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Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá projektovým vyučovaním v prírodných vedách, ktoré je realizované 
v rámci prírodovedného tábora. Poukazujeme na prepojenie jednotlivých prírodovedných 
odborov v rámci projektového vyučovania, ktorého časovo-logický rámec tvorí projektový 
manažment. Pri voľbe tém jednotlivých projektov kladieme dôraz na praktické aplikácie 
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. 

 

Abstract 

The paper deals with project teaching in natural science, which has been realized during 
natural science summer camp. We show interconnection of individual scientific fields in 
project teaching, which time and logical framework is based on project management. When 
choosing the topics of the projects we focus on practical applications with a focus on core 
competencies.  

 

1 Úvod  

V poslednej dobe sa veľa hovorí o rozvíjaní kompetencií žiakov vo výchovno- 
vzdelávacom procese. Tento trend priniesla hlavne nová školská reforma. Okrem rozvíjania 
kompetencií počas vyučovacieho procesu, prináša štátny vzdelávací program (ISCED 2) aj 
niekoľko prierezových tém, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti [1]. Jednou 
z týchto tém je aj TVORBA PROJEKTU a PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI. Štátny 
vzdelávací program umožňuje tieto témy realizovať vo viacerých formách. Môže ísť 
o integrovaný prístup, kedy sa daná téma integruje do obsahu vzdelávania, môže sa vytvoriť 
predmet venujúci sa danej prierezovej téme, môže sa daná téma zadať formou projektu, alebo 
sa môže riešiť formou kurzu. 

Prírodné vedy sú pre žiakov málo atraktívne, čo sa odzrkadľuje v tom, aký je záujem 
o štúdium prírodných vied. Z toho dôvodu jedným z cieľov, ktorý sme sledovali bola 
popularizácia prírodných vied. Časová dotácia hodín v prírodných vedách sa znížila a preto 
sme hľadali iné možnosti, kde by bolo dostatok času na realizovanie projektového 
vyučovania. Vybrali sme voľnočasové aktivity a z nich pobytový letný tábor. Cieľom tábora 
bolo viesť žiakov k vlastnému riešeniu projektu. Témy jednotlivých projektov boli z rôznych 
prírodovedných oblastí a boli zvolené tak aby, boli medzipredmetového charakteru a boli 
primerané žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktorí predstavovali našu cieľovú 
skupinu.  

 

2 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Prečo práve projektové vyučovanie? Projektové vyučovanie je blízke životu, je vysoko 
motivujúce, učí žiakov hľadať informácie, selektovať ich a zvažovať ich význam pre riešenie 
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problému, učí ich to navrhovať riešenia (často metódou braistormingu), čo trénuje aj 
fantáziu, imagináciu a predstavivosť žiakov, učí ich to komunikácii, vzájomnému rešpektu 
a napokon ich táto práca vedie aj k zodpovednosti, lebo obhajujú a dokazujú správnosť 
svojich návrhov. Celá práca je natoľko interiorizovaná, že je tu predpoklad zodpovednosti 
k nej, spolužiakom aj učiteľom. [2] Pri riešení projektu žiaci nadobúdajú rôzne zručnosti 
a skúsenosti, získavajú nové kompetencie a celkovo rozvíjajú svoju osobnosť. Podľa štátneho 
vzdelávacieho programu, žiaci pri tvorbe projektu rozvíjajú viaceré kompetencie. A to 
schopnosť komunikovať, vedieť argumentovať. Projektové vyučovanie rozvíja schopnosti 
zhromažďovať informácie, triediť ich, kriticky zhodnocovať a aplikovať v konkrétnych 
situáciách. Žiakom umožňuje rozvíjať vlastnosti potrebné pri riešení problémov a pri 
prezentovaní vlastnej aj skupinovej práce. V neposlednom rade je to aj rozvíjanie schopnosti 
pracovať v kolektíve. Cieľom projektového vyučovania je, aby sa žiaci naučili organizovať 
vlastnú prácu a teda riadiť seba, aj celý tím. Z časového hľadiska sa naučia ako vypracovať 
harmonogram práce. Pri práci na projekte sa učia zadefinovať problém, učia sa, ako správne 
položiť výskumné otázky a ako z nich naformulovať výskumné hypotézy. Žiaci získavajú 
zručnosti pri zbere, vyhodnocovaní a interpretácii výsledkov na základe ktorých by mali 
vedieť overiť hypotézu a sformulovať vlastné závery. V závere práce by mali vedieť 
sprostredkovať získané poznatky a prezentovať výsledky vlastnej práce. Výsledkom 
vzdelávania je, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových 
situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich 
funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, vie využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať 
problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať 
a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere 
témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. [1] 

 

3 Tábor Prírodovedná ochutnávka  

Tábor prírodovedná ochutnávka sa konal 8. – 14. Augusta 2011 v RZ Jedliny. Tábor bol 
realizovaný už po piaty krát a zúčastnilo sa ho 39 žiakov vo veku 11-15 rokov. Žiaci boli 
rozdelení do troch skupín, pričom každá skupina riešila vlastný projekt. Tábor mal ústrednú 
tému danú prírodovedným výskumom. Takto zadefinovaná téma môže predstavovať určitú 
prekážku, ak si žiaka predstavíme ako pasívneho prijímateľa informácií. Ak si však 
predstavíme žiakov, ako sa učia objavovaním, hrou, prežívaním pričom získané vedomosti 
a zručnosti vedia v momente prakticky aplikovať, a keď výsledkom ich snaženia sú hodnotné 
výsledky, je to dobrý základ, na ktorom je možné postaviť program vedeckého tábora. 
Samotná vedecká činnosť ešte nerobí tábor táborom, najmä ak mal tábor konkurovať iným 
táborom s dobrodružnými témami, ktoré ponúkajú niektoré komerčné tábory. Program si 
preto vyžadoval začlenenie typických táborových prvkov ako celotáborová hra, výpravy, 
večerný snem, táborová pošta a pod. 

Hľadali sme riešenie, ktoré by priamo súviselo s vedeckou činnosťou detí a zároveň by 
pridalo táboru možnosti pre súťaživosť, dobrodružstvo a zábavu. Našli sme niečo, čím sme 
dokázali jednotlivé fázy výskumnej činnosti premostiť, a tým je projektový manažment. Tým 
sme prepojili projektové vyučovanie s princípmi projektového manažmentu. Žiaci tak nielen 
získavajú vedomosti a zručnosti počas projektového vyučovania, ale sa zoznámia aj so 
základnou logikou projektového manažmentu, ktorú môžu využívať aj pri iných 
príležitostiach. Téma projektový manažment neznie veľmi lákavo, ale postupnosť daná 
projektovým manažmentom môže predstavovať logiku programovej línie detského tábora. 
Vytvoriť pracovné tímy schopné efektívne pracovať, definovať ciele, aktivity projektu a riadiť 
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tím na plnenie stanovených cieľov, získať peniaze a vedieť projekt dofinancovať, nakúpiť 
potrebný materiál a správne ho vyúčtovať, propagovať projekt a prezentovať výsledky 
projektu, boli hlavné piliere, na ktorých sme postavili celotáborovú hru. Na začiatku bolo 
treba jednotlivé tímy sceliť a posilniť skupinovú prácu. Jednotlivé skupiny mali teda v prvý 
deň v dvoch výpravách zistiť cieľ projektu a odovzdať žiadosť o grant. Nakoľko sa jednalo 
o prvú výpravu spolkov, bolo nevyhnutné vymyslieť jednotlivé úlohy tak, aby si žiadali 
skupinové riešenia, čím sme chceli od začiatku posilniť spoluprácu v skupinách a vytvoriť 
skutočné pracujúce tímy. Nasledujúci deň nasledovali dve výpravy vo forme strategických 
hier v ktorých skupiny dofinancovávali svoje granty z iných zdrojov. Okrem toho začali 
s prácou na jednotlivých projektoch. Žiakom sme priblížili ciele a možnosti metód výskumu. 
Vedecké bádanie na tábore má formu projektového vyučovania. To necháva žiakom určitú 
slobodu rozhodovania pri riešení úloh. Tento otvorený prístup umožňuje žiakom 
spolupodieľať sa na konkretizácii aktivít výskumného projektu a zvyšuje motiváciu žiakov 
počas práce na jednotlivých úlohách. V ďalších výpravách žiaci získavali výhradných 
dodávateľov a reálne nakúpili materiál, ktorí pri riešení projektu potrebovali. Tieto výpravy 
tvorili prestávky od práce na vlastných projektoch. Pred koncom tábora nasledovala ešte 
jedna výprava a to „propagácia projektu“ v ktorej žiaci museli spropagovať chystanú 
konferenciu v neďalekej dedine. V posledný deň tábora bola vedecká konferencia na ktorej 
žiaci prezentovali výsledky vlastnej práce na projektoch. Výskumy, ktoré žiaci realizovali 
v rámci týždňového pobytu, boli na veľmi dobrej úrovni. Pri prezentovaní svojich výsledkov 
môžu v niektorých prípadoch konkurovať aj študentom univerzity. Všetky zážitky, splnené 
úlohy ale aj postupy, poznatky a výstupy z vedeckého bádania spolky zaznamenávali do 
táborového denníka, ktorý sme pre naše účely nazvali „Hodnotiaca správa projektu“. Denník 
mal naozaj charakter správy, nakoľko kopíroval priebeh celého žiackeho projektu, od 
podávania projektu, cez získavanie peňazí až po výstupy, získané vedeckým bádaním. 

Cieľom týchto aktivít bolo motivovať žiakov k vlastnej výskumnej práci a vedeckej 
činnosti počas tábora a rozvíjať ich kompetencie pre prácu v tíme. Viesť žiakov k spolupráci, 
ale tiež k tomu, aby vedeli využiť silné stránky jednotlivých členov tímu. Tiež išlo 
o psychohygienu v prestávkach medzi prácou na výskumných úlohách, keďže žiaci brali 
zverené úlohy veľmi zodpovedne. Tábor s názvom „Prírodovedná ochutnávka“ bol 
realizovaný s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV – 0268 – 
09). 

 

4 Projekty 

Hlavným zámerom tábora však bolo to, aby sa žiaci zúčastnili na projektovom 
vyučovaní, pri ktorom získavali nové vedomosti a zručnosti. Vybrali sme tri témy, každú tak, 
aby mala medzipredmetový charakter a aby úroveň vedomostí a zručností bola primeraná 
žiakom, ale zároveň aby ich nútila k osvojovaniu si nových informácií a návykov s ktorými sa 
napríklad v škole nestretli až na takej úrovni. Témy projektov boli tri: 

Slnečné kolektory, boli témou ktorá spájala hlavne oblasti fyziky a ekológie. Úlohou 
žiakov bolo zostrojiť niekoľko typov slnečných kolektorov (hadicový, vrecový). Žiaci 
zisťovali nakoľko sú vyrobené kolektory efektívne pri ohreve vody, ako závisí teplota vody 
v závislosti od použitého materiálu, od typu kolektora a od farby kolektora. Žiaci museli 
pochopiť súvislosti medzi konštrukciou kolektora a fyzikálnymi vlastnosťami použitých 
materiálov a farieb. Žiaci si museli naštudovať teóriu z dostupnej literatúry, jednotlivé 
informácie vytriediť a na základe nich sformulovať výskumný problém a navrhnúť postup, 
ako kolektor zostrojiť a ako určiť jeho vlastnosti. 
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Inovácie rekreačných priestorov, bola téma, ktorá obsahovala dve úlohy. Prvou úlohou 
bolo zmapovať súčasný stav areálu RZ Jedliny. Žiaci vytvárali mapu areálu v mierke, pričom 
využívali kartografické metódy na získanie údajov o objektoch, ktoré pomocou matematiky 
a geometrie spracovávali do mapy. Druhou úlohou bolo kriticky zhodnotiť jednotlivé prvky 
areálu a navrhnúť nové riešenie ako dané objekty využiť. Žiaci sa museli naučiť nielen 
kriticky zhodnotiť daný priestor, ale aj vlastné návrhy a to z viacerých hľadísk: finančného, 
funkčného a ďalších. Na začiatku sa žiaci zoznámili s rôznymi kartografickými metódami, 
potom si sami zvolili tú, ktorá im najviac vyhovovala. Časť skupiny sa venovala tvorbe mapy 
a časť navrhovala nové funkčné riešenia objektov v areáli. Konečným výsledkom potom bola 
mapa súčasného stavu, do ktorej zakomponovali nové návrhy. 

Rastliny ako ich nepoznáme, bola téma spájajúca oblasti biológie a chémie. Venovala 
sa problematike zloženia rastlinného tela a vybraným fyziologickým funkciám. Žiaci 
sledovali vo vybraných bylinách a drevinách prieduchy a porovnávali ich počet, zisťovali 
obsah vody a množstvo sušiny, určovali množstvo anorganických látok, z ktorých vybrané 
prvky stanovili prenosným chemickým laboratórnym kufríkom. Žiaci hodnotili rôzne druhy 
rastlín nachádzajúcich sa v okolí areálu. Získané výsledky potom hodnotili a porovnávali 
s priemernými hodnotami. 

Jednotlivé témy spájali geografické poznatky s matematickými princípmi mapovania, 
fyzikálne zákonitosti s environmentálnymi perspektívami, poznatky z biológie s chemickými 
analýzami a štatistické operácie s grafickým spracovaním výsledkov. Žiaci pri riešení 
projektov rozvíjali schopnosť kriticky prijímať informácie, spracovať ich a prakticky využiť. 
Museli sa naučiť kriticky hodnotiť svoj pokrok a využívať spätnú väzbu pri ďalšom postupe, 
čo sú kompetencie k celoživotnému učeniu sa definované v ISCED 2. Pri vyhodnocovaní 
výsledkov, spracovávaní nameraných údajov a zakresľovaní mapy rozvíjali kompetencie 
uplatňovania základov matematického myslenia a to hlavne schopnosť používať matematické 
myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, používať 
matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie a používať základy 
prírodovednej gramotnosti, ktorá umožní žiakovi robiť vedecky podložené úsudky, pričom 
vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. Pri záverečnom 
prezentovaní výsledkov žiaci rozvíjali schopnosti využívať všetky dostupné formy 
komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, efektívne využívať 
dostupné informačno-komunikačné technológie a žiaci sa učili prezentovať sami seba 
a výsledky svojej práce na verejnosti a používať odborný jazyk. Počas riešenia jednotlivých 
projektov sa však žiaci stretli so situáciami pri ktorých museli rozvíjať takmer všetky 
kompetencie definované v štátnom vzdelávacom procese. Spomínané kompetencie sa však 
javili ako najviac rozvíjané.  

 

5 Záver 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti je prierezovou témou, ktorá je obsiahnutá 
v štátnom vzdelávacom programe a teda je povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. 
V závislosti od zvolenej formy, ktorou sa táto téma do obsahu zahŕňa môžeme využiť oba 
princípy, ktoré sme spojili počas tábora Prírodovedná ochutnávka. Ak volíme formu 
implementácie tejto prierezovej témy do výchovno-vzdelávacieho procesu, tak využívame 
projektové vyučovanie, pričom jednotlivé časti žiaci môžu pripravovať na rôznych hodinách. 
(Výskum robia na fyzike, chémii, prezentáciu na informatike, článok na slohu a podobne.) Ak 
využijeme formu samostatného predmetu, alebo kurzu, je možné spojiť projektové 
vyučovanie s projektovým manažmentom, ktorý danému vyučovaniu doplní logickú 
štruktúru. Využitím projektového manažmentu si žiaci osvoja logiku riešenia úloh, kde treba 
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zadefinovať problém, zostaviť ciele a plán riešenia, nájsť spôsob financovania, získať 
a spracovať výsledky a tie potom aj prezentovať. Žiaci potom tieto myšlienky môžu uplatniť 
pri riešení iných prierezových tém, ako multikulturálna výchova, enviromentálna výchova 
a ďalšie.  
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