nie prostredia, z dôvodu, že ich výskyt je
častý aj na miestach s vysokým obsahom toxických kovov v prostredí.
Na sprístupnenie symbiózy hľúzkovitých baktérií použite celú rastlinu ďateliny aj s koreňovým systémom, kde hľúzky môžu
žiaci vidieť zväčšením lupou.

REFLEXIA (7 MIN .)
Zámer: Zhrnúť, prepojiť a upevniť získané vedomosti žiakov.
Po ukončení vyvíjania experimentu sa pýtajte žiakov:
Otázka:
Čo sme zistili?
Žiaci interpretujú pozorovanie, dospejú k záveru, že:
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1. na filtračnom papieri sú izolované zelené farbivá – chlorofyly, žlté – xantofyly a oranžové – karotenoidy, v uvedenom
poradí.

Žiaci filtračný prúžok po realizácii pokusu vysušia, prilepia do protokolu a popíšu.
Na výskumnú otázku získali žiaci odpoveď riadeným bádaním realizáciou experimentu a získaním jeho výsledkov.
Úloha 1: Porovnajte si výsledky kapilárnej analýzy navzájom. Diskutujte o výsledkoch.
Poznámka: pri nedostatočnom roztieraní rastlinného materiálu sa nemusia jasne oddeliť všetky farbivá.
Úloha 2: Overte vyslovenú hypotézu, potvrďte, prípadne opravte jej znenie.
Úloha 3: Rozhodnite, ktorá z rastlín je na základe získaných výsledkov na pokus najvhodnejšia. Argumentujte výber.
Úloha 4: Vyplňte interaktívne poznámky, po vyplnení si ich nalepte do zošita.
Domáca úloha: Na nasledujúcu VH prineste vypracovaný pracovný list s laboratórnym protokol so zdokumentovaným
výsledkom kapilárnej analýzy s popisom a jasne sformulovaným záverom.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Linky na hodnotné videá na podporu výučby témy:
https://www.youtube.com/watch?v=ZphoJpnnbo0

https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM

https://www.youtube.com/watch?v=mDt5SakcbBQ
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A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.
*Námet na ďalšie Rozvíjanie bádateľských zručností pre pokročilých:
Ak by sme chceli oddeliť od seba asimilačné farbivá, t. j. chlorofyl od karotenoidov+xantofylov do
dvoch zložiek, môžeme k prefiltrovanému etanolovému extraktu rastlín priliať v pomere 1:1 benzín a po
dobu 1-2 minúť zmes pretrepať.
Dôjde k oddeleniu fáz na benzínovú - vrchnú s rozpusteným chlorofylom a etanolovú – spodnú
s rozpustenými žltými a oranžovo-červenými farbivami.

Z DROJE
Višňovská, J. – Ušáková, K. – Gálová, E. – Ševčovičová, A.: Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom. 2012. Bratislava: SNP – Mladé letá, 1. vyd. ISBN 987-80-1002286-1
Ušáková, K. – Čipková, E. – Nagyová, S. – Gálová, T.: Biológia pre gymnáziá 7 - Praktické cvičenia a seminár I. 2007. Bratislava:
SPN – Mladé letá, 1. vyd. ISBN 978-80-10-00766-0
http://www.lidicky.cz/clanky/oblibene-myty-o-jidle-jsou-nektere-pravdive-clanek
http://www.drkresanek.sk/atlas-bylinka/rosicka-okruhlolista
http://miroconka.blog.cz/1204/pupava-lekarska
https://www.fotkyzadarmo.sk/lisajnik-islandsky/
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia5naWelp/liajnky_v_lese.html
http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=9014
http://urban.wbl.sk/huby_s_plodnicou.htm
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D ÝCHANIE RASTLÍN
Tematický celok / Téma
Stavba a životné prejavy organizmov
Dýchanie rastlín
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť význam dýchania pre živé organizmy
 Určiť vstupné látky a produkty dýchania
 Dokázať oxid uhličitý ako produkt dýchania
 Dať do protikladu fotosyntézu a dýchanie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2. ročník gymnázia
SOŠ
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude overovať
 Naplánovať postup (identifikovať a definovať
nezávislé a závislé premenné veličiny, vzájomný
vzťah)
 Manipulovať s pomôckami/softvérom
 Pozorovať/merať
 Zovšeobecniť výsledky

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť základné metabolické deje: anabolizmus, katabolizmus
 Vysvetliť premenu látok a energie v bunke
 Vysvetliť princíp svetelnej a syntetickej fázy fotosyntézy
 Vymedziť podmienky fotosyntézy
Riešený didaktický problém
Oba procesy, fotosyntéza aj dýchanie zahŕňajú niekoľko biochemických reakcií, ktoré prebiehajú v bunkách rastlín
súčasne. Pre žiakov je problematické pochopiť, že rastliny produkujú látky, ktoré sú pre ne zároveň „potravou“. Človek
ako heterotrofný organizmus prijíma jedlo „zvonka“, a tak je rovnaká forma získavania potravy prisudzovaná aj rastlinám
(antropocentrický spôsob uvažovania žiakov). Predstava, že rastlina získava potravu z vonkajšieho prostredia (najmä
pôdy alebo vody) pramení tiež z pozorovania a interakcie s okolitým svetom a kopíruje historické pravidlá uvažovania
o fotosyntéze. Podobne aj Aristoteles (384 − 322 pred n. l.) sa domnieval, že rastliny prijímajú už spracovanú potravu
z pôdy. Neskôr Van Helmont (1677 − 1644) tvrdil, že rastliny využívajú pre svoj rast len vodu.
Dýchanie rastlín žiaci často vnímajú len ako výmenu plynov, nie ako komplexný biochemický dej, pri ktorom dochádza
k premene energie. Táto miskoncepcia je často posilňovaná aj samotnými učiteľmi v priebehu učenia, kedy svoju
pozornosť príliš sústreďujú na výmenu plynov (vstupné látky a produkty) medzi rastlinou a prostredím. Žiaci často
dýchanie zelených rastlín opisujú ako inverzné dýchanie (výmenu plynov) živočíchov/človeka, tj. príjem oxidu uhličitého
zo vzduchu a výdaj kyslíka (korene miskoncepcie siahajú do 18. storočia − Priestley). Myslia si, že toto „inverzné dýchanie
rastlín“ prebieha nepretržite alebo že je to forma dýchania počas dňa. Miskoncepciu o fotosyntéze ako o inverznom
dýchaní získavajú žiaci už na základnej škole a pretrváva u nich aj na strednej škole. Vyššie uvedené uvažovanie má za
následok aj ďalšie podobné miskoncepcie, ako napr. „fotosyntéza je dýchanie rastlín“ alebo „fotosyntéza je druh
dýchania rastlín“.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky





Riadené bádanie

Materiál a pomôcky uvedené pri jednotlivých
pokusoch



Počítač s dataprojektorom (príp. vytlačené úlohy
a pokyny pre žiakov
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Riešenie úlohy v závere metodiky.

Autor: Autor: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
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D ÝCHANIE RASTLÍN
Ú VOD
Pripravená metodika je podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu biológie vhodná pre 2. ročník gymnázia so
štvorročným a päťročným vzdelávacím programom v rámci tematického celku Stavba a životné prejavy organizmov.

P RIEBEH VÝUČBY
V rámci metodiky sa využíva model EUR.

E VOKÁCIA ( CCA . 7 MIN .):
Metodika je vytvorená na jednu vyučovaciu hodinu ako úvod do problematiky dýchania rastlín. Keďže uvedená problematika
je náročná na pochopenie, je potrebné jej venovať viac času. Preto predpokladáme, že po tejto hodine bude nasledovať
vyučovacia hodina zameraná na procesy aeróbneho a anaeróbneho dýchania.
V úvodnej časti vyučovacej hodiny nadviažeme na vedomosti žiakov z predchádzajúcich hodín formou otázok:
Pre naše životné procesy potrebujeme energiu. Odkiaľ ju získavame?
Ako získavame energiu z potravy?
Rozloží sa potrava len tak alebo je nutné, aby boli prítomné látky, ktoré uľahčia tento rozklad? Ako sa nazývajú tieto
látky?
Potrebujú len ľudia energiu?
A ako získavajú energiu rastliny?
Spoločným rozhovorom by sme mali dôjsť k záveru, že energiu získavame rozkladom energeticky bohatých látok – cukrov,
tukov, bielkovín. Tieto energeticky bohaté látky nám vytvorili rastliny v procese fotosyntézy. Ich rozkladom sa postupne
uvoľňuje energia, ktorá je uložená v chemických väzbách v procese dýchania. Tento proces prebieha postupne cez
medziprodukty a je riadený enzýmami. Každý živý organizmus potrebuje energiu pre vlastné životné procesy (rast,
rozmnožovanie, atď.), preto dýchajú všetky organizmy, či už jednobunkové alebo mnohobunkové.
Rastliny, rovnako ako živočíchy (vrátane človeka) získavajú energiu dýchaním, teda energeticky bohaté látky, ktoré vytvorili
v procese fotosyntézy následne rozkladajú v procese dýchania, pričom uvoľnenú energiu využívajú na ďalšie životné procesy.
Nevyužité energeticky bohaté látky ukladajú – potrava pre živočíchy.
Aký je rozdiel medzi anabolizmom a katabolizmom? Uveďte príklad.
Anabolizmus je tvorba energeticky bohatých organických látok z jednoduchých anorganických látok. Je spojený s potrebou
energie. Katabolizmus je rozklad zložitých, energeticky bohatých látok na jednoduchšie, pričom sa uvoľňuje energia
chemických väzieb. Uvoľnená energia sa viaže do molekúl ATP. Anabolizmus – syntéza sacharidov (fotosyntéza), bielkovín
(proteosyntéza), katabolizmus – rozklad glukózy (bunkové dýchanie, kvasenie)

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 33 MIN .):
Viete, že dýchanie je dôležitý proces pre život. Akým spôsobom by ste dokázali dýchanie?
Môžeme pozorovať nádych a výdych.
Dýchanie sa navonok prejavuje výmenou dýchacích plynov (prijímaním kyslíka a vylučovaním oxidu uhličitého do
prostredia). Predpokladom pre dýchanie je prítomnosť energeticky bohatého substrátu, kyslíka, enzýmov a koenzýmov.
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Úloha:
Napíšte zjednodušenú schému dýchania.
Riešenie:

Na rastlinách nevidíme nijaké dýchacie pohyby. Môžeme nejakým spôsobom dokázať dýchanie rastlín?
Problémová úloha:
Dýchajú aj organizmy, u ktorých nevidíme dýchacie pohyby?
Ako by ste to dokázali?
Úlohy:
Sformulujte hypotézu.
Navrhnite experimenty, ktorými by ste svoje hypotézy dokázali.

Žiakov rozdelíme do skupín, ideálne by mali byť v skupine 3 žiaci. V rámci triedy môžeme rozdeliť úlohy tak, že niekoľko
skupín žiakov bude dokazovať dýchanie rastlín. Ďalší žiaci budú v skupinách dokazovať dýchanie kvasiniek. Na záver skupiny
žiakov prezentujú svoje experimenty a výsledky.
Dôkaz dýchania rastlín
Žiaci by mali navrhnúť, že na dôkaz dýchania u rastlín by mali mať dve prostredia. V jednom bude prítomná rastlina
a v druhom nie (kontrola). Ďalej si musia uvedomiť, že z produktov dýchania vieme najjednoduchšie dokázať oxid uhličitý.
Žiaci budú pravdepodobne uvažovať o dôkaze dýchania u suchozemských rastlín. V tomto prípade je potrebné uvoľnený
oxid uhličitý zachytiť, preto rastlinu musíme dať do uzavretej nádoby. Následne oxid uhličitý môžeme dokázať viacerými
spôsobmi, napríklad nasledovne:



oxid uhličitý sa môže rozpustiť vo vápenatej – vzniká biela zrazenina uhličitanu vápenatého,
využitím meracieho systému a senzora plynu CO2.

Ak o dýchaní uvažujeme ako o procese, pri ktorom sa spotrebuje kyslík, potom dýchanie rastlín môžeme dokázať pomocou
horiacej sviečky alebo triesky, ktorú vložíme do nádoby – oheň zhasne.
Ak žiaci budú uvažovať, že je jednoduchšie dokázať dýchanie vodných rastlín, potom najjednoduchším dôkazom je využiť
rozpustnosť oxidu uhličitého vo vode, vzniká kyselina uhličitá, ktorá ihneď disociuje a znižuje sa pH vody v dôsledku vzniku
oxóniových katiónov:
CO2 + H2O  H2CO3
H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
Zníženie pH vody môžeme dokázať:




indikátorovým papierikom s vhodným rozsahom merania,
indikátorom pH prostredia, napr. brómtymolovou modrou – v neutrálnom prostredí je modrá, v dôsledku zníženia
pH sa sfarbí do zelena až žlta.
meracieho systému a senzora pH.

Pri uvažovaní by žiaci mali navrhnúť, že rastlinu je potrebné zatemniť, aby sme zamedzili priebehu fotosyntézy, ktorá nám
môže ovplyvniť výsledky (spotrebovanie oxidu uhličitého a tvorba kyslíka). Teda musia zatemniť oba prostredia, aby v rámci
experimentu mali len dve premenné.
Možné hypotézy:
V prostredí s rastlinou bude vyššia koncentrácia oxidu uhličitého ako v prostredí bez rastliny.
V prostredí s rastlinou bude nižšia koncentrácia kyslíka ako v prostredí bez rastliny.
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Ak je v prostredí prítomná rastlina, do prostredia sa uvoľňuje oxid uhličitý.
Možný návrh overenia hypotézy:
Materiál a pomôcky: sklený zvon (2 ks), Petriho miska alebo kadička (2 ks), rastlina v črepníku, čierny papier (alebo krabica),
vápenatá voda (príprava vápenatej vody je uvedená v učebnici Ušáková et al.: Biológia 7 pre gymnáziá. Praktické cvičenia
a seminár I. na s. 12)
Postup:
Pod jeden sklený zvon umiestnime rastlinu v črepníku.
Do dvoch Petriho misiek nalejeme vápenatú vodu. Petriho misky umiestnime pod sklené zvony.
Oba sklené zvony zatemníme tmavým papierom (alebo krabicou).
Po približne 1 hodine pozorujeme.
Upozornenie: S rastlinou v črepníku zaobchádzame opatrne, aby sme ju nepoškodili.
Aparatúra s rastlinou:

Pozorovanie: V prostredí s rastlinou pozorujeme vznik bielej zrazeniny (príp. bieleho zákalu) v Petriho miske. Vzniknutý oxid
uhličitý reaguje s hydroxidom vápenatým za vzniku bielej zrazeniny uhličitanu vápenatého.
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

417 / 527

Záver: Rastlina dýcha. Pri dýchaní sa za prítomnosti kyslíka rozkladajú energeticky bohaté látky na jednoduchšie, pričom sa
uvoľňuje energia a oxid uhličitý.
Poznámka:
Ak nemáme k dispozícii sklené zvony, môžeme použiť aj krabice. Dbáme na dobré utesnenie krabíc, aby nám neunikal
vzniknutý oxid uhličitý do prostredia.
Pre urýchlenie experimentu môžeme mať pripravenú dlhšie zatemnenú rastlinu s roztokom hydroxidu vápenatého a výsledky
experimentu porovnať. Ak nemáme hydroxid vápenatý, môžeme použiť hydroxid bárnatý. Rovnako budeme pozorovať bielu
zrazeninu, ale vznikne nám uhličitan bárnatý.
Uvedený experiment môžeme podstatne urýchliť využitím meracieho systému Coach alebo Vernier a senzora na meranie
koncentrácie plynného oxidu uhličitého. Ak máme k dispozícii senzor na meranie plynného kyslíka, môžeme v danom čase
merať koncentráciu oxidu uhličitého a aj kyslíka. Rastlinu v črepníku (alebo čerstvo natrhané listy) dáme do biokomory
a postupujeme nasledovne:
Uistíme sa, že biokomora obsahuje atmosférický vzduch. Do biokomory nedýchame.
Vložíme násadu senzora CO2 do otvoru respiračnej nádoby a senzor nakalibrujeme: na pár sekúnd stlačíme malý kalibračný
gombík na senzore (pokiaľ červená dióda rýchlo a niekoľkokrát nezabliká). Senzor sa nakalibruje na úroveň 380 ppm (+/- 40
ppm). Ak je táto hodnota vyššia alebo nižšia, opäť stlačíme kalibračné tlačidlo a proces zopakujeme.
Biokomoru uzavrieme a do jedného z otvorov biokomory nasadíme senzor plynu CO2 (prípadne do druhého senzor plynu O2).
Biokomoru s rastlinou prikryjeme krabicou, aby ste zabránili prístupu svetla.
Stlačením zeleného tlačidla Štart spustíme meranie (meranie nastavíme na 15-20 minút).
Dôkaz dýchania miskoskopických húb (kvasenie)
Cieľom realizácie experimentu s kvasinkami ako jednobunkovými organizmami je upriamiť pozornosť žiakov na bunkové
dýchanie ako metabolický proces, ktorý prebieha v každej živej bunke a pri ktorom sa uvoľňuje energia uložená v substráte
(cukor).
Rovnako ako v predchádzajúcom dôkaze, aj tu si žiaci musia uvedomiť, že musia mať dve prostredia – s kvasinkami a bez
kvasiniek (kontrola). Tiež si musia uvedomiť, že pre zabezpečenie dýchania (kvasenia) musia vytvoriť suspenziu kvasiniek
a cukru (potrebné pridať ako substrát), umiestniť ju do uzavretej nádoby, dobre utesniť a zachytávať oxid uhličitý, ktorý
následne môžeme dokázať podobne ako u rastlín:





oxid uhličitý môžeme nechať prebublávať vápenatou vodou – vzniká biela zrazenina uhličitanu vápenatého,
oxid uhličitý môžeme nechať prebublávať roztokom vody a brómthymolovej modrej (indikátor pH prostredia) –
zmena farby roztoku z modrej na zelenú až žltú,
indikátorovým papierikom s vhodným rozsahom merania,
využitím meracieho systému a senzora ph, plynného oxidu uhličitého alebo plynného kyslíka.

Možné hypotézy:
V prostredí s kvasinkami bude vyššia koncentrácia oxidu uhličitého ako v prostredí bez kvasiniek.
V prostredí s kvasinkami bude nižšia koncentrácia kyslíka ako v prostredí bez kvasiniek.
Ak sú v prostredí prítomné kvasinky, do prostredia sa uvoľňuje oxid uhličitý.

Možný návrh overenia hypotézy:
Materiál a pomôcky: skúmavky (4 ks), kadičky (2 ks), zátky s otvorom (2 ks), ohnuté sklené rúrky (2 ks), pipeta, cukor, vlažná
voda, droždie, vápenatá voda (príprava vápenatej vody je uvedená v učebnici Ušáková et al.: Biológia 7 pre gymnáziá.
Praktické cvičenia a seminár I. na s. 12)
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Postup:
Do dvoch kadičiek si pripravíme roztok cukru a vlažnej vody. Do oboch kadičiek dáme rovnaké množstvo cukru a vody. Do
jednej kadičky pridáme aj kvasinky (droždie).
Skúmavky si označíme. Do jednej skúmavky dáme 5 ml roztoku cukru.
Do druhej skúmavky dáme 5 ml roztoku cukru a kvasiniek.
Obe skúmavky uzavrieme zátkou s otvorom pre sklenú trubičku.
Druhý koniec trubičky zasunieme do skúmavky s vápenatou vodou (roztokom hydroxidu vápenatého).
Skúmavky umiestnime na teplé miesto.
Pozorujeme a výsledky zaznamenáme.
Aparatúra:

Pozorovanie: Zo skúmavky s kvasinkami a cukrom uniká oxid uhličitý, ktorý prebubláva roztokom hydroxidu vápenatého,
pričom vzniká biely zákal. Oxid uhličitý reaguje s hydroxidom vápenatým, vzniká biela zrazenina uhličitanu vápenatého. V
skúmavke bez kvasiniek tieto zmeny nepozorujeme.

Poznámka:
Skúmavky môžeme uzavrieť aj kvasnými zátkami, do ktorých dáme vápenatú vodu.
Ak v triede nemáme zdroj tepla, môžeme skúmavku alebo banku na krátky čas zahriať (pár sekúnd) pomocou zapaľovača,
sviečky alebo prenosným liehovým kahanom.
Uvedený pokus je vhodné realizovať spolu s pozorovaním kvasiniek (demonštračne), aby si žiaci lepšie uvedomili, že kvasinky
sú jednobunkové organizmy, dýchanie prebieha na bunkovej úrovni a každá bunka dýcha, nakoľko potrebuje energiu pre
svoje životné procesy.
Pozorovanie kvasiniek: Do vody pridáme malé množstvo kvasiniek. Roztok kvasiniek kvapneme na podložne sklíčko,
prikryjeme krycím sklíčkom a pozorujeme.
Po realizácii pokusov jednotlivé skupiny prezentujú svoje výsledky. Pri prezentácii sa sústredia najmä na formuláciu
hypotézy, návrh a realizáciu experimentu, pozorovanie a vyvodenie záverov z experimentov.
Prečo sme museli pridať do kvasiniek aj cukor? Ak by sme tam nedali cukor, kvasinky by nedýchali?
U žiakov môže dôjsť ku kognitívnemu konfliktu. Kvasinky obsiahnuté v droždí sú živé organizmy a teda mali by dýchať
nakoľko by mali mať nejaké zásoby substrátu v bunkách. To je aj pravda, ale týmto pokusom to nedokážeme, nakoľko
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kvasinky nevytvoria také množstvo oxidu uhličitého, aby vznikol dostatočný pretlak v skúmavke a následné prebublávanie
plynu v skúmavke s hydroxidom vápenatým. Ak by sme mali meracie zariadenie so senzorom plynného oxidu uhličitého, ten
by vzhľadom na svoju citlivosť dokázal namerať zvýšenú koncentráciu oxidu uhličitého v prostredí aj bez pridania cukru.
Líši sa principiálne proces uvoľňovania energie u živočíchov (vrátane človeka), rastlín a húb?
nie
Dýchajú všetky časti rastliny alebo len niektoré?
Každá bunka potrebuje energiu pre životné procesy (rozmnožovanie, bunkový transport látok a pod.), ktoré v nej prebiehajú,
preto každá bunka dýcha bez ohľadu na spôsob výživy.

R EFLEXIA ( CCA 5 MIN .):
Úloha:
Porozmýšľajte a napíšte, ktorá rastlina dýcha intenzívnejšie.

Mechanicky poškodená rastlina dýcha intenzívnejšie (rýchlosť dýchania je vyššia). Následkom poranenia alebo infekcie
nastáva dočasná stimulácia dýchania v mieste poranenia. Rastlina tým získava energiu na rôzne metabolické procesy.
Úloha:
Na obrázkoch máme dve pletivá. Ktoré bunky majú vyššiu rýchlosť dýchania?

Meristematické bunky, nakoľko sa intenzívne delia, potrebujú viac energie.
Poznámka:
V prípade, že úlohy nezadáte žiakom farebne, môžu mať problém určiť, že rastlina je poranená. V tom prípade je potrebné
upraviť zadanie doplnením, že na obrázku je zdravá rastlina a rastlina mechanicky poškodená (ohryzená húsenicami).
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Úloha na zistenie porozumenia žiakov (umožňuje diagnostiku vzdelávacích cieľov,
v prípade nedostatku času môže učiteľ zadať úlohu na začiatku nasledujúcej hodiny):
Rýchlosť fotosyntézy do istej miery závisí od teploty prostredia. Napr. sadenice rajčiaka prosperujú len do určitých teplôt.
Po dosiahnutí tejto hranice, miera procesu dýchania presahuje mieru produkcie cukrov v procesoch fotosyntézy.
Graf: Miera procesov fotosyntézy a dýchania u paradajok v závislosti od teploty.



Určte rozmedzie teplôt (v °C), ktoré simuluje vyhovujúce podmienky pre rast a prosperitu
rajčiaka jedlého.
Prepočet na Celziovu stupnicu:
Teplotné rozmedzie:



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

Určte hodnotu teploty prostredia (v °C), keď sú plody rajčiaka najsladšie.
Teplota prostredia: .............................................

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodiku je možné využiť aj v 1. ročníku štvorročného gymnázia (5. ročník osemročného gymnázia), prípadne na
stredných odborných školách.

A LTERNATÍVY METODIKY
Uvedené priamo v metodike.

Z DROJE
Višňovská, J. et al. (2009). Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo. 175 s. ISBN 978-80-10-02286-1
Ušáková, K. et al. (2012). Biológia pre gymnáziá 7 Praktické cvičenia a seminár I. 2. vydanie. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo. 110 s. ISBN 978-80-10-02390-5
Čipková, E. et al. (2014). Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného
laboratória. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 880 s. ISBN 978-80-223-3743-4
Cañal, P. (1999). Photosynthesis and'inverse respiration'in plants: an inevitable misconception? International Journal of
Science Education, 21(4), 363-371.
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SKÁČEM, BEHÁM, LIETAM
Tematický celok / Téma
Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne
cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3/ 2- - 4. ročník gymnázia

Spôsoby lokomócie hmyzu
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť potrebu lokomócie živočíchov ako základ
pre ostatné životné prejavy
 Interpretovať schopnosť lokomócie ako funkcie
morfologickej stavby končatiny
 Osvojiť si princíp evolúcie končatiny v závislosti na
type a spôsobe pohybu

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Pozorovať /merať
 Zakresliť pozorované objekty
 Formulovať závery
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Základy pohybu žiaka v terénne – mimo laboratória
 Odchytiť bežného živočícha bez poškodenia
 Manipulovať s bežne dostupným živočíchom
 Poznať charakteristiku základných skupín/radov/ tried článkonožcov
 Zatriediť živočícha/článkonožca do systému
 Rozlišovať pojmy končatina, krídlo, lokomočný orgán, telesný prívesok
Riešený didaktický problém
Pre hlbšie pochopenie lokomočných schopností článkonožcov využiť priame vizuálne pozorovanie reálnych
jedincov v ich prirodzenom prostredí. Metodika pomáha na základe pozorovania nachádzať súvislosti medzi
štruktúrou a funkciou lokomočných orgánov a uvedomiť si význam pohybu ako základného prejavu živej
hmoty.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Potvrdzujúce bádanie
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Lupa/stereolupa, tablet/smartfón, pinzeta,
liekovky, Petriho misky, motýliarska sieťka,
 Papier formátu A4, tvrdá písacia podložka,
kresliace potreby
 Počítač, dataprojektor
 Obrazová príloha k metodike
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Analýza pracovných listov,
 riešenia úloh,
 lístok pri odchode.

Autor: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
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S PÔSOBY LOKOMÓCIE ČLÁNKONOŽCOV
Ú VOD
Metodika je vhodná pre žiakov gymnázií. Téma rozširuje poznatky o morfológii a anatómii článkonožcov (hmyzu) a
význame lokomočných orgánov pre ich život. Téma je navrhnutá ako dvojhodinovka (90 min.) s realizáciou v exteriéri, kde
je aspoň minimum zelene (školský dvor, školská záhrada, park a pod.). Najvhodnejšie je realizovať metodiku buď v júni, ale
skôr v jesenných mesiacoch – september, október. Pracovný list sa nachádza na konci dokumentu.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Na úvod ukážte žiakom obrázok zobrazujúci základnú schému stavby končatiny článkonožca, uveďte akým
procesom a z čoho vznikla (pôvodne dvojvetvová končatina predka článkonožcov, najskôr vodného).

Na základe premietnutých obrázkov majú žiaci majú pomenovať typy lokomočných/pohybových orgánov článkonožcov.
Poznámka:
Tieto, ako aj ďalšie obrázky k demonštrácii lokomočných/pohybových orgánov článkonožcov sú súčasťou obrazovej prílohy
k metodike.

423 / 527

Vhodná je otázka: Na čo všetko slúžia živočíchom/článkonožcom lokomočné orgány? Základnou odpoveďou bude, že na
pohyb, lenže žiakov usmerníme, že pohyb býva smerovaný na vyhľadávanie potravy a partnerov na rozmnožovanie, šírenie
v priestore, únik pred predátormi.
Nasleduje popis priebehu aktivity vonku podľa schémy – odchyt/zber vzorky článkonožcov, determinácia, pozorovanie,
nákres, diagnostika pozorovania, vyvodenie záverov a zhodnotenie.
Pri popise aktivity rozdelíme žiakov do troj- alebo štvorčlenných skupín, ktoré budú pracovať kolektívne a samostatne od
ostatných.
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P RESUN ŽIAKOV NA MIES TO REALIZÁCIE METODIKY (6 – 8 MIN .):
Poznámka:
V prípade, že nemáte možnosť presunúť sa do exteriéru, učíte online alebo chcete zvoliť alternatívu z časových dôvodov,
môže žiakom sprístupniť ukážky článkonožcov na pozorovanie. Alternatívou, ktorá je vhodná aj počas dištančnej výučby, je
riešenie tejto časti metodiky žiakmi samostatne na základe inštrukcií. Žiaci by v tomto prípade realizovali zber článkonožcov
sami doma po úvodnej časti, pozorovali ich, zakreslili, riešili úlohy v pracovnom liste a na nasledujúcej hodine by ste so
žiakmi diskutovali o riešeniach a spoločne formulovali závery.

Z BER ČLÁNKONOŽCOV ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Cieľom je, aby žiaci bez usmrtenia (priebežne môže spomenúť zásady ochrany prírody-živočíchov), odchytili rôzne
druhy článkonožcov.
Vzhľadom k sezónnej dobre konania aktivity (jeseň), to môžu byť pavúky, mnohonôžky, bzdochy, koníky, kobylky, chrobáky,
motýle, dvojkrídlovce, blanokrídlovce a pod. Upozorníme žiakov na možné miesta výskytu článkonožcov napr. pod
kameňmi, konármi, kusmi dreva, na kmeňoch, konároch a listoch stromov a kríkov, na kvitnúcich rastlinách, v nízkej
vegetácii na trávach, v machu a pod. Demonštrujeme odchyt motýliarskou sieťkou a priamy odchyt pinzetou alebo do
liekovky.

S KÚMANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Cieľom je uvedomiť si, aká rozsiahla je morfologická variabilita lokomočných orgánov článkonožcov.

Výskumná otázka a postup prieskumu:
Determinujte odchytené druhy článkonožcov.
Zakreslite schématickým náčrtom lokomočné orgány na tele odchyteného živočícha.
Spočítajte končatiny, určte ich stavbu. Zakreslite aj krídla (ak máte okrídlené druhy), žilnatinu.

Na pripravené hárky papiera žiaci /niektorý z pracovnej skupiny nakreslí odchyteného živočícha a jeho končatiny.
Priebežne kontrolujte správnosť determinácie a nákresov.

V YSVETLENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Žiaci majú porozumieť pojmom ako sú lokomočný orgán, členenie tela článkonožca, morfológia končatiny
(panvička, predpanvička, stehno, holeň, články chodidla), pomenovať, na ktoré časti tela sa upínajú lokomočné orgány.
Úloha 1:
Farebne vyznačte na priloženom pracovnom liste homologické časti jednotlivých typov končatín. Skúste určiť, ktorý typ
končatiny vykonáva aký pohyb/funkciu (kráčavý, skákavý, plávací, hrabavý, lúpeživý). Zároveň napíšte k jednotlivým
typom končatín, ktoré druhy/skupiny sú nimi vybavené.

Žiakom dajte k dispozícii prvú stranu pracovného listu v tlačenej podobe a farebné ceruzky.
ODPOVEĎ NA VÝSKUMNÚ OTÁZKU ZÍSKAJÚ ŽIACI, AK VYFARBIA ZODPOVEDAJÚCI ČASTI KONČATÍN A URČIA JEJ TYP.
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Po vyriešení prvej úlohy vyzvaný zástupca niektorej zo skupín demonštruje ostatným vyplnený pracovný listu,
oboznámi svojich spolužiakov s výsledkami skupinovej práce. Učiteľ vyhodnotí aj riešenia ostatných skupín.
Otázka 1:
Aký je pravdepodobne základný typ končatiny a akým spôsobom sa vyvinuli ostatné typy?

Otázku rozoberáme spolu so všetkými skupinami, moderujeme ako diskusiu. Vhodné je zadať otázku: Ako konkrétne
fungujú lokomočné orgány pri pohybe, napr. u chrobáka, stonožky, krídla motýľa? Odpovede si vypočujeme, ale
oznámime, že sa o tom presvedčia žiaci sami, vlastným pozorovaním.
Otázka 2:
Aké sú typy krídel hmyzu, ich stavba a hlavne význam?

Teoreticky, ale lepšie na základe odchytených exemplárov hmyzu, rozoberáme jednotlivé typy – blanité, kožovité,
krovky, polokrovky, šupinaté. Určíme počet krídel, ich lokalizáciu na tele hmyzu. Hmyz je jediná živočíšna skupina
spomedzi tzv. bezstavovcov, ktorej zástupcovia lietajú. Získali tým značnú evolučnú výhodu oproti ostatným
živočíchom – podstatne rýchlejší pohyb, šírenie na oveľa väčšie vzdialenosti, ľahšie vyhľadávanie sexuálnych partnerov.
Vhodné je porovnať jednotlivé pohybové aktivity pri pohybe pomocou končatín na zemi a pri použití krídel za letu.

R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Vlastným pozorovaním odhaliť spôsob pohybu končatín, ich synchronizáciu, definovať krok, skok, let.

Úloha 2:
Pozorovaním odchytených druhov článkonožcov/hmyzu v zajatí, napr. v Petriho miskách zistiť spôsob pohybu končatín,
akým spôsobom prebieha pohyb vpred. Rovnako pri menej mobilných druhoch pozorovať pohyb vo voľnej prírode.
Pohybujúci sa hmyz žiaci v pracovných skupinkách najprv vizuálne pozorujú, do pripravených pracovných listov
zaznamenávajú poznámky a nákresy. V ďalšej fáze je vhodné zachytiť pohyb živočíchov ako videonahrávku na
tablet/smartfón a pohyb analyzovať niekoľkonásobným prehrávaním. Z nahrávky a vizuálneho pozorovania vypracujú
schému pohybu končatín.

P RESUN ŽIAKOV Z EXTERIÉRU DO UČEBNE ( CCA 6 – 8 MIN .)
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H ODNOTENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Diagnostikovať splnenie kognitívnych cieľov a odhaliť prípadné miskoncepcie.
Hodnotenie uskutočnite formou dialógu, kde žiaci prezentujú svoje chápanie a riešenie danej problematiky s využitím
premietnutých správnych riešení úloh. Žiaci v skupinkách porovnávajú prezentované riešenie so svojím riešením.
Veďte so žiakmi dialóg, ktorý zahŕňa aj nasledujúce otázky. Sústreďte sa na výskyt prípadných miskoncepcií, skúste ich
odstrániť pomocou moderovanej diskusie, namiesto toho, aby ste žiaka hneď opravili (nech vysvetlia iní žiaci, v čom
spočíva omyl spolužiaka).
Otázky:
Ktoré telesné prívesky článkonožcov majú podobnú stavbu, resp. vznikli z rovnakých morfologických štruktúr?

Ako by mali byť zodpovedané otázky (v rozhovore žiak učiteľ), ak bol splnený kognitívny cieľ:
Predpokladaný predok článkonožcov mal vyšší počet telesných príveskov po bokoch tela, pripomínal napr. stonožku.
Diferenciáciou týchto príveskov vznikli postupne v hlavovej časti tykadlá a ústne orgány, u pavúkovcov klepietka a
hmatadlá. Oligomerizáciou – znižovaním počtu končatín došlo k tomu, že tie ostali len na hrudi, resp. hlavohrudi, na
brušku zmizli alebo sa premenili na iné štruktúry – napr. snovacie bradavky pavúkovcov. Typ týchto novovzniknutých
štruktúr sa vyvíjal v závislosti na type a spôsobe príjmu potravy, spôsob života modifikoval aj tvar a funkciu končatín.
Upozorníme, že mierne odlišné sú končatiny a telové prívesky žiabrovcov, ktorými sa v tejto úlohe nezaoberáme.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Ak chcete metodiku realizovať aj s presunom do exteriéru, vhodné je vyčleniť si viac času, realizovať postup na 2
vyučovacích hodinách ako praktické cvičenie.

2.

V prípade, že učíte online, môžu žiaci nazbierať na základe pokynov rôzne druhy hmyzu a budú ich pozorovať
a zaznamenávať stavbu lokomočných/pohybových orgánov doma. Následne môžete o ich pozorovaniach
a diskutovať na ďalšej hodine a zovšeobecniť závery.

3.

Pri pozorovaní môžu žiaci využiť aj aplikácie do mobilu s funkciou lupy, zhotoviť obrazové záznamy.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je, že žiaci nepôjdu zbierať hmyz do exteriéru, ale poskytnete im živočíchy na pozorovanie (viď Poznámku
v metodickom postupe pred fázou Skúmanie.)
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P REČO RYBY ( V ARKTICKÝCH MORIACH ) NEZAMRZNÚ ?
Tematický celok / Téma
Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne
cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/1. – 3. ročník gymnázia

Život v extrémnych podmienkach
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Uviesť ekosystémy, ktoré sú extrémne pre život
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
organizmov
 Zovšeobecniť výsledky
 Uviesť faktory prostredia ovplyvňujúce život
 Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi
organizmov
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Zdôvodniť adaptácie rôznych organizmov na
 Formulovať nové otázky/problémy
extrémne životné podmienky
 Vymenovať príklady adaptačných mechanizmov
na extrémne podmienky života
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Uviesť príklady organizmov úzko špecializovaných na svoje životné prostredie
 Vysvetliť pojmy: tolerancia organizmu, ekologická valencia, ekologické optimum, pesimum, minimum
a maximum, kozmopolitný organizmus, adaptácia, ekosystém
 Uviesť príklady limitujúcich faktorov pre život organizmov
Riešený didaktický problém
Vyučovaním tejto témy spôsobom bez bádateľského prístupu sa žiaci totiž často učia poznatky mechanicky,
bez pochopenia vzájomných vzťahov a mechanizmov, ktoré daným organizmom umožňujú prežiť extrémne
podmienky pre ich život. Žiaci si často iba málo uvedomujú, že život v mnohých podmienkach prostredia nie
je „samozrejmý“ a často sa týka aj organizmov, s ktorými sú žiaci bežne v kontakte (baktérie, rastliny, ...).
Bádateľsky orientované vyučovanie rozvíja kritické premýšľanie žiakov o rôznych mechanizmoch
prispôsobenia sa organizmov extrémnym podmienkam prostredia. Žiaci sa učia premýšľať v súvislostiach,
prepájať poznatky z fyziológie rastlín a živočíchov s vedomosťami o neživých zložkách prostredia. Metodika
umožňuje žiakom chápať súvislosti komplexne využívaním poznatkov nielen z biológie, ale aj iných predmetov
(geografie a pod.).
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Študijné materiály pre žiakov (súčasťou
metodického postupu)
 Študijný text so zaujímavosťami ohľadom
adaptácií organizmov na extrémne podmienky
(nepovinné, príloha)
Odporučené:
 Tablety, wifi (nepovinné)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
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Ž IVOT V

EXTRÉMNYCH PODMIENKACH

Ú VOD
Metodika sa zaoberá špecializáciou živých organizmov na extrémne podmienky života. Postup je vhodný nielen pre
tematický celok Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie, ale aj
tematický celok Organizmus a prostredie/laboratórne cvičenia z ekológie. Súčasťou metodiky sú študijné materiály pre
žiakov, ale aj ďalšie zaujímavosti ohľadom adaptácií vybraných organizmov, ktoré je možné využiť podľa vlastného uváženia
a tiež aj na rozšírenie informácií žiakov pri ďalších vybraných biologických témach.

P RIEBEH VÝUČBY
ZAPOJENIE (CCA 3 MIN.):
Zámer: Motivovať žiakov výskumnou otázkou, ktorá žiakov nabáda zamyslieť sa nad mechanizmami adaptácií na extrémne
podmienky života.
Teoretické východisko:
To, že ryby v arktických moriach nezamrznú, považujeme za samozrejmé. Za bežných podmienok by však pri teplote vody
podľa prírodných zákonov ryby zamrzli. Prečo teda nezamrznú?
Oboznámte žiakov so skúmaným problémom a položte im výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Prečo ryby v arktických moriach nezamrznú?
Žiaci si zrejme uvedomia, že sa nad touto otázkou hlbšie nezamýšľali a prežitie rýb v arktických moriach im vždy pripadalo
„samozrejmé“. Pravdepodobne povedia, že ryby sa prispôsobili daným podmienkam. Rozvíjajte so žiakmi diskusiu ďalej:
Otázky:
Akým spôsobom sa ryby v arktických moriach adaptovali na chlad?
Aké ďalšie živočíchy, ktoré sa prispôsobili extrémnemu chladu poznáte?
Aké adaptačné mechanizmy využívajú živočíchy pri adaptácii na chlad?
Žiakom zrejme napadne viac druhov živočíchov, ktoré žijú v podmienkach nízkych teplôt, napr. medveď ľadový a pod. Mnohé
z mechanizmov adaptácie môžu žiaci predpovedať už podľa morfologických znakov.
Poznámka:
Nechajte žiakov samostatne premýšľať o rôznych adaptačných mechanizmoch na chlad, neposudzujte ich odpovede
(hypotézy). Žiaci budú v ďalšej fáze sami hľadať odpovede a potvrdenia na ich hypotézy riadeným bádaním , v rámci ktorého
budú študovať pripravené materiály, prípadne aj vyhľadávať informácie na internete (nepovinné).

SKÚMANIE (CCA 10 MIN.):
Zámer: Riadeným bádaním získať odpovede na uvedené problémové otázky, študovať materiál pre žiakov, diskutovať
v skupine.
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Rozdeľte žiakov do skupín (s 3-4 žiakmi) a sprístupnite im pracovné listy (rovnaké pre všetkých žiakov) a študijné materiály
(rôzne medzi skupinami). Oboznámte žiakom s cieľom nasledujúcej aktivity, ich úlohami a časovým plánom. Povedzte
žiakom, že budú mať k dispozícii materiály na štúdium, ktoré budú samostatne študovať (prípadne dostanú tablety a
pripojenie na internet alebo tablety aj študijné materiály súčasne). Po naštudovaní materiálov žiaci v skupine zovšeobecnia
svoje zistenia a ich úlohou bude oboznámiť spolužiakov so zistenými informáciami. Upozornite žiakov na to, že ich spolužiaci
budú študovať rozdielny text, a preto by im mali vysvetliť naštudované informácie čo najlepšie pre ich pochopenie. Povedzte
žiakom, že ďalšie skupiny sa ich môžu po odprezentovaní poznatkov pýtať.
Poznámka:
Zvoľte si spôsob, akým sprístupnite žiakom pracovné listy a študijné materiály. Študijné materiály môžete rozdať vytlačené
pre každú skupinu, umožniť žiakom stiahnuť si materiál do tabletu a pod. Pracovný list môžete premietnuť napr. na tabuľu
a žiaci si budú zapisovať poznámky do zošitov, prípadne ho žiakom sprístupniť v tlačenej alebo elektronickej verzii. Každej
skupine sprístupnite rôzny študijný materiál, prípadne v závislosti od počtu žiakov vytvorte viac rovnakých skupín.

Povedzte žiakom, aby premýšľali nad otázkami k téme, na ktoré ešte nepoznajú odpoveď a zaznačili si otázky do zošita,
prípadne zdieľali elektronickou formou.
Poznámka:
Žiaci sa pri práci so študijným materiálom nemusia presúvať, stačí, ak skupinky vytvoria žiaci sediaci blízko seba. Podľa počtu
žiakov si zvoľte počet skupín a žiakov v danej skupine, môžete dať do 1 skupiny aj 2 študijné listy. Môžete si so žiakmi nastaviť
pravidlá aktivity, napr. koľko žiakov zo skupiny bude oboznamovať spolužiakov s naštudovanými poznatkami, či si môže
tohto žiaka (žiakov) zvoliť skupina alebo rozhodnete vy, koľko otázok môže maximálne položiť 1 skupina ďalšej a pod.
Študijné materiály sú venované vysvetleniam adaptačných mechanizmov rastlín a živočíchov na chlad, ale aj aplikáciám
týchto poznatkov v praxi.

VYSVETLENIE (CCA 13 MIN.):
Zámer: Vysvetliť rôzne adaptačné mechanizmy živočíchov a rastlín na chlad.
Zvolený žiak, prípadne žiaci alebo aj celá skupina oboznamuje ďalších spolužiakov so zistenými poznatkami zo študijných
materiálov. Žiaci ďalších skupín môžu po odprezentovaní klásť otázky, na ktoré môžu odpovedať všetci žiaci danej skupiny.
Postupne prezentujú zistené informácie žiaci každej skupiny. Mnohé zdieľané informácie pravdepodobne vysvetlia otázky
ohľadom adaptačných mechanizmov na chlad, ale tiež vyvolajú ďalšie otázky.
Žiaci po prezentovaní dopĺňajú tabuľku č. 1 v pracovnom liste (príloha) o adaptačných mechanizmoch na prvý limitujúci
faktor prostredia – chlad. (Žiaci budú v ďalšej časti vyučovacej hodiny dopĺňať ďalšie faktory a mechanizmy adaptácie.)
Poznámka:
Podľa diskusie žiakov a času rozhodnite, koľkým otázkam žiakov budete venovať čas, prípadne ako umožniť žiakom nájsť na
ich odpovede otázky v prípade krátkosti času. Môžete žiakom povedať, aby si ďalšie otázky zapísali. V prípade času v závere
hodiny ich môžete spoločne prejsť, prípadne ich môžete použiť ako domácu úlohu alebo námet na vypracovanie samostatnej
práce. Rozpracované otázky môžu byť veľmi vhodné do portfólia študentov.

ROZPRACOVANIE (CCA 9 MIN.):
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o ďalšie faktory, ktoré môžu predstavovať extrémne životné podmienky a mechanizmy
adaptácie organizmov.
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Spolu so žiakmi doplňte tabuľku č. 1 o limitujúcich faktoroch a mechanizmoch adaptácie rôznych organizmov. Rozhodnite,
či môžu žiaci pri práci používať učebnicu, internet a pod. Žiaci dopĺňajú tabuľku aj na tabuli a do svojich pracovných listov,
prípadne do zošitov. Môžete žiakom spomenúť aj niekoľko zaujímavostí ohľadom ďalších adaptácií na extrémne životné
podmienky z materiálu v prílohe.

HODNOTENIE (5 MIN.)
Zámer: Zovšeobecniť a kategorizovať poznatky o adaptačných mechanizmoch živých organizmov na extrémne podmienky.
Spolu so žiakmi zovšeobecnite poznatky o adaptačných mechanizmoch, ktoré rôzne živé organizmy používajú na prežitie v
extrémnych podmienkach. Pokúste sa nájsť rozdiely medzi mechanizmami vírusov, baktérií, rastlín, živočíchov, prípadne
človeka. Zistenia a závery zo spoločnej diskusie si žiaci poznačia do pracovných listov alebo zošitov.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Metodika je s úpravami vhodná napr. aj pri týchto témach: termoregulácia živočíchov, baktérie, ekológia rastlín
a živočíchov, po prebratí anatómie rastlín a živočíchov.

2.

Potrebné je sledovať čas, pretože štúdium pripravených materiálov môže zabrať viac času. Viacerým učiteľom sa
osvedčilo zadať žiakom materiály na štúdium na doma a na nasledujúcej hodine diskutovať a zhrnúť poznatky do
tabuľky v pracovnom liste. Týmto spôsobom je metodika veľmi vhodná aj na výučbu formou videokonferencie.

3.

Občas bolo potrebné smerovať žiakov k zdôvodneniu adaptácií mechanizmov, aby to nebolo iba o memorovaní bez
chápania významu adaptácie. V záverečnej fáze hodiny sa osvedčila pojmová mapa, ktorú niektorí žiaci veľmi dobre
zvládli vytvoriť aj v počítači cez vybrané aplikácie.

4.

Žiakov najviac zaujali napr. tieto mechanizmy: zmena veľkosti ušnice, tvorba nemrznúcich proteínov, rozdielnosť vo
veľkosti rovnakých organizmov žijúcich v rôznych prostrediach.

5. Téma rozvírila diskusiu a žiaci sa zamýšľali nad rôznymi otázkami i problémami. Príklady otázok žiakov na konci
hodiny: Prečo niektoré ryby plávajú proti prúdu? Je možné chovať arktické ryby aj umelo, vo vodných s umelo
vytvorenými podmienkami? Ktoré druhy rýb sú už na pokraji vyhynutia? Ako dlho prežijú ryby mimo vody? Majú aj
bežné ryby u nás schopnosť produkovať nemrznúce bielkoviny? Dokedy budú ešte niektoré svetové veľmoci
znečisťovať ovzdušie a zväčšovať tak následky skleníkového efektu? Dokedy sa budú ešte znečisťovať vody riek, morí
a oceánov? Kedy prestane lov ohrozených a vzácnych suchozemských a vodných živočíchov, vrátane morských
cicavcov? Čo sa stane so Zemou, jej obyvateľmi, s faunou a flórou, ak si človek nebude vážiť vzduch, vodu a pôdu?
Môžu sa ľadové kryštály tvoriť aj v telách ľudí?

A LTERNATÍVY METODIKY
Spomenuté v bode 1 a 2 v postrehoch a zisteniach z výučby.
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Študijné materiály pre žiakov:
Variant A
Antarktída je známa permanentným mrazom a teplota vody v antarktických moriach nezriedka dosahuje -2°C.
Vďaka vysokému obsahu solí však more ani pri takýchto teplotách nezamŕza. Ryby však slané nie sú a navyše krv za
bežných okolností mrzne už pri nule. Ako je teda možné, že ryby v týchto moriach nezamrznú?

Glykoproteíny
Mimoriadne otužilé ryby polárnych morí si vyvinuli sofistikovaný spôsob prežitia v extrémnych klimatických
podmienkach, a to schopnosť produkovať špeciálne nemrznúce bielkoviny (glykoproteíny). Vďaka nim zostáva ich krv
v tekutom stave aj napriek mrazu. Tieto unikátne molekuly sa biosyntetizujú v žalúdku a pankrease, krvným obehom
sa dostávajú do celého tela a chránia vnútorné orgány rýb pred mechanickým poškodením. Ak by totiž voda v bunkách
zamrzla, vzniknutý ľad zväčší svoj objem a následne by organizmus doslova roztrhlo.

Ako fungujú nemrznúce glykoproteíny?
Nemrznúce prírodné bielkoviny bránia rastu ľadových kryštálikov prostredníctvom svojho špeciálneho bielkovinového
reťazca, v ktorom sa často a pravidelne opakuje rovnaká trojkombinácia aminokyselín (treonín-alanín/prolín-alanín).
Každá molekula treonínu má zároveň na seba naviazané rôzne cukry, ktoré priťahujú molekuly vody. V momente, keď
sa v bunkách morských otužilcov začínajú vytvárať malé kryštáliky ľadu, glykoproteíny sa doslova „prilepia“ na ich
povrch. Dochádza tak nielen k zaobleniu a zmene tvaru kryštálikov, ale súčasne sa zabráni aj prístupu ďalších molekúl
vody k ich povrchu. To má za následok úplné zastavenie kryštalizácie ľadu a zabránenie mechanického poškodenia
tkanív.
Nemrznúce bielkoviny okrem zastavenia rastu ľadových kryštálikov spôsobujú aj preorganizovanie chemických väzieb
medzi jednotlivými molekulami vody. Ich pôvodne chaotický pohyb sa stáva omno viac usporiadaným. Tento dlhodobý
efekt sa prejavuje aj na väčšie vzdialenosti a významne prispieva k potlačeniu nežiaduceho mrznutia vody v živých
organizmoch.
Zaujímavé je, že opísaný proces prebieha oveľa lepšie pri bode mrazu ako pri izbovej teplote.

Variant B
Antarktída je známa permanentným mrazom a teplota vody v antarktických moriach nezriedka dosahuje -2°C. Vďaka
vysokému obsahu solí však more ani pri takýchto teplotách nezamŕza. Ryby však slané nie sú a navyše krv za bežných
okolností mrzne už pri nule. Ako je teda možné, že ryby v týchto moriach nezamrznú?

Existujú však aj otužilejšie živočíchy ako sú antarktické ryby. Zatiaľ, čo tie vydržia v mory teploty tesne pod bodom
mrazu, niektoré druhy hmyzu musia na súši čeliť treskúcej zime aj – 30°C. Napríklad severoamerický obaľovač
(Choristoneura) pravidelne zažíva kruté mrazy v kanadských lesoch, no napriek tomu sa mu tam výborne darí a na
tamojších ihličnatých porastoch dokáže napáchať priam spektakulárne škody. Vďačíme za to jeho nemrznúcim
glykoproteínom, ktoré sú asi 30-krát účinnejšie ako nemrznúce glykoproteíny rýb.
Podobné schopnosti prežiť extrémny chlad má aj kanadská snežná blcha (Hypogastrura). V jej prípade sú nemrznúce
glykoproteíny bohaté na inú aminokyselinu než u rýb. Ide konkrétne o glycín a komplexná bielkovina s takým vysokým
obsahom glycínu nebola doposiaľ známa. Chemii ju už laboratórne pripravili a ukázalo sa, že syntetická verzia blšej
bielkoviny má rovnaké nemrznúce vlastnosti ako identický glykoproteín získaný z prírodného zdroja. Čo je skvelá správa,
pretože molekuly s takýmito unikátnymi vlastnosťami sú mimoriadne cenné z hľadiska ich potenciálneho humánneho
využitia.
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Variant C
Antarktída je známa permanentným mrazom a teplota vody v antarktických moriach nezriedka dosahuje -2°C. Vďaka
vysokému obsahu solí však more ani pri takýchto teplotách nezamŕza. Ryby však slané nie sú a navyše krv za bežných
okolností mrzne už pri nule. Ako je teda možné, že ryby v týchto moriach nezamrznú?
Morfologické adaptácie organizmov na chlad sú rôzne. Rastliny v chladných cirkumpolárnych a horských polohách sú
podstatne menšie ako tie, ktoré vyrastajú v teplejších oblastiach, napr. trpasličie formy púpavy v horách alebo trpasličie
brezy a vŕby v tundre. Horské rastliny sa často chránia pred chladom aj hustým ochlpením, napr. plesnivec, poniklec
atď. Takisto vtáky a cicavce z chladných oblastí majú hustejšie operenie, resp. srsť atď. Podobne chĺpky, šupiny, zámotky
a kokóny hmyzu majú okrem ďalších funkcií aj úlohu chrániť organizmus pred chladom. Systematicky príbuzné
bezstavovce sú často väčšie v chladnom prostredí, napr. perloočky v horských a severských jazerách bývajú väčšie než
v teplých vodách. Medúza Cyanea arctica dorastá v tvare zvonu v Arktickom mori až 2 m v priemere, kým v teplejšom
Severnom mori iba 40-50 cm.
Ektotermné stavovce sú často väčšie v teplej klíme, napr. tropické veľhady sú väčšie ako hady mierneho podnebného
pásma. Aj ropuchy v strednej Európe sú väčšie ako v severnej Európe a pod. Pri endotermných živočíchoch, ktoré sa
prevažne alebo stále zdržiavajú vo voľnom atmosférickom prostredí (epiedafické druhy), sa uplatňuje zákonitosť o
vzťahu medzi veľkosťou tela a relatívnou veľkosťou povrchu. Čím je objem tela väčší (a tvar zavalitejší), tým má živočích
relatívne menší povrch a preto menej tepla odovzdáva do okolia, napr. medveď hnedý v strednej Európe dosahuje 150250 kg, v chladnejších podmienkach Sibíri váži už 500 kg a jeho najsevernejšie populácie na Aljaške a Wrangelovom
ostrove (rasa kodjak) dosahujú hmotnosť nad 700 kg. Polárny medveď biely môže dosiahnuť až 1000 kg.
Z takýchto pozorovaní vychádza Bergmannovo pravidlo, podľa ktorého vtáky a cicavce v chladných oblastiach sú väčšie
ako rovnaké, či príbuzné druhy v teplých oblastiach. Toto pravidlo neplatí pre sťahovavé vtáky a pre drobné cicavce,
ktoré prežívajú väčšinu svojho života v špecifických mikroklimatických podmienkach svojich nor alebo pod snehom,
napr. lumíky.
Fyziologická potreba čo najviac zmenšiť telový povrch, aby sa obmedzil odvod tepla, vedie k tomu, že cicavce zmenšujú
telové výčnelky - ušnice a krk (Allenovo pravidlo), napr. polárny zajac belák má celkom krátke ušnice, kým zajace v
teplých krajinách ich majú veľké, slúžia im aj na odovzdávanie tepla z tela. Podobne líška polárna má uši celkom drobné,
ukryté v srsti, kým európska líška obyčajná ich má stredne veľké a fenek, ktorý obýva horúce africké púšte, má
mimoriadne veľké ušnice. Cicavce a vtáky žijúce v chladných oblastiach majú nielen hustejší a dlhší telový pokryv, ale
vytvárajú aj vrstvy podkožného tuku, ktorý im slúži ako tepelný izolátor. Veľmi hrubé vrstvy podkožného tuku majú
živočíchy studených cirkumpolárnych vôd (tučniaky, plutvonožce a veľryby).

Variant D
Antarktída je známa permanentným mrazom a teplota vody v antarktických moriach nezriedka dosahuje -2°C. Vďaka
vysokému obsahu solí však more ani pri takýchto teplotách nezamŕza. Ryby však slané nie sú a navyše krv za bežných
okolností mrzne už pri nule. Ako je teda možné, že ryby v týchto moriach nezamrznú?

Fyziologické a etologické adaptácie
Na ochranu pred nízkymi teplotami sú vyvinuté rôzne stabilizačné zariadenia. Pri rastlinách dochádza k zníženiu obsahu
a cirkulácie vody, čo zvyšuje ich odolnosť voči chladu, dreviny z chladných stanovíšť majú drevo suché. Rastliny sa
pritiskujú k zemi, kde je teplejšie, ako vyššie, vo voľnom priestore, preto na studených miestach rastú plazivé vankúše
machu, kosodreviny ap. Tepelné vyžarovanie a transpiráciu znižujú i spánkové (nyctistické) pohyby vykonávané v noci
a počas chladu, kedy sa kvety zatvárajú a čepele listov skladajú k sebe.
Nadbytočného tepla sa rastliny zbavujú transpiráciou, na výpar 1 g vody sa spotrebuje 2,4 kJ. Získavať vedia len slnečné
teplo natáčaním asimilačných plôch a kvetov smerom k Slnku (pozitívny heliotropizmus). Článkonožce dokážu zvýšiť
telesnú teplotu svalovým pohybom, hmyz najčastejšie chvením a kmitaním krídel, pričom sa jeho telesná teplota zvýši
až na 34-36°C. Až po dosiahnutí potrebnej teploty pre normálnu svalovú činnosť hmyz odlieta. Podobne aj zimomriavky
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a triaška cicavcov má za úlohu zvýšiť teplotu organizmu svalovou aktivitou. Značne rozšíreným mechanizmom na
zvýšenie telesnej teploty je sociálna termoregulácia. Jednoduchým zhromaždením a vzájomným pritlačením viacerých
jedincov sa zmenšuje celkový spoločný povrch vystavený vonkajšiemu prostrediu.
Obdobne je podmienené aj zohrievanie mláďat rodičmi, zimné sústreďovanie sa do zhlukov pri niektorom hmyze,
obojživelníkoch a hadoch alebo tvorba kolónií tučniakov pri ich zimovaní na pevnine ap.
Kombináciu fyziologickej termoregulácie a sociálneho správania sa vykazujú včely. Prezimujú nakopené na sebe a časť
ich vibruje krídlami, čím sa uvoľňuje teplo zo svalovej činnosti. Pri vysokých teplotách v úli zasa chvením krídel zaisťujú
ventiláciu a výdatne znižujú teplotu prostredia. Mravce stavajú svoje hniezda na výslnných expozíciách, tzv. teplotná
anténa. Mravce rodu Formica zakrývajú na noc otvory do mraveniska, aby obmedzili únik tepla atď.
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Z AHRÁME SI TKANIVITY ?
Tematický celok/ Téma
ISCED/Odporúčaný ročník
Stavba a životné prejavy organizmov
ISCED 3 / 2. ročník gymnázia
Stavba živočíšneho organizmu
2 vyučovacie hodiny
Tkanivá
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
 Opísať základné typy tkanív
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude overovať
 Vysvetliť funkciu tkanív
 Zovšeobecniť výsledky
 Na príklade anatómie kože, svalu a kosti vedieť
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať
lokalizovať jednotlivé typy tkanív
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať základné pojmy súvisiace so základnou stavbou a organizáciou stavby tela
Riešený didaktický problém
Téma tkanivá je pomerne rozsiahla a obsahuje mnoho nových pojmov, preto je v metodike zvolená práca
s odborným textom doplnená o vhodné obrazové prílohy. Žiaci sa analýzou obrazu a textu učia hľadať
a porovnávať informácie, triediť základné pojmy a zovšeobecniť výsledky analýzy, ktorých výsledkom je
vytvorenie pojmovej mapy. Metóda analýzy textu INSERT pomáha žiakom pochopiť, čo už o danej téme vedeli,
odhaliť možné miskoncepcie a formulovať ďalšie otázky.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Didaktická hra
 Skupinová forma (práca 4-8 žiakov)
 Peer instruction (rovesnícke vzdelávanie)

Príprava učiteľa a pomôcky
 Pracovné listy (Príloha)
 Hracie karty, namnožené a vystrihnuté (Príloha)
 hrací plán aktivity (aj svojpomocne vyrobený)
 hracie figúrky a kocky
 časomiera (presýpacie hodiny, mobil - časovač)
 Učebnica
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Rozhovor,
 analýza výstupov práce, činnosti žiakov – pracovný list.
Autori: RNDr. Terézia Kisková, PhD., Mgr. Zuzana Boberová, PhD.
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TKANIVÁ

Ú VOD
Učivo patrí do tematického celku Stavba a životné prejavy organizmov, ako súčasť veľkej témy Stavba živočíšneho
organizmu. Žiaci pomocou tejto metodiky aktívne vytvoria pamäťové stopy novo-nadobudnutého učiva.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 10 MIN .):
Zámer: Motivovať žiakov uvedením otázky, na ktorú žiaci hľadajú odpoveď.
Začnite motivačným rozprávaním o kmeňových bunkách a ukážte obrázky.
Telo dospelého človeka tvorí asi 100 biliónov buniek. Základom života sú však kmeňové bunky – géniovia s výnimočnými
vlastnosťami. Z prvej kmeňovej bunky, oplodneného vajíčka, sa vyvinie celý človek.

Obr. 1: Kmeňové bunky a ich špecializácia na iné typy buniek
https://www.vita34.sk/kmenove-bunky/

Obr. 2: Kmeňové bunky v mikroskope (zdroj:
http://www.whatisbiotechnology.org/index.php/science/summary/stem/stem-cells-repair-tissues-and-regenerate-cells)
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Oboznámte žiakov so skúmaným problémom a položte im výskumnú otázku:
Výskumná otázka:
Ak všetky bunky v tele vznikajú z kmeňových buniek, sú všetky tkanivá a ich bunky rovnaké?
Nechajte žiakov, aby si výskumnú otázku a svoju odpoveď zapísali do zošitov. Žiaci zrejme nerozmýšľali o pôvode buniek
v jednotlivých orgánoch, či tkanivách. Pravdepodobne však už niečo o kmeňových bunkách počuli a budú uvažovať, že
kmeňové bunky sa vedia špecializovať aj na iné bunky.
Následne pokračujte motivačným rozprávaním.
Delením a diferencovaním vzniká z kmeňových buniek viac ako 200 rôznych druhov buniek. Kmeňové bunky sa dokážu
špecializovať. Dokážu zabezpečiť, aby sa dcérska bunka po delení ďalej vyvinula na špecializovanú bunku, ktoré tvoria
funkčné súbory buniek. Prispievajú tak k neustálemu vzniku nových krvných, svalových, nervových alebo kostných buniek.
Vďaka tomu majú kmeňové bunky skutočne geniálne schopnosti.
Veďte so žiakmi riadený rozhovor ďalej:
Otázky:
Akým spôsobom sa asi kmeňové bunky vedia špecializovať na iné typy buniek?
Čo majú spoločné bunky toho istého orgánu, tkaniva?
Žiakom zrejme napadne, že kmeňové bunky sa vedia špecializovať na súbory buniek, ktoré následne plnia približne rovnakú
funkciu, majú rovnaký tvar – orgánové sústavy, samotné orgány. Žiaci môžu veľmi jednoducho len porovnať ako vyzerá
navonok ich pokožka, oko, jazyk a uvažovať či bunky v týchto tkanivách sú rovnaké a plnia rovnaké funkcie.
Poznámka:
Nechajte žiakov samostatne premýšľať, neposudzujte ich odpovede (hypotézy). Žiaci budú v ďalšej fáze sami hľadať
odpovede a potvrdenia na ich hypotézy pomocou študijných materiálov, prípadne aj s pomocou internetu (nepovinné).

S KÚMANIE ( CCA 20 MIN .):
Zámer: Formulovať hypotézy (vlastné predpoklady) na zadané problémové otázky, vyplývajúce z výskumnej otázky a overiť
ich správnosť analýzou študijného textu z učebnice (pripadne iného študijného zdroja) a analýzou obrazu.
Otázky:
Sú jednotlivé tkanivá a ich bunky rovnaké? Je tkanivo a jeho bunky počas celého života rovnaké?
Rozdeľte žiakov do skupín (4 skupiny) a sprístupnite im pracovné listy (rovnaké pre všetkých žiakov) a obrazový materiál pre
každú skupinu zvlášť (obrázky sú súčasťou metodiky). Ako základný študijný materiál pre skupiny môže slúžiť učebnica.
Oboznámte žiakov s cieľom nasledujúcej aktivity, ich úlohami a časovým plánom. Povedzte žiakom, že ich úlohou je najprv
si samostatne naštudovať odborný text pomocou metódy INSERT (pokyny sú súčasťou pracovného listu). Po naštudovaní
textov žiaci v skupine zovšeobecnia svoje zistenia a ich úlohou v nasledujúcej časti hodiny bude oboznámiť spolužiakov so
zistenými informáciami. Upozornite žiakov na to, že ich spolužiaci budú študovať rozdielny text, a preto by im mali vysvetliť
naštudované informácie čo najlepšie pre ich pochopenie. Povedzte žiakom, že sa majú pripraviť aj na otázky od spolužiakov
v iných skupinách.
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Poznámka:
Ak máte v škole trvalé preparáty jednotlivých tkanív, nechajte žiakov pozorovať a analyzovať preparáty pod mikroskopom
namiesto obrázkov.
Zvoľte si spôsob, akým sprístupnite žiakom pracovné listy. Pracovný list môžete premietnuť napr. na tabuľu a žiaci si budú
zapisovať poznámky do zošitov, prípadne ho žiakom môžete sprístupniť v tlačenej alebo elektronickej verzii. Každá skupina
by mala študovať iný odborný text, prípadne v závislosti od počtu žiakov vytvorte viac rovnakých skupín. Môžete si so žiakmi
nastaviť pravidlá aktivity, napr. koľko žiakov zo skupiny bude oboznamovať spolužiakov s naštudovanými poznatkami, či si
môže tohto žiaka (žiakov) zvoliť skupina alebo rozhodnete vy, koľko otázok môže maximálne položiť 1 skupina ďalšej a pod.

Žiaci by si mali uvedomiť, že nielen základné skupiny tkanív sú medzi sebou odlišné, majú odlišnú funkciu, ale aj jednotlivé
podskupiny tkanív medzi sebou sa do určitej miery líšia aj morfológiou aj funkciou. Zároveň tkanivá nezostávajú po celý život
nemenné, ale podliehajú opotrebovaniu a vplyvom vonkajších faktorov a ochorení.

V YSVETLENIE ( CCA 35 MIN .):
Zámer: Vysvetliť základné typy tkanív podľa funkcie a porovnať jednotlivé tkanivá medzi sebou i v rámci podskupín
jednotlivých tkanív. Rozvoj schopnosti prezentovať svoje výsledky pred spolužiakmi a argumentovať.
Každá skupina si zvolí dvojicu, z ktorej jeden žiak oboznamuje ďalších spolužiakov so zistenými poznatkami. Zároveň
prezentuje obrázky, s ktorými počas analýzy pracovali. Druhý žiak z dvojice vytvára pojmovú mapu na tabuľu za Vašej
asistencie teda zapisuje heslovite zistenia. Pojmová mapa môže žiakom slúžiť ako schematické znázornenie učiva namiesto
poznámok. Ostatní žiaci si prepisujú pojmovú mapu do svojich zošitov. Žiaci ďalších skupín môžu po odprezentovaní klásť
otázky, na ktoré môžu odpovedať všetci žiaci danej skupiny, priadne navrhnú doplniť pojmovú mapu. Postupne prezentuje
zistene informácie dvojica žiakov z ostatných skupín.
Rozdielne/spoločné znaky

Rozdelenie
Morfológia
Funkcia
Tkanivá

Obr. 3: Ukážka pojmovej mapy
Poznámka:
Usmernite tvorbu pojmovej mapy. Cieľom tejto aktivity je vytvorenie 1 pojmovej mapy na základe zistení všetkých
štyroch skupín. Podľa diskusie žiakov a času rozhodnite, koľkým otázkam žiakov budete venovať čas, prípadne ako umožniť
žiakom nájsť na ich otázky odpovede. Môžete žiakom povedať, aby si ďalšie otázky zapísali. Ak to bude z časového hľadiska
možné v závere hodiny ich môžete spoločne prejsť, prípadne ich môžete použiť ako domácu úlohu alebo námet na
vypracovanie samostatnej práce. Rozpracované otázky môžu byť vhodné do portfólia študentov.
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R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN .):
Hlavným zámerom je prehĺbiť u žiakov a ujasniť základnú terminológiu a funkcie tkanív.
Učiteľ vysvetlí princíp didaktickej hry Tkanivity (Príloha B – Pomôcka pre učiteľa). Ide o variant obľúbenej spoločenskej hry
Aktivity, ktorú pravdepodobne žiaci poznajú. Avšak keďže vedomosti nadobudnuté na hodine sú veľmi čerstvé, žiaci si môžu
pomáhať učebnicou alebo vytvorenou pojmovou mapou. Učiteľ rozdelí dvojice žiakov podľa počtu žiakov v triede. Jednu hru
hrajú vždy tri-štyri dvojice žiakov. Hra sa hrá s hracími kartami na hracom pláne z Metodického listu. Pravidlá hry sú zhodné
s pravidlami hry Aktivity.
Poznámka:
Metodický list NEOBSAHUJE hracie figúrky ani presýpacie hodiny (tie viete nahradiť stopkami – hoci aj na mobile). Je
vhodné ak si hracie figúrky zabezpečia žiaci vopred.

Žiaci hrajú metodickú hru Tkanivity podľa známych pravidiel hry Aktivity. Dvojice kreslia, pantomímou zahrajú či slovne
vysvetľujú slová na kartičke s hodnotami bodov 3,4 a 5 podľa obťažnosti, ktorú si zvolia. Ak skupinka dvojíc dohrá hru, určí
sa víťazná dvojica. Ak učiteľovi zvýši čas na hodine, víťazné dvojice hrajú hru o absolútneho víťaza, už však bez pomôcok, ako
učebnica či poznámky. Absolútni víťazi môžu byť odmenení podľa uváženia učiteľa. Netreba zabúdať prácu žiakov
koordinovať.

H ODNOTENIE (10 MIN .):
Hlavným zámerom je zovšeobecniť a kategorizovať poznatky o rôznych druhoch tkanív a ich funkcií.
Spolu so žiakmi zovšeobecnite poznatky o rôznych druhov tkanív a ich funkcií. Vráťte sa k tabuľke o analýze textu metódou
INSERT a venujte najväčšiu pozornosť miskoncepciám (toto som vedel alebo predstavoval ináč) a otázkam (nerozumiem,
potrebujem viac informácií, mám otázku).

A LTERNATÍVY METODIKY
V prípade realizácie metodiky na jednej vyučovacej jednotke odporúčame zvoliť pre žiakov jednu z aktivít,
prezentovaných v metodike. Buď prácu s textom metódou INSERT alebo tvorbu pojmovej mapy pomocou obrazovej prílohy
a odborného textu, prípadne hru tkanivity, ktorej ale musí predchádzať oboznámenie sa s typmi tkanív.

P OUŽITÁ LITERATÚRA
Višňovská, J., Ušáková, K., Gálová, E., Ševčovičová, A. (2012). Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. SPN – Mladé letá s.r..o ISBN 978-80-10-02286-1
http://blog.microscopeworld.com/2016/09/tongue-taste-buds-under-microscope.html
http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=22745&sid=98901586be8c9788ff7bd8734ccb8e13
https://www.histology.leeds.ac.uk/oral/salivary.php
http://histology.oucreate.com/Captions/Connective/7.elastic.lig.html
https://www.stoneclinic.com/blog/why-microfracture-fails
https://gosciencecrazy.com/products/prepared-microscope-slide-mammalian-white-fibrocartilage
http://www.neutrofili.it/neutropenia-tumori-solidi-metastatici/
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S Ú VŠETKY PĽÚCA ROVNAKÉ ?
Tematický celok / Téma
ISCED / Odporúčaný ročník
Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne
cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie
ISCED 3 / 2. – 4. ročník gymnázia

Dýchanie (človek, cicavce)
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Chápať súvislosti medzi tráviacou, dýchacou, obehovou
a vylučovacou sústavou
 Popísať proces spracovania potravy, trávenia
(stavovcov), vstrebávania a dýchania (cicavcov)
 Popísať distribúciu a difúziu dýchacích plynov
 Vysvetliť rozdiel medzi vonkajším a vnútorným
dýchaním
 Vysvetliť vitálnu kapacitu pľúc

Žiakom rozvíjané spôsobilosti






Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
Manipulovať s pomôckami
Pozorovať/merať
zovšeobecniť výsledky
Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Popísať stavbu tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej sústavy človeka (cicavcov)
 Vysvetliť funkciu jednotlivých častí orgánových sústav človeka,
 Opísať proces trávenia, dýchania, transportu látok krvou a vylučovania.

Riešený didaktický problém
Žiaci stredných škôl preberajú tému po získaní základných poznatkov o tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej
sústavy na základnej škole. Učivo láka na podrobné opakovanie, napr. anatómie jednotlivých sústav. Hlavným cieľom
však je, aby žiaci chápali ľudský organizmus komplexne a rozumeli súvislostiam vo fungovaní jednotlivých orgánových
sústav. Túto skutočnosť odzrkadľuje aj štátny vzdelávací program a mala by byť zohľadnená aj pri overovaní poznatkov
a zručností žiakov na ďalšej hodine.
Žiaci stredných škôl si môžu učivo zopakovať pomocou učebnice. Vyučovacia hodina by však mala byť zameraná na
prehĺbenie už získaných poznatkov, pochopenie vzťahov a súvislostí medzi sústavami človeka, a preto je z časového
hľadiska dôležité zameranie na podstatu vzhľadom k cieľom vyučovacej hodiny.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky






 Počítač, projektor, wifi (nepovinné)
 Mobilné zariadenie (tablet, smartfón) (nepovinné)
Podľa zvoleného variantu:

Interaktívna demonštrácia
Potvrdzujúce bádanie
Meranie
Skupinová forma

Variant 1: Spirometer a meracie zariadenie
Variant 2: Pomôcky pre model spirometra:
A) sklenená alebo plastová fľaša (okalibrovaná alebo
navyše odmerka), hadička, väčšia plastová nádoba
B) sklenená fľaša s vrchnákom, 2 slamky, plastelína,
nožnice
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Minútový lístok, analýza záznamu z pozorovania a merania.

Autor: RNDr. Anna Mišianiková, PhD
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D ÝCHANIE ( ČLOVEK , CICAVCE )
Ú VOD
Predložená metodika otvára tému Životné procesy na úrovni živočíchov a zaoberá sa dýchaním živočíchov (cicavcov). Na
preberané učivo nadväzujú ďalšie metodiky, ktoré dopĺňa poznatky žiakov o transport látok a vylučovanie živočíchov.
Napriek tomu, že použitie metodík nie je vzájomne podmienené, boli navrhnuté tak, že rozvíjajú rôzne kompetencie žiakov,
a to logické premýšľanie, schopnosť žiakov formulovať hypotézu, zovšeobecniť výsledky pozorovaní a formovať vedomosti
žiaka tak, aby komplexne chápal fungovaniu organizmu ako celku, porozumel súvislostiam medzi jednotlivými orgánovými
sústavami a prepájal poznatky.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Nadviazať na vedomosti žiakov a motivovať ich výskumnou otázkou.

Motivujte žiakov problémom na uvažovanie:
Výskumná otázka:
Sú všetky (zdravé) pľúca rovnaké?
Majú všetky zdravé pľúca rovnaký výkon?
Doplňujúce otázky:
Máme všetci rovnakú kapacitu pľúc?
Ak by sme sa s maximálnym úsilím nadýchli, môžeme všetci prijať rovnaké množstvo vzduchu?

Žiaci pravdepodobne povedia, že kapacita pľúc závisí od veku (deti majú menšie pľúca ako dospelí), od pohlavia (chlapci
majú väčšiu kapacitu ako dievčatá), výšky/hmotnosti a pod.
Rozvíjajte diskusiu ďalšími otázkami:
Otázka:
Znamená to, že dve dospelé osoby rovnakého pohlavia, v rovnakom veku, rovnakej výšky a hmotnosti majú rovnakú kapacitu
pľúc?

Žiaci možno povedia, že áno, možno ich napadne, že šport alebo fajčenie môže tiež ovplyvniť kapacitu pľúc. Bez ohľadu na
to, k čomu žiaci dospejú, rozvíjajte diskusiu a to tak, aby žiaci premýšľali nad experimentom, ktorým by mohli nájsť odpoveď
alebo dokázať svoje tvrdenie. Pýtajte sa:
Otázka:
Ako by sme to mohli zistiť (dokázať)?
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Žiakom by mohlo napadnúť, že budú musieť urobiť experiment založený na meraní objemu vydychovaného vzduchu. Možno
im napadnú aj spôsoby, ako daný experiment uskutočniť. Veďte žiakov k tomu, aby vytvorili hypotézu, ktorá bude založená
na rozdieloch výkonnosti pľúc rôznych skupín (napr. výkonnosť pľúc športovcov/nešportovcov, chlapcov/dievčat a pod.).

SKÚMANIE (CCA 20 MIN.):
Zámer: Získať odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním, v rámci ktorého žiaci merajú vitálnu kapacitu pľúc.
Na výskumnú otázku získajú žiaci odpoveď riadeným bádaním, využijú hlavne pozorovanie a meranie s použitím spirometra,
ktorý žiaci dostanú k dispozícii na meranie (Variant 1), prípadne si ho žiaci sami vytvoria (Variant 2 A, B).
Cieľom je uskutočniť experiment na overenie hypotéz žiakov.
Povedzte:
Poďme si vaše hypotézy overiť. (Vyriešiť výskumnú otázku.)
Oboznámte žiakov s pomôckami, ktoré majú na vyriešenie problému, prípadne overenie svojich hypotéz. Zvolenými
pomôckami môžete žiakov nasmerovať aj k vytvoreniu zvoleného variantu spirometra.

V prípade, že si zvolíte Variant 2, teda žiaci si vytvoria vlastný spirometer, máte na výber 2 možnosti (prípadne použite
vlastný návrh):
1. Fľaša naplnená vodou, obrátená hore dnom vo väčšej plastovej nádobe, hadička.
2. Fľaša s vodou uzavretá vrchnákom, ktorým prechádzajú dve slamky utesnené plastelínou.

Poznámka:
Fľaše môžu byť okalibrované (so stupnicou), alebo žiakom ponúknite odmerku ako ďalšiu pomôcku. Princíp oboch
spirometrov je rovnaký, líšia sa iba zhotovením. Variant s fľašou so slamkami je však na prípravu zdĺhavejší kvôli uzavretiu
slamiek do vrchnáku. Vhodnejšie je preto použiť prvý variant, môžte žiakom na záver opísať alebo ukázať vytvorený variant
spirometra so slamkami.
Návod na prípravu spirometra je uvedený v závere metodiky.

Nechajte žiakom priestor na to, aby na základe pomôcok sami premysleli experiment. Pravdepodobne ich napadne, že môžu
cez hadičku dýchnuť do fľaše s vodou, ktorá je umiestnená v plastovej nádobe a obrátená hore dnom (Variant 1), prípadne
fúkať slamkou do fľaše (Variant 2). Žiaci by si mali uvedomiť, že potrebujú objem vdýchnutého vzduchu odmerať na základe
zníženého objemu vody.
Sprístupnite žiakom pracovný list (príloha), a to v elektronickej, tlačenej verzii, prípadne ho môžete zobraziť na tabuľu a žiaci
si budú robiť poznámky do zošitov.
Poproste 2 žiakov, aby demonštrovali experiment pred svojimi spolužiakmi.
Počas experimentu klaďte otázky na premýšľanie, interpretáciu pozorovaní:
Príklady otázok:
Čo to znamená?
Čo ste zistili?
Aký je výsledok experimentu?
Aký objem predstavuje vitálna kapacita pľúc?
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Povedzte žiakom, že sa im podarilo vytvoriť vlastný spirometer na meranie kapacity pľúc. Môžete tiež spomenúť, že je možné
merať kapacitu pľúc pomocou senzora spirometra, prípadne ukázať spirometer.
Ak máte k dispozícii spirometer, môžete demonštrovať aj meranie týmto prístrojom.

Poznámka:
Pri pokojnom nádychu a výdychu sa v pľúcach vymení asi 0,5 l vzduchu. Tento objem označujeme ako respiračný objem pľúc.
Po pokojnom nádychu je úsilím možné vdýchnuť ešte približne 2,5 l vzduchu (inspiračný rezervný objem). Maximálnym
výdychom možno po maximálnom nádychu z pľúc vydýchnuť približne 4 l vzduchu. Toto množstvo je označované ako vitálna
kapacita pľúc a je veľmi individuálne a je ukazovateľom výkonnosti pľúc. U trénovaných športovcov (obzvlášť pri vodných
športoch), môže prekročiť aj 6 l. Po maximálnom výdychu v pľúcach a prieduškách ostáva približne 0,5 l vzduchu. Tento objem
sa nazýva zvyškový objem pľúc.
Celková kapacita pľúc = maximálny výdych + zvyškový objem pľúc
Vitálna kapacita pľúc = maximálny výdych po maximálnom nádychu

Obr. 1: Názorná krivka dychových objemov
Zdroj: http://kompava-metflex.sk/diagnostika/kludova-spirometria/

VYSVETLENIE (CCA 10 MIN.):
Zámer: Zovšeobecniť výsledky experimentu zameraného na porovnanie vitálnej kapacity pľúc dvoch rôznych skupín (napr.
chlapci/dievčatá, športovci/nešportovci a pod.).

Prejdite so žiakmi výsledky ich meraní. Pýtajte sa žiakov, čo svojimi meraniami zistili a veďte ich k zovšeobecneniu ich
pozorovaní, ktoré si zapíšu aj do pracovných listov (prípadne zošitov). Potvrďte, alebo vyvráťte vopred stanovenú hypotézu.

ROZPRACOVANIE (CCA 13 MIN.):
Zámer: Rozšíriť poznatky žiakov o dýchacej sústave živočíchov (cicavcov).
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Preberte so žiakmi ďalšie učivo k téme, môžete použiť výklad, prezentáciu, video a pod. So žiakmi diskutujte, aktivizujte ich
otázkami.

HODNOTENIE (CCA 5 MIN.):
Zámer: Upevniť prebraté učivo, vyriešiť problémovú úlohu využitím poznatkov z vyučovacej hodiny.
Zadajte žiakom tieto úlohy:
Úloha 1: Nakreslite a popíšte cestu vzduchu v tele po vdýchnutí.
Úloha 2: Vyplňte minútový lístok.

Poznámka:
Žiakom rozdajte prázdne minútové lístky (v závere metodiky, príloha), alebo premietnite minútový lístok a žiaci si odpoveď
zapíšu do zošitov. Minútový lístok zhodnotí, ako žiaci porozumeli vitálnej kapacite pľúc.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1.

Postup v metodike prispôsobte úrovni žiakov a podmienkam pre vyučovanie. Nie je nutné, aby žiaci na bežnej hodine
realizovali opakovane veľký počet meraní, to môžu realizovať na praktických cvičeniach. Cieľom je, aby žiaci
pochopili, čo je vitálna kapacita pľúc na základe ukážok meraní.

2.

Spirometer a model pľúc žiaci môžu vyrobiť doma a priniesť na vyučovaciu hodinu. Môžete ich využívať na ďalších
hodinách.

3.

Počas dištančnej výučby si žiaci môžu spirometer vytvoriť doma podľa daného postupu, realizovať merania a na
online vyučovacej hodine môžete diskutovať o výsledkoch meraní, zovšeobecniť závery a doplniť ďalšie informácie
k danej téme.

4.

Kapacita pľúc súvisí aj s celkovou kondíciou a zdravotným stavom, ovplyvňuje priebeh niektorých ochorení. Téma
má teda aj výchovný charakter, ak budete smerovať diskusiu so žiakmi aj k tomuto uvedomeniu.

A LTERNATÍVY METODIKY
Alternatívou je realizácia postupu na praktickom cvičení počas 2 vyučovacích hodín. Môžete do postupu doplniť aj
modelovanie dýchania pľúcami s vytvoreným modelom pľúc. Ak máte k dispozícii meracie zariadenie (Coach, Vernier a pod.)
a senzor na meranie plynu v uzavretej nádobe, je možné tento model využiť na meranie tlaku vzduchu vo fľaši a zobraziť tak
zmeny tlaku plynu počas dýchania v priebehu času. Všetky informácie k modelu pľúc sú uvedené v závere metodiky, v časti
Pomôcka pre učiteľa.

Z DROJE
http://kompava-metflex.sk/diagnostika/kludova-spirometria/
http://gymholl.edupage.sk/files/Meranie_vitalnej_kapacity_pluc.pdf
http://vyuka.6f.sk/vitalna-kapacita-pluc/
LAPITKOVÁ, V. et al. 2010. Fyzika pre 6.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: Expol
Pedagogika, s.r.o, 2010, 112 s. ISBN 978-80- 8091-173-7.
http://efyzika.ddp.fmph.uniba.sk/dokumenty/Metodicke_materialy/Zakladna_skola/6_rocnik/f6_1_4/1_4_PL_vlastnosti_plynov.p
df
https://www.youtube.com/watch?v=fqbbo4VknjI
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
Výroba spirometra
Máte na výber 2 možnosti (prípadne použite vlastný návrh):
1. Fľaša naplnená vodou, obrátená hore dnom vo väčšej plastovej nádobe, hadička (Variant A).
2. Fľaša s vodou uzavretá vrchnákom, ktorým prechádzajú dve slamky utesnené plastelínou (Variant B).
Fľaše môžu byť okalibrované (so stupnicou), alebo žiakom ponúknite odmerku ako ďalšiu pomôcku. Princíp
oboch spirometrov je rovnaký, líšia sa iba zhotovením.
Variant s fľašou so slamkami je však na prípravu zdĺhavejší kvôli uzavretiu slamiek do vrchnáku. Vhodnejšie je preto použiť
prvý variant, môžete žiakom na záver opísať alebo ukázať vytvorený variant spirometra so slamkami.
Nechajte žiakom priestor na to, aby na základe pomôcok sami premysleli experiment. Pravdepodobne ich napadne, že
môžu cez hadičku dýchnuť do fľaše s vodou, ktorá je umiestnená v plastovej nádobe a obrátená hore dnom (Variant 1),
prípadne fúkať slamkou do fľaše (Variant 2). Žiaci by si mali uvedomiť, že potrebujú objem vdýchnutého vzduchu odmerať
na základe zníženého objemu vody.

Pomôcky:
Variant A: sklenená alebo plastová fľaša (okalibrovaná alebo navyše odmerka, prípadne odmerný valec), hadička, väčšia
plastová nádoba
Variant B: sklenený pohár na zaváranie s vrchnákom (minimálny objem 600 ml), 2 slamky na pitie, plastelína, nožnice.

Postup:
Variant A: Sklenenú alebo plastovú fľašu naplníme vodou a opatrne obrátime hore dnom do väčšej plastovej nádoby tak,
aby sa voda z fľaše nevyliala. Do fľaše vsunieme hadičku tak, aby jedna časť zostala mimo fľaše a nebola ponorená vo
vode. (V prípade, že fľaša nie je okalibrovaná, budeme potrebovať aj odmerku, prípadne odmerný valec a pod.)
Variant B: Do vrchnáka urobíme 2 otvory pre slamky tak, aby slamka otvorom len prekĺzla (potrebná je opatrnosť!).
Prestrčíme slamky otvormi tak, aby jedna siahala po dno nádoby a druhá tesne po vrchnák. Slamky pri otvoroch vo
vrchnáku utesníme z oboch strán plastelínou.

Obr. 2: Ručne vyrobený spirometer, zdroj: http://vyuka.6f.sk/vitalna-kapacita-pluc/
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Obr. 3: Meranie objemu vydýchnutého vzduchu (Lapitková et al., 2010, s. 29)

Model pľúc
Model pľúc je demonštračný prístroj, na ktorom je možné žiakom čiastočne prezentovať mechaniku dýchania.
Je to vzduchotesný nádoba so zátkou s dvoma otvormi. Je možné ho využiť aj na meranie tlaku vzduchu vo
fľaši (hrudnom koši) - viď. Alternatívy metodiky.
Cez jeden otvor prechádza rúrka, ktorá má tvar Y a znázorňuje rozvetvenie priedušnice na priedušky (prípadne
iba jedna trubička a jeden balónik – pľúcny lalok). Na koncoch oboch vidlíc sú pripevnené balóniky. Do dutiny
zvonu vyúsťuje ešte rovná rúrka. Spodná časť zvona je prikrytá pružnou membránou.
Nádoba predstavuje hrudník (hrudný kôš), balóniky pľúca, membrána bránicu.
Na zhotovenie membrány prístroja na školské pokusy môžeme použiť gumenú rukavicu z pevnejšieho
materiálu. Rukavicu natiahneme na dolný okraj nádoby otvorenou časťou. Prsty rukavice sú ako rukoväť,
ktorou ovládame pohyb membrány.
Princíp:
Ak gumenú rukavicu potiahneme nadol (nádych), zväčší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zmenší sa tlak
vo fľaši (hrudníku) a vzduch sa nasáva do balónikov (do pľúc) – vzniká podtlak.
Ak zatlačíme blanu dovnútra, zmenší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zväčší sa tlak vo fľaši (hrudníku) a
vzduch sa vyfukuje von z balónikov (výdych) – vzniká pretlak.
Pozorovanie:
Na modeli pľúc môžeme vidieť:
 pohyby pľúc a prúdenie vzduchu pri vdychu a výdychu sú pasívne deje - príčinou je zmena objemu
hrudníka
 funkciu bránice (ako jej pohyb súvisí s dýchaním)
 elasticitu pľúc (zmeny tvaru)
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Pomôcky na vytvorenie modelu pľúc:







plastová fľaša
slamka
elastická rukavica
nožnice
2 balóny
plastelína

Návod na vytvorenie modelu:
https://www.youtube.com/watch?v=fqbbo4VknjI

Spoločné aj odlišné vlastnosti modelu a živého objektu vysvetlíme vždy pred
demonštráciou, aby žiaci mali správnu predstavu o skutočnosti.

Rozdiely modelu pľúc a pľúc človeka:
Model zjednodušuje reálnu situáciu, nezodpovedá celej skutočnosti.
Hlavné rozdiely:
1. Priestor medzi gumovými balónikmi a nádobou je veľký, kým pohrudnica a popľúcnica priliehajú tesne k sebe.
2. Priestor v nádobe sa rozširuje len smerom dole - pohyb bránice. U človeka je rozširovaný aj smerom dopredu a
do strán - pohyb rebier. Tieto dva pohyby na modeli nemožno demonštrovať.
Spoločné vlastnosti modelu pľúc s pľúcami človeka
1. Pľúca i gumové balóniky sú uložené v dutine, ktorá je hermeticky uzavretá.
2. Pľúca i gumové balóniky sú elastické.
3. Priestor v pľúcach i v balónikoch je v bezprostrednom styku s atmosférickým vzduchom.
4. Bránica, i gumová membrána sa pohybujú smerom hore a dolu, čo spôsobuje vyrovnávanie tlaku s
atmosférickým vzduchom v pohrudnicovej dutine i v priestore zvona.

Zdroje:
http://e-http://vyuka.6f.sk/vitalna-kapacita-pluc/
fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/dokumenty/Metodicke_materialy/Zakladna_skola/6_rocnik/f6_1_4/1_4_PL_vlastnosti_plyno
v.pdf
LAPITKOVÁ, V. et al. 2010. Fyzika pre 6.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:
Expol Pedagogika, s.r.o, 2010, 112 s. ISBN 978-80- 8091-173-7.
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P REČO SA TVORÍ TOĽKO SEMIEN ?
Tematický celok / Téma
Stavba a životné prejavy organizmov
Reprodukčné orgány rastlín - plody a semená,
rozširovanie semien
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Opísať stavbu kvetu
 Vysvetliť význam semien pre rozmnožovanie rastlín

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2. ročník – 1 až 2 vyučovacie hodiny

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Manipulovať s pomôckami/softvérom
 Porovnať získané dáta
 Zaznamenávať výsledky počítania
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Formulovať závery

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Poznať základné typy plodov u rastlín
 Ovládať základné úkony na počítači
Riešený didaktický problém
S témou plody sa žiaci prvý krát stretávajú už na prvom stupni ZŠ, následne je téma rozšírená o semená a o
skupiny suchých a dužinatých plodov na druhom stupni ZŠ/prvom stupni osemročného gymnázia. Preto téma nie
je neznáma. Tému je potrebné osviežiť a zatraktívniť, pretože pre žiakov je častokrát vnímaná ako nudná a tá,
ktorú sa už učili a už ich nemôže ničím prekvapiť.
Z tohto dôvodu pri preberaní témy plody, semená a rozširovanie semien obohatíme o analýzu obrazu a získavanie
informácií o biologických objektoch pomocou digitálnej fotografie. Konkrétne pôjde o počítanie objektov z
fotografie - počítanie rozkvitnutých púpav a nažiek z púpavy.
Cieľom je tiež prepojiť vedomosti o počte semien, typoch plodov a rozširovaní plodov, čím je rozširovanie semien
ovplyvnené a ako počet semien ovplyvňuje veľkosť populácie. Žiaci pracujú s voľne dostupným programom Fiji/
ImageJ, ktorý im umožní zrátať počet púpav a nažiek.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Príprava učiteľa a pomôcky
 Riadené bádanie
 Počítače s inštalovaným programom Fiji/ImageJ
pre učiteľa a žiakov
 Skupinová forma vo dvojici alebo samostatná forma
(podľa počtu žiakov a počítačov)
 Súbory pre aktivity (Fotografie, Príloha)
 Samostatná práca žiakov
 Pracovný list (Príloha)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
 Cieľ vyučovacej hodiny bol splnený, ak žiaci zvládli prácu s programom Fiji/ ImageJ a v rámci toho analýzu
obrazu (počítanie objektov z digitálnej fotografie), ak žiaci dokážu správne odpovedať na posledné tri úlohy
v pracovnom liste.
Autor: Mgr. Beáta Procházková, PhD.
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S EMENÁ A PLODY . R OZŠIROVANIE SEMIEN .
Ú VOD
Téma Prečo sa tvorí toľko semien patrí do tematického celku Stavba a organizácia tela organizmov - Reprodukčné orgány
rastlín. Metodika nadväzuje na tému Súkvetia. Na predchádzajúcej vyučovacej hodine sa žiaci naučili typy súkvetí, príklady
rastlín a rozdiely medzi súkvetiami. Táto metodika má za cieľ poznať typy plodov, vedieť vysvetliť rozdiel medzi plodom a
semenom, zopakovať z predchádzajúcich ročníkov (ZŠ) spôsoby rozširovania semien a najmä rozvíjať prácu s programom Fiji
/ ImageJ, pomocou ktorého sa žiaci naučia počítačovo spracovať obraz - fotografiu. Na príklade púpavy žiaci zistia význam
tvorby vyššieho počtu semien a čo predurčuje semeno, akým spôsobom sa bude v prírode rozširovať.
Žiaci v tejto metodike budú počítať objekty na fotografii. V našom prípade budeme potrebovať štyri fotografie, z toho tri sú
veľmi podobné. Najťažšia bude práca s prvou fotografiou, na ktorej sú kvitnúce púpavy. Nevýhodou tejto fotografie je jej
prílišná farebnosť, mnoho odtieňov komplikuje počítanie objektov, ale v návode sú upozornenia, pomocou ktorých sa to dá
zvládnuť a ušetrí vám čas na vyučovacej hodine. Ďalšie tri fotografie obsahujú rozložené nažky púpavy na modrom podklade,
preto tu nie je problém s počítaním. Použiť je potrebné všetky tri fotografie pre porovnanie počtu nažiek zo súkvetia. Analýzu
obrazu v týchto troch prípadoch zvládnete rýchlo. Metodiky sa netreba báť len z toho dôvodu, že budete používať (možno)
neznámy program Fiji / ImageJ.
Samozrejme je dobré, ak si učiteľ vopred skúsi všetky úlohy vo Fiji, aby bol pripravený na prípadné problémy a otázky zo
strany žiakov. Nezabudnúť tiež nainštalovať do žiackych počítačov Fiji/ ImageJ. Neodporúčam to robiť priamo na hodine,
pretože počas 45 minút nestihnete učivo.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 10 MIN .):
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, čo si žiaci pamätajú z nižších ročníkov (ZŠ) o tvorbe plodov a semien a ich
rozširovaní v prírode. Preto im ponúkneme obrázky, ktoré obsahujú rôzne plody a žiaci by mali povedať, akým spôsobom sa
semená/plody rozširujú.
Úloha 1:
Pomenujte druhy rastlín na obrázkoch a povedzte akým spôsobom sa ich semená rozširujú. Od čoho závisí spôsob
rozširovania semien?

Obr. 1 Krídlatá dvojnažka javora (zdroj: Atlas drevín http://www.fyzickageografia.sk/atlas/atlasdrevin.html)
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Obr. 2 Kokosový orech na pláži (zdroj: https://pxhere.com/sk/photo/171267)

Obr. 3 Lopúch plstnatý (zdroj: http://www.bylinky.info/lopuch-plstnaty)

Obr. 4 Netýkavka nedotklivá (zdroj: http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=6039)

Obr. 5 Jarabina vtáčia (zdroj: http://www.fyzickageografia.sk/atlas/atlasdrevin.html)

Obr. 6 Čerešňa vtáčia (zdroj: http://www.fyzickageografia.sk/atlas/atlasdrevin.html)
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Obr. 7 Ppúpava lekárska (zdroj: https://www.sashe.sk/NoiArt/detail/pupava)
Poznámka:
Semená jednotlivých rastlín sa rozširujú vzduchom (vetrom) - javor, púpava; vodou - kokosový orech - pomocou vody sa
orech môže dostať na iný ostrov, kde vyklíči; pomocou živočíchov a človeka - lopúch plstnatý, môžeme tu zaradiť aj
rozširovanie semien vtákmi - čerešňa, jarabina, ktorých potravou sú plody so semenami; vlastnými silami - netýkavka - kedy
samotná rastlina vymrští semená do prostredia (už pri jemnom dotyku plod puká).

Aký je rozdiel medzi plodom a semenom?

Obr. 8

Plod a semeno (zdroj: https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=286553&hit=201272)

Je počet semien v plode stály? Povedzte príklady na vysvetlenie svojej odpovede.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 28 MIN .):
Plody patria medzi generatívne orgány a sú výsledkom oplodnenia. Plody obsahujú semeno/semená. Počet semien v plode
závisí od druhu rastliny a pri viacsemenných druhoch nemusí byť počet stály. Veľmi jednoduchý príklad je hrach a jeho struk.
Stavba plodu: suché alebo dužinaté oplodie, ktoré vzniká zo semenníka - ochrana semena + semeno
Žiaci sa už na ZŠ učili o plodoch. Pre zopakovanie učiva doplnia úlohu v pracovnom liste. Učiteľ má pripravené obrázky
jednotlivých plodov a rastlín pre priblíženie plodu žiakom.
Úloha 2:
Na základe už poznaného doplňte tabuľku v pracovnom liste.
Hlavnou otázkou tejto hodiny je: Prečo sa tvorí toľko semien. Ideme teda zistiť, koľko semien sa vytvorí jednej púpave.
Poznámka:
Žiaci si možno v tejto chvíli neuvedomujú, že púpava nemá kvet, ale súkvetie - úbor. Vzhľad tohto súkvetia je pre žiakov
zavádzajúci. Možno ste to spomínali pri učive súkvetia. Súkvetie úbor je typické pre druhy čeľade astrovité. U týchto rastlín
listene tvoria zákrov.

Ako príklad, aký počet plodov/semien sa vytvorí na jednej rastline púpavy:
Použijeme Fiji / ImageJ, ktorý si voľne dostupný na stiahnutie.
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https://fiji.sc/ - download, rozzipovať a otvoriť. Následne sa spustí “malá tabuľka”

Obr. 9 Spustené Fiji/ ImageJ
Prácu s Fiji/ ImageJ si môžete vyskúšať aj na jednoduchom príklade, ak to podmienky na hodine umožňujú. Pre základné
úkony použijeme jednoduchý obrázok vtákov.
Postup:
Spustíme Fiji – klikneme „File“ – „Open“ a následne vyberieme obrázok.
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Vyberáme obrázok, ktorý chceme analyzovať – počítať objekty.

Klikneme „Image“ – „Adjust“ – „Color Threshold“
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V tabuľke zmeníme parametre – viď červený rámček.

Klikneme „Analyze“ – „Analyze Particles“

„Size“ zmeníme na hodnotu „100–Infinity“. Stlačíme „OK“.
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V poslednom kroku vidíme tabuľku s výsledkom 25 vtákov (objektov) na obrázku. V tomto prípade žiaci môžu skontrolovať
a porovnať výsledok spočítaním jedincov na obrázku.

Pokračujeme v téme:
Sprístupníme žiakom 4 fotografie - 1 fotografiu rozkvitnutých púpav na 1m2 (pupava4), 3 fotografie (pupava1, pupava2,
pupava3) s nažkami. Na každej fotografii sú rozložené nažky z jedného úboru. Ak by sme overovali metodiku/vyučovali túto
tému na jar, keď kvitnú púpavy a časovo stíhame, žiaci sami môžu vymerať a odfotiť púpavy a tiež rozložiť na stôl nažky z
púpavy a odfotiť (skôr odporúčam na dvojhodinovke).
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Úloha 3:
Pomocou Fiji / ImageJ zistite počet kvitnúcich púpav na 1m 2.

Postup: Otvoríme si Fiji/ ImageJ - klikneme na “File” v hornej lište a následne na “Open” - ďalej vyberieme obrázok (pupava4)
- Otvoriť.
Na hornej lište klikneme Image - rozbalíme “Adjust” - klikneme “Color Threshold”.

Následne sa zafarbenie fotografie zmení a ukáže sa aj tabuľka s grafmi, ktoré pozmeníme (všimnite si údaje v červenom
rámčeku).

Chceme zistiť počet kvitnúcich púpav. Na hornej lište klikneme na “Analyze” - “Analyze Particles”. Ukáže sa nám tabuľka s
názvom “Analyze Particles”, v ktorej zmeníme “Size” na 100-Infinity, “Show” zmeníme z ponuky na “Masks”. Klikneme na
OK.
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Následne sa nám objaví tabuľka “Summary”, kde je uvedený názov fotografie pupava4 s počtom napočítaných kvitnúcich
púpav Count = 78.

Výsledok: Program spočítal na fotografii 78 púpav.
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Poznámka:
Ak v grafoch bežcom zmeníte zafarbenie kvetov, výsledok počtu kvetov po Analyze Particles - Summary bude odlišný, ale
nemal by byť diametrálne odlišný. Aj žiakom je potrebné vysvetliť, že počet, ktorý zistia oni, môže byť odlišný. Nič nemení
na tom, že počet púpav na 1m2 bol v našom prípade vysoký. Asi každý pozná také miesto, kde kvitne mnoho púpav. Ďalej
môžeme žiakom povedať, že tých kvetov môže byť aj viac, keďže nie všetky kvety sú v plnom rozkvete.
Nedá sa ideálne nastaviť bežce v grafoch, aby boli zafarbené /označené iba žlté miesta, keďže nevýhodou tejto fotografie je
jej prílišná farebnosť (mnoho odtieňov).

Úloha 4:
Pomocou Fiji / ImageJ zistite počet nažiek z jedného súkvetia (úboru). Pre porovnanie použite tri fotografie.

Foto 1: Postup je ten istý ako v Úlohe 1. “File” - “Open” - klikneme na zvolený obrázok (pupava1). Objaví sa fotografia.
Klikneme na “Image” - “Color Threshold”. Objavia sa grafy, v ktorých nastavte v spodnej časti “Threshold Color na “Red” a
“Color space” na “Lab”.

Na fotografii sa sfarbili tmavé časti nažiek na červeno. Následne je potrebné ich porátať.
Klikneme na “Analyze” - “Analyze Particles”.
V tabuľke “Analyze particles” v časti “Size” zmeníme údaj na “50-Infinity”. Takto to zmeníme pri všetkých troch fotografiách
s nažkami.
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Foto 2: Všetko robíme ako pri predchádzajúcej fotografii s nažkami. V tabuľke s troma grafmi zmeníme iba v dolnej časti
“Threshold color” na “Red” a “Color space” na “Lab”. V tabuľke Summary nám ukazuje výsledok 203 nažiek.

Foto 3: Opäť to isté. V programe otvoríme fotografiu pupava3. Výsledkom je 172 nažiek.
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Poznámka:
V prípade počítania nažiek je podklad modrý, preto nie je problém spočítať tmavšie časti nažiek.
Úloha 5:
Vypočítajte priemerný počet nažiek z jednej púpavy (jedného súkvetia púpavy).
Pomocou Fiji sme zistili počet nažiek: 150 + 203 + 172. Priemerný počet je 175.
Úloha 6:
Koľko nažiek sa vytvorí na 1m2 na nami vybranom mieste?

Keďže sme zistili, že na 1m2 bolo 78 púpav, a ak každá vyprodukovala 175 nažiek, z miesta sa mohlo dostať na pohybu 13
650 nažiek.

R EFLEXIA ( CCA 7 MIN .):
V rámci poslednej fázy vyučovacej hodiny žiaci vypracujú v pracovnom liste posledné úlohy (5,6,7). Je dobré, ak žiaci pracujú
samostatne, tým zistia, či pochopili učivo.
Úloha 7: Čo predurčuje púpavu na rozširovanie práve takýmto spôsobom?
Úloha 8: Je tvorba semien v prípade púpavy vysoká alebo nízka? Čo to znamená pre populáciu púpavy?
Úloha 9: Rozlišujeme plody jednosemenné a viacsemenné. Do ktorej skupiny patrí púpava s nažkou? Zdôvodnite svoj výber.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Je nevyhnutné, aby sa učiteľ vopred oboznámil s prácou v programe Fiji/ImageJ, prípadne aj nainštaloval program do
počítačov. Následne je potrebné vysvetliť žiakom prácu s programom, napr. prostredníctvom jednoduchej úlohy (obrázok
vtákov).
2. Pre časovú náročnosť, ktorá vyplýva z práce s programom Fiji/ImageJ, je vhodnejšie si metodiku naplánovať na dve
vyučovacie hodiny, napr. na praktické cvičenie.
3. Metodika predpokladá, že žiaci majú základné poznatky o stavbe rastlinného tela (o kvetoch a súkvetiach, plodoch
a semenách) z nižších ročníkov štúdia.
4. Čas udávaný pri jednotlivých fázach vyučovacej hodiny je orientačný a platný pre výučbu na 1 hodine.

Z DROJE
Višňovská, J. et al. (2012) Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 176 s. ISBN 978-80-10-02286-1
http://www.fyzickageografia.sk/atlas/atlasdrevin.html
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U NIKÁTNE ROZMNOŽOVANIE
Tematický celok/ Téma

ISCED/Odporúčaný ročník

Životné prejavy organizmov/
Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov

ISCED 3 / 2. ročník

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vysvetliť pojem regenerácia
Zdôvodniť význam striedania generácií
Vysvetliť význam pohlavného rozmnožovania
Odlíšiť embryonálny a postembryonálny vývin
Porovnať hermafrodizmus, gonochorizmus
a pohlavnú dvojtvarosť
• Dať do súvislosti prostredie a vonkajšie verzus
vnútorné oplodnenie formou argumentácie
• Dať do súvislosti podmienky prostredia, starostlivosť
o potomkov a početnosť potomkov
• Uviesť príklad priameho a nepriameho vývinu

Argumentovať
Porovnávať, hľadať analógie, abstrahovať
Formulovať otázky
Formulovať závery

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
• Vysvetliť rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním
• Uviesť príklad nepohlavného rozmnožovania rastlín
• Porovnať mitózu a meiózu z hľadiska významu pre pohlavné rozmnožovanie
Riešený didaktický problém
Žiaci majú základné poznatky o vegetatívnom a generatívnom rozmnožovaní rastlín, majú predstavu
o embryonálnom a post-embryonálnom vývine človeka a poznajú proces mitotického delenia buniek a vznik
pohlavných buniek meiózou. Tieto vedomosti nadobudli v rôznych súvislostiach, ale napríklad procesy na
bunkovej úrovni nespájajú automaticky s rozmnožovaním na úrovni organizmov a ich prispôsobeniami na životné
prostredie. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby žiaci získali celkový pohľad na problematiku rozmnožovania
a objavovali súvislosti medzi jej prejavmi u rastlín a živočíchov a objavili, že analógie vyplývajú z rovnakých
procesov na bunkovej úrovni, napríklad gaméty rastlín aj živočíchov vznikajú meiózou, teda sú haploidné, nový
jedinec vzniká ich spojením, kým nepohlavne vzniká z diploidných buniek. Obojpohlavné rastliny majú analógiu
v živočíšnych hermafroditoch, rovnako ako striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie pozorujeme u machov
aj u medúz.
Dominantné vyučovacie metódy a formy



Riadené bádanie
Rozhovor, nácvik argumentácie

Príprava učiteľa a pomôcky
• Projektor, tablety pre žiakov (nepovinné)
• Pripojenie na internet
• Pracovný list
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Rozbor riešení úloh v pracovnom liste so žiakmi, spätná väzba pri rozhovore v reflexii.
Autor: RNDr. Terézia Kisková, PhD. doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc
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R OZMNOŽOVANIE A

ONTOGENÉZA ŽIVOČÍCHOV

Ú VOD
Metodika sa dá aplikovať samostatne, spája javy spojené s rozmnožovaním na bunkovej úrovni a s rozmnožovaním rastlín,
ktoré si žiaci predtým osvojili v rámci viacerých tém učiva. Preto je vhodné hodinu realizovať na konci tematického celku
Životné prejavy živočíchov.

PRIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Na príklade regenerácie evokovať tému rozmnožovanie buniek a vzbudiť zvedavosť žiakov.
Uveďte tému, nadviažte na rozmnožovanie rastlín: „Už rozoznáte pohlavné a nepohlavné (vegetatívne) rozmnožovanie
rastlín, dnes sa budeme venovať živočíchom. Postupne si pozrite dve krátke videá, zapíšte si zakaždým, čo zobrazujú.
Motivačná otázka:
Ak je jašterica ohrozená, obetuje chvost, ktorý jej neskôr dorastie.
Pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=QDdVs4qM1XU
Ako je to možné?
Veďte krátky riadený rozhovor, ktorým evokujete poznatky žiakov o mitotickom delení a diferenciácii buniek, zaveďte pojem
regenerácia.
Premietnite teraz, ako regeneruje časti svojho tela nezmar:
https://www.youtube.com/watch?v=nJBiEULsXAE
Pokračujte v rozhovore:
Otázky:
Aký rozdiel ste postrehli pri porovnaní regenerácie jašterice a nezmara?
Dá sa regenerácia nezmara porovnať s nepohlavným rozmnožovaním rastlín?
Čím sa tieto deje na seba podobajú?
Žiaci by mali vedieť uviesť, že kým jašterici dorastie iba chvost, z úlomku nezmara dorastie nový jedinec. Dedukujú, že
analogicky ako u rastlín, jedná sa v takom prípade o nepohlavné rozmnožovanie.

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 25 MIN .):
Zámer: Žiaci majú uvažovať o význame pohlavného a nepohlavného rozmnožovania, argumentovať, v akom prostredí je
výhodné jedno alebo druhé, ako súvisí spôsob rozmnožovania s evolúciou živočíchov, ich spôsobom života, zložitosťou
stavby tela a správaním.
Sledujte spolu so žiakmi rodozmenu medúz na animácii (30 s). Porovnajte ju spoločne so žiakmi s rodozmenou rastlín.
https://www.youtube.com/watch?v=14x7aJSLvjA
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Otázky:
Prečo sa živočíchy rozmnožujú pohlavne aj nepohlavne?
Porovnajte rodozmenu medúzy s rodozmenou rastlín. Čo je podstata rodozmeny vo všeobecnosti?
Čím sa tieto deje na seba podobajú?
Aký má význam, že medúza má prisadnutú aj voľnú životnú formu?
Žiaci iste postrehnú, že strobilácia medúzy sa podobá pučaniu nezmara, nový jedinec sa oddelí od rodičovského organizmu
a samostatne sa vyvíja. Prisadnutá forma polypa je diploidná generácia, ktorá sa rozmnožuje odškrcovaním (strobiláciou).
Pohyblivá medúza rastie a pohlavne dozrieva, produkuje haploidné gamety. Po oplodnení vyrastá zo zygoty larva. Tá prisadá
a vyrastá z nej opäť polyp. Spoločné s rodozmenou rastlín je striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie v rámci životného
cyklu. Význam pohyblivého štádia môžu žiaci vidieť v tom, že takto sa živočích efektívnejšie šíri.
Význam pohlavného rozmnožovania je v tom, že zabezpečuje variabilitu druhu, ktorý sa potom môže ľahšie prispôsobovať
zmene životných podmienok.
Nepohlavným rozmnožovaním vzniká vlastne klon s identickým genetickým základom. Význam takéhoto rozmnožovania je
v produkovaní veľkého množstva rovnakých potomkov v krátkom čase.
Medúzy sú obojpohlavné, jeden jedinec má oba typy gonád, podobne ako naše slimáky. Slimáky alebo morské korytnačky
kladú veľké množstvo vajíčok.
Otázky:
Prečo majú niektoré živočíchy veľmi veľa a iné len málo potomkov?
Uvažujte, čím sa líši ich správanie vo vzťahu k potomkom.
Žiaci by mali dedukovať, že veľa potomkov majú živočíchy, ktoré sa o svoje mláďatá nestarajú, tie sú odkázané v prírode sami
na seba a ich šanca prežiť je nízka. Naopak, čím lepšia a dlhšia je starostlivosť o mláďatá, tým menej potomkov rodičia
vychovajú.
Poznámka:
Štandardy vyžadujú v rámci učiva o životných prejavoch živočíchov aj vysvetlenie pojmov embryonálny a post-embryonálny
vývin a priamy a nepriamy vývin. S prvou dvojicou pojmov sa stretli alebo stretnú v rámci biológie človeka, s priamym
a nepriamym vývinom pri jednotlivých skupinách hmyzu na príklade zástupcov. Pri téme stavovce možno rozobrať vonkajšie
a vnútorné oplodnenie. Nie je isté, že sa dostanete k týmto pojmom teraz. Záleží na konkrétnej situácii v triede. Ak žiaci
reagovali na otázky rýchlo a nebolo potrebné sa pri jednotlivých pojmoch dlhšie zastaviť, prezentujte im ešte video o vývine
hmyzu a preberte s nimi priamy a nepriamy vývin. Vymedzte embryonálne a post-embryonálne štádium v oboch prípadoch.
V opačnom prípade si nechajte tieto témy na inú vyučovaciu hodinu a rozdajte žiakom pracovný list.
Pozrite video o priamom a nepriamom vývine hmyzu: https://www.youtube.com/watch?v=nuPCu8lHC8I
Miskoncepcie vznikajú najčastejšie tým, že žiaci si neuvedomia, že pri priamom aj nepriamom vývine je embryonálnym
štádiom vývin vo vajíčku, po vyliahnutie. Za embryonálne štádium žiaci niekedy považujú pri nepriamom vývine aj larválne
štádium alebo premenu v kukle.
Na vysvetlenie použite obrázky z učebnice.
Pracovný list
Dvojice žiakov riešia úlohy v pracovnom liste. Na pracovný list vymedzte približne 10 minút. Úlohy však môžete riešiť aj
frontálne na tabuli, tým ušetríte čas, ktorý by ste potrebovali na to, aby každá z dvojíc prezentovala jeden príklad z úlohy 1.
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Príklady žiackych riešení úlohy 1:
Úloha 1:
Uveďte príklady rôznych živočíchov, stavovce aj bezstavovce, ktoré poznáte.
Napíšte, aké zvláštnosti, o ktorých ste počuli, sa dajú v súvislosti s ich rozmnožovaním pozorovať.
Zdôvodnite význam toho, čo ste uviedli pri jednotlivých druhoch.
Uvažujte, ktoré zvláštnosti z vami uvedených predstavuje dvorenie, týka sa vzniku jedincov alebo je spojený s ich vývinom.
Poznačte svoj postreh do tabuľky.

Živočích:

Čím je jeho rozmnožovanie
zvláštne?

Aký má význam tento jav?

D - dvorenie
O - oplodnenie
V - vývin

Holub domáci

Samec sa predvádza
samič ke toč ivým tancom.

Upútať pozornosť,
prejav záujmu
o párenie.

D

Motýľ

Najprv je húsenica, potom
sa zakuklí.

Rozmnož uje sa až
motýľ.

V

Morský koník

Oplodnené vajíč ka nosí
samč ek v brušnej riase do
vyliahnutia.

Samič ka kladie vajíč ka
do riasy samč eka, kde
ich on oplodní

O

Úlohu 2 riešia žiaci samostatne, sledujte ich prácu.
Úloha 2:
Nájdite v učebnici (na internete, napríklad v slovníku cudzích slov) význam pojmov a zapíšte definície a príklad do tabuľky:
Pojem:

Definícia:

Príklad(y) živočíchov:

Hermafrodit
Gonochorizmus
Pohlavná dvojtvarosť
Partenogenéza
Pohlavné rozmnožovanie
Nepohlavné rozmnožovanie
Priamy vývin
Nepriamy vývin
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REFLEXIA (CCA

12 MIN.):

Zámer: Žiaci si majú uvedomiť jedinečnosť každého živočíšneho druhu nielen čo sa týka rozmnožovania a vývinu. Zároveň si
majú uvedomiť, že podstata pohlavného rozmnožovania, ktorá predstavuje spojenie gamét, vznik zygoty a vývinu jedinca, je
jednotná pre všetky mnohobunkové organizmy.
Sledujte so žiakmi videozáznamy podľa vlastného uváženia (nižšie sú tipy na linky, ale môžete nájsť aj iné vhodné snímky)
a diskutujte s nimi o ich obsahu. Vyberte tie, ktoré upresňujú nové pojmy, kde sa vyskytli chyby v porozumení a interpretácii
faktov.
Pri sledovaní osobitostí správania živočíchov na videách majú žiaci možnosť prehodnotiť svoje závery v tabuľke k úlohe 1.
V súvislosti s úlohou 2 si budú všímať najmä pohlavnú dvojtvarosť, ktorá sa v dobe rozmnožovania živočíchov ešte spravidla
zvýrazní.
Sexuálne rozmnožovanie, kde sú viditeľné spermie a vajíčko, spolu so zárodočným vývinom je možné vidieť na príklade
človeka vo videu:
https://www.youtube.com/watch?v=jsFn-_SC2Q8
Rôzne formy dvorenia: predsvadobné tance škorpiónov:
https://www.youtube.com/watch?v=ubdVsoCtwbg
Ruja jeleňov:
https://www.youtube.com/watch?v=lWsouO2zmvA
(Toto video je zaujímavé zozačiatku, ako samec uteká za
samicou a potom minúta 6:45, tam je súboj samcov.
Video je dlhé, nie je potrebné ho pozerať celé).
Predsvadobné prípravy a reprodukcia rybky bojovnice pestrej: https://www.youtube.com/watch?v=_K0sfcUp3ew

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodika bola overená aj on-line.
Odporúčanie z overovania o doplnenie:
Na vyučovacej hodine môžeme založiť jednoduchý experiment s vajíčkom - skúmanie vaječnej škrupiny, ktorý spolu so
žiakmi vyhodnotíme na najbližšej VH. Žiaci stanovujú predpoklad a formulujú hypotézu. Tento experiment využíva aj
medzipredmetové vzťahy s chémiou, ale tu je cieľom dať pozorovanie do súvislosti so spôsobom rozmnožovania – škrupina
ako ochrana vyvíjajúceho sa embrya verzus vývin v maternici.
/ Do fľaše s octom vlož vajce a pozoruj. Sleduj, k akým zmenám škrupiny dochádza. Vajce nechaj vo fľaši 2-3 dni a potom ho
opatrne vyber a dôkladne popozeraj. Vysvetlenie: Vajce za niekoľko minút vypláva na povrch a znovu sa potopí. Na povrchu
vajce začína reakcia medzi uhličitanom vápenatým CaCO3, ktorý tvorí škrupinu a kyselinou octovou CH3COOH (ocot). Vzniká
oxid uhličitý CO2, ktorého bublinky unikajú na povrchu škrupiny a zdvíhajú vajce na hladinu. Na povrchu kvapaliny bublinky
praskajú, vajce sa zasa potápa ku dnu a znovu sa zdvíha. Tento proces pokračuje, kým sa škrupina a nerozpustí. Po dvochtroch dňoch je vajce potiahnuté už len pružnou blanou.
CaCO3 + 2 CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
uhličitan vápenatý + kyselina octová → octan vápenatý + oxid uhličitý + voda /
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Učitelia zaznamenali aj zaujímavé žiacke otázky a postrehy počas diskusie, napríklad:
1.
2.
3.

Nemôžu byť mechanizmy regenerácie končatín u živočíchov viac skúmané a využívané na regeneráciu poškodenej
miechy po úraze?
Medúzovce nemusia byť obojpohlavné ako slimáky. Poznáme aj jednopohlavné medúzy.
Strobilácia medúz nezodpovedá pučaniu nezmara ale napríklad odškrcovaniu proglotidov u pásomnice.

ALTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhované.

468 / 527

TEMATICKÝ CELOK:
GENETIKA/LABORATÓRNE CVIČENIA
Z GENETIKY
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L EN NA KOHO SA TEN VNÚČIK PODOBÁ ?
Tematický celok / Téma
Genetika/
Základy bunkovej dedičnosti/Dedičnosť a pohlavie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/2. alebo 3. ročník gymnázia
ISCED3/1. ročník SOŠ

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Načrtnúť schému dynamickej štruktúry
chromozómov
 Znázorniť prenos genetickej informácie
prostredníctvom chromozómov,
 Rozlíšiť gonozómy X a Y a autozómy v ľudskom
karyotype

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Využívať zjednodušené modely chromozómov
 Narábať s odbornou terminológiou
 Analyzovať dáta
 Tvoriť závery a zovšeobecnenia
 Prezentovať výsledok

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť funkciu chromozómu ako základnej jednotky dedičnosti
 Rozlišovať pojmy chromatínové vlákno, chromatída, chromozóm
 Zostaviť a čítať genealogickú schému
 Znázorniť bunkový cyklus a rozlíšiť a mitotické a meiotické delenie
 Vysvetliť molekulové základy rekombinácie – crossing-overu
 Vysvetliť Mendelovské princípy dedičnosti
 Popísať stavbu metafázového chromozómu
Riešený didaktický problém
Pre hlbšie pochopenie chromozómových základov dedičnosti možno žiakov motivovať otázkou Od ktorého
zo starých rodičov dedí vnuk pohlavné chromozómy? Na pár gonozómov sa zameriame preto, lebo jedinec
mužského pohlavia (XY) dedí chromozóm Y vždy od svojho otca, čím je predstava dedičnosti jednoduchšia
ako v prípade autozómov. Pre teoretické potvrdenie správnosti úvahy slúži príklad dedičnosti farbosleposti.
Gén, ktorého mutácia spôsobuje poruchu rozlišovania červenej a zelenej farby, je lokalizovaný
v chromozóme X. Nové poznatky sú prepojené riešením úloh 3 a 4 so základmi bunkovej dedičnosti.
Psychomotorická činnosť (strihanie, vyfarbovanie, skladanie) núti žiakov premýšľať o princípoch dedičnosti.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
Potvrdzujúce bádanie
Riadené bádanie

Príprava učiteľa a pomôcky
 interaktívna tabuľa
 vytlačená tabuľka úlohy 1 a farebná schéma
úlohy 4 pre všetkých žiakov alebo vytlačené
pracovné listy
 nožnice
 farebné ceruzky (sada 12 ks, žiakov upozorniť
vopred)
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza riešení jednotlivých úloh a diskusia, dialóg vo fáze hodnotenia zameraný na porozumenie.
Autor: RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
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Z ÁKLADY BUNKOVEJ DEDIČNOSTI
Ú VOD
Postup je vhodný pre gymnáziá aj pre stredné odborné školy, kde sa učí biológia ako základ pre odborné predmety.
Téma nadväzuje na metodiku „Čo prezrádza rodostrom?“ o dedičnosti farby očí a o rodokmeni. Ak nenadväzujete na
uvedenú metodiku, žiaci už musia ovládať pojmy, ktoré sú jej obsahom. Z pracovného listu si vytlačte len strany
s úlohami, ktoré chcete, aby žiaci riešili na papieri a nie v digitálnom prostredí.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer: Žiaci si majú uvedomiť odlišnosť páru pohlavných chromozómov (gonozómov) od autozómov.
Aby sa genetický materiál v priebehu bunkového cyklu (mitózy aj meiózy) zreplikoval a rozdelil do dcérskych buniek
rovnomerne, DNA sa hierarchicky usporadúva do štruktúr, ktoré nazývame chromozómy. Zostavenie obrazu
metafázových chromozómov, tzv. karyotypu, približuje predstavu o pravidlách dedičnosti znakov, ktorých gény sú
v týchto štruktúrach usporiadané lineárne. Sústredením sa na pár tzv. pohlavných chromozómov (gonozómov X a Y)
možno tieto pravidlá jednoduchým a hravým spôsobom priblížiť vnímaniu žiakov. Začnite premietnutím
chromozómových sád človeka – muža a ženy. Požiadajte žiakov, aby ich porovnali a našli rozdiel. Samostatne prídu na
odlišnosť v prípade jedného páru chromozómov.
Karyotyp ženy (46, XX)

Karyotyp muža (46, XY)

Obr. 1 Sady chromozómov muža a ženy
Vhodné je nastoliť otázku: Ako by sme mohli dedičnosť pohlavia preskúmať?

S KÚMANIE ( CCA 8 MIN .):
Zámer: Cieľom je objaviť, ako je zabezpečená presná distribúcia genetického materiálu z generácie na generáciu. Žiaci
majú a získať názornú predstavu o dedičnosti chromozómu Y po mužskej línii.
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Vzbudenie záujmu o túto tému dosiahneme zainteresovaním žiakov do bádania, ktorým majú zistiť, od ktorého zo
starých rodičov mohli zdediť svoje pohlavné chromozómy. Nechajte najprv žiakov, aby povedali vlastný návrh. Nakoľko
žiaci už majú poznatky o rodokmeňoch, pravdepodobne navrhnú vytvoriť analogickú schému, akú už zostavovali
v prípade dedičnosti iných znakov.
Výskumná otázka a postup prieskumu:
Od ktorého zo svojich starých rodičov dedí vnuk svoje pohlavné chromozómy?
Čo by mohlo byť potvrdením správnosti tvojej úvahy?
Nechajte, aby niekoľko žiakov povedalo a zdôvodnilo svoje nápady, ale nevyhodnocujte ich.
Poznámka
Úlohu č. 1 uveďte na príklade známej seriálovej rodiny Miazgovcov. Ak seriál nepoznáte, pozrite si pred výučbou témy
jeho 1. diel (stačí od 11. min, 22. sek.): https://www.youtube.com/watch?v=FKfR_pFd2Og
Úloha 1:
Od ktorého zo starých rodičov dedí vnuk svoje pohlavné chromozómy?
Odpoveď na výskumnú otázku získajú žiaci, ak zostroja jednoduchú trojgeneračnú genealogickú schému a vyplnia
tabuľku. Dajte im k dispozícii prvú stranu pracovného listu v tlačenej podobe aby pracovali samostatne. V počítačovej
učebni riešia úlohy individuálne pomocou digitálnych prostriedkov (Word, Skicár a pod.)
Tab. 1 Riešenie úlohy 1 vo forme tabuľky

X
Y
X
Y

Starý otec
z matkinej strany
(XY)

Stará matka
z matkinej strany
(XX)

+

+

Starý otec
z otcovej strany
(XY)

Stará matka
z otcovej strany
(XX)

+
Matka (XX)
+

Otec (XY)
+
Vnuk (XY)

X chromozóm môže pochádzať nielen od starej matky z matkinej strany, ale aj starého otca z matkinej strany.
Žiaci si nakreslia jednoduchú trojgeneračnú rodokmeňovú schému, v ktorej ako probanda (osobu, kvôli ktorej sa
rodokmeň zhotovuje, označuje sa šípkou), uvedú seba, pokiaľ sú v postavení „vnuka“; dievčatá označia svojho
súrodenca. Ak brata nemajú, nech do rodokmeňa doplnia fiktívneho súrodenca mužského pohlavia. Na základe
analýzy rodokmeňa žiaci vyplnia jednoduchú tabuľku v pracovnom liste, vystrihnú ju a odovzdajú.
Pre rady lavíc je vhodné menovať asistenta, ktorý urýchli odovzdanie tabuliek tým, že odstrihne, resp. pozbiera
oddelené tabuľky s odpoveďami žiakov a odovzdá ich učiteľovi. K vyhodnoteniu jednotlivých riešení sa vráťte neskôr,
napríklad vo fáze hodnotenia, alebo si ich prezrite počas samostatnej práce žiakov. Žiaci by mali riešením úlohy
potvrdiť/zopakovať, že mužské pohlavie – chromozóm Y – sa dedí len od mužských predkov, chromozóm X môžu
dediť z otcovej strany len dievčatá .
Po vyriešení prvej úlohy v tlačenom pracovnom liste vyzvaný žiak načrtne rodokmeňovú schému na interaktívnu
tabuľu a oboznámi svojich spolužiakov s výsledkami svojho uvažovania.
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V YSVETLENIE ( CCA 20 MIN .):
Z Á M E R : Prostredníctvom vizualizácie chromozómov porozumieť obsahu pojmov karyotyp, gonozómy a autozómy.
Otázka 1:
Ako je možné pozorovať chromozómy?
So žiakmi zopakujte, že nositeľkou genetickej informácie, teda akéhosi kľúča, podľa ktorého prebiehajú v bunkách
a celých organizmoch všetky životné funkcie, je DNA. Premietnite hierarchické usporiadanie DNA od chromatínového
vlákna až po metafázové chromozómy.

Štruktúra chromozómu – úrovne organizácie chromatínu
DNA dvojzávitnica (2 nm)

Nukleozómový reťazec (11 nm)

Solenoidová štruktúra – „korálky na niti“
(1 závit = 6 nukleozómov; 30 nm)
30 nm vlákno sa viaže k proteínovému lešeniu
a tvorí slučky, tzv. domény (300 nm)
Základom chromatídy je 700 nm vlákno
Najvyšší stupeň kondenzácie je metafázový chromozóm
(až 10 tis. krát zmenšená dĺžka DNA molekuly; 1400 nm)

Obr. 2 Úrovne organizácie chromatínu
Vysvetlite význam pozorovania chromozómov v metafáze bunkového cyklu vo vzťahu k dedičnosti znakov a vlastností,
ktorých gény sú lineárne usporiadané v týchto štruktúrach. V karyotype, teda obraze zostavenom z metafázových
chromozómov, je možné identifikovať všetky chromozómy – autozómy aj gonozómy (X a Y).
Dôležitou vlastnosťou genetického materiálu je jeho schopnosť replikovať sa a prenášať do nasledujúcich generácií.
DNA sa v priebehu bunkového cyklu špiralizuje a tým aj kondenzuje, pričom najvyšší stupeň kondenzácie predstavuje
chromatín v metafáze mitotického alebo meiotického delenia. Chromozómy sú teda dynamické štruktúry a
najčastejšie sa vyšetrujú v priebehu mitózy (metafázy), kedy sú maximálne kondenzované do štruktúr, ktoré sú
pozorovateľné svetelným mikroskopom (tzv. metafázové chromozómy).
Obraz usporiadaných metafázových chromozómov bunky sa nazýva karyotyp. Fyziologický karyotyp somatickej bunky
človeka pozostáva zo 46 chromozómov, z ktorých 22 párov je homologických – tzv. autozómy a 1 pár je tvorený
pohlavnými chromozómami, tzv. gonozómami (X a Y). Žena má karyotyp 46,XX; muž 46,XY. Chromozómy sú
v karyotype zoradené podľa veľkosti od najväčšieho po najmenší a jednotlivé páry sú číslované.
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Žiakov zaujíma:
Prečo majú chromozómy na obrázku (fotografii) viditeľné prúžky?
Špeciálne farbenie (tzv. prúžkovanie, angl. „banding“) podstatne zlepšuje rozlišovaciu schopnosť zviditeľnením
lineárnej diferenciácie chromozómov prostredníctvom tmavšie sfarbených priečnych prúžkov.
Metafázové chromozómy

Karyotyp

Obr. 3 Karyotyp človeka

R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Porozumieť dedičnosti znakov viazaných na pohlavie na príkladoch.
Daltonizmus je príkladom tzv. recesívnej dedičnosti viazanej na X, pri ktorej platí, že na fenotypový prejav sú v prípade
žien potrebné 2 recesívne alely d (genotyp XdXd), pričom muži sú tzv. hemizygoti, ktorým stačí jedna recesívna alela d
(genotyp XdY).
Zadajte žiakom úlohu 2 z pracovného listu. V pracovnom liste majú žiaci pomocou symbolov používaných pre
zostavovanie genealogických schém s vyznačením genotypov samostatne znázorniť opísanú situáciu a pokúsiť sa
definovať aspoň 1 pravidlo, ktorým sa riadi dedičnosť viazaná na chromozóm X.
Úloha 2:
Potvrdením správnosti úvahy z úlohy 1 by mohlo byť pozorovanie dedičnosti niektorého zo znakov, ktorých gény sa
nachádzajú v chromozóme X.
Príkladom môže byť gén, ktorého mutácia spôsobuje červeno-zelenú farbosleposť, tzv. daltonizmus.
Aladárova matka Paula zo známeho animovaného seriálu Miazgovci často spomína Pištu Hufnágela, ktorého vraj mala
pri výbere svojho životného partnera uprednostniť pred jej seriálovým manželom Gejzom Miazgom. Predstav si fiktívnu
situáciu: Aladár zistil, že si niekedy mýli červenú a zelenú farbu. Dozvedel sa, že spomínaný pán Hufnágel je farboslepý.
Je to dôkaz, že Hufnágel je Aladárov otec?
Načrtnite rodokmeňovú schému.
Zapíšte genotypy Aladárovej rodiny a Hufnágela ako potenciálneho otca. Vysvetlite situáciu.
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Žiaci môžu postrehnúť, že napr. syn zdedí recesívny X-viazaný znak od matky, ktorá má inak normálny, teda
štandardný fenotyp; hovoríme, že je prenášačkou farbosleposti.
V pracovnom liste žiaci pomocou symbolov používaných pre zostavovanie genealogických schém s vyznačením
genotypov samostatne znázornia opísanú situáciu a pokúsia sa definovať aspoň 1 pravidlo, ktorým sa riadi dedičnosť
viazaná na chromozóm X. Zistia, že Hufnágelovo otcovstvo nie je isté.
Rodokmeň možno ľahko vytvoriť pomocou počítačovej aplikácie. Napríklad:
https://pedigree.progenygenetics.com/
https://www.genopro.com/family-tree-software/
Po vyriešení druhej úlohy v pracovnom liste má vyzvaný žiak analyzovať zadanie a prezentovať výsledok svojej úvahy.
Môže prípadne navrhnúť aj iný prístup, ktorý by bol vhodný pre modelovanie tejto úlohy. Ak sa to stane, oceňte to.
Segregácia páru pohlavných chromozómov X a Y človeka podlieha rovnakým pravidlám, aké platia aj pre páry
ostatných chromozómov, tzv. autozómov, ktorých máme vo svojej genetickej výbave 22 párov. Vzhľadom na to, že
v genotype žien sú 2 chromozómy X a muži majú iba jeden X, aj dedičnosť znakov, ktorých gény sú lokalizované v X
chromozóme, má svoje špecifiká.
Prejdite v pracovnom liste k úlohe č. 3.
Riešenie tejto úlohy dáva odpoveď na otázku „Len na koho sa ten vnúčik podobá?“
Ako si vytvoriť správnu predstavu o dedičnosti autozómov?
Úloha 3:
Len a koho sa ten vnúčik podobá?
Z obrazu 46 ľudských chromozómov (tzv. karyotypu z úlohy 1) vidíme, že chromozómy sú v pároch. Hovoríme
o pároch homologických chromozómov. V každom páre pochádza vždy jeden chromozóm od matky a jeden od otca.
Náčrt znázorňuje dvojicu homologických chromozómov, konkrétne autozómový pár č. 3 a rodokmeň
„vnúčika“ Miazgovcov.
Poznámka:
Kombinácia tmavšej a svetlejšej farby v aladárovom chromozóme od matky je výsledkom výmeny homologických častí
chromozómov, tzv. crossing-overu, ku ktorému dochádza počas meiotického delenia pri tvorbe gamét. Uvažujme, že
v každej meióze pripadá 1 CO na každé z oboch ramien chromozómov.
Farebne odlíš chromozómy jeho starých rodičov a rodičov. Aký je maximálny počet farieb, z ktorých môže byť
zložený vnúčikov chromozómový pár č. 3.?

Ak považujete za potrebné, so žiakmi zopakujte:
CO je mechanizmus, ktorým sa v priebehu gametogenézy vytvárajú nové kombinácie alel. Každý potomok dedí 1
z každého chromozómového páru od matky aj od otca; zdedené chromozómy sú však vzhľadom na CO odlišné od
chromozómov rodičov – obsahujú totiž nové, jedinečné kombinácie alel.
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Poznámka:
Pri riešení tejto úlohy je dôležité žiakom pripomenúť, že v rámci každého páru homologických chromozómov dochádza
počas meiotického delenia (tvorby gamét) ku vzájomnej výmene navzájom zodpovedajúcich si častí chromozómov, tzv.
crossing-overu (CO), ktorého výsledkom sú nové kombinácie alel v chromozómoch, ktoré vstupujú do gamét. Uvažujme,
že v každej meióze pripadá 1 CO na každé z oboch ramien chromozómov.
K výsledku maximálne 8 farieb môžu žiaci dospieť logickou úvahou. Farebné označenie a modelovanie pomáha
porozumeniu, ako sa znaky kombinujú a prenášajú do ďalších generácií.
Úloha sa dá riešiť aj pomocou 3D modelu, napr. z rôznofarebných dielikov stavebnice, z ktorých sa dajú ľahko zostrojiť
rôznofarebné modely chromozómov. Úloha má smerovať k uvedomeniu, že každý dielik predstavuje úsek DNA,
v ktorom sa nachádzajú lineárne usporiadané lokusy, teda gény.
Druhá možnosť je riešiť úlohu spoločne na interaktívnej tabuli, žiaci na základe diskusie prichádzajú postupne
vyfarbovať chromozómy farebnými perami.

Obr. 4 Riešenie úlohy 3
Žiaci, ktorí vyriešili úlohu v stanovenom čase, môžu pokračovať riešením štvrtej úlohy. Ostatní ju riešia doma
a pracovný list odovzdajú na začiatku nasledujúcej hodiny na kontrolu.
Na vyriešenie tejto úlohy žiakov usmernite, aby farebné schémy priradili ku konkrétnemu členovi rodiny v rodokmeni.
Zdôraznite, že tieto schémy nie sú vyobrazením jedného chromozómu, ale znázorňujú genetický materiál celého
autozómového páru č. 7, v ktorom predpokladáme hľadaný gén.
Farebné kombinácie prúžkov vystihujú príbuzenskú vzdialenosť – rovnakou farbou sú označené prúžky, ktorých pôvod
je možné vystopovať cez jednotlivé generácie.
Žiaci by si mali všimnúť podľa počtu prúžkov určitej farby, že každý potomok dedí od každého z rodičov polovicu
genetického materiálu. Ak má dieťa rovnaký fenotyp ako rodič, napr. nadbytočný prst, zdedilo alelu génu, ktorý
zodpovedá príslušnému prúžku. Keď prúžky predstavujúce gény žiaci očíslovali (začať zhora), vedia určiť, ktoré číslo
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a aká farba prúžku predstavuje hľadaný gén. Jeho alelu zdedili všetci, u ktorých sa anomália prejavila. Pre ľahšie
porovnávanie farebných schém môžu vyradiť ľudí bez anomálie šiestich prstov.
Analýzou známych schém rodičov a potomkov dedukujú žiaci vzájomné pomery génov (pomery farebných prúžkov
Ota, Otílie a Otmara).
Úloha 4
V rodine pani Otílie (probandka je označená červenou šípkou) sa už niekoľko generácií objavuje polydaktília, čo sa
prejavuje nadpočetným prstom alebo palcom na rukách alebo nohách.
Existuje veľa génov, ktorých mutácie spôsobujú túto dedičnú anomáliu. Jeden z nich bol identifikovaný
v autozómovom páre č. 7. V rodokmeni sú členovia rodiny s anomáliou označení čiernou farbou.
V ktorom lokuse, teda farebnom prúžku sa nachádza hľadaný gén? (Prúžky číslujte zhora nadol.)

č. 24

Obr. 5 Riešenie úlohy 4
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Tab. 3 Riešenie úlohy „Akej farby by boli dieliky vo farebných schémach zodpovedajúcich Otovi, Oldriške a Otmarovi?“

Poznámka
Ak zvolíte číslovanie dielikov zhora nadol, mali by ste identifikovať prúžok č. 24 červenej farby, ktoré majú všetci
postihnutí členovia rodiny spoločný. Je to úsek DNA, ktorý zdedili od Maximiliána postihnutého polydaktíliou. V tomto
úseku predpokladáme dominantú alelu (mutáciu) génu zodpovednú za túto anomáliu. Naopak, zdraví jedinci, ktorí sú
potomkami Maximiliána (napr. Roland), majú v tomto mieste prúžky inej farby, čo znamená, že v ich genotype
dominantá alela tohto génu (mutácia) prítomná nie je.

H ODNOTENIE ( CCA 10 MIN .):
Z Á M E R : Diagnostikovať splnenie kognitívnych cieľov a odhaliť prípadné miskoncepcie.
Hodnotenie uskutočnite formou dialógu, kde žiaci prezentujú svoje porozumenie s využitím premietnutých riešení
úloh. Žiaci porovnávajú prezentované riešenie so svojím riešením. Riešenia štvrtej úlohy vyhodnoťte až na začiatku
nasledujúcej hodiny.
Veďte so žiakmi dialóg, ktorý zahŕňa aj nasledujúce otázky. Sústreďte sa na výskyt prípadných miskoncepcií, skúste ich
odstrániť pomocou moderovanej diskusie, namiesto toho, aby ste žiaka hneď opravili (nech vysvetlia iní žiaci, v čom
spočíva omyl spolužiaka).
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ako je zabezpečená presná distribúcia genetického materiálu z generácie na generáciu?
Aké pravidlá platia pre dedičnosť pohlavných chromozómov v porovnaní s autozómami?
Čo vieš o karyotype človeka?
Aký význam má tzv. prúžkovanie chromozómov?
Koľko genetického materiálu máme zhodného so svojimi rodičmi, starými rodičmi a koľko so svojimi súrodencami?
Aký je rozdiel v dedičnosti farbosleposti a polydaktílie?

Ako by mali byť zodpovedané otázky (v rozhovore žiak učiteľ), ak bol splnený kognitívny cieľ:
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Chromozómy sa vyskytujú v pároch, hovoríme, že sú navzájom homologické. Obsahujú rovnaké lokusy, teda gény.
Každý z génov v danom lokuse však môže mať inú konkrétnu formu, teda alelu. Jeden
z chromozómového páru dedíme od otca, jeden od matky.
Karyotyp je označenie pre metafázové chromozómy bunky usporiadané od najväčšieho po najmenší. Karyotyp
somatickej bunky človeka pozostáva zo 46 chromozómov, z ktorých 22 párov je homologických – tzv. autozómy a 1 pár
je tvorený pohlavnými chromozómami, tzv. gonozómami (X a Y). Žena má karyotyp 46,XX; muž 46,XY.
Prúžkovanie chromozómov je základnou cytogenetickou metódou používanou na vizualizáciu metafázových
chromozómov. Každý pár homologických chromozómov má jedinečnú sadu prúžkov, ktorá je analogická k čiarovému
kódu. Chromozómy v rámci páru sa zhodujú vo vzore prúžkov; naopak, jednotlivé páry možno odlíšiť. Vzor prúžkov
umožňuje identifikáciu jednotlivých chromozómov a teda aj zostavenie karyotypu. V rámci metafázového
chromozómu rozlišujeme krátke (p) a dlhé (q) rameno, ktoré sa spájajú v časti zvanej centroméra.
S rodičmi a so súrodencami máme 50 % spoločných génov, so starými rodičmi iba 25 %.
Na rozdiel od daltonizmu, ktorý sa dedí recesívne, polydaktília sa dedí ako dominantný znak. Aby sa dominantne
dedičný znak fenotypovo prejavil, v genotype jedinca stačí už jedna alela.
Poznámka:
Pracovné listy s vyriešenými úlohami žiaci odovzdajú (ak potrebujú viac času na úlohu č. 4 alebo riešia aj úlohu č. 5)
na začiatku nasledujúcej hodiny. Úspešnosť a najčastejšie chyby spoločne so žiakmi analyzujte a pracovné listy im
vráťte. Je to ich študijný materiál a nachádza sa v nich aj zadanie domácej úlohy. Ak ste pracovali spoločne na
interaktívnej tabuli, vyzvaní žiaci nech urobia zovšeobecňujúci záver, ktorý odovzdá každý individuálne. Ak ste
pracovali v počítačovej učebni a PL vypracovali v elektronickej forme, odovzdajú súbor spôsobom, aký určíte.
Ak chcete, postavy v úlohách 1. až 3. z kresleného filmu Miazgovci môžete zameniť za iné trojgeneračné rodiny
známe z novších príbehov.
Na domácu úlohu je pripravené jedno zadanie v podobe dobrovoľnej úlohy 5 pre technicky tvorivých žiakov alebo pre
tých, ktorí chcú otestovať svoje porozumenie. Návrh a realizáciu vhodného modelu na demonštráciu chromozómovej
dedičnosti vyžaduje čas. Výsledok budú žiaci prezentovať na hodine, ktorú určí učiteľ. So zreteľom vyššiu časovú
náročnosť sa hodí na prezentáciu modelu hodina opakovania tematického celku. Vyriešenie tejto úlohy môže učiteľ
osobitne hodnotiť a vziať do úvahy aj pri klasifikácii.
Úloha 5:
Navrhni a zrealizuj 3D model chromozómov (rôznofarebné dieliky stavebnice, farebné kocky, koráliky atď.), pomocou
ktorého by bolo možné riešiť úlohu č. 3.
Ak Ťa téma zaujala, môžeš tento model aplikovať aj na úlohu č. 4. Pre zjednodušenie sa zameraj iba na určitú vetvu
rodokmeňa, v ktorej pre vybraných členov (vyber si max. 5) vymodeluješ oba chromozómy páru č. 7. Vytvoríš tak reálny
model dedičnosti chromozómov. Nezabudni na crossing-over, ktorým vytvoríš nové farebné kombinácie chromozómov
potomkov. Hľadaný lokus vyznač jedinečnou, výraznou farbou.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Ak žiaci neovládali požadované vstupné vedomosti alebo metodika nenadväzovala na metodiku „Čo prezrádza
rodostrom“, vyžadovala viac času. V opačnom prípade jedna vyučovacia hodina bola adekvátna.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
Thompson, H. S. Johann Friedrich Horner (1831-1886). Am. J. Ophthal. 102: 792-795, 1986.
Bruňáková, K. Príklady z genetiky človeka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007.
University of Utah’s Learn Genetics site. Teacher guide: Finding a gene on a chromosome map, 2005, dostupné z
http://teach.genetics.utah.edu/content/genscience/findagene.pdf
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P OMÔCKA PRE UČITEĽA :
Doplňujúce informácie:
Gén, ktorého mutácie spôsobujú poruchu vnímania farieb, tzv. farbosleposť, je jednou z prvých DNA sekvencií
cicavcov, ktoré sa podarilo zmapovať, teda lokalizovať v konkrétnom chromozóme. Charakteristický spôsob dedičnosti
farbosleposti typický pre recesívne dedičné znaky, ktorých gény sú viazané na chromozóm X, si pravdepodobne ako
prvý všimol švajčiarsky oftalmológ Hornes v druhej polovici 19. storočia (Thompson, 1996). Pre ľudské oko je typické
trichromatické vnímanie farieb, ktoré je realizované 3 druhmi špecializovaných buniek očnej sietnice, tzv. čapíkov.
Jednotlivé druhy čapíkov sa odlišujú prítomnosťou fotopigmentov, ktoré sa líši maximálnou absorpciou v oblasti
modrej (440-450 nm), zelenej (535-555 nm) a červenej (570-590 nm). Z fyzikálneho hľadiska farba neexistuje, ide len o
zrakový vnem podmienený vlnovou dĺžkou svetla. Podráždenie jedného druhu čapíkov vyvoláva vnem základnej farby.
Farebné odtiene sú výsledkom podráždenia dvoch alebo všetkých troch typov čapíkov. Ak čapíky nie sú podráždené,
vnímame čiernu farbu. Každý fotopigment obsahuje aj proteínovú časť – opsín. Porucha vnímania zelenej farby,
deuteranopia (daltonizmus), je zapríčinená poruchou opsínu, ktorý je súčasťou fotopigmentu absorbujúceho v zelenej
časti spektra; ak je nefunkčný alebo chýba opsín pohlcujúci v červenej oblasti spektra, hovoríme o protanopii; obe
tieto poruchy sú podmienené mutáciou v géne pre opsín nachádzajúcom sa v chromozóme X.
Základné charakteristiky recesívnej dedičnosti viazanej na chromozóm X:
- postihnutí sú väčšinou muži (tzv. hemizygoti; nakoľko muži majú iba 1 chromozóm X, na fenotypový prejav
stačí prítomnosť už jednej recesívnej mutácie v genotype);
- zdravá matka, ktorá je tzv. prenášačkou X-viazaného je heterozygotná; prenáša patologický gén na polovicu
synov a polovicu dcér (rovnako prenášačiek);
- postihnutý otec (hemizygot) prenáša patologický gén len na dcéry - prenášačky;
- prenos X-viazaného recesívneho znaku alebo ochorenia z otca na syna nie je možný.
Okrem týchto typov farbosleposti existuje aj zriedkavá porucha opsínov absorbujúcich v modrej časti spektra
zapríčinená mutáciou v géne pre opsín lokalizovanom v chromozómovom páre č. 7, teda v autozóme. V porovnaní s Xviazanými génmi platia pre dedičnosť autozómových znakov iné pravidlá.
Polydaktília je príkladom autozómovo dedičnej poruchy, pre ktorú je typická prítomnosť nadbytočného prsta alebo
palca (alebo niekoľkých) na rukách alebo nohách postihnutých jedincov. Aj keď ide o geneticky heterogénny fenotyp
(https://www.omim.org/entry/603596), spôsob dedičnosti zodpovedá vo väčšine prípadov autozómovo
dominantnému typu.
Pre tento druh dedičnosti sú typické nasledovné pravidlá:
- fenotyp sa prejavuje už pri heterozygotnom genotype;
- ak jeden z rodičov je heterozygot, riziko postihnutia detí je 50%; ak sú postihnutí obidvaja rodičia
(heterozygoti), riziko postihnutia detí je 75%;
- muži aj ženy sú postihnutí rovnako často;
- prenos znaku z otca na syna je možný.
Podobným spôsobom sa dedí napr. familiárna hypercholesterolémia, porucha zubnej skloviny (dentinogenesis
imperfecta), porucha spojivového tkaniva – fibrilínu (tzv. Marfanov syndróm) alebo kolagénu (osteogenesis
imperfecta).
Literatúra
Thompson, H. S. Johann Friedrich Horner (1831-1886). Am. J. Ophthal. 102: 792-795, 1986.
Bruňáková, K. Príklady z genetiky človeka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007.
University of Utah’s Learn Genetics site. Teacher guide: Finding a gene on a chromosome map, 2005, dostupné z
http://teach.genetics.utah.edu/content/genscience/findagene.pdf
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D ÁTE SI RUŽIČKOVÝ KEL ?
Tematický celok / Téma
Genetika
Mendelove pravidlá dedičnosti

ALEBO

?

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/2. – 3. gymnázium
ISCED3/1. roč. SOŠ poľnohospodárskych smerov
a 4. roč. odbor biotechnológia a farmakológia

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Porozprávať históriu objavu základných princípov,
 Abstrahovať znak
dedičnosti J. G. Mendelom.
 Zaznamenávať údaje
 Vysvetliť pojmy homozygot a heterozygot, lokus,
 Transformovať výsledky do štandardných
dominantná a recesívna alela.
foriem (hybridizačné tabuľky)
 Opísať prejav kodominancie na príklade.
 Zdieľať a prezentovať výsledok
 Zhotoviť genetický zápis/kombinačný štvorec
 Diskutovať a argumentovať
monohybridného a dihybridného kríženia.
 Identifikovať štiepne pomery.
 Zistiť frekvenciu konkrétneho znaku v triede.
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Definovať gén
 Porovnať význam pojmov genotyp a fenotyp
 Opísať stavbu chromozómu
 Definovať pojmy haploidná a diploidná bunka
 Definovať pojem gaméta
 Znázorniť distribúciu chromozómov v priebehu meiózy
Riešený didaktický problém
Motivačná úloha vychádza z konkrétnej skúsenosti žiakov. Niektorým ľuďom nechutí ružičkový kel, vnímajú
ho ako horký, iní ho obľubujú. Vnímanie chuti tejto zeleniny závisí od účinku génu pre vnímanie horkej
chuti. Krátky prieskum a vlastná skúsenosť môže vzbudiť záujem žiakov o porozumenie mechanizmu
fungovania dedičnosti s prítomnosťou recesívnej a dominantnej alely lokusu a ochotnejšie budú zostavovať
kombinačné štvorce. Ľahšie pochopia význam pojmov lokus, alela, recesivita, dominancia a kodominancia
ak už poznajú stavbu chromozómu a vedia, že v bunkách sú dve sady chromozómov a predstavia si
lokalizáciu alely toho istého génu na chromozómovom páre. Názorná predstava meiózy podporí
porozumenie pojmov haploidný a gaméta. Vytvorí sa predstava o prepojení alely s gamétou a žiaci si
uvedomia, že veľké a malé písmená sú iba symbolmi alelových párov rôznej sily. Nie všetky znaky sa však
dedia podľa Mendelových pravidiel. Príklad vnímania horkej chuti (rôzne horké molekuly, výskyt raritných
foriem génu) naznačí odlišnosť. Ďalším príkladom sú merateľné znaky ako výška človeka, čo sa učia neskôr.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 potvrdzujúce bádanie
 analýza a syntéza ako podklad pre argumentáciu

Príprava učiteľa a pomôcky
 ružičkový kel - vopred uvarený a rozrezaný na
štvrtinky (pre každého žiaka), špáradlá
 pracovný list a minútový lístok
Nutnosť digitálnych nástrojov.
Bez použitia digitálnych nástrojov.
Je možné odučiť s aj bez digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach, minútový lístok.
Autor: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
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M ENDELOVE PRAVIDLÁ DEDIČNOSTI
Ú VOD
Postup je vhodný pre gymnáziá aj pre stredné odborné školy, kde sa učí biológia ako základ pre odborné predmety.
Súčasťou materiálu je pracovný list. Táto hodina je úvodná. Odporúčame, aby nasledovala ďalšia, kde žiaci budú riešiť
rôzne príklady na dôkladnejšie precvičenie Mendelových pravidiel.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 2 MIN .):
Zámer:
Upriamiť pozornosť žiakov na fakt, že ľudia sú rozdielni nielen výzorom, ale napríklad aj tým, ako vnímajú chute.
Začnite uvedením problému pre potvrdzujúce bádanie.
Ružičkový kel je zelenina, ktorá sa neteší všeobecnej obľube. Niektorí ľudia ho majú radi, iní ho síce zjedia, ale
nevyhľadávajú, ďalší celkom odmietajú jedlá, v ktorých sa nachádza.
Vymenujte pre každý rad lavíc asistenta, ktorý ponúkne spolužiakom sediacim v danom rade vopred pripravenú vzorku
na ochutnanie.

Obr. č.1 Ružičkový kel je zdravá zelenina. Ale chutí nám?
Výskumná otázka a postup prieskumu:
Chutí vám ružičkový kel alebo patríte medzi tých, ktorí ho nemôžu ani vidieť?
Ako vnímate chuť tejto zeleniny?
Na podnose sú kúsky ružičiek a špáradlá. Ochutnajte vzorku a zapamätajte si jeho chuť.
Cieľom je zistiť, aký je v triede pomer tých, ktorí vnímajú chuť ako horkú k tým, ktorí je ako horkú nevnímajú.
Vnímanie horkej chuti je dedičné. Podrobnejšiu informáciu nájdete v doplňujúcom materiáli pre učiteľa.

S KÚMANIE ( CCA 3 MIN .):
Zámer:
Zhromaždiť údaje z triedy o vnímaní chuti kelových ružičiek.
Žiaci realizujú prieskum vnímania horkej chuti kelu. Ak máte možnosť, použite interaktívne hlasovanie, ale stačí aj
hlasovanie zdvihnutím ruky postupne za jednu z vnímaných chutí: horká, neutrálna, sladká. Výsledok je ihneď
k dispozícii. Iná možnosť je, že asistenti hneď zaznamenajú na lístok u každého spolužiaka vnímanú chuť čiarkou
v kolónkach „horká“, „neutrálna“, „sladká“. Spočítajú ich a oznámia výsledok.
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Dodajte iba toľko, že vnímanie horkej chuti je geneticky podmienené a že sa k tomuto výsledku neskôr ešte vrátime.
Najprv sa pozrime, podľa akých pravidiel dedičnosť znakov väčšinou riadi.

V YSVETLENIE ( CCA 18 MIN .):
Zámer:
Žiaci majú pomocou novozavedených dvojíc pojmov (alela – lokus, dominancia – recesivita, homozygot – heterozygot)
pochopiť prvé a druhé Mendelove pravidlo a vedieť ich aplikovať na príklade tvaru semena hrachu.
Uistite sa, že žiaci si spomínajú na význam pojmov genotyp (genetický základ znaku) a fenotyp (prejav znaku). Ak nie,
stručne im to zopakujte. Porozprávajte žiakom históriu objavu základných princípov dedičnosti J. G. Mendelom.
Objavil ich pri krížení a sledovaní dedičných znakov hrachu, sú nimi farba kvetu a farba a tvar semien.

Obr. č. 2 J. G. Mendel
Vysvetlite: Mendel zistil, že nositeľom rozličnej formy znaku sú alely. Organizmus má pre daný znak dve alely,
v bunkách sa nachádza každá v jednom chromozóme chromozómového páru. Vtedy ešte nebolo nič známe o DNA,
ani o chromozómoch. Boli objavené až neskôr. Pár alel spolu predstavuje gén. Úsek molekuly DNA, kde je kódovaný
gén sa nazýva lokus. Alela môže byť dominantná: aby sa prejavila vo forme znaku, stačí v páre prítomnosť jednej
takejto alely. Recesívne alely sa prejavia vo fenotype len ak sú obe alely páru recesívne.
Neúplnú dominanciu (kodominanciu) žiaci pochopia najlepšie, keď im poviete, že existujú znaky, pre ktoré obidve
formy alely sú rovnako silné. Prakticky v tomto prípade ani nemá zmysel hovoriť o dominancii a recesivite.
Heterozygot sa fenotypovo prejaví ako zmes obidvoch foriem: kríženec (hybrid) červeno kvitnúceho homozygota
a bielo kvitnúceho homozygota bude mať v tomto prípade ružové kvety.
Na schéme kombinácie alel vysvetlite žiakom pojem homozygot a heterozygot a význam veľkých a malých písmen pre
dominanciu a recesivitu. Obdobnú schému nájdu žiaci v učebnici. Zaveďte pojem kombinačný štvorec. Pri
monohybridnom krížením sa sleduje iba jeden znak.

Obr. č. 3 Genotypy farby kvetu hrachu – kombinačný štvorec
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Zaveďte pojem štiepny pomer na príklade kombinačného štvorca farby kvetov. Štiepny pomer fenotypu pri
kodominancii je rovnaký ako štiepny pomer genotypu. V závere úloh majú žiaci vyjadrovať vlastnými slovami podstatu
Mendelových pravidiel na základe interpretácie zápisu v kombinačných štvorcoch. Po vypočutí 2 - 3 žiackych vlastných
formulácií nech nájdu príslušné pravidlo v učebnici.
Ďalej žiaci pracujú s pracovným listom.
Poznámka:
Ak je k dispozícii interaktívna tabuľa, môžu riešiť úlohy frontálne. Žiaci majú samostatne odvodiť štiepne pomery
pomocou vyplnených kombinačných štvorcov. V pracovnom liste sa nachádza vysvetlenie symboliky vo forme legendy,
preto význam značiek P, F1, F2 a G nemusíte vysvetľovať. Pri riešení úloh žiaci podvedome rozmýšľajú, či pravidlo platí
aj pre vnímanie horkej chuti ružičkového kelu. Úlohy 1 – 3 žiaci riešia samostatne. Úlohu 4 nemusia všetci zvládnuť
sami, vypočujú si vysvetlenie riešenia alebo riešia na tabuli. Úloha 5 je určená iba žiakom s hlbším záujmom o tému.
V METODIKE UVÁDZAME AJ RIEŠENIA ÚLOH, POUŽITE PRACOVNÝ LIST V PRÍLOHE.
Po vyriešení prvej úlohy v PL má vyzvaný žiak analyzovať fenotyp a genotyp potomkov po krížení na základe
vypracovaného kombinačného štvorca. Spoločne odvoďte pravidlo uniformity a reciprocity. Je jedno, ktorý rodič je
dominantným/recesívnym homozygotom , preto zatiaľ nevyznačujte pohlavie.
Úloha 1:
Hladké semeno hrachu je dominantné, vráskavé semeno recesívne.
V kombinačnom štvorci monohybridného kríženia homozygota s hladkým semenom (AA) s homozygotom s recesívnym
vráskavým semenom (aa) doplň možné genotypy a slovne zodpovedajúci fenotyp potomkov.

P:

AA x aa

Aké semená vytvorí prvá generácia potomkov tohto kríženia?
Aký budú mať genotyp?
Poznámka:
Dominantná alela sa označuje veľkým písmenom.
Recesívna alela sa označuje malým písmenom.
P – rodičovská (parentálna) generácia G – gamety rodičov
F – potomkovia = filiálna generácia, F1 – prvá generácia potomkov, F 2 – druhá generácia potomkov
F1

Slovne zapíš záver:

P (G)

A

A

a

Aa

Aa

Fenotyp
semena

hladký

hladký

a

Aa

Aa

Fenotyp
semena

hladký

hladký

Napríklad:

Potomkovia majú rovnaký genotyp aj fenotyp.
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Úloha 2:
V kombinačnom štvorci monohybridného kríženia dvoch heterozygotov (Aa) doplň možné genotypy a zodpovedajúci
fenotyp potomkov.
P:

Aa x Aa (A= alela pre hladké semeno, a= alela pre vráskavé semeno)

Genotyp rodičov zodpovedá genotypu prvej filiálnej generácie F1 .
Aké semená vytvoria potomkovia tohto kríženia?
Aký bude genotyp a fenotyp tejto generácie F 2?
V akom pomere sa v tejto generácii rozložia možné kombinácie genotypu?
V akom pomere budú zastúpené rastliny s vráskavým a hladkým semenom?
Pamätaj si:
P – rodičovská (parentálna) generácia. G – gamety rodičov
F – potomkovia = filiálna generácia, F1 – prvá generácia potomkov, F 2 – druhá generácia potomkov
F2
P (G)

A

a

A

AA

Aa

Fenotyp
semena

hladký

hladký

a

Aa

aa

Fenotyp
semena

hladký

vráskavý

Štiepny pomer genotypu: 1:2:1
Štiepny pomer fenotypu: 3:1

Slovne zapíš záver:

Napríklad:

V druhej generácii sú genotyp a fenotyp rozdielne.

Aj po vyriešení druhej úlohy v PL má vyzvaný žiak analyzovať fenotyp a genotyp potomkov po krížení na základe
vypracovaného kombinačného štvorca.
Spoločne odvoďte pravidlo štiepenia generácie F 2 .

R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer:
Rozšíriť Mendelove pravidlo na dva súčasne sledované znaky. Vyvolať otázku, ako sa dá zistiť genotyp v prípade
rovnakého fenotypu pri úplnej dominancii a zodpovedať ju pomocou riešenia kombinačných štvorcov.
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V pracovnom liste nech žiaci vypracujú úlohu 3 schému dihybridného kríženia.
Úloha 3:
V kombinačnom štvorci dihybridného kríženia dvoch heterozygotov so žltým hladkým semenom (AaBb) doplň možné
genotypy a zodpovedajúci fenotyp potomkov.
Dominatná je žltá(B), recesívna je zelená (b) farba semien hrachu.
P:

AaBb x AaBb

Genotyp rodičov zodpovedá genotypu prvej filiálnej generácie F1 (AaBb).
Meiózou vznikajú gamety s alelami všetkých kombinácií uvedených dvoch znakov: AB, Ab, aB, ab
F2
P (G)

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBB

AaBb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý hladký

žltý hladký

žltý hladký

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý vráskavý

žltý hladký

žltý vráskavý

aB

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý hladký

zelený hladký

zelený hladký

ab

AaBb

Aabb

aabB

aabb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý vráskavý

zelený hladký

zelený vráskavý

Štiepny pomer genotypu: 1:2:1:2:4:2:1:2:1
Štiepny pomer fenotypu: 9:3:3:1
Slovne zapíš záver:

Napríklad:

Ak sledujeme dva znaky, je viac kombinácii pre genotyp a fenotyp.

Úlohu 4 dajte žiakom vo forme ďalšej strany pracovného listu len ak pracovali dostatočne rýchlo. Na možnosť
reciprokého (spätného) kríženia by mohli prísť žiaci samostatne. V opačnom prípade im úlohu prezentujte frontálne
a riešte spoločne.
Poznámka:
Učitelia i žiaci často stotožňujú bádanie s praktickým cvičením. Bádanie neznamená vždy praktickú činnosť. Bádaním
v didaktickom ponímaní je aj to, keď žiaci sami objavia isté pravidlo na základe modelovania alebo teoretických
údajov, ktoré získali alebo dostanú k dispozícii. Práve toto je cieľom štvrtej úlohy: zistiť, kto zo študentov je schopný
samostatne objaviť pravidlo. Tu dostanú možnosť zažiť „objav“. Pochváľte ich za výsledok a ostatným ho vysvetlite.
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Úloha 4:
Máme červeno kvitnúcu rastlinu hrachu, ale nevieme, či je homozygot alebo heterozygot.
Ako sa to dá zistiť?
Akú farbu kvetu má mať rastlina, ktorej peľom kvety opelíme, aby sme to zistili?
Akú farbu by mali kvety rastlín nasledujúcej generácie, keby ak by bola homozygotná?
Zapíš do tabuľky gamety rodičov a vyplň kombinačný štvorec.
Čo prezrádzajú kombinácie alel (genotyp) a farba kvetov (fenotyp) potomkov o ich neznámom rodičovi?

Ak by bol neznámy rodič homozygotný, všetky jedince by boli v prípade kríženia s bielokvetým recesívnym jedincom červeno
kvitnúce.
Ak bol heterozygotný, nastane štiepenie genotypu i fenotypu v pomere 1 :1 (červené : biele), ako dokazuje tabuľka dole.

P (G)

A

a

a

Aa
červený

aa
biely

a

Aa
červený

aa
biely

H ODNOTENIE (5 MIN .)
Zámer:
Vrátiť sa k téme vnímania horkej chuti a údajom zisteným na začiatku hodiny. Vyhodnotiť ich z pohľadu nových
vedomostí o základných pravidlách dedičnosti.
Opýtajte sa žiakov, v akom pomere sú chute, ktoré na začiatku hodiny zistili hlasovaním/spočítali asistenti. Je len málo
pravdepodobné, že sa v takej malej vzorke, ako je počet žiakov v triede, prejaví presný štiepny pomer
monohybridného kríženia. Ten sa ukáže len na veľkej štatisticky významnejšej vzorke.
Otázka:
Ako je to s ružičkovým kelom? Pomer počtu spolužiakov, ktorí vnímali jednotlivé chute, nezodpovedá štiepnym
pomerom podľa Mendelovho pravidla. Vieme to vysvetliť?

Diskusia:
Žiaci môžu správne uvažovať, že príčinou môže byť nízky počet žiakov a to, že táto vzorka netvorí čistú líniu druhej
filiálnej generácie. Mendel musel pre odvodenie štiepnych pomerov získať najprv čistú líniu homozygotov, ktorých
medzi sebou krížil. V prípade ľudí sa nedá experimentovať takýmto spôsobom, ale existujú iné metódy, ktoré vedci
používajú pri výskume genetiky človeka.
Oboznámte ich stručne, ak je čas, aj s tým, čo je známe o génoch vnímania horkej chuti (doplňujúci text pre učiteľa).
Šľachtitelia pracujú na vytvorení chuťove príjemných kultivarov zeleniny, ktoré tvoria menej látok pre väčšinu
populácie nepríjemnej chuti.
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Nie všetky znaky sa dedia podľa Mendelových pravidiel. Nedajú sa aplikovať napríklad na merateľné znaky ako je
napríklad výška človeka. Tieto znaky sa dedia zložitejším spôsobom, na výsledku sa môže podieľať viac génov.
Na overenie, či žiaci rozumejú princípu kombinovania alel im môžete rozdať minútový lístok (v prílohe) na doplnenie
chýbajúcich políčok:
F2
P (G)

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBB

AaBb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý hladký

žltý hladký

žltý hladký

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý vráskavý

aB

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

Fenotyp
semena

žltý hladký

žltý hladký

zelený hladký

zelený hladký

ab

AaBb

aaBb

aabb

Fenotyp
semena

žltý hladký

zelený hladký

zelený vráskavý

žltý vráskavý

žltý vráskavý

Na domácu úlohu sú pre dobrovoľníkov na výber. Úlohu nemajú robiť všetci, iba tí, ktorých niektoré zadanie zaujme.
Výsledok budú zdieľať na začiatku nasledujúcej hodiny. Za riešenia im môžete udeliť bonus vo forme, akú uznáte za
vhodné (známka, body, iná odmena).
Zvoľ si jednu z nasledujúcich možností dobrovoľnej domácej úlohy:
1. Trihybridné kríženie (úloha pre milovníkov hlavolamov)
Navrhni kombinačný štvorec a zapíš kríženie dvoch heterozygotov, kde budeš sledovať súčasne tri znaky – hladký
a vráskavý povrch semena, žltú a zelenú farbu semena, červený a biely kvet hrachu. Analyzuj genotyp a fenotyp
z hľadiska štiepneho pomeru.
2. Prieskum vnímania chuti ružičkového kelu v širšej rodine (úloha pre spoločensky založených)
Navrhni a zrealizuj anketu. Vysvetli každému respondentovi, čím je podmienené vnímanie horkej chuti. Výsledok zapíš
vo forme tabuľky.
3. Modelovanie chuťových pohárikov rôzneho tvaru pre vnímanie horkej chuti (úloha pre zručných s predstavivosťou)
Môžu nastať prípady: molekula horkej chuti zapadne do chuťového pohárika, zapadne iba čiastočne, nezapadne vôbec.
Vysvetli dôsledok pre vnímanie chuti. Vytvor model spôsobom, ktorý sám navrhneš.
Odfotografuj svoj model.

Nasledujúca hodina by mala byť venovaná riešeniu rôznych príkladov mendelovskej dedičnosti.
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P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodika bola overená aj video-konferenčnou formou kombinovanou samostatnou prácou žiakov on-line z domu.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

Z DROJE
SZOLCSÁNYI, P. Súkromný živor molekúl, W Press Bratislava 2016, ISBN 978-80-89879-01-4, 224 s.
O BR Á Z KY :

1. Anonym
2. J. G. Mendel In: commons wikimedia on-line https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gregor_Mendel
3. Anonym
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P OMÔCKA PRE UČITEĽA :
Doplňujúce informácie:
Menšej časti populácie horká chuť vôbec neprekáža. Konkrétne ide približne o pätinu obyvateľstva
zemegule.
Príklad: (ne)obľúbenosť ružičkového kelu. Zatiaľ čo niektorí ľudia ju s chuťou konzumujú v obdivuhodných
dávkach, u iných už len pomyslenie na ňu takmer spustí dávivý reflex. Môžu zato gény, ktoré determinujú
vnímanie horkej chuti.
Ako sa to testuje?
Z hľadiska výskumu horkej chuti sú veľmi zaujímavé zlúčeniny propyltiouracil (PROP) a fenyltiokarbamid
(PTC). V ich molekulách je rovnaká štruktúrna podjednotka – tiomočovina.
Približne osemdesiat percent ľudí vníma PROP a PTC ako mimoriadne horké a extrémne vnímavých jedincov
z nich dokonca až napína na vracanie. Zvyšných asi dvadsať percent ľudí ich takto vôbec nevníma.
Vieme, prečo je to tak?
V roku 2003 bol na siedmom chromozóme ľudskej DNA objavený príslušný gén (TAS2R38). Vyskytuje sa
nielen v dvoch štandardných, ale ešte aj najmenej v piatich raritných formách (alelách).
Jedna z tých dvoch bežných foriem (C-alela) zabezpečuje vnímanie horkej chuti, zatiaľ čo druhá (T-alela) nie.
Pre rozpoznanie molekuly PTC je kľúčový tvar receptora. Rozhoduje o tom, či vôbec a ako dobre sa naň
bude PTC viazať. Čím „správnejší“ je trojdimenzionálny tvar receptora, tým silnejšia bude väzba PTC a jej
výsledkom intenzívnejší senzorický vnem. Existuje veľa látok, ktoré chutia horko. Ich molekuly sú odlišné a
zapadajú do chuťových pohárikov rôznym spôsobom. Preto vnímame ich horkú chuť rôzne intenzívne.
Ľudia majú vo svojej DNA v chromozómových pároch dve kópie každého génu (alelový pár). Keďže C-alela je
dominantná, prítomnosť iba jednej alely postačuje na to, aby jej nositeľ vnímal horkú chuť intenzívne.
Prítomnosť recesívnej T-alely v oboch kópiách siedmeho chromozómu spoľahlivo zaručí, že majiteľovi
takéhoto genetického materiálu nebude PTC vôbec chutiť horko.
Prečo je viac tých, ktorí horkú chuť vnímajú?
Existuje hypotéza, že ľudské vnímanie (nepríjemnej) horkej chuti sa evolučne vyvinulo ako účinná prevencia
pred možnou otravou jedlom. V mnohých rastlinách sa tvoria jedovaté alkaloidy, ktoré často vnímame ako
horké. Predpokladá sa, že obranný senzorický mechanizmus sa začal vyvíjať už v dobe dávno minulej, keď
boli prví ľudia konfrontovaní so širokým výberom (ne)jedlých rastlín a museli si správne vybrať. Je veľmi
pravdepodobné, že tí, ktorých vnímanie horkej chuti varovalo pred konzumáciou jedovatej stravy, sa dožili
reprodukčného veku oveľa častejšie ako tí ostatní. Tak mali tým väčšiu šancu šíriť svoje „horké“ gény ďalej a
my sme ich dnešní väčšinoví potomkovia. Existuje minimálne jedna ďalšia hypotéza, ktorá tvrdí, že
vnímanie horkej chuti u ľudí sa vyvíjalo paralelne s objavením sa malárie v tých oblastiach sveta, kde
nebezpečné ochorenie a horké rastliny s obsahom chinínu – účinného lieku proti malárii – spolu
koexistovali. To evolučne zvýhodnilo (pra)ľudí, ktorým chutila horká kôra chinínovníka.
Vnímanie horkej chuti sa však u istých živočíšnych druhov mohlo vyvinúť aj paralelne so schopnosťou
bezpečne konzumovať také rastliny, ktoré sú jedovaté pre iné druhy. Evolučnou výhodou by v takom
prípade bolo získanie dodatočného životného priestoru a zníženie intenzity boja o potravu.
Spracované podľa
Szolcsányi, P. (2016) Súkromný živor molekúl, W Press, ISBN 978-80-89879-01-4, www.tyzden.sk
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CHLAPČEK ALEBO DIEVČATKO?
Tematický celok/ Téma

ISCED/Odporúčaný ročník

Dedičnosť a premenlivosť/
Dedičnosť a pohlavie

ISCED 3 / 2. alebo 3. ročník

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
 Vedieť vysvetliť význam poznania dedičnosti
normálnych znakov človeka pre prax.
 Poznať najčastejšie geneticky podmienené ochorenia
človeka.
 Vedieť vysvetliť pojem dedičné dispozície.
 Poznať význam genetického poradenstva pre
existenciu zdravej populácie.
 Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie
o geneticky podmienených poruchách u človeka, o ich
prevencii a zmiernení príznakov.

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti

Formulovať hypotézu, ktorá sa bude
testovať

Formulovať nové otázky/problémy

Formulovať závery

Zdieľať a prezentovať výsledky pred
spolužiakmi

Diskutovať/obhajovať
výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Definovať podstatu dedičnosti,
 opísať základy bunkovej dedičnosti,
 objasniť pojem chromozóm,
 vysvetliť význam pohlavných chromozómov pri určení pohlavia.
Riešený didaktický problém
Dedičnosť viazaná na pohlavné chromozómy sa prejavuje inak v porovnaní s dedičnosťou znakov
kódovaných v autozómoch. Porozumieť tomuto rozdielu predstavuje pre mnohých žiakov problém.
Metodika je založená na práci s textom krátkeho chorobopisu rodiny, v ktorej sa vyskytuje geneticky
podmienené ochorenie. Úlohou žiakov je zistiť, ktorú chorobu môže zdediť syn a ktorú dcéra. Žiaci majú
vyvodiť záver z popisu situácie v rodine, rozvíjajú pritom schopnosť abstrakcie a argumentácie. Na druhej
strane sa príbehom učia porozumieť zložitým zákonitostiam živých organizmov.
Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

• Riadené bádanie,
• Skupinová práca,
• Peer Instruction (rovesnícke vzdelávanie).

•
•
•
•

Súbor pre počítač - Pracovný list
Portál Planéta vedomostí
Portál Biopedia.
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
• Analýza žiackych riešení úloh v pracovnom liste,
• Rozhovor,
• Analýza nástroja pre formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode.
Autori: RNDr. Terézia Kisková, PhD.; RNDr. Ivana Slepáková, PhD.
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DEDIČNOSŤ A POHLAVIE

ÚVOD
Predpokladom pre realizovanie metodického postupu na tému dedičnosť a pohlavie, je zvládnutie učiva o podstate
dedičnosti a pohotová orientácia v základoch bunkovej dedičnosti ako aj chápanie Mendelových pravidiel dedičnosti
a distribúcie pohlavných chromozómov pri meióze. Môže byť preto zaradená do výučby až keď žiaci oboznámili
s pojmami potrebnými na orientáciu v danej téme. Teda mali by už vedieť vysvetliť význam pohlavných chromozómov
pri určení pohlavia ako aj prítomnosť homologických a heterologických úsekov pohlavných chromozómov. Odporúčame
nadväzovať na metodiku s názvom“ Len na koho sa ten vnúčik podobá?“, ale nie je to podmienka.

PRIEBEH VÝUČBY
EVOKÁCIA (CCA 5 MIN.):
Hlavným zámerom je vzbudiť u žiakov zvedavosť o možných dedičných chorobách a ich prejavoch.
Uveďte tému a začnite motivačnou otázkou:
Otázka:
Predstavte si, že ste už dospelí a zakladáte si rodinu. Záležalo by Vám na tom, či Vaše prvé dieťa bude chlapček alebo
dievčatko?
Žiaci svoju odpoveď nezdôvodňujú, táto informácie nie je podstatná, i keď sa k nej v závere aktivity v krátkosti
vyjadríte. Otázka má slúžiť motivačne a taktiež na rozdelenie žiakov do pracovných skupín. Žiaci sa teda na základe
odpovedí rozdelia na štyri skupiny:
1. tí, ktorí by chceli mať prvé dieťa chlapca,
2. tí, ktorí uprednostnia dievča,
3. tí ktorí chcú mať dvojičky chlapca a dievča
4. tí, ktorým by na tom nezáležalo.
Žiaci sa pravdepodobne rozdelia do nerovnomerných skupín, prerozdeľte ich tak, aby boli počtom žiakov skupiny
vyrovnané. V prípade väčšie počtu žiakov vytvorte 2 x po štyri skupiny. Následne vyzvite žiakov aby, si predstavili, že
pozerajú film, v ktorom manželský pár očakáva prírastok do rodiny ale majú obavy, pretože sa v ich rodine vyskytlo
dedičné ochorenie
Výskumná otázka:
Ak majú rodičia (vo filme) dedičnú chorobu, zdedia ju aj ich deti?
Nechajte im pár minút na porozmýšľanie. Opýtajte sa, čo si myslia žiaci. Nekomentuje však ich odpovede.
Poznámka:
Keďže je to pre deti s nevlastnými rodičmi (prípadne bez rodičov) citlivá téma, je potrebné vyhnúť sa priamym
otázkam, či konkrétny žiak zdedil po rodičoch nejakú chorobu. Navyše sú to citlivé informácie o zdravotnom stave, ktoré
sa nemajú zverejňovať, preto celá ďalšia diskusia je v teoretickej rovine filmu.
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Opýtajte sa žiakov ďalšie otázky, aby ste overili ich poznatky o genealogických schémach.
Otázky:
Je podľa Vás možné zistiť, či bude dieťatko zdravé alebo choré?
Čo by ste urobili, aby ste to mohli vydedukovať?
Viete čo je rodokmeň?
Čo sú to dedičné dispozície?
Žiaci pravdepodobne navrhnú urobiť prieskum v širšej rodine aby zistili, ktorí členovia sú alebo boli chorí.
Niektorí možno navrhnú aj nakresliť rodokmeň. V rozhovore, by žiaci mali dospieť k poznaniu, že na rozdiel od
dedičných chorôb, dispozície predstavujú vrodené predpoklady alebo náchylnosť k určitým ochoreniam, ktorých prejav
je podmienený pôsobením určitého faktora prostredia (zložky potravy...).

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU (CCA 25 MIN.):
Hlavným zámerom je, aby žiaci pochopili, že nie každú dedičnú chorobu dieťa nevyhnutne po svojich rodičoch zdedí.
Úlohou žiakov je vypočítať pravdepodobnosti štyroch chorôb, ktoré dieťa môže zdediť po svojich rodičoch. Žiaci si majú
uvedomiť, že to o aký typ dedičnej choroby ide (dedičnosť viazaná na pohlavie, dominantne, recesívne.... a pod)
ovplyvňuje jej výskyt v ďalších generáciách.
Pred riešením jednotlivých úloh uvedených v pracovných listoch pre žiakov (Príloha A) sa presvedčte, či žiaci ovládajú
jednotlivé pojmy, ako dominantná, recesívna, autozomálna, gonozomálna, holandrická dedičnosť a použivanie symbolov
v rodokmeni. Pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre vyriešenie úloh sú uvedené v Prílohe B (Pracovné listy s riešením). Ak
predpokladáte, že žiaci by mohli mať problém v orientovaní sa pri používaní pojmov, môžete im sprístupniť Študijný
materiál – Genetické choroby, dostupný na stránke portálu Biopedia, ktorý je súčasťou Prílohy D a obsahuje okrem iného
symboly, používané pri tvorbe rodokmeňov.
Úloha 1. Budúca matka Eva je daltonička. Po svojej mame zdedila familiárnu hypercholesterolémiu, ktorá sa v rodine
matky prenáša už po generácie. Budúci otec Adam trpí enzymatickým ochorením galaktozémiou. Toto
ochorenie má po svojom dedkovi z maminej strany. Navyše má nepríjemný problém - od narodenia má
neprimerane ochlpené ušné boltce - hypertrichózu. Nie je to síce nijaká choroba, dosť sa tým však trápili aj
s bratom. Majú to po svojom otcovi a ten po svojom. Budúci rodičia majú k dispozícii všetky informácie
o výskyte rôznych chorôb v ich rodine. Určte pravdepodobnosť s akou ich dieťa zdedí niektoré z ochorení*.
*Konkretizované v pracovnom liste
Každej skupine zadajte úlohu zistiť informácie o výskyte a prejavoch jednej konkrétnej geneticky podmienenej
choroby v rodine budúcich rodičov prostredníctvom internetu. Každá skupina rieši spočiatku iný variant úlohy 1, ktorý
je súčasťou Prílohy A.
Usmernite žiakov, že skupina č 1. bude riešiť variant úlohy 1A, ktorý je zameraný na dedičnú farbosleposť daltonizmus. Skupina č 2. bude riešiť variant úlohy 1B, ktorý je zameraný na dedičnú familiárnu hypercholesterolémiu.
Skupina č 3. bude riešiť variant úlohy 1C -- výskyt dedičného ochorenia – galaktozémia a posledná skupina č. 4 bude
riešiť variant úlohy 1D, ktorý je zameraný na holandrické dedenie sekundárneho znaku, ktorého prejavom je
hypertrichóza. Sledujte prácu žiakov, najmä používanie odbornej terminológie pri riešení zadanej úlohy.
Poznámka
Odporúčame upozorniť žiakov, aby si pri riešení úloh v Pracovnom liste k rodokmeňom zapisovali aj genetickú
schému kríženia do kolónky Moje poznámky. Priebežne pri vyhodnocovaní, nech si zapisujú všetky schémy kríženia aj s
% výskytu ochorení. Je to prehľadnejšie a žiaci potom ľahšie zistia celkovú pravdepodobnosť výskytu ochorenia.
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Po vyriešení jednotlivých variantov úlohy 1 príslušnými skupinami prezentuje každý hovorca skupiny (ktorého si určia
žiaci), riešenie. V premietnutom variante doplní k názvu anomálie alebo choroby, typ dedičnosti (napr. Autozomálne
recesívne ochorenie) a vysvetlí princíp dedičnosti na rodokmeni. Uvedie pravdepodobnosť jej výskytu u dieťaťa (bez
ohľadu nato, či to bude chlapec alebo dievča).
Žiaci ďalej pracujú na úlohe 2.

Úloha 2. Podľa typu a závažnosti ochorenia určte, čo bude pre manželský pár vzhľadom na anomáliu, ktorú ste skúmali,
lepšie – ak sa narodí chlapček, alebo dievčatko? Aká je pravdepodobnosť, že sa narodí chlapec? Aká je
pravdepodobnosť, že sa narodí dievča?
Jednotlivé skupiny si určia hovorcu k druhej úlohe (odporúčame, aby si zvolili iného člena skupiny, nie toho, ktorý
prezentoval riešenie úlohy 1). S hovorcami analyzujte riešenia úlohy 2, a to vzhľadom na jednotlivé genetické poruchy
osobitne pre každé pohlavie. Pri jej riešení a vyhodnotení môžete použiť pre prehľadnosť jednoduchú tabuľku, do ktorej
budete spoločne na tabuli zapisovať zistenia z prvej úlohy. Návrh tabuľky uvádzame nižšie:
Tab. 1

Pomocná tabuľka k riešeniu úlohy 2.
Daltonizmus

Familiárna
hypercholesterolémia

Galaktozémia

Hypertichóza

Žena (dievčatko)

Muž (chlapček)

REFLEXIA (CCA 10 MIN.):
Hlavným zámerom je vyvodiť zovšeobecňujúce závery.
Po prezentovaní riešení úlohy 2. všetkých štyroch skupín diskutujte so všetkými žiakmi spoločne, čo je pre rodičov
z filmu najlepšie a vyvoďte zovšeobecňujúce závery. Situáciu páru posudzujte komplexne. Na základe poznatkov
o dedičnosti všetkých anomálií, ktoré prichádzajú v modelovej rodine do úvahy majú žiaci vysloviť záver o zdraví
budúceho dieťaťa.
Počas diskusii sprístupnite žiakom animáciu z portálu Planéta vedomostí na tému Dedičnosť daltonizmu. Dedičnosť
tohto znaku viazaného na pohlavie si môžu žiaci precvičiť aj pomocou úlohy Dedičnosť farbosleposti. Túto úlohu môžete
z časového hľadiska zadať ako domácu úlohu. Ďalšiu animáciu Dedičnosť pohlavných chromozómov môžete žiakom
sprístupniť v prípade, ak ste zaznamenali problém pri základnom stanovení pravdepodobnosti narodenia chlapca alebo
dievčaťa, pri riešení úlohy 1 v Pracovnom liste..
Vráťte sa aj k jednotlivým typom dedičnosti a dedičných chorôb a zodpovedzte so žiakmi nasledujúce otázky.
Otázky:
Aká je pravdepodobnosť, že sa nášmu modelovému páru narodí úplne zdravé dieťa?
Ako sa líši pravdepodobnosť ochorení v prípade, ak to bude chlapec a ak to bude dievča?
Podľa závažnosti jednotlivých ochorení určte, čo bude pre manželský pár z filmu lepšie – ak sa narodí chlapček, alebo
dievčatko.
Ako ste odpovedali v úvode hodiny na otázku, či by Vám záležalo na tom, či Vaše prvé dieťa bude chlapček alebo
dievčatko?
Ako nástroj formatívneho hodnotenie použite Lístok pri odchode, ktorý je súčasťou Prílohy C.

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Z časového hľadiska je vhodné, aby si učiteľ pred samotným riešením úloh v Pracovnom liste overil, či žiaci správne
porozumeli zadaniu úlohy, nakoľko sa môže stať, že nedostatočná pozornosť pri čítaní s porozumením, môže byť dôvod
zdĺhavého a nesprávneho riešenia úloh.
495 / 527

ALTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

POUŽITÁ LITERATÚRA
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=chromozom_dedicnost_znakov_farboslepost_gen_
farbosleposti_hemofilie_hemofilia_pohlavie_pohlavny_t_page22&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedom
osti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FDedi%2525C4%25258Dnos%2525C5%2525A5_a_pohlavi
e_%252F_Dedi%2525C4%25258Dnos%2525C5%2525A5_viazan%2525C3%2525A1_na_X_chromoz%2525C3%2525B3
m%252C4%252C0%252C2548%253B2641%253B2695%252Cdedi%2525C4%25258Dnos%2525C5%2525A5%252C30%2
52C7%252Ctn%252C1.html&1
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=chromozom_dedicnost_znakov_farboslepost_gen_
farbosleposti_hemofilie_hemofilia_pohlavie_pohlavny_t_page7

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=chromozom_dedicnost_znakov_farbosle
post_gen_farbosleposti_hemofilie_hemofilia_pohlavie_pohlavny_t_page23
https://biopedia.sk/genetika/genetika-cloveka
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T AJUPLNÁ CESTA OD

DNA K PROTEÍNU

Tematický celok/ Téma
Dedičnosť a premenlivosť
Molekulové základy genetiky
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Porovnať DNA a RNA
 Logicky zdôvodniť princíp replikácie
 Logicky zdôvodniť princíp
transkripcie
 Logicky zdôvodniť princíp translácie
 Uviesť lokalizáciu replikácie, transkripcie a
translácie v bunke

ISCED/Odporúčaný ročník
ISCED 3 / 2., 3., 4. ročník

Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Navrhnúť hypotézu
 Transformovať výsledky do pojmovej mapy
 Formulovať závery
 Diskutovať a argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť pojem dedičnosť
 Vysvetliť rozdiel medzi genotypom a fenotypom Vysvetliť slovné spojenie replikácia chromozómov
a replikácia DNA
 Poznať princíp párovania báz
 Vymenovať purínové a pyrimidínové dusíkaté bázy
Riešený didaktický problém
Žiaci už poznajú pojem dedičnosť a určite premýšľali nad jedinečnosťou každého človeka. Vedia, že v DNA je
uložená genetická informácia, ale možno sa ešte nezamýšľali nad tým, akým mechanizmom sa táto DNA
prejavuje navonok. Žiaci teda počas vyučovacej hodiny riešia nastolený problém – ako z DNA vznikne proteín?
Ak tieto tri procesy preberáme oddelene, nie je príležitosť ich vzájomne porovnať. Pri dobrej predpríprave
žiakov, keď ovládajú vstupné požiadavky na vedomosti, formou kooperatívnej skupinovej práce objavujú na
základe na základe pozorovania animácií porovnávajú fakty a súvislosti. Vnímajú nadväznosť procesov
genetického aparátu a dynamiku ich lokalizácie týchto v bunke. Schematický zápis do formy pojmových máp
pomáha ľahšie si vybaviť poznatky. Postup je vhodný aj pri opakovaní, ak ho žiaci ešte nepoznajú.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Nasmerované bádanie
 Skupinová forma

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač
 Pripojenie na internet

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Rozhovor
Pojmové mapy
Druhá a tretia úloha v pracovnom liste

Autor: RNDr. Terézia Kisková, PhD.
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MOLEKULOVÉ ZÁKLADY GENETIKY

Ú VOD
Učivo patrí do tematického celku Dedičnosť a premenlivosť. Predchádza jej metodika Dedičnosť a pohlavie a nadväzuje
metodika Premenlivosť – mutácie. Odporúča sa túto nadväznosť dodržať, ale je možné učiť jednotlivé témy podľa
navrhnutých metodických postupov aj samostatne. Vtedy je dôležité pred výučbou témy zopakovať a v prípade potreby
precvičiť stavbu DNA a RNA, pretože na tomto poznatku sa zakladajú nové.

P RIEBEH VÝUČBY
ZAPOJENIE A ZISŤOVANIE ( CCA

10 MIN .):

Zámer: zistiť asociácie žiakov vo vzťahu k pojmu bunka a zamerať ich pozornosť na lokalizáciu genetickej informácie
v bunke.
Využite napríklad brainstorming vo forme zhlukovania. Aby si žiaci vybavili aj rozdiely medzi rastlinnou z živočíšnou bunkou,
napíšte do stredu tabule (alebo na interaktívnu tabuľu) hneď obidva pojmy – rastlinná bunka a živočíšna bunka. Povedzte
žiakom, aby si pojmy napísali aj na prázdnu stranu v zošite a hlásili a zároveň zapisovali, čo im v súvislosti s týmito výrazmi
napadá. Pravdepodobne budú vymenovávať bunkové štruktúry, ale nevylučujeme ani iné asociácie. Žiaci vymenujú medzi
štruktúrami bunky aj jadro či ribozómy. Sú dôležité, pretože sa budú spomínať v ďalšej časti hodiny. Ak ich žiaci nespomenú,
dopíšte ich do zhluku vy.
Aktivita by nemala trvať dlhšie ako 2 minúty, čo žiakom vopred oznámte. Sledujte čas a po dvoch minútach ju stopnite.

Obrázok 1: Príklad nákresu pre iniciáciu zhlukovania.
Nasleduje rozbor zhluku zapísaných asociácií. Otázkami sa zamerajte na štruktúru bunky a jadro, kde sa nachádza DNA. Žiaci
už majú základy a teda väčšinou vedia, že DNA, nositeľ genetickej informácie sa nachádza v jadre buniek. Pre porozumenie
molekulových procesov si potrebujú tieto informácie stručne zopakovať.
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Otázky:
Ktoré štruktúry môžeme nájsť v rastlinnej aj v živočíšnej bunke?
Kde sa v bunkách nachádza genetická informácia?
Ako vyzerá DNA?

Prineste model DNA alebo si použite prvú časť priloženej prezentácie:
„DNA je zložená z dvoch vláken, ktoré tvoria dvojzávitnicu. Skladá sa z cukru, deoxyribózy, zvyšku kyseliny fosforečnej a
dusíkatej bázy. Poznáme 4 dusíkaté bázy – adenín, guanín, cytozín a tymín. Tieto vytvárajú väzby na princípe
komplementarity. Vždy tymín sa viaže s adenínom a guanín s cytozínom. DNA sa replikuje(zdvojí) pred delením bunky“.
Rovnako stručne si pripomeňte stavbu RNA a porovnajte ju s DNA. Môžete použiť vhodný obrázok z učebnice.
Žiaci si potom pomocou didaktickej hry na interaktívnej tabuli precvičia princíp komplementarity.
Upozornite ich, že majú nato len krátky čas, cieľom je, aby si pripomenuli párovanie báz, môžu sa k aplikácii vrátiť doma.
Animácia je v angličtine, ale aby sledovali princíp, potrebujú poznať len pár výrazov, ktoré boli aj v slovenskom jazyku
odvodené z angličtiny. Angličtina je jazykom vedy a všetky dôležité objavy sa zverejňujú v tomto jazyku.

Obr. 2 Didaktická hra -náhľad. Zdroj: https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/builddna/
Poznámka:
Na hru je v triede potrebný minimálne jeden počítač, ten učiteľský, aby žiaci klikli na webový link a hrali hru. V tomto prípade
by bola vhodná aj interaktívna tabuľa, aby sa vystriedalo viac žiakov. Ak majú k dispozícii viacero počítačov, môžu hrať
v dvojiciach alebo skupinkách. Aktivita nemá trvať dlhšie ako 4 minúty. Link sa dá žiakom preposlať a žiaci sa vedia zahrať
aj doma. Pre spustenie hry je potrebné mať nainštalovaný AdobeFlash, preto si to musíte skontrolovať a skúsiť kliknúť na
hru ešte pred vyučovacou hodinou, aby ste vedeli, či máte nainštalované všetko potrebné.
http://learn.genetics.utah.edu/content/basics/builddna/
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Uveďte pojem genetický kód ako triplet dusíkatých báz. Proces transkripcie a translácie budú žiaci objavovať a následne
vysvetľovať samostatne.
Pokračujte motivačným rozprávaním:
„Každý človek je jedinečný vďaka jedinečnej DNA. Táto naša DNA podmieňuje našu farbu očí, vlasov, možno sčasti našu
stavbu tela, farbu pokožky a napríklad aj naše dedičné choroby. Aby sa však genetická informácia z DNA prejavila navonok
(čiže fenotypovo), musí sa dostať von z jadra, a dokonca aj von zo samotnej bunky. Dnes už vieme, že za náš fenotyp
zodpovedajú koncové „produkty“ DNA, čiže proteíny!.
Bádateľský problém::
Ako je možné, že informácia z DNA sa prejaví ako znak organizmu? Teda ako podľa informácie v DNA vznikne proteín?
Žiaci sa zamýšľajú nad nastoleným problémom a formulujú svoje predpoklady. Zrejme sa takto nikdy nad problémom
nezamysleli, hoci pojmy genotyp či fenotyp pre nich už nie sú neznáme. V rozhovore im pripomeňte tieto pojmy a znova, že
vlastnosti organizmov určujú proteíny, ktoré sa v tele tvoria a ktorých kombinácia je jedinečná pre každého jedinca.

S KÚMANIE ( CCA 10 MIN .):
Zámerom je formulovanie žiackych hypotéz, aká je odpoveď na čiastkové výskumné otázky. Overenie ich platnosti štúdiom
učebného textu a prostredníctvom internetu, záleží na učiteľovi, aké materiály a možnosti im dá k dispozícii, resp. odporučí.
Výskumné otázky:
Prečo máme len jeden typ DNA a viac typov RNA?
Je RNA potrebná pri viacerých procesoch v bunke. Prečo?
Rozdeľte žiakov do skupín a rozdajte im pracovné listy. Budú pracovať na prvej úlohe pracovného listu.
Každej skupine dajte k dispozícii učebnicu alebo iný učebný materiál (podľa vybavenia školy), prípadne internet
a odporučené linky. Každá skupina bude skúmať jeden vami zadaný proces: replikáciu, transkripciu alebo transláciu, ktorú
naštudujú z poskytnutých podkladov.
Ďalším krokom je pripraviť pre spolužiakov z iných skupín pojmovú mapu (jednoduchú schému), ktorá znázorňuje zadaný
dej a pomôže im ho pochopiť. Zložitosť pojmovej mapy (počet okienok a šípok prípadne vetvenie) závisí od žiakov.
Nasmerujte ich, aby pomenovali aj determinanty – vzťahy medzi okienkami -- v podobe šípok, nielen okienka. Žiaci tak môžu
odlíšiť produkty a dej procesu, lokalizáciu v bunke, aké štruktúry bunky sa na ňom zúčastňujú a pod.

Obrázok 2: Príklad schémy najjednoduchšej pojmovej mapy znázorňujúcej proces.
Nechajte najprv žiakov chvíľu, aby sami začali tvoriť pojmovú mapu a ak je to potrené pomôžte im pomocnými otázkami.
Môžete si pomôcť druhou časťou priloženej prezentácie. Dôležité však je, aby žiaci sami objavili a odhalili proces z učebného
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textu, obrázkov, animácií či iných materiálov, ktoré majú k dispozícii. Jedná sa o potvrdzujúce bádanie s použitím zdrojov.
Nezabudnite žiakom povedať, že k pojmovej mape budú mať pre spolužiakov krátky sprievodný komentár na vysvetlenie
študovaného procesu. Tento proces, jeho časti, musia žiaci presne v prezentovanej schéme pomenovať a v sprievodnom
komentári vysvetliť. Nech sa dohodnú, kto zo skupiny bude prezentovať výstup vo forme pojmovej mapy

V YSVETLENIE ( CCA 15 MIN .):
Zámer: Prezentovať a porovnať zistenia žiakov ako výsledku práce v skupinách. Nácvik argumentácie.
Hovorcovia skupín postupne vysvetlia pomocou vlastnej pojmovej mapy dej, ktorý skúmali. Postupne uvidia jednu alebo
dve verzie pojmovej mapy (podľa počtu skupín, na jednej téme mohli pracovať aj dve skupiny) replikácie, transkripcie
a translácie, ktoré budú v ďalšej fáze porovnávať a opravovať prípadné nepresnosti. Tieto pojmové mapy môžu žiakom slúžiť
aj ako poznámky z preberaného učiva, majú si ich načrtnúť do zošitov.
Poznámka:
Žiaci si v skupine môžu zvoliť zástupcu na prezentovanie svojich zovšeobecnenia alebo sa postupne môžu zapojiť všetci,
napríklad každý prezentuje jeden krok schémy. Kontrolujte, či je proces na tabuli úplný a v prípade potreby doplňte čo je
potrebné a dôležité.

R OZPRACOVANIE ( CCA 4 MIN .):
Zámer: Upresnenie a korekcia predstáv o procesoch transkripcie a translácie.
Žiaci riešia druhú úlohu v pracovnom liste. Prehĺbia si a ujasnia terminológiu, ktoré procesy kde prebiehajú, aké bunkové
časti a komponenty sa procesov zúčastňujú. Opravia si prípadné chyby, ak sa ešte vyskytli. Nechajte žiakov najprv opäť
pracovať samých a následne si vyplnenie spoločne skontrolujte.

H ODNOTENIE (6 MIN .)
Zámer: Sebareflexia – posúdenie správnosti vlastnej počiatočnej predstavy o prenose informácií v bunke na molekulovej
úrovni.
Žiaci si v tejto časti hodiny treťou úlohou v pracovnom liste. Dôležité je sa spätne vrátiť k stanoveným hypotézam
a sformulovať odpovede na výskumné otázky zadané v úvode pracovného listu. Premýšľať, do akej miery sa líši pôvodná
hypotéza od nájdenej odpovede na čiastkové výskumné otázky.
Spoločne so žiakmi prekontrolujte vyplnenú tabuľku a pýtajte sa žiakov na nejasnosti. Na konci hodiny zdôraznite v krokoch
centrálnu dogmu molekulovej biológie – cestu od DNA k vzniku proteínu.
Môžete žiakom odporučiť internetové linky na precvičovanie a prehĺbenie učiva doma.
Odporučené:
https://www.dnalc.org/view/15890-Ribosome-game-interactive-2D-animation.html
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&t=42s

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Väčšina učiteľov, ktorí podľa metodiky učili, potvrdila časové relácie a chválili možnosť porovnať všetky tri základné
genetické procesy na jednej vyučovacej hodine. Boli aj triedy, ktoré neboli pripravené na bádanie týmto spôsobom alebo
potrebovali dôkladnejšie opakovanie stavby DNA a párovanie báz a nestihli aktivity v stanovenom čase.
Podľa času a vlastného uváženia učiteľ môže učiteľ nájsť a žiakom odporučiť iné linky. Na internete je bohatá ponuka
animácií na túto tému. Pilotujúci učitelia často navrhovali rôzne iné linky.
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A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú vypracované.

P OUŽITÁ LITERATÚRA
Višňovská, J., Ušáková, K., Gálová, E., Ševčovičová, A. (2012). Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. SPN – Mladé letá s.r..o ISBN 978-80-10-02286-1
Odkazy na hry a animácie:
http://www.bio.utexas.edu/faculty/sjasper/bio212/proteins.html
http://bio3400.nicerweb.net/Locked/media/ch11/11_14-replication_bubbles.jpg
https://www.nature.com/scitable/topicpage/dna-transcription-426
http://ibbiologyhelp.com/NucleicAcids/translation.html

Príklad riešenia úloh v pracovnom liste (žiaci môžu proces znázorniť iným spôsobom)
Výskumné otázky:
Prečo máme len jeden typ DNA a viac typov RNA?
Je RNA potrebná pri viacerých bunkových procesoch? Prečo?
Hypotéza 1: DNA neopúšťa jadro bunky, je to matrica, z ktorej sa informácia kopíruje pri replikácii a transkripcii ......
Hypotéza 2: RNA vynesie informácie z jadra bunky do cytoplazmy, kde plní viac funkcií. Prinesie informáciu a realizuje
podľa nej syntézu bielkovín.
Úloha 1:
Preštuduj materiál, ktorý máš k dispozícii.
Ktorý proces pravdepodobne opisuje/znázorňuje? Replikáciu, transkripciu alebo transláciu?
Vytvor schému priebehu procesu podľa poskytnutého vzoru. Schému môžeš rozšíriť a doplniť podľa potreby.
Názov procesu: transkripcia
Pojmová mapa:
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Úloha 2:
Doplň tabuľku.
X – áno 0 – nie
proces

DNA

mRNA

tRNA

rRNA

miesto v bunke

recipročný
proces

replikácia

x

0

0

0

jadro

0

transkripcia

x

x

x

x

Jadro, jadierko

x

translácia

0

x

x

x

ER, cytoplazma

0

Úloha 3:
Formuluj odpovede na výskumné otázky so zreteľom na získané nové poznatky.
Potvrdila sa tvoja hypotéza formulovaná na začiatku?

Naša hypotéza je správna. DNA neopúšťa jadro, v jadre sa replikuje aby boli dve kópie chromozómu v bunke pred jej
rozdelením.
Transkripcia sa uskutočňuje v jadre, tam vzniká mRNA procesom, ktorý sa podobá na replikáciu. Informácia sa dostane cez
jadrové póry von z jadra v podobe vlákna mRNA.. V jadre vzniká prepisom aj tRNA, je viac druhov tRNA, pre všetky
kombinácie kódu existuje antikodón a pre všetky aminokyseliny existuje tRNA. rRNA je v ribozóme a prepisuje sa v oblasti
jadierka. Podjednotky ribozómov vznikajú v jadre a cez jadrové póry jadro opustia. Veľká a malá podjednotka sa pripojí na
mRNA a vytvorí väzbové miesto v rozsahu dvoch kodónov. tRNA pomocou antikódónu priradí svoju aminokyselinu do po
poradia podľa genetickej informácie na mRNA, ktorá pochádza z DNA.
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ERROR ALEBO AKO DOBRÁ CHYBA NIE JE ZLÁ
Tematický celok/ Téma

ISCED/Odporúčaný ročník

Genetika
Premenlivosť - mutácie

ISCED 3 / 2. ročník gymnázia

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti
 Poznať rozdiel medzi dedičnou a nededičnou
premenlivosťou z hľadiska
 Charakterizovať pojem mutácia
 Vedieť uviesť príklady na základné skupiny
mutagénov
 Poznať základné typy mutácií
 Vysvetliť rozdiel medzi dôsledkami gametických a
somatických mutácií na organizmus
 Poznať význam mutácií pre evolúciu živých
organizmov
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Vysvetliť pojmy: gén, genóm a chromozóm
 Vysvetliť rozdiel medzi genotypom a fenotypom

Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať
 Zovšeobecniť výsledky
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať
 Formulovať závery

Riešený didaktický problém
Žiaci počas vyučovacej hodiny pracujú s textom krátkeho príbehu, v ktorom je popísaná na základe príbehu
z malého mestečka buď génová, genómová alebo chromozómová mutácia. Žiaci sa riadeným bádaním učia
kriticky vyvodiť záver z príbehu, učia sa z neho extrahovať a hľadajú analógiu príbehu z mestečka s niektorou
z mutácií. Na základe analógie sa učia aplikovať poznatky z genetiky človeka. Precvičujú genetickú
terminológiu v kontexte diskusie.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Riadené bádanie
 Frontálna forma
 Práca v dvojiciach

Príprava učiteľa a pomôcky
 Počítač, internetové pripojenie
 Portál Planéta vedomostí
 Súbory pre počítač - Pracovný list
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov




Analýza práce žiakov - Pracovné listy,
minútový lístok,
lístok pri odchode.

Autori: RNDr. Terézia Kisková, PhD.; RNDr. Ivana Slepáková, PhD.
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P REMENLIVOSŤ - MUTÁCIE
Ú VOD
Téma nadväzuje na návrh metodiky s názvom „Tajuplná cesta od DNA k proteínu“, ktorá je venovaná molekulovým základom
dedičnosti. Jej predchádzajúca realizácie nie je podmienkou využitia tejto metodiky.

P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 4 MIN .):
Hlavným zámerom je motivovať žiakov výskumnou otázkou a vysvetliť pojmy dedičná a nededičná premenlivosť.
Začnite hodinu riadeným rozhovorom, ktorým smerujte k výskumnej otázke. Žiaci už majú poznatky o molekulových
základoch dedičnosti, chápu princíp replikácie, transkripcie a translácie. Spýtajte sa žiakov na princíp transkripcie
a pokračujte v rozhovore so žiakmi položením výskumnej otázky:
Výskumná otázka:
Čo sa stane, ak pri transkripcii dôjde k chybe?
Nechajte žiakom čas na zamyslenie a priestor na vyjadrenie svojich predpokladov. Vyzvite žiakov, aby si predpoklady
(hypotézy) zapísali do zošitov. Môžete tento postup modifikovať podľa popisu v nasledujúcej poznámke.
Poznámka:
Ak chcete docieliť, aby sa všetci žiaci zamysleli nad výskumnou otázkou a zároveň, aby ste overili, či všetci žiaci chápu
princípu transkripcie, môžete žiakom hneď v úvode vyučovacej hodiny rozdať Minútový lístok (Príloha A) s otázkami: 1.
Vysvetli princíp transkripcie; 2. Čo sa stane, ak pri transkripcii dôjde k chybe?
Druhá otázka je výskumná otázka. Povedzte žiakom, že chcete, aby sa nad 2. otázkou zamysleli a vyjadrili svoj predpoklad.
Minútové lístky môžete ponechať žiakom a odpovede rozdiskutovať, prípadne ich pozbierať a rýchlo zistiť, či žiaci rozumejú
princípu transkripcie a aké sú ich predpoklady k výskumnej otázke.

Pokračujte v diskusii so žiakmi. Diskusia o výskumnej otázke a hypotézach žiakov, by mala viesť k odvodeniu pojmov
„dedičná premenlivosť“ a „nededičná premenlivosť“. Pýtajte sa žiakov nasledujúce otázky.
Otázky:
Čo má vplyv na nededičnú premenlivosť? Môže byť premenlivosť dedičná? Ako k tomu dochádza?

S KÚMANIE ( CCA 20 MIN .):
Hlavným zámerom tejto časti návrhu je hľadať odpoveď na výskumnú otázku riadeným bádaním, vyhľadávať informácie na
internete. Zovšeobecniť výsledky skúmania žiakov.
Sprístupnite žiakom vami zvolený variant pracovného listu (Príloha B). V ďalšej časti vyučovacej hodiny žiaci pracujú
s pracovnými listami v dvojiciach. K dispozícii sú tri varianty pracovného listu.
Pracovný list Variant A - obsahuje úlohy zamerané na génové mutácie
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Pracovný list Variant B - obsahuje úlohy zamerané na chromozómové mutácie
Pracovný list Variant C - obsahuje úlohy zamerané na genómové mutácie
Očakávané riešenia úloh pracovného listu sú uvedené v Prílohe C. Potom, čo všetky dvojice vypracovali Pracovný list, vyzvite
jednu dvojicu žiakov, aby prezentovala vypracovanie úloh. S ostatnými žiakmi analyzujte úlohy v pracovnom liste.
Poznámka:
Usmernite žiakov, že pod chromozómovou mutáciou sa myslí mutácia, spôsobujúca zmenu v štruktúre chromozómu.
Genómové mutácie sú tie mutácie, pri ktorých sa mení genotyp bunky, čiže ploidie či zmeny v počte chromozómov.

ROZPRACOVANIE ( CCA

12 MIN .):

Hlavným zámerom je rozšíriť poznatky žiakov o mutáciách a ich vplyve na bunku a organizmus ako celok.
Ak ste zvolili pre prácu žiakov v predchádzajúcej fáze napríklad Pracovný list Variant B zameraný na chromozómové mutácie,
v tejto časti so žiakmi diskutujte na témy, ktoré sú predmetom zvyšných variantov pracovných listov, t.j. na tému génové
a genómové mutácie. Teda urobte so žiakmi teoretický rozbor úloh uvedených v Pracovnom liste Variant A a Variant C,
pričom si pomôžte očakávanými riešeniami uvedenými v Prílohe C.
Ak ste vo fáze Skúmanie a vysvetlenie na vypracovanie zvolili iný ako Pracovný list Variant A, a budete vo fáze rozpracovania
robiť teoretický rozbor úloh zameraných na génové mutácie môžete vyzvať jedného žiaka, aby vypracoval online úlohu
zameranú na Príčiny génových mutácii dostupnú na portáli Planéta vedomostí (prípadne viacerých žiakov ak máte k dispozícii
PC zariadenia).
Poznámka:
Tip na jednoduchú úlohu zameranú na génové mutácie: Vytvorte z daného slova nové slová zámenou písmena, pridaním
písmena a pod. Napr. krt - škrt - vrt.
Ako sa zmení význam slova? S akou génovou mutáciou je tento jav analogický? (inzercia, substitúcia a i.)
V prípade, že ste vo fáze Skúmanie a vysvetlenie na vypracovanie zvolili iný ako Pracovný list Variant B, a budete vo fáze
rozpracovania robiť teoretický rozbor úloh zameraných na chromozómové mutácie sprístupnite žiakom krátku animácie
zameranú na Chromozómové aberácie dostupnú na portáli Planéta vedomostí a online lekciu zameranú na Chromozómové
mutácie.
Ak ste vo fáze Skúmanie a vysvetlenie na vypracovanie zvolili iný ako Pracovný list Variant C, a budete vo fáze rozpracovania
robiť teoretický rozbor úloh zameraných na genómové mutácie sprístupnite žiakom taktiež online úlohu zameranú na
Trizómie autozómov. Chromozómové aberácie dostupnú na portáli Planéta vedomostí.

H ODNOTENIE ( CCA 5 MIN .):
V tejto fáze slovne zhodnoťte spolupráce žiakov v dvojiciach, úspešnosť riešenia úloh a odstráňte prípadné miskoncepcie.
Ohodnoťte mieru zapojenia sa jednotlivých žiakov aj do teoretického rozboru úloh vo fáze Rozpracovanie.
Zadajte žiakom domácu úlohu, ktorá umožní žiakom triedenie osvojených pojmov.
Úloha 1. Napíšte k jednotlivým typom mutácie, či ide o mutáciu na úrovni nukleotidov/génu (N), chromozómu (CH) alebo
celého genómu (G). K jednotlivým možnostiam priraďte písmeno (N, CH alebo G) .
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A. Dawnow syndróm
B. triploidia v zygote psa
C. zámena AGA za TGA v kódujúcom vlákne DNA
D. presun časti chromozómu 8 na krátke ramienko chromozómu 14 pri nehomologickom spájaní koncov
E. Kosáčikovitá anémia
F. Patauvov syndrom
G. Repa s vyšším obsahom cukru
H. Turnerov syndróm
I. Syndróm mačacieho plaču
Ako nástroj formatívneho hodnotenia použite Lístok pri odchode.
Meno žiaka:

Trieda:

Dátum:

Napíš najdôležitejšie veci, ktoré si sa dnes naučil.

Napíš, ktorým poznatkom z dnešnej hodiny nerozumieš.

Ak by si mohol na dnešnej hodine niečo zmeniť, čo by to bolo?

A LTERNATÍVY METODIKY
V prípade dvojhodinovej dotácie môžu žiaci vypracovať všetky tri varianty pracovného listu a následne vo fáze
rozpracovania im sprístupnite odporúčané animácie z portálu Planéta vedomosti.

Z DROJE
Višňovská, J., Ušáková, K., Gálová, E., Ševčovičová, A. (2012). Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. SPN – Mladé letá s.r..o ISBN 978-80-10-02286-1
Animácia Chromozómove mutácie dostupná na portáli Planéta vedomostí:
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anemia_bodove_mutacie_bunky_chromozomy_definici
a_mutacii_dna_gamety_kosacikova_mechanizmy_pocet_chromozomov_priciny_bodovych_rozdelenie_somaticke_stavb_t
_page1
Animácia Príčiny génových mutácii dostupná na portáli planéta vedomostí:
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anemia_bodove_mutacie_bunky_chromozomy_definici
a_mutacii_dna_gamety_kosacikova_mechanizmy_pocet_chromozomov_priciny_bodovych_rozdelenie_somaticke_stavb_t
_page6&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Fg
enov%2525C3%2525A9_mutacie%252C1%252C0%252C0%252Cgenov%2525C3%2525A9_mutacie%252C30%252C7%252C
tn%252C1.html%253Fq%253Dgenov%2525C3%2525A9%252Bmutacie&1
Animácia Chromozómové aberácie dostupná na portáli planéta vedomostí:
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http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/aberacia_autozom_chromozomove_aberacie_delecia_duplikacia_i
nverzia_numericke_pohlavnych_chromozomov_strukturalna_strukturalne_translokacia_trizomia_trizomie_autozomov.ht
ml
Animácia Trizómie autozómov dostupná na portáli planéta vedomostí:
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=aberacia_autozom_chromozomove_aberacie_delecia_
duplikacia_inverzia_numericke_pohlavnych_chromozomov_strukturalna_strukturalne_translokacia_trizomia_trizomie_au
tozomov_t_page6&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresu
lts%252Fgenov%2525C3%2525A9_mutacie%252C1%252C0%252C%252Ctriz%2525C3%2525B3mie%252C30%252C7%252C
tn%252C1.html%253Fq%253Dtriz%2525C3%2525B3mie&1
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Č O P REZRÁDZA ( RODO ) STROM ?
Tematický celok / Téma
Genetika/
Genetika človeka
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Priblížiť históriu vzniku humánnej genetiky
 Vysvetliť pojmy familiárny a hereditárny
 Vysvetliť jeden zo základných prístupov
využívaných v genetike človeka – genealogickú
metódu – štúdium rodokmeňov
 Uviesť symboly, ktoré sa používajú pri zostavení
genealogických schém
 Zhotoviť rodokmeň
 Identifikovať základné spôsoby dedičnosti
 Vysvetliť pojem polygénna dedičnosť
 Preskúmať dedičnosť konkrétneho znaku vo
svojej rodine a zhotoviť rodokmeň

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/2 gymnázium
ISCED3/1 SOŠ
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
 Využívať zjednodušené modely,
 Organizovať a vyhodnotiť prieskum,
 Tvoriť závery a zovšeobecnenia
 Prezentovať výsledok

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti
 Rozlišovať pojmy gén, alela, genotyp a fenotyp
 Rozumieť pojmom recesívny a dominantný (znak, alela) vo vzťahu k dedičnosti
 Rozlišovať autozómy a gonozómy
 Definovať autozómovú a gonozómovú dedičnosť
 Ovládať Mendelove pravidlá dedičnosti
Riešený didaktický problém
Žiaci spravidla prejavujú záujem dozvedieť sa viac o javoch, ktoré sa ich priamo týkajú a v súvislosti
s poznávaním princípov dedičnosti sú motivovaní overiť si ich platnosť využitím vlastného výskumu vo
svojich rodinách. Vhodným modelovým príkladom, ktorý študentov zaujme, je dedičnosť sfarbenia očnej
dúhovky. Aj keď postavenie človeka ako modelového objektu v genetike má svoje osobitosti, dedičnosť
väčšiny ľudských znakov a vlastností sa riadi tzv. Mendelovskou dedičnosťou, ktorej pravidlá platia aj pre
iné živočíchy. Motivačne na žiakov pôsobia znaky, ktorých variabilitu ako aj dedičnosť možno pozorovať v
rodinách. Ide o ľahko rozlíšiteľné morfologické znaky (tvar vlasovej hranice na čele, tzv. „vdovský vrchol“,
jamky v lícach, pehy) alebo pigmentáciu očí, pokožky, vlasov, atď. Ako paralelu uvedieme dedičnosť
patologických znakov, teda dedičného ochorenia, napr. albinizmu, galaktozémie, hypercholesterolémie,
atď. Jedným z prínosov témy je aj definovanie a orientácia v príbuzenských vzťahoch z genetického
hľadiska.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
 Potvrdzujúce bádanie

Príprava učiteľa a pomôcky
 Interaktívna tabuľa,
 hlasovacie zariadenie
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach, prezentácia výsledkov vlastného bádania.
Autor: RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
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G ENETIKA ČLOVEKA
P RIEBEH VÝUČBY
Z APOJENIE ( CCA 2 MIN .):
Z Á M E R : Na základe predpokladu, že sa už zamýšľali nad otázkou, akým spôsobom sa dedia niektoré znaky vo vlastnej
rodine, vzbudiť záujem žiakov o možnosť samostatne zistiť, ako sa dedí farba očí.
Začnite uvedením problému pre potvrdzujúce bádanie.
Dvom hnedookým rodičom sa môže narodiť modrooké dieťa, ale hnedooké dieťa nemôže mať obidvoch rodičov
modrookých. Alebo je to naopak? Ktoré sfarbenie dúhovky je dominantné? Ak je niektorý znak dominantný, znamená
to, že je charakteristický pre väčšinu členov populácie? Spôsob dedičnosti sfarbenia očnej dúhovky je možné určiť na
základe výskumu vo vlastných rodinách.
Poznámka:
Zastúpenie jednotlivých odtieňov očnej dúhovky vyhodnotia žiaci priamo na vyučovacej hodine z dát zozbieraných od
spolužiakov. Na základe prevládajúceho sfarbenia odhadnú, ktorá farba dúhovky (tmavá vs. svetlá) predstavuje
dominantnú formu génu (je podmienená dominantnou alelou).
Prieskum farby očnej dúhovky vo vlastnej rodine je vhodné urobiť pred odučením témy. Žiakov s dostatočným
časovým predstihom poverte domácou úlohou – zistiť farbu očnej dúhovky svojich rodičov a súrodencov, prípadne si
ich oči odfotografovať (do mobilu).

S KÚMANIE ( CCA 3 MIN .):
Z Á M E R : Žiaci majú zhromaždiť dostatok údajov, na základe ktorých môžu objaviť vysvetlenie spôsobu dedičnosti
sfarbenia očnej dúhovky.
Najprv sa pokúsia odhadnúť dominantné sfarbenie na základe prevládajúceho odtieňa dúhovky vo vzorke populácie,
ktorú predstavujú spolužiaci. Svoj predpoklad overia výskumom dedičnosti sfarbenia dúhovky vo vlastných rodinách.
Výsledkom bude odpoveď na otázku, ktorý variant (tmavé alebo svetlé sfarbenie dúhovky) je podmienený
dominantnou alelou génu, ktorý riadi sfarbenie dúhovky.
Menujte asistentov pre určitú podskupinu žiakov (alebo rad lavíc). Asistenti zaznamenajú farbu očnej dúhovky
každého spolužiaka podľa predlohy a zistené počty žiakov v jednotlivých kategóriách zapíšu do tabuľky načrtnutej na
tabuli.

Obr. 1 Základné farby dúhovky
Podľa predlohy so základnými odtieňmi – tmavohnedým, svetlohnedým, modrým (šedomodrým) a zeleným (obr. 1)
zatrieďujú žiaci farbu očí spolužiakov.
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Tab. 1 Tabuľka pre zaznamenávanie dát:

Sfarbenie očnej dúhovky
Tmavé

Počet žiakov
v jednotlivých kategóriách

Výsledný počet žiakov

Tmavšie odtiene hnedej
Svetlé odtiene hnedej

Svetlé

Modré alebo šedé
Zelené

Poznámka:
Pre zber dát od spolužiakov je alternatívne možné využiť interaktívne hlasovanie, ktoré zber dát urýchli a zjednoduší.
V tomto prípade hlasuje každý žiak sám za seba – konkrétne za jeden z odtieňov: tmavohnedá, svetlohnedá, modrá
(alebo šedomodrá) a svetlozelená. Asistent zapíše výsledky hlasovania do tabuľky načrtnutej na tabuli.

Otázka pre hlasovanie:
Aké je sfarbenie Vašej očnej dúhovky?
Možnosti: tmavohnedá, svetlohnedá, modrá (alebo šedomodrá) a svetlozelená.

Po konečnom sčítaní počtov žiakov v jednotlivých kategóriách žiaci spoločne vyhodnocujú, ktorý odtieň prevláda.
V prípade, že prevláda tmavé sfarbenie, vyslovia predpoklad, že tmavé sfarbenie dúhovky sa dedí ako dominantný
znak (teda je podmienené dominantnou alelou B). Svoj predpoklad si overia analýzou dát získaných od svojich
príbuzných v závere vyučovacej hodiny.
Sfarbenie dúhovky je geneticky podmienené. Podľa Mendelových pravidiel dedičnosti by sa mohlo zdať, že prevládať
by malo tmavé sfarbenie, keďže ide o dominantnú formu génu. V rámci analyzovanej skupiny žiakov však môžeme
získať aj iný výsledok. K hlbšej analýze výsledku sa vrátime neskôr.

V YSVETLENIE ( CCA 5 MIN .):
Z Á M E R : Základná orientácia a nutné informácie, aby mohli žiaci samostatne zostaviť rodokmeň a vysloviť záver
o dedičnosti sledovaného znaku.
Rôzne odtiene sfarbenia očnej dúhovky sú prejavom fyziologickej variability tohto znaku v ľudskej populácii. Aj keď
v skutočnosti ide o znak podmienený viacerými génmi (polygénny znak), pre zjednodušenie môžeme využiť model
reprezentujúci tzv. monogénovú dedičnosť. Vychádzajme z predpokladu, že sfarbenie očnej dúhovky predstavuje znak,
ktorý je podmienený 1 génom s dominantnou alelou pre tmavú (hnedú) farbu a recesívnou alelou pre svetlé
(svetlohnedé, modré alebo zelené) sfarbenie. Dedičnosť sfarbenia dúhovky sa riadi Mendelovými zákonmi.
Nadviažte na žiakmi už osvojené si základné princípy dedičnosti definované J. G. Mendelom a vysvetlite študentom, že
pravidlá, ktorými sa riadi dedičnosť farby kvetu hrachu, platia aj pre dedičnosť znakov človeka. Znázornite Mendelove
kríženie rastlín hrachu, kde v rodičovskej generácii P krížime dve čisté línie rastlín so žltými semenami (genotyp YY)
s rastlinami so zelenými semenami (genotyp yy) a analyzujte F1 a F2 generáciu, v ktorej získame rastliny
s dominantným fenotypom (Y_) a recesívnym (yy) v pomere 3 : 1. Analogicky analyzujte kríženie znázorňujúce
hnedookých rodičov heterozygotného genotypu (Bb × Bb), pričom symbol B bude predstavovať dominantú alelu pre
tmavé sfarbenie očí (hnedé) a b recesívnu alelu pre svetlé odtiene zahŕňajúce svetlohnedé, modré (šedomodré)
a zelené odtiene. Zdôraznite, že v oboch prípadoch ide o modelové situácie. Fenotypové zastúpenie tmavého
a svetlého sfarbenia očnej dúhovky žiakov v triede samozrejme nemusí zodpovedať štiepnemu pomeru F2 generácie
(3 : 1), nakoľko v generácii rodičov sa vyskytli aj iné ako heterozygotné genotypy.
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Dominantný spôsob dedičnosti tmavej (hnedej) farby dúhovky si môžu žiaci jednoducho overiť vo vlastných rodinách.
Predpokladom vyriešenia tejto úlohy je poznať farbu dúhovky svojich rodičov a súrodencov, zostaviť jednoduchú
genealogickú schému – rodokmeň, zapísať fenotypy a genotypy členov rodiny a zostaviť schému kríženia.
Oboznámte žiakov so základnými symbolmi, ktoré sa používajú pri zostavovaní rodokmeňov a spôsobom, akým sa
rodokmeň zostavuje: spôsob spájania symbolov, význam horizontálnych a vertikálnych čiar (tab. 1).
Žiaci ďalej pracujú s pracovným listom. Pracujú samostatne. Na každú úlohu majú približne 5 minút. Ak je k dispozícii
interaktívna tabuľa, môžu riešiť úlohy frontálne.
Tab. 1 Genealigocké symboly

R OZPRACOVANIE ( CCA 15 MIN ):
Z Á M E R : Hlbšie pochopenie problému a upevnenie poznatkov pomocou konkrétnych príkladov.
Prvú úlohu riešia žiaci samostatne za pomoci PL, podľa ktorého analyzujú zadanie príkladu. Podľa predlohy doplnia
chýbajúce údaje do genealogickej schémy a doplnia fenotypy a genotypy všetkých členov rodiny. Je dobré postupovať
od potomka k predkom a diskutovať o možnostiach.
Úloha 1:
Vychádzame zo zjednodušeného modelu, podľa ktorého hnedá farba očnej dúhovky (tmavá, podmienená dominantnou
alelou B) je dominantná nad modrou (resp. svetlou, alela b).
Hnedooký muž, ktorého rodičia mali hnedé oči, sa oženil so ženou, ktorej otec mal hnedé oči a matka modré. Mali
jedno modrooké dieťa. Aké boli pravdepodobné genotypy všetkých jedincov?
Doplňte rodokmeňovú schému.

Po vyriešení prvej úlohy vyzvaný žiak doplní údaje do genealogickej schémy na interaktívnej tabuli a vysvetlí spôsob
dedičnosti.
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Úloha 2:
Zostavte rodokmeň vlastnej rodiny zahŕňajúci Vašich rodičov a súrodencov.
Znázornite dedičnosť sfarbenia očnej dúhovky – dominantnú formu génu (tmavé sfarbenie, teda hnedé) označte plnými
symbolmi.
Ku každému symbolu zapíšte genotyp (svetlé odtiene sú bb, tmavé B–). Znázornite schému kríženia a ak máte dostatok
informácií, doplňte genotypy.

Po vyriešení druhej úlohy v PL má vyzvaný žiak analyzovať dedičnosť sfarbenia očnej dúhovky vo svojej rodine –
pomocou jednoduchej genealogickej schémy – rodokmeňa zahŕňajúceho rodičov a súrodencov. Symboly tmavookých
jedincov vyplní plnou farbou. K jednotlivým symbolom zapíše aj príslušný genotyp (jedinec s tmavými očami má
v genotype aspoň 1 dominantnú alelu B, teda zapíšeme „B–“, čo znamená, že môže ísť o homozygotný alebo
heterozygotný genotyp).
Úloha 3:
Akým spôsobom sa dedí sfarbenie očnej dúhovky človeka?
Môže sa podľa modelu z úlohy 1 hnedookým rodičom narodiť modrooké dieťa a naopak – modrookým rodičom dieťa s
hnedým sfarbením očnej dúhovky?
Znázornite dôkaz pomocou schém.
V pracovnom liste nech žiaci samostatne znázornia obe situácie opísané v úlohe 3 a pokúsia sa definovať aspoň 1
pravidlo, ktorým sa riadi autozómovo dominantná dedičnosť (napr. aspoň 1 z rodičov dieťaťa, ktoré zdedí dominantný
znak, má dominantný fenotyp; nakoľko ide o dedičnosť znaku viazaného na autozóm, nezáleží na pohlaví dieťaťa,
ktoré zdedí dominantnú formu znaku, atď.).
Po uplynutí času sa opýtame žiakov na ich riešenia.

H ODNOTENIE (10 MIN .)
Z Á M E R : Diskutovať spôsobom, aby žiaci spoločne premýšľali o riešeniach a rozvíjali vlastné uvažovanie. Prepojiť nový
poznatok o dedičnosti ľudských znakov so svojimi doterajšími poznatkami o pravidlách dedičnosti.
Diskusia vyvoláte prvou otázkou, ak nie, klaďte ďalšie:
Otázky:
Ako sme našli odpoveď na otázku, ktorá farba očnej dúhovky je dominantná?
Prevláda dominantná forma tohto znaku aj medzi spolužiakmi?
Ako sa tento znak dedí?
Poznáme aj iné znaky, ktoré sa dedia rovnakým spôsobom?
Diskusia: V priebehu diskusie sledujte porozumenie. Hodnoťte ho však až po odovzdaní vypracovaných PL aj
s domácou úlohou (úloha č. 4). PL môže žiak vypracovať v digitálnej forme.
Na základe predošlého poznania Mendelových pravidiel dedičnosti môžu žiaci predpokladať, že dominantná forma
znaku je zároveň aj prevládajúca. Zastúpenie jednotlivých fenotypových kategórií je však výsledkom pôsobenia
viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú frekvencie alel a ich usporiadanie v genotypoch v populácii (napr. veľkosť
skúmanej populácie, zvýhodnenie niektorých genotypov prírodným výberom, mutačná intenzita, atď.). Ak by to bola
pravda, v ľudskej populácii by postupne získavali prevahu jedinci s patologickými znakmi a chorobami, ktoré sú
výsledkom dominantných mutácií, napr. polydaktília (prítomnosť nadbytočných prstov). V skutočnosti sa to však
nedeje.
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Tmavé sfarbenie farby očnej dúhovky je príkladom dominantného znaku, ktorého gén sa nachádza v autozóme (všetky
chromozómy okrem tzv. pohlavných chromozómov X a Y) – hovoríme o autozómovo dominantnej dedičnosti. Žiakom
však vysvetlite, že model, ktorý sme použili (hnedé vs. modré sfarbenie) je zjednodušený a oboznámte ich s novšími
poznatkami, ktoré dokazujú polygénnu dedičnosť tohto znaku (viď doplňujúce informácie pre učiteľa). Doplňte, že
podobným spôsobom sa dedia aj iné fyziologické charakteristiky a rovnako aj mnohé geneticky podmienené
ochorenia, okrem spomínanej polydaktíli napr. aj hypercholesterolémia (zvýšený obsah cholesterolu v krvi), niektoré
poruchy zubnej skloviny, spojivového tkaniva a iné.
Pracovné listy po doplnení svojho mena žiaci odovzdajú. Úspešnosť a najčastejšie chyby spoločne analyzujte
a pracovné listy žiakom vráťte. Je to ich študijný materiál a nachádza sa v nich aj zadanie domácej úlohy (úloha č. 4).
Ak ste pracovali spoločne na interaktívnej tabuli, vyzvaní žiaci nech urobia zovšeobecňujúci záver.
Na domácu úlohu je pripravené jedno zadanie, jeho vypracovanie však žiakom zaberie dlhší čas, lebo predpokladá
kontaktovanie sa so širším príbuzenstvom.
Úloha 4:
1. Vypracovanie genealogickej schémy vlastnej rodiny - širšieho príbuzenstva.
Výskum dedičnosti sfarbenia očnej dúhovky zrealizuj v rámci širšej rodiny (rodičia, súrodenci, starí rodičia, tety, ujovia,
bratranci a sesternice). Presne definuj a znázorni príbuzenské vzťahy pomocou správnych symbolov do genealogickej
schémy – rodokmeňa, označ všetkých členov, generácie a doplň fenotypy a genotypy všetkých členov rodiny.
Môžeme pokladať model z úlohy 1 za univerzálny?
Pouvažuj, akoby sa dala do tohto modelu zakomponovať dedičnosť zelenej farby očnej dúhovky. (Je zelená oproti
hnedej dominantná alebo recesívna? Aký je vzťah zelenej a modrej? Ktorých fenotypov je viac – zelených alebo
modrých?).
Využi tzv. polygénny model, o ktorom sa hovorilo na hodine – okrem génu bey2 (oca2, chromozóm 15) s alelami B a b
zostav genotypy aj s ohľadom na gén gey (eycl1, chromozóm 19) s alelami G a g (ide o dva nezávisle kombinovateľné
gény, ktorých dedičnosť sa riadi Mendelovými pravidlami).

Výsledok budú žiaci prezentovať na hodine, ktorú určí učiteľ so zreteľom na jej vyššiu časovú náročnosť.

Poznámka:
Rodokmeň sa dá zhotoviť na papier (formát aspoň A3 alebo aj A2) alebo v niektorom z bežných programov, v ktorých
vieš pracovať, napr. Word alebo PowerPoint tak, aby ich bolo možné prezentovať (premietnuť) svojím spolužiakom v
triede.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
Metodika je vhodná aj pre on-line výučbu.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.
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P OMÔCKA PRE UČITEĽA
Doplňujúce informácie:
Sfarbenie dúhovky je podmienené množstvom pigmentu – melanínu. Pigmentová vrstva dúhovky
zabraňuje, aby svetlo prenikalo pomimo zrenice oka. Tento pigment sa syntetizuje v špeciálnych bunkách,
melanocytoch a ukladá sa vo vonkajšej vrstve dúhovky v štruktúrach, ktoré sa nazývajú melanozómy. Ľudia
sa navzájom odlišujú v množstve melanínu a počte melanozómov, pričom počet melanocytov je približne
rovnaký. Pri malom množstve pigmentu je dúhovka modrá alebo sivá; väčšie množstvo pigmentu súvisí so
zelenou až hnedozelenou farbou. Najväčšie množstvo pigmentu spôsobuje tmavohnedé sfarbenie.
Množstvo odtieňov súvisí so štruktúrou povrchu dúhovky.
Monogénový model: jeden gén – dva fenotypy
Podľa prvých prác zo začiatku 20. storočia (Davenport and Davenport, 1907; Hurst, 1908) je hnedá farba očí
podmienená dominantnou alelou (B; z angl. brown) a modrá recesívnou (b; z angl. blue). Tento jednoduchý
model, podľa ktorého dvaja modrookí rodičia nemôžu mať hnedooké dieťa, je síce vhodný ako príklad na
úvod do genetiky človeka, je však príliš nepresný.
Polygénový model: dva gény – tri fenotypy
Mechanizmus, ktorý reguluje sfarbenie očnej dúhovky je v skutočnosti zložitejší. Jeden z presnejších
modelov popisuje interakciu 2 génov, ktoré boli nazvané bey2 (oca2, chromozóm 15) a gey (eycl1,
chromozóm 19). V lokuse bey2 sa nachádzajú alely pre modrú (b)a hnedú farbu (B), v lokuse gey alely pre
zelenú (G; z angl. green) a modrú (g; nie je vhodné použiť symbol b, pretože ten označuje recesívnu alelu
lokusu bey2). Každý jedinec tak má štyri alely ovplyvňujúce farbu očí. Stále platí, že v rámci lokusu bey2 je
hnedá farba (B) je dominantná a modrá (b) je recesívna; zelená farba podmienená dominantnou alelou G z
lokusu gey je však recesívna voči hnedej (B) a zároveň je dominantná voči modrej (b).
Aby sa modrá prejavila vo fenotype, musí mať jedinec v oboch génoch iba recesívne alely, teda genotyp
bbgg a svojím potomkom tak môže odovzdať iba alely pre modrú farbu očnej dúhovky. Nakoľko hnedé
sfarbenie je dominantné, na jeho fenotypový prejav stačí len jedna kópia alely B v genotype, teda B - - (pomĺčka znamená ľubovoľnú alelu príslušného lokusu, teda BBGG, BbGG BBGg, BbGg, BBgg a Bbgg). Pre
zelenú farbu sú potom možné iba dva genotypy: bbGG a bbGb.
Ani tento model však nevysvetľuje existenciu celej škály farebných odtieňov, ani nedokáže vysvetliť fakt, že
dvom modrookým rodičom sa v skutočnosti predsa len môže narodiť hnedooké dieťa (!).
A ako je to naozaj?
Gén oca2 (chromozóm 15) reguluje biosyntézu melanínu. V prípade mutácie, ktorá poruší štruktúru a tým
aj funkciu tohto génu, sa melanín netvorí a výsledkom je albinizmus. Pri tejto poruche pigment úplne
chýba, preto cez dúhovku presvitá červená farba sietnice a dúhovka sa javí ako ružová. Štandardná alela
tohto génu podmieňuje hnedú farbu, ktorá je dominantná oproti recesívnej alele pre modré sfarbenie.
Regulácia sfarbenia očnej dúhovky je však omnoho zložitejšia. V blízkosti génu oca2 sa nachádza iný gén,
herc2, ktorý kontroluje funkciu génu oca2. Jedna z foriem tohto génu, ktorá je výsledkom zámeny jediného
nukleotidu v DNA (tzv. malý nukleotidový polymorfizmus – “SNP”, z ang. Small Nucleotide Polymorphism),
potláča fenotypový prejav génu oca2, čoho výsledkom je modré sfarbenie (viď priloženú schému na konci
tejto časti).
Modrá a zelená farba je teda výsledkom mutácie, ktorá má európsky pôvod. Vedci však objavili až 24 SNP
z celkovo ôsmich génov, ktoré sa podieľajú na výslednej farbe očí (zahŕňajúcich napr. aj gény oca2-herc, tyr,
irf4 a iné) (Liu et al. 2010, Sturm and Larsson 2009).
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Schéma znázorňuje funkciu génu oca2 v syntéze melanínu (A), dôsledok mutácie génu oca2, ktorá narúša
funkciu génu a teda aj biosyntézu melanínu, čo vedie k albinizmu (B) a vzťah dvoch lokusov – herc2 a oca2,
ktoré sa podieľajú na výslednom sfarbení očnej dúhovky (C).

Literatúra
Davenport G. C., Davenport C.B. (1907), Heredity of eye color in man. Science 26: 589-592.
Hurst, C. C. (1908), On the inheritance of eye-colour in man. Proceedings of the Royal Society of London B
80: 85-96.
Liu, F., et al. (2010), Digital quantification of human eye color highlights genetic association of three new
loci. PLOS Genetics 6: e1000934.
Sturm R.A., Larsson M. (2009) Genetics of human iris colour and patterns. Pigment Cell Melanoma Res. 22:
544-562.
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I ZOLÁCIA DNA
Tematický celok / Téma
Genetika
Izolácia DNA
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti

ISCED / Odporúčaný ročník

 Popísať lokalizáciu DNA v eukaryotickej aj prokaryotickej
bunke
 Zostaviť filtračnú aparatúru pre realizáciu zadaného
praktického cvičenia






ISCED 3A / 2. ročník
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
Manipulovať s pomôckami
Pozorovať
Zovšeobecniť výsledky pozorovania
Zovšeobecniť závery
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti






Poznať typy nukleových kyselín a ich zloženie
Opísať stavbu eukaryotickej a prokaryotickej bunky
Poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu
Zostaviť filtračnú aparatúru
Realizovať experiment
 Sformulovať záver pozorovaní, zdokumentovať výsledok praktického cvičenia fotograficky, spracovať priebeh
experimentu formou videa a umiestniť ho na YOUTUBE.

Riešený didaktický problém
Žiaci sa učia reálne si predstaviť a makroskopicky vnímať nositeľku genetickej informácie - DNA, ktorú metódou
riadeného bádania izolujú z buniek. Realizácia experimentu má motivačný náboj počas celej realizácie až do samotného
záveru, v ktorom ,,zhmotnia“ abstraktnú predstavu o tom ako vyzerá. Študenti nepredpokladajú, že je možné ju získať
jednoduchým postupom aj v školských podmienkach. Naučia sa pracovať v skupinách, riadiť a plánovať prácu, uvedomiť
si a aplikovať medzipredmetové vzťahy s chémiou, nakoľko experimentálne metódy v biológii sa bez chemických metód,
postupov a látok nezaobídu. Načŕta sa tu aj problematika mutácií, konkrétnejšie polyploidie a GMO, pretože množstvo
získanej DNA po izolácii, ktoré narastá priamo úmerne v súvislosti s množstvom DNA v chromozómoch buniek. Napríklad
z dôvodu polyploidie sa u kivi vyskytuje 6n sád, banánov 3n a v prípade jahôd je počet chromozómových sád prítomný
až 8-násobne (8n). Preto aj komerčne dostupné plody sú niekoľkokrát väčšie v porovnaní s dopestovanými prirodzene.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky














 Vytlačené pracovné protokoly z praktického cvičenia
(Variant 1 alebo alternatívu) podľa počtu vytvorených
skupín žiakov (príloha)
 Pomôcky pre vytvorenie modelu DNA
 Chemický plášť, plod zrelej kivi, jahody, banán
prípadne cibuľa kuchynská (Allium cepa) – podľa
vlastného výberu, (optimálny výber je 2-3 druhy
z dôvodu porovnania), kremenný piesok, trecia miska
s roztieradlom, filtračný lievik, filtračný papier alebo
gáza, filtračný kruh, nožnice, stojan, sklenená tyčinka,
digitálne váhy, stopky alebo hodinky
 Pre alternatívu je potrebná čerstvá šťava zo zrelého
ananásu

Riadené bádanie
Diskusia
Rozhovor
Experiment
Pozorovanie
Práca s laboratórnym protokolom
Tvorba videa z realizácie experimentu
Porovnávanie výsledkov
Prezentácia výsledkov
Formulácia záverov
Skupinová forma
Frontálna forma

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Rozhovor, diskusia, pozorovanie činností, vyplnený protokol z laboratórneho cvičenia s fotografiami a jednoznačne
formulovaným záverom.

Autor: RNDr. Lenka Škarbeková
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IZOLÁCIA DNA
Ú VOD
Vypracovaná metodika Izolácia DNA môže byť implementovaná pri vyučovaní genetiky v rámci alebo pred preberaním témy
Molekulové základy dedičnosti alebo Základy bunkovej dedičnosti.
Poznatky a zručnosti nadobudnuté v metodike sú využiteľné počas výučby genetiky všeobecne a dá sa na nich priebežne
odvolávať. Načŕta aj problematiku polyploidie, mutácií a GMO, teda je možné, že záujem a zvedavosť študentov pootvorí
dvere aj do tejto ,,komnaty“.
Podľa časových možností je možné zvoliť si z 2 variantov:
Variant 1: Realizácia všetkých aktivít metodiky vrátane evokácie (odporúčame plánovať na 2VH)
Variant 2: Realizácia samotnej experimentálnej časti izolácia DNA, bez evokácie (postačuje časová dotácia 1VH)
a)

Klasický variant – izolácia DNA pomocou saponátu, kuchynskej soli, ľadového etanolu

b) Alternatíva 2 – jednoduchší spôsob izolácie DNA pomocou enzýmu bromelaín z čerstvej šťavy ananásu.

P RIEBEH VÝUČBY
EVOKÁCIA ( CCA 8 MIN .):
Zámer: nadviazať na vedomosti žiakov, motivovať a zaktivizovať ich.
Začnite so žiakmi motivačný rozhovor:
Motivačný rozhovor:
Nositeľkou genetickej informácie vo všetkých živých organizmoch je ...
Žiaci by už túto informáciu mali vedieť doplniť ...odpoveďou by malo byť DNA (okrem RNA vírusov)
Ak sa žiaci obmedzia iba na odpoveď, že je to DNA, otázkami ich naveďte k formulácii so špecifikáciou výnimky.
Pýtajte sa:
Kde je DNA lokalizovaná?
Žiaci by mali na základe vedomostí o bunke, o jej organelách vedieť špecifikovať, že je potrebné rozlíšiť bunku na
prokaryotickú a eukaryotickú a až tak lokalizovať konkrétne miesta výskytu. Očakávate teda odpovede:
V eukaryotickej bunke v jadre a semiautonómnych organelách (mitochondrie, chloroplasty).
V prokaryotickej bunke ako kruhová DNA (nukleoid, prokaryotický chromozóm) a v plazdmidoch (malé kruhové DNA).
Podajte náhodnému žiakovi pripravený uzatvorený igelitový sáčok, ktorý obsahuje dvojmetrový špagát obtočený okolo
kúskov papiera, predstavujúci DNA v jadre.
Pýtajte sa ich, čo im to pripomína.


Požiadajte žiakov, aby si nechali ,,model“ kolovať a súčasne sa voľne vyjadrovali k tomu, čo vidia. Spoločne by
mali dospieť k tomu, že je to veľmi jednoduchý model bunky - sáčok predstavuje bunkové povrchy a v jeho
vnútri sa nachádza (špagát) DNA obtočená okolo histónových bielkovín.

Otázkami ich k tomu navádzajte.
Ak budú chcieť vidieť obsah sáčka, požiadajte ich, aby ho roztrhli a vybrali obsah. Aktivita navádza na samotnú izoláciu,
nakoľko vlastnej izolácii musí predchádzať rozrušenie buniek.


Požiadajte žiakov, aby rozvinuli špagát, natiahli ho a pokúsili sa odhadnúť jeho dĺžku.

Jeho dĺžka odpovedá dĺžke ľudskej DNA, teda 2 metre.
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Výskumná otázka:
To, že DNA je pravotočivá dvojzávitnica si vieme predstaviť podľa modelu, avšak ako vyzerá v skutočnosti?
Povedzte cieľ VH:
Cieľom dnešného experimentu bude izolovať DNA, aby ste mohli autenticky vidieť ako vyzerá.

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA

45 MIN .):

Zámer: Formulovať hypotézu, riadeným bádaním experimentálne izolovať DNA s overiť, prípadne opraviť stanovenú
hypotézu. Nadobudnúť zručnosti pri experimentálnej práci, rozšíriť a prehĺbiť poznatky o DNA.
Rozdeľte žiakov do 4-5 vyvážených skupín po maximálne 3-4 členov podľa vlastného uváženia. Rozdajte každej skupine
vytlačený laboratórny protokol a požiadajte ich, aby si jeho obsah pozorne prečítali. Pýtajte sa ich na prípadné nejasnosti.
Podľa záujmu rozdeľte žiakom materiál, z ktorého budú DNA extrahovať (kivi, jahody, cibuľa, banán).
Povedzte:
Na začiatok formulujte hypotézu o tom, ako predpokladáte, že bude izolovaná DNA vyzerať.
Požiadajte ich aby si jej znenie zapísali do laboratórneho protokolu.
Povedzte žiakom:
Poďme si teda vaše hypotézy overiť.
Zadajte inštrukcie:


vašou úlohou je v skupinách realizovať experiment podľa vypracovaného postupu.



zvoľte si jedného člena skupiny, ktorý bude natáčať priebeh.

Upozornite žiakov na dodržiavanie pokynov a zásad bezpečnosti pri práci a dôležitosť tímovej spolupráce.
Dajte im pokyn, že môžu začať pracovať.
Počas realizácie experimentu zapájajte všetkých žiakov otázkami, sledujte ich zapojenosť, organizáciu práce, delenie úloh
a usmerňujte ich prácu podľa potreby.
Pýtajte sa žiakov:
Otázky:
Prečo používame kremenný piesok? (Odvolajte sa na to, prečo roztrhli igelitový sáčok v úvode)
Akú úlohu má pridávanie saponátu k zmesi? (detergent, slúži na rozrušenie lipidovej dvojvrstvy cytoplazmatickej membrány)
Čo si myslíte, ktorý plod bude na experiment najvhodnejší, ktorým dosiahneme najviditeľnejší výsledok?
Prečo nesmie teplota kúpeľa presiahnuť 60 ˚C? (Dôvod – zvýšením teploty nad uvedenú dochádza k denaturácii DNA)
Akú funkciu má etanol v experimente? (Do tejto fázy sa vyzráža DNA uvoľnená z buniek, vyzrážaná NK sa nazýva precipitát.)
Cieľom diskusie je rozvíjať ich kritické uvažovanie.
Poznámka: Filtračnú aparatúru si zostaví každá skupina žiakov samostatne. Žiaci nemajú k dispozícii postup, mali by si ju
z dostupných pomôcok z postupu zostaviť sami.
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Dbajte o správnosť zostavenej aparatúry, sledujte ich prácu, aj akým spôsobom pripravujú filtračný papier. Usmerňujte ich
v činnosti, korigujte prípadné chyby a nedostatky.
Dbajte na to, aby filtračný papier nepresahoval okraj filtračného lievika, alebo nebol naopak príliš malý, navlhčili ho vodou
pred filtráciou a nepretrhli pri manipulácii, spodnú časť lievika mali opretú o stene kadičky, v ktorej zachytávajú filtrát, mali
vo vhodnej výške umiestnený filtračný kruh, liali zmes po tyčinke, skrutky aparatúry boli umiestnené po pravej ruke...
Filtračná aparatúra:

1. Roztok so suspenziou
2. Filtračný kruh
3. Filtračný lievik
4. Kadička s filtrátom
5. Laboratórny stojan
6. Sklenená tyčinka
7. Filtračný papier

Obr. 1 Filtračná aparatúra (Zdroj: http://predmety.skylan.sk/laboratory/A3/hry/filtracia.htm)

Poznámka k pomôckam:
Pomôcky pre prípravu filtračnej aparatúry je potrebné naplánovať podľa toho, aký počet skupín chcete vytvoriť
Odporúčanie:
etanol odporúčame nechať chladiť v objeme cca 30 - 50 ml v jednej kadičke spoločne pre všetky skupiny
Chemikálie pre 1 skupinu pri izolácii DNA: kuchynská soľ (3 g), destilovaná voda (100 ml), tekutý prostriedok na umývanie
riadu (10 ml), vodný kúpeľ (do 60°C), etanol (1:1) k množstvu získaného filtrátu).

Pomôcky pre vytvorenie modelu DNA: Igelitový sáčok, dvojmetrový špagát, kúsky papiera – na zostavenie jednoduchého
modelu DNA lokalizovaného v bunke (špagát omotaný okolo kúskov papiera simuluje DNA obtočenú okolo histónových
bielkovín, sáčok predstavuje bunkové povrchy).

REFLEXIA (8 MIN .)
Zámer: Zhrnúť, prepojiť a upevniť získané vedomosti žiakov.
Po ukončení vyvíjania experimentu sa pýtajte žiakov na to, čo zistili.
Na výskumnú otázku získali žiaci odpoveď riadeným bádaním realizáciou experimentu a získaním jeho výsledkov.
Úlohy:
Úloha 1: Porovnajte si výsledky experimentov navzájom. Diskutujte o výsledkoch.
Úloha 2: Rozhodnite, ktorá na základe získaných výsledkov na pokus najvhodnejšia. Argumentujte svoj výber.
Úloha 3: Overte vyslovenú hypotézu, potvrďte ju, prípadne opravte jej znenie na platné.
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Domáca úloha:
Na nasledujúcu VH prineste:
vypracovaný laboratórny protokol s fotograficky zdokumentovaným výsledkom experimentov, jasne sformulovaným
záverom a prípadne linkom na vyhotovené video s maximálne 3 minútovým trvaním umiestnené na YOUTUBE,
dokumentujúce priebeh experimentu spracované zaujímavou formou.
Vytvorené skupinové videá žiaci budú/môžu prezentovať na nasledujúcej vyučovacej hodine.
Poznámka: Príklad vyhotoveného žiackeho videa izolácie z kivi nájdete na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=ivp8RVMrSjI.

A LTERNATÍVY METODIKY
Doplnené ako alternatívny pracovný list izolácie DNA pomocou čerstvej ananásovej šťavy.

Z DROJE
Višňovská, J. – Ušáková, K. – Gálová, E. – Ševčovičová, A.: Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. 2012. Bratislava: SNP – Mladé letá, 1. vyd. ISBN 987-80-1002286-1
UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8 Praktické cvičenia a seminár II. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo- Mladé letá. 2009. 127s. ISBN 978-80-10-01370-8
Gbelcová, H. – Repiská, V. – Shawkatová, I.: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Univerzita
Komenského
v Bratislave.
2017.
ISBN
978-80-2234472-2
Dostupné
z
https://zona.fmed.uniba.sk/uploads/media/Nukleove_kyseliny_a_proteiny.PDF
Obrázok filtračnej aparatúry: http://predmety.skylan.sk/laboratory/A3/hry/filtracia.htm
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K LONOVANIE ČLOVEKA –

SCI - FI ALEBO REALITA ?

Tematický celok / Téma
Genetika
Klonovanie a produkcia kmeňových buniek
Prenos somatického jadra do oocytu
Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
 Definovať embryonálny výskum
 Uviesť príklad na súčasné experimenty týkajúce sa
prenosu somatického jadra do oocytu
 Definovať pojmy: kmeňové bunky, klonované emryo
 Vysvetliť význam tvorby „klonovaných“ embryí
 Uviesť príklad na klonované embryo
 Posúdiť etické hľadisko a federálne právo
využívania/zneužívania produkcie embryí

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED 3/ 3. – 4. ročník gymnázia

Žiakom rozvíjané spôsobilosti





Zovšeobecniť výsledky
Zamyslieť sa nad všeobecnou platnosťou modelu
Formulovať nové otázky/problémy
Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi,
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti





Poznať funkcie, stavbu mužskej a ženskej pohlavnej sústavy
Poznať základné rozdiely medzi somatickou a pohlavnou bunkou
Poznať základné podmienky umožňujúce a znemožňujúce proces oplodnenia
Charakterizovať proces oplodnenia
 Kriticky hodnotiť informácie z internetu, na základe odbornosti a dôveryhodnosti zdroja

Riešený didaktický problém
K žiakom sa rôznymi spôsobmi dostali informácie týkajúce sa „klonovania“. Avšak otázkou ostáva, či ich názor ovplyvnili
médiá alebo negatívny prístup ľudí diskutujúcich o danej problematike. Tento negatívny postoj sa odráža najmä
z etického hľadiska. Hlavné etické znepokojenia z postupov embryonálnych pokusov vyplývajú zo skutočnosti, že takýto
výskum všeobecne vyžaduje manipuláciu s oocytmi, pri ktorej vznikajú embryá. Pre technickú nedokonalosť tejto metódy
a rôzne biologické bariéry je úspešnosť produkcie klonovaných embryí veľmi nízka a experimenty často končia
„usmrtením“ embrya. Veľké množstvo ľudí považuje embryá za ľudské stvorenia v najskoršom štádiu života a sú podľa
nich hodné rovnakého zreteľa a ochrany aká je poskytovaná ľudským osobám. Tak isto aj medzi tými, ktorí síce
nepripisujú ľudským embryám status „ plnohodnotnej osoby“, vyvoláva úmyselné zabitie vyvíjajúceho sa ľudského života
akési morálne znepokojenie. Upriamenie pozornosti na vyvíjajúci sa ľudský život ako na prostriedok zmiernenia útrap či
dosiahnutia kvalitnejšieho života by mohlo mať vážne dôsledky a pre mnohých je morálnym problémom. Pre spoločnosť
ako celok, by to mohlo viesť až k zníženiu kultúrnej citlivosti v týchto veciach. Avšak produkcia embryí „in vitro“
predstavuje vrchol možností liečby neplodnosti a umožňuje dosiahnuť tehotenstvo aj tým párom, u ktorých by to
prirodzenou cestou nikdy nebolo možné. Dôležitú úlohu zohráva tiež v oblasti ochrany a uchovávania geneticky cenných
a ohrozených živočíšnych druhov. Žiaci majú počas diskusie možnosť premýšľať nad problémom z rôznych hľadísk,
rozvíjajú kritické myslenie, komunikačné zručnosti, schopnosť argumentovať, poznatky integrujú a interpretujú vlastnými
slovami, premýšľajú komplexne. Žiaci si postupne formujú vlastné názory a presvedčenia, ktoré sú základom pre
formovanie ich osobnosti v otázkach etických, morálnych či spoločenských.

Dominantné vyučovacie metódy a formy

Príprava učiteľa a pomôcky

 Interaktívna demonštrácia
 Potvrdzujúce bádanie
 Diskusia

 IKT zariadenia (tablet, smartfón)
 Počítač, dataprojektor, pripojenie na internet
 Model RYHOVANIA vajíčka, prezentácia (príloha)
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov


Diskusia, systém otázok k danej problematike vo fáze reflexie.

Autori: doc. RNDr. Martin Morovič, PhD.; prof. RNDr. František Strejček, PhD.

522 / 527

K LONOVANIE A

PRODUKCIA KMEŇOVÝCH BUNIEK

Ú VOD
Téma zaoberajúca sa produkciou embryí „in vitro“ pomocou prenosu somatického jadra do oocytu je preberaná v rámci
seminárov z biológie, nadväzujúca na problematiku týkajúcu sa reprodukcie a vývinu človeka. Je rozširujúcim učivom
podmieňujúcim rozmýšľanie u žiakov, podporuje uvažovanie a vytváranie si ich vlastných názorov. Dôležité je, aby žiaci
poznali aj pozitívnu stránku produkcie embryí a kmeňových buniek aby odstránili predsudky voči témam týkajúcich sa
manipulácie s ľudským organizmom a materiálom, ktoré je často medializované ako negatívne a z etického hľadiska
neuskutočniteľné.
Všetky navrhnuté otázky k diskusii a aktivity, tiež celá organizácia vyučovacieho procesu má odporúčací charakter. Učiteľ si
ho môže modifikovať podľa časovej dotácie, podľa tvorivosti a aktivity žiakov, podľa ich vedomostí a praktických zručností,
podľa materiálno technického vybavenia školy. Uvedený materiál je možné použiť Hlavne na gymnáziách na hodinách
biológie. Materiál sa ale dá použiť aj na stredných odborných školách s výučbou biológie, prípadne na základných školách –
buď na biologickom záujmovom krúžku, pri príprave žiakov na biologickú olympiádu alebo v triedach pre nadaných žiakov.

P RIEBEH VÝUČBY
E VOKÁCIA ( CCA 5 MIN .):
Zámer: Vzbudiť záujem žiakov o nové učivo. Nadviazať na vedomosti žiakov o reprodukčnej sústave človeka.

Otázky:
1. Aký má význam a k čomu slúži človeku reprodukčná sústava?
2. Je rozdiel medzi ženskou a mužskou reprodukčnou sústavou?
3. Aký je rozdiel medzi somatickou (telovou) bunkou a pohlavnou bunkou?
4. Na tabuľu načrtni ženské vnútorné pohlavné orgány. Popíš ich jednotlivé funkcie.
5. Aké dôsledky majú poruchy tejto sústavy?
6. Aké vlastnosti musí mať spermia, aby dokázala oplodniť vajíčko?
7. Popíš proces oplodnenia.

Zopakovaním si učiva týkajúceho sa reprodukčnej sústavy človeka, si žiaci uvedomia dôležitosť jednotlivých orgánov a ich
funkcií, slúžiacich pre zachovanie rodu a rastúcej ľudskej spoločnosti. Žiakom je jasné, že nie každý človek na planéte je práve
tým šťastlivcom, ktorého zdravotný stav je 100%. Preto pokračuje v kladení otázok, ktoré sa viažu na problematiku produkcii
embryí mimo materského organizmu.
Otázky vedúce k diskusii:
1. Počuli ste už o téme produkcie embryí „in vitro“, konkrétne o klonovaní?
2. Počuli ste o možnosti liečby pomocou kmeňových buniek?
3. Aký názor presadzujú médiá k tejto téme?
4. Aký vplyv to má na ľudí? Veria viac médiám, alebo samostatne vyhľadávajú informácie, aby si vytvorili vlastný názor?
5. Aký máte vy názor? Je to proti etike našej spoločnosti?
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Cieľom otázok je, aby sme žiakov navodili na danú problematiku, aby sa im vynorili poznatky, ktoré k danej problematike už
majú, aké informácie nám ponúkajú médiá, aký je názor odborníkov a celkovo spoločnosti. Je dôležité, aby si žiaci uvedomili
do akej miery je spoločnosť ovplyvňovaná negatívnymi postojmi médií, a aké je dôležité, aby si vlastný názor vytvorili sami,
a to na základe faktov a pravdivých informácii. So žiakmi môžeme viesť diskusiu na dané otázky, aby vedeli podať
a argumentovať svoje postoje a názory.

Problémová úloha:
Predstavte si, že máte partnerku, ktorá z nejakého (zdravotného) dôvodu, nemôže otehotnieť alebo utrpela vážne
zranenia napr. miechy.
Skúsili by ste biotechnologické metódy, ktoré by jej umožnili otehotnieť, prípadne podporili regeneráciu poškodených
nervových buniek?
Boli by ste pre alebo proti?
Čo by vám na to povedali blízky? Je to eticky správne?

U VEDOMENIE SI VÝZNAMU ( CCA 35 MIN .):
Aktivita: HRANIE ROLÍ - žiaci vedú rozhovory a diskusiu podľa skupiny, do ktorej patria.
Postup:
1. Žiakov oboznámime s pravidlami hry, dostanú inštrukcie k aktivite.
2. Vytvorené skupiny (náhodne vytvorené) si ťahajú papierik, na ktorom je rola, ktorú budú počas aktivity zastávať.
3. Jednotlivé skupiny si premyslia ako budú prezentovať svoj názor (určený čas, napr. 5 min.).
4. Skupiny budú jednotlivo predvolávané, aby argumentovali, prečo práve ich názor je dobrý.
5. Ostatné skupiny zastávajúce iné role a názory kladú otázky danej prezentujúcej skupine.
6. Na konci sa žiaci zamyslia nad tým, aký názor naozaj zastávajú.
Role:
1. skupina: Médiá
2. skupina: Vedci/Biológovia
3. skupina: Spoločnosť/obyčajní ľudia
4. skupina: Cirkev
5. skupina: Študenti
6. skupina: Právnik
7. skupina: Doktori
8. skupina: Prezident
Poznámka:
Nie je dôležité, aby boli rozdané všetky role. Čím je vyšší počet rozdaných rolí, tým je žiakom poskytnutých viac informácii, na
základe ktorých si vytvárajú svoje názory a presvedčenia.
Žiaci sa na základe prečítania si textu z médií vcítia do danej role. Sami formulujú otázky a odpovedajú na otázky svojich
spolužiakov. Čím viac sa žiaci vcítia do danej roly, tým sú presvedčivejší, a informácie si skôr zapamätajú.

Po inscenačnej hre nasleduje vysvetlenie – doplnenie informácii, zodpovedanie otázok.
Pri vysvetlení vychádzajte z textu uvedenom na konci metodiky (Pomôcka pre učiteľa – doplňujúce informácie).
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R EFLEXIA (5 MIN .):
Na základe diskusie a aktivity zhodnoťte postoje jednotlivých odborníkov, vysvetlite žiakom etické hľadisko klonovania
a správne ich nasmerujte k argumentom, ktoré vedú k správnym postojom a presvedčeniam.

P OSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY
1. Na základe overovania metodiky niektorí učitelia navrhujú vyhradiť viac času na diskusiu, keďže téma je pre žiakov
zaujímavá.
2. Vhodné je použitie metodiky na seminároch z biológie kvôli vedomostiam žiakov a väčšej časovej dotácii.

A LTERNATÍVY METODIKY
Nie sú navrhnuté.

ZDROJE
MAKAREVIČ, A., a kol., 2017: Oplodnenie „in vitro“ u živočíchov. Nitra: SPU, NPPC VÚŽV Nitra a projekt VEGA 1/0611/15 a
APVV-14-0043, APVV-15-0196, 2017, 174 pp., ISBN 978-80-552-1624-9
Žoafia Šuleková: Výskum zahŕňajúci ľudské embryá in vitro (embryá oplodnené v skúmavke). [on-line] 29.10.2010, cit.
19.02.2018, dostupné z http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/167/vyskum-zahnajuci--ludske-embrya-in-vitro-embryaoplodnene-v-skumavke

525 / 527

P RÍLOHA :

Č LÁ NOK

Z M É D IÍ , NA KTORÝ MA JÚ RE A GO V A Ť V D ISKU SII JE D NOTLIV É SKU PINY :

Prvá megatováreň na klonovanie ľudí na svete!
Čínska firma stojaca za vývojom najväčšej továrne na „výrobu“ klonov stojí v Tianjin v Číne. Firma tvrdí, že zariadenie je dnes
už schopné vyklonovať ľudské klony. Dodáva, že jediná bariéra, ktorá ich drží vzadu je obava verejnosti. Firma si nevie
predstaviť ako by asi verejnosť reagovala. Nová továreň by mala byť otvorená v priebehu 7 mesiacov, teda pravdepodobne
v júni alebo júli budúceho roka plánuje klonovať až 1 milión kráv ročne. Neskôr sa k tomu majú pridať aj ďalšie zvieratá,
medzi nimi dostihové kone či policajné psy. Za projektom stoja presnejšie dve firmy – Boyalife group a Sooam Biotech
Research Foundation. To ale nie je také podstatné. Firmy sa netaja tým, že by chceli priviesť späť aj prehistorické zvieratá.
Dočkáme sa Jurassic Parku? To asi nie. Má ísť údajne len o domácich miláčikov a taktiež vlneného mamuta. Tyranosaura rexa
(T-rex) sa nedočkáme. Za „znovuzrodených“ miláčikov sú podľa prieskumu firiem ich bývalí majitelia ochotní zaplatiť až
100 000 dolárov. Spoločnosti plánujú spolupracovať aj s Čínskou akadémiou vied za účelom rozvoja primátov. Úlohou bude
zrejme potvrdiť Darwinovu teóriu, len v kratšom čase. Vedec z firmy pripomína, že klonovanie opíc je malý krok od
klonovania ľudí. „Technológie už existujú. Ak by to bolo dovolené, neverím, že je iná spoločnosť ako Boyalife, ktorá by toho
bola schopná.“ Nakoniec dodal, že súčasným cieľom nie je klonovanie ľudí, ale verí, že sa v budúcnosti sa hodnoty ľudí
zmenia.

CEO spoločnosti ešte poukázal na jednu zaujímavosť. V súčasnosti sú nutné gény od otca i matky v pomere 50:50, firma chce
v budúcnosti ale ponúknuť možnosť využívať 100% génov od otca, resp. matky. „Chceme ukázať verejnosti, aby videli, že
klonovanie nie je tak bláznivé, ako sa môže zdať, a vedci nie sú ani divní ani niekde skrytí za uzavretými dverami, kde
vykonávajú bláznivé experimenty.“ Daily Mail na záver dodáva, že svet to vidí ináč. Európsky parlament jednoznačne odsúdil
a zakázal klonovanie ako zvierat tak potravín. Americký úrad pre ochranu spotrebiteľov (U.S. Food and Drug Administration)
s tým ale problém nemá a tvrdí, že klonované hoväzdie mäso je menej nebezpečné ako to bežné - prirodzené.
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POMÔCKA PRE UČITEĽA

Doplňujúce informácie:
V prírode sa vyskytujú aj prirodzené klony, ktorých genetická informácia je identická. Patria sem napríklad
jednovaječné dvojičky u cicavcov. U niektorých živočíšnych druhov (pásavce) sa vyskytuje tento jav veľmi
často a je spôsobený zaškrcovaním oplodneného vajíčka, tzv. polyembryóniou. Takto vzniknuté vajíčka sa
potom vyvíjajú samostatne.

polyembryónia

Klonovanie alebo „somatický nukleárny transfer“ je technológia intenzívne využívaná ako v základnom, tak
aj aplikovanom výskume. Príkladom jej využitia je produkcia embryí „in vitro“ za účelom získania geneticky
identických potomkov laboratórnych alebo hospodárskych zvierat. Dôležitú úlohu zohráva tiež v oblasti
ochrany a uchovávania geneticky cenných a ohrozených živočíšnych druhov. Protokoly ivf umožňujú
dosiahnuť zisk vysokého počtu vajíčok a následne embryí, z ktorých sa po prenose do príjemkýň vyvíjajú
životaschopné jedince. Primárne je však táto metóda využívaná na produkciu línií buniek, ktoré majú
rovnaký genetický materiál ako darca somatického jadra. “In vitro“ produkcia embryí zahŕňa tri na seba
nadväzujúce kroky − maturáciu, prenos somatického jadra a kultiváciu embryí v podmienkach „in vitro“, a
významnú úlohu v tomto procese zohrávajú aj kultivačné médiá. V snahe zvýšiť úspešnosť vývoja embryí, a
ich kvalitu sa výskum pri vývoji kultivačných médií orientuje na imitáciu najvýznamnejších zložiek prítomných
v ovidukte a maternici prídavkom proteínov, rastových faktorov a zložiek so stimulujúcim účinkom. Hlavné
línie aplikovaného výskumu v oblasti „klonovaných“ embryí sú: terapeutické klonovanie a produkcia
nediferencovaných kmeňových buniek.
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