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AMAVET a táto kni"ka
Táto kni#ka chce napomôc& in%pirácii a tvorivosti
mlad!ch 'udí, ktorí majú chu& rozvíja& svoje schopnosti,
odvahu poznáva& a ktorí sa neboja dynamicky reagova&.
AMAVET, Asociácia pre mláde#, vedu a techniku,
poci&uje spoluzodpovednos& za rozvoj potenciálu
mlad!ch 'udí v oblasti vedeckej a technickej tvorivosti
na Slovensku. Najlep%ie projekty a ich autori
ka#doro"ne postupujú z Festivalu vedy a techniky na
medzinárodné a svetové sú&a#e, do USA na Intel ISEF,
I-Sweeep, ESI, ESE, "i na národné sú&a#e do )iech,
*panielska, Belgicka a in!ch 20 krajín, tak ako to
ukazuje nasledujúca mapa a kam doposia' v histórii
Amavetu vycestovalo asi 600 na%ich ví&azov – ako v rozprávkach – skúsi& svet. A seba v +om.

!
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February 2013
“ It is an invaluable resource
in efforts to captivate young minds
by the fascination and challenges
of scientific research. ”
Professor Douglas Dean Osheroff, Ph.D.
Nosite' Nobelovej ceny za Fyziku z roku 1996
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V priebehu roka sa na na%ich podujatiach stretávame
s mláde#ou a de&mi od 9 do 19 rokov, ktor!m to v!borne
myslí. V neformálnych rozhovoroch sa "asto rodia zaujímavé my%lienky, ktoré pomáhajú nám v organizácii
a mlad!m vedcom komunikova& i sú&a#i& – na úrovni
národnej i svetovej – lebo tieto sú&a#e prebiehajú vo
v%etk!ch najmúdrej%ie spravovan!ch krajinách. Dokonca na niektor!ch vysok!ch %kolách platí úspech vo vedeckej sú&a#i namiesto prijíma"iek.
Nasledujúce kapitolky ponúkajú metodickú príru"ku
pre deti zo základn!ch a stredn!ch %kôl, ako úspe%ne
spracova& projekt na vedeckú sú&a#. Nau"íme sa vybranú tému skúma&, h'ada& a zbiera& informácie, tvori&
pokusy a kriticky myslie&, spracováva& dáta a predvies&
ich na vedeckej v!stave, na Festivale vedy a techniky.
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Cie'om publikácie je tie# napomôc& u"ite'om i rodi"om
rozvíja& deti v zdravej a krásnej zvedavosti, in%pirova&
a motivova& ich na tvorbu vedeckého sú&a#ného projektu. Pre"o sa chcú mladí 'udia hra& s vedou? Preto#e
poznáva& a objavova& je krásna hra a v!borná zábava!
Milí priatelia, rodi"ia a u"itelia, "ítajte prosím nasledujúce riadky s citom za"iato"níka a pochopením
skúseného vedátora. Spojme vedomosti nieko'k!ch
generácií a povzbu(me na%e deti vo vytrvaní hoci v
malom, no na v%estrann! rozvoj dôle#itom vedeckom
v!skume, ktor!m mô#u navonok sú&a#i& a dovnútra
sebapoznáva& svoj potenciál. Na%e deti sú v tomto
vnútornom zmysle slova u# teraz ví&azi a investícia ich
aj ná%ho "asu do tvorivosti v najvnímavej%om veku sa
mô#e sta& t!m najlep%ím, "o mô#me pre seba aj pre svoje
deti dosiahnu& u# dnes a ka#d! de+.
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Ako vyhra! vedeckú sú!a"
1. Chce# si pripravi! projekt
na vedeckú sú!a"?
Láka ,a projekt na vedeckú sú&a#? Mo#no, #e skuto"ne
chce%, mo#no skôr Tvoji rodi"ia "i u"itelia lep%ie ako Ty
vidia Tvoj jedine"n! talent...
Bude to &a#ké? Vedeck! sú&a#n! projekt znamená aj
mnoho radosti aj ve'a práce.
Zábava? Áno, ur"ite, aj rados& z objavovania. A práca?
Neb!va a# taká náro"ná, ak si ju rozumne rozdelíme na
správne kroky a tie si %ikovne naplánujeme, aby na ich
úspe%né zav-%enie bolo dos& "asu.
Nasledujúci text by mal pomôc& de&om od 8 do 15 rokov, ktoré chcú projekt vytvori&, ale nie v#dy majú
istotu, ako (alej. Mô#e to by& nejasné aj pre rodi"ov,
ktorí sa e%te nestretli s t!m, ako vedeck! sú&a#n! projekt
vzniká. Ur"ite chcú pomôc&, ke( sa ich %ikovné die&a
rozhodne, #e si to vyskú%a a nie v#dy sa stihnú poradi& s
u"ite'om.
Pre"o vedeck! sú&a#n! projekt? Preto#e je to zábava!
Mô#em si vybra& tému, ktorá ma zaujíma a - podobne
ako detektív pri lú%tení záhady - objavova& správne otázky a h'ada& odpovede, po ktor!ch tú#i moja zvedavos&.
Mô#em robi& nie"o odli%né od ostatn!ch v na%ej triede,
objavi& nov! patent, "i vyniknú&.
Za#nime otázkou
Najskôr si vyberme tému alebo otázku, ktorou sa Tvoj
projekt za"ína. Zodpovieme otázku prostredníctvom
pokusu. Najlep%í projekt je ten, ktor! ,a práve teraz zaujíma, ktor!m sa Ti po%&astí „ochorie&“, „zapáli& sa“ pre
-6-
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jeho rie%enie, vstúpi& do "arovného bludiska mo#n!ch
odpovedí a presnej%ích otázok, na%tartova& svoju
predstavivos&, nápaditos& a fantáziu. Téma po grécky
znamená zázrak.

!

Vedecká metóda ako cesta do neznáma
Realizácia vedeckého projektu: Ako keby si i%iel/la na
v!let tam, kde si e%te nikdy nebol(a).
)o si zvy"ajne vezmeme so sebou na v!let? Mapku
a návod od sprievodcu "i skrátene in%trukcie, v%ak?
Vedecká metóda (z gréckeho slova cesta, spôsob) Ti
poskytne mapu a in%trukcie na cestu, ktorou je a bude
Tvoj projekt. Má pä& základn!ch krokov:
Krok 1:
Vyber si tému alebo otázku
Krok 2:
Zhroma#di si informácie o téme. )o potrebuje% vedie&
na zodpovedanie otázky?
Krok 3:
)o si myslí%, aká bude odpove( na Tvoju otázku?
Tento odhad sa naz!va hypotéza.
Krok 4:
Otestuj svoj odhad (hypotézu) cez pokus.
Krok 5:
Urob záver zalo#en! na v!sledkoch pokusu.
T!chto 5 krokov, mapa na%ej cesty za úspechom v rie%ení
problému, mapuje na%u tvorivos&. Tá mô#e by& odli%ná
v oblasti vedeckej, umeleckej a kreatívnej. Tu nás zaujíma veda a rie%enie problému rozumom a pokusom. Ako
rozumie& svojmu rozm!%'aniu? Najjednoduch%í model
tvorivosti je preh'adávanie bludiska, po grécky labyrint. Blúdime v mysli medzi jednotliv!mi mo#nos&ami
-7-
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(al%ieho postupu od zadania ku rie%eniu – 1. otázka, 2.
príprava, 3. hypotéza, 4. pokus, 5. odpove(.
Zlo#itej%í model tvorivosti pridáva k blúdeniu v bludisku aj jeho vytvorenie. Priestor rie%ení si najprv vytvárame, generujeme, potom v +om vyberáme vhodné cesti"ky, regulujeme. Máme v sebe tzv. mentálnu
mapu problému, fantastickú krajinu mo#ností – ktoré si
mô#eme - vymyslie&! Áno, vymyslie&, vysníva&, prenies&
odinakia', objavi&, zablúdi& a znovu sa nájs&. Ú#asná hra
akoby bez pravidiel, v(aka ktorej vznikla 'udská civilizácia.
In! model tvorivosti funguje na základe prenosu kontextu, akoby postavenie mostu v na%ej mysli medzi dvoma brehmi preká#ky-rieky. Ke( potrieme kúsok jantáru, pri&ahuje útr#ky papiera. A Mesiac pri&ahuje masy
vody – spôsobuje príliv a odliv. Mostom medzi t!mito dvoma pozorovaniami bol objav prí&a#livosti. Áno,
útr#ky papiera nie"o pri&ahuje, aj morskú vodu nie"o
pri&ahuje. Hm... Aké iné podobné javy pozoruje%? Pripomína Ti nálada rodi"ov po"asie? A kolobeh pe+azí
kolobeh vody? A pavu"ina mapu ciest vo Va%om okrese?
Aha!
A "o ke( zablúdime do slepej uli"ky? Rie%enie ná%ho
problému sa nám nedarí. Nie"o hapruje. Ako vystúpi&
z bludiska my%lienok alebo sa povznies& do v!%ky a
objavi&, kadia' vyb-dnu& zo slepej uli"ky? Dá sa
odstráni& niektor! z na%ich predpokladov? Kde je chyba? Ako ju odhali&, pochopi& alebo vyu#i&?
Tvorivos& – blúdenie a nachádzanie cesty, stavanie mostov a obchádzanie slep!ch uli"iek – to v%etko sa deje
v Tvojej mysli a Ty odmali"ka objavuje% – seba aj svet.
Má% túto zázra"nú schopnos& a vedecká metóda (po
slovensky cesta) Ti jej pomô#e porozumie&.
-8-
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Vedeckú sú&a# mô#e% vyhra& navonok – diplom a postup na vy%%í level – ale aj vnútorne, "o je mo#no e%te
dôle#itej%ie. Mô#e% vyhra& porozumenie svojej tvorivosti. Ide o dve cesty – jednu do sveta a druhú do seba.
Pre"ítaj si e%te raz pomali"ky tento text od medzititulku Vedecká metóda ako cesta do neznáma. Má%
v sebe mapu, cestu, bludisko aj jeho vytváranie, mosty
a slepé uli"ky. A to pre ka#d! problém. Krása! Krása
nevídaná! Hra neohraná, celkom nová, od 'ahu"k!ch
levelov a# po objavy hodné Nobelovej ceny. Euklides
pre nás objavil matematiku, Kopernik zákony slne"nej
sústavy, Guttenberg kníhtla", Kolumbus na zemeguli Ameriku, Tim Berners-Lee na internete www – "o
objaví% Ty?

!

------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Vá$ postoj ako investícia do úspechu
Tajomstvo úspechu Vá%ho die&a&a a jeho projektu vedeckej sú&a#e sa za"ína Va%ím postojom. Postoje sú „nákazlivé“ a dozaista chcete, aby sa ten Vá% vyplatil! Ke( Va%e
die&a prinesie domov vedeckú úlohu, Va%a prvá reakcia
mô#e by& nad%ená – alebo neistá, pocitovo akoby niekde
medzi zdivo"ene rozru%enou roztlieskava"kou z deviatej
triedy a zúfalou topiacou sa obe&ou v neznámej oblasti 'udskej "innosti. Skúste nájs& svoju rovnováhu medzi
t!mito dvoma extrémami. Va%e die&a skôr potrebuje,
aby ste ho povzbudili a boli nad%ení.
Táto kniha Vám pomô#e dosta& sa cez ka#d! krok bez
toho, aby ste museli ma& svoj tip ako postupova&. Ka#dá
kapitolka obsahuje "as& „Iba pre rodi"ov”: tipy a rady pre
Vás ako mamu alebo otca malého vedca po"as jeho
vedeckého projektu.

!

!

!

Táto kniha slú#i ako návod a príru"ka. Va%e die&a mô#e
-9-
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robi& celú prácu samo a zárove+ sa nau"í viac o tvorivosti-kreativite, sebe samom, vz&ahu prí"ina-dôsledok,
logickom uva#ovaní, rie%ení problémov, písaní
a komunika"n!ch schopnostiach. Projekt Vá%ho die&a&a
bude jeho vlastn! a mô#ete by& spolu hrdí na jeho úsilie.
Negarantujeme, #e vyhrá nejakú cenu, ale zaru"ene
bude ví&az! Zví&azí nad záhadou, posunie hranicu sebapoznania a poznania.
Zvy"ajne prvá alebo druhá skúsenos& s vedeckou sú&a#ou
b!va projekt zadan! u"ite'om, ale ú"as& %tudenta strednej %koly na vedeckej sú&a#i má u# "asto tému volite'nú.
Práve v tomto veku Va%e die&a nadobudne cenné
zru"nosti a príle#itos& sú&a#i& o ceny alebo %tipendium.
Ak Va%e die&a prejaví záujem a spôsobilos& v prv!ch
rokoch, povzbu(te ho a spolu bu(te trpezliví pri tvorbe
(al%ieho vedeckého projektu. Jeho úsilie a námaha sa
vyplatia v nasledujúcich rokoch. Podporujte ho láskou
a záujmom, investujete t!m aj do svojho rodi"ovského
úspechu.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Pravdepodobne si ka#d! de+ pomyslí% na tucet tak!chto
náhodn!ch otázok, ale bez odpovedí:
1.
Pokazí sa mlieko r!chlej%ie, ak nie je
v chladni"ke?
2.
Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?
3.
Ako vlastne ovplyv+uje rastliny kysl! dá#(?
4.
Znamenajú najvä"%ie kukuri"né zrnká najvä"%ie
kusy pukancov/popkornu?
Pri h'adaní vhodnej témy projektu, takéto mimovo'né
otázky pomáhajú cielenej%ie myslie& na projekty, ktoré
,a mô#u zauja&. Vä"%ina sú&a#í má tri hlavné kategórie:
fyzikálnu, biologickú a environmentálnu (#ivotné prostredie).
- 10 -
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Fyzikálne vedy zah-+ajú %túdium prírodn!ch zákonov,
planét a hviezd, minerálov a hornín, po"asia, matematiky, chémie... fyzika pochádza z gréckeho slova príroda.
Pri biologick%ch projektoch pracujeme na poznávaní
zákonitostí #ivej prírody - rastliny, chrobáky, mikróby,
zvieratá a 'udia v zdraví "i chorobe.
Projekty o "ivotnom prostredí – environmentálne
projekty h'adajú odpovede na otázky o zmenách vo
svete okolo Teba. )o ovplyv+uje vzduch, ktor! d!cha%,
a vodu, ktorú pije%? Ako sa recyklujú veci? Ako vpl!va
zne"istenie na rastliny?
Ve'a projektov v tejto knihe sme modifikovali tak, aby
vyhovovali Tvojim záujmom alebo materiálom, pre
Teba dostupn!m. Napríklad, "o ak by si sa rozhodol
%tudova& otázku „Ktorá farba pri&ahuje v"ely?” Mô#e%
si vybra& tri odli%ne zafarbené kvety rovnakého druhu
a pozorova&, ktorá farba pritiahne najviac v"iel. Ak
nemá% prístup k v"elám, ale máte u Vás ve'a lastovi"iek,
mô#e% %tudova&, ktorá farba krmiva pri&ahuje najviac
lastovi"ky. Alebo sa mô#e% pokúsi& zavesi& tri kusy dreva
rozli"nej farby v priestore, kde sú pavu"iny a pozorova&,
ktorá farba najviac pri&ahuje pavúky.
Pokusom kladieme otázku a pozorovaním a prem!%'aním
h'adáme odpove(. A nezaoberáme sa pokusmi, ktoré
nevieme zopakova&, lebo na%e merania a pozorovania budú v prípade úspechu opakova& aj (al%í vedci.

!
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Porozm%$&aj
Iba na precvi"enie, napí% si %tyri alebo pä& Tvojich vlastn!ch otázok. Mô#u by& o hoci"om, na "o myslí%. Teraz
- 11 -
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sa netráp, "i by boli alebo neboli dobr!m projektom vedeckej sú&a#e. Tu ide o rozvoj zvedavosti, o prv! krok na
ceste do neznáma, o zachytenie vlastnej zvedavosti a "i
vie% klás& otázky. Ur"ite vie%. A "asom sa e%te vylep%í%.
Najlep$í projekt je...
- ten, ktor! ,a zaujíma. To je najdôle#itej%ia "as&. Vyber si nie"o, "o ,a te%í. Ak si vyberie% tému, ktorá ,a
nudí, zábava sa vytratí a práca Ti o&a#ie,
- ten, na ktor! má% dostatok "asu pred vedeckou sú&a#ou.
Mo#no má% tri mesiace, mo#no má% tri t!#dne (a my len
dúfame, #e si neza"al de+ pred sú&a#ou!),
- ten, ktor! stihne% urobi& za tak! "as, ktor! má%. To
zah-+a uskuto"nenie v!skumu, odhadnutie hypotézy,
pokus, napísanie správy a prípravu panelovej prezentácie (posteru).
- nie"o, "o mô#e% robi& sám (alebo s tro%kou pomoci).
Toto je Tvoj projekt. Tvoji rodi"ia alebo u"ite' Ti pomôc&
mô#u, ale nemô#u to urobi& za Teba,
- ten, ktor! je mo#né urobi&. Niekedy projekty vyzerajú ve'mi zaujímavo, ale nemô#e% ich urobi&, lebo si alergick! na %kre"ky alebo nemô#e% postavi& vo Va%ej
záhrade vesmírnu lo(,
- ten, ktor! zah-+a aj pokus a je viac ako len správa o
pre"ítanom. Musí% testova& svoje rie%enie problému
a odpoveda& na otázky, nie len postavi& model a napísa&
správu,
- bezpe"n!! Niektoré projekty, pre Teba lákavé, sú
nebezpe"né. Pravidlá vedeckej sú&a#e zakazujú pokusy,
ktoré pou#ívajú ur"ité chemikálie a baktérie. Skontroluj s Tvojím u"ite'om alebo s organizátorom vedeckej sú&a#e %peciálne pravidlá. $iadne projekty by
nemali
- 12 -
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%kodi& zvieratám alebo mal!m súrodencom, bra"ekovi
"i sestri"ke!
Napríklad projekt o správaní my%í taktie# funguje
so %kre"kami alebo podobn!mi zvieratkami. Mysli na
to, "o by si mohol zmeni&, aby Tvoj projekt lep%ie vystihol Tvoje záujmy, schopnosti, alebo dostupn! materiál.

!
!

Zalo" si denník
Práve teraz, k!m "íta% tento riadok, je vhodn! "as za"a&
si písa& pracovn! denník. Ak ho u# má%, v!borne. Ale
ak nie, v%imni si, kde sú zapísané tie %tyri Tvoje otázky? Na papieriku, ktor! sa mô#e zatúla&? A ke( Ti zíde
na um nie"o %ikovné k t!m otázkam, vie% presne, kde
ho bude% h'ada&? Denník bude lep%í, ba najlep%í. K!m
ro'níci zbierajú úrodu raz do roka, my vedci máme
#atvu ka#d! de+. V denníku, do ktorého zbierame nápady, ktoré sa v na%ej mysli rodia neprestajne. *koda
ich zabudnú&. Najmä ve'mi originálny nápad sa 'ahko
zabudne, ak ho nemáme zapísan! celou vetou. Nemusí to by& ni" prepychové – jednoduch! %pirálou zviazan! notes alebo zo%it s hrub%ím obalom. Pou#i denník na zaznamenanie ka#dého kroku pri napredovaní v
Tvojom projekte. Dokonca aj ke( Vá% u"ite' nepo#aduje
denník, odporú"ame ho ako vhodn! a osved"en! spôsob
na sledovanie v%etkého, "o potrebuje% vedie& a urobi&
pre projekt. A netráp sa úpravou. Denník nebude Tvoja
závere"ná správa, no parádne Ti pri nej pomô#e. Denník nám pomáha spravova& svoju pamä&.
Potom, ako sa rozhodne% pre tému, prediskutuj ju
s u"ite'om a rodi"mi. Mô#u zbada& nejakú preká#ku,
na ktorú si nepomyslel, aj ke( si "ítal predchádzajúcu
stranu o najlep%om projekte. A ke( schvália tému,
mô#e% za"a& s (al%ím krokom – skúmanie. Ak má% u#
- 13 -
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skúmanie za sebou, mô#e% presko"i& na kapitolu 3. Ale
ak stále váha%, pozri sa na projektové témy v kapitole 2.
Porozm%$&aj
Napí% si do svojho denníka projektové otázky, o ktor!ch
si prem!%'al, alebo si pomô# nasledujúcou kapitolou.
Pre"o si si vybral práve túto otázku? Pozri sa na otázky a porovnaj ich s ka#d!m bodom v zozname „Najlep%í
projekt je...” Mô#e% odpoveda& áno v ka#dom bode?
Ak nie, skús inú otázku alebo projekt a porovnaj ju
s ka#d!m bodom v zozname „Najlep%í projekt je...”
– ide% predsa investova& svoj "as, pamä& a tvorivos& –
tak v%etci si #eláme, aby táto Tvoja investícia bola "o
najúspe%nej%ia.
Pre#o chce$ robi! ten projekt?
Tvoj projekt potrebuje ma& cie&. Poprem!%'aj o tom,
pre"o chce% robi& ten projekt. Pozná% dobr! dôvod,
pre"o je tento projekt dôle#it!? Pomô#e v!sledok projektu niekomu zlep%i& #ivot? Bude to, "o si sa nau"il,
pre Teba nejako u#ito"né? Alebo ide o problém, ktor!
mô#e% vyrie%i&, lebo má% na jeho rie%enie %&astn! nápad?
Hm... K!m si hovorí% hm, e%te to nemusí by& ono. Dobr!m signálom, #e sa podarilo nájs& správny cie', b!va
v!krik Aha!
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Koho je to vlastne projekt ? 'as na rozlú#ku...
Vedeck! projekt dáva jedine"nú príle#itos& na u"enie sa
do h.bky. Projekt rozvíja v%etky schopnosti %tudentky
"i %tudenta, potrebné na úspech v %tudentskej kariére.
Va%e die&a sa bude u"i&, ako si vybra& tému, preskúma&
ju, vies& experiment, zaznamena& v!sledky a zdie'a& ich
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s in!mi prem!%'ajúcimi 'u(mi. Pôjde t!mto smerom do
h.bky poznania.
Die&a bude vyu#íva& skoro ka#d! predmet, ktor! %tuduje:
sloven"inu, (angli"tinu), informatiku, fyziku, chémiu,
matematiku...
Teraz nastal "as na rozlú"ku s Va%ím die&a&om. Pred
ka#d!m projektom, na ktorom za"ína Va%e die&a
pracova&, musíte z Vá%ho slovníka vymaza& jednu frázu
– „Urobme to spolu!”
Namiesto toho súhlaste s die&a&om, #e toto je a bude len
jeho projekt. Vy mô#ete pomôc& v mnoh!ch smeroch, ale
Va%e die&a odteraz nesie autorskú zodpovednos&. Ono sa
vydáva na svoju vlastnú cestu do neznáma. Prv! krok
Vá%ho die&a&a v tomto projekte spo"íva vo vo'be témy.
Ve'mi-preve'mi dôle#it! prv! krok. Prv! samostatn!
krok. Zabudnite na projekty, ktoré ste robili v %kole Vy
alebo na 10 „dospeláckych“ nápadov, ktoré okam#ite
máte pre tento ú#asn! projekt. Nechajte Va%e die&a,
aby si vybralo jeho vlastnú tému a postup. Pora(te mu
vo forme navrhnut!ch tém, ktoré vyhovujú jeho záujmom alebo prirodzen!m schopnostiam, ale nedajte sa
unies& vlastn!mi nápadmi a radi& mu, ako by malo projekt urobi&. Rozlú"te sa. Vo Va%om aj v jeho najlep%om
záujme.

!

!

!
!
!

U"ite'(ka) toti# mô#e ako expert v danej oblasti navrhnú&
spôsoby, ako zlep%i& tému pre projekt, alebo prida&
rozli"né návody, ako projekt s danou témou zamera& "o
najlep%ie.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Pre"o je Tvoj projekt dôle#it!? Ka#d! mô#e urobi& mal!
v!skum, vymyslie& a predvies& experiment a dosta& na
papier v!sledky. Ale srdcom vedeckej metódy ostáva
rie%enie problému. Nedostane% diplom len preto, #e
Tvoja panelová prezentácia h!ri farbami, "i preto, #e
bola ute%ene upravená. Ví&azi vedeckej sú&a#e dostanú
diplom za projekty, ktoré rozumne odpovedajú na v!skumnú otázku, lebo rie%ia vhodne zvolen! problém.
Porozm%$&aj
Napí% si do denníka s dne%n!m dátumom odpovede na
tri otázky:
1.
2.
3.

Pre"o je môj projekt dôle#it!?
Ak! problém mô#em vyrie%i&?
)o som sa nau"il pri realizovaní svojho
projektu?

Najprv sa Va%e die&a rozhodne pre dôkladn! v!skum
sú&a#nej kategórie (#ivá "i ne#ivá príroda alebo #ivotné
prostredie), potom vymyslí 2 alebo 3 nápady, u# v rámci
danej kategórie. Potom, ako si Va%e die&a vyberie tému,
ovládnite svoju prvú okam#itú reakciu, ale pora(te sa
najskôr s u"ite'om predt!m, ako tému spochybníte "i
naopak - posmelíte Va%e die&a do (al%ieho kroku. Povedzte nie"o ako „Hm..., zaujímavé nápady,
poradíme sa o nich e%te s pani u"ite'kou alebo pánom
u"ite'om.“
- 15 -
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2. Kde za$a!? Nápady na projekt
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Ako pomôc! die!a!u pou"i! nasledujúci zoznam
tém?
Nasledujúce návrhy tém Vá%mu die&a&u ani Vám neponúkame preto, aby sa Vá% syn alebo Va%a dcéra podujali na tak! projekt, ktor! u# urobili iní, ale v nádeji, #e
aspo+ jeden z nich Va%e die&a in%piruje.
Niektoré z t!chto nápadov v zozname zah-+ajú ozna"ené
stup+ovanie vhodnosti projektu ako napr. „Ktor! druh
nápojov (vinea, kofola, sóda...) preferujú %tudenti?“ alebo „Ktor! saponát je najú"innej%í?“. Tieto „nenáro"né“
projekty nie sú u# vhodné pre pokro"ilej%ích mlad!ch
vedcov. Av%ak pre mlad%ie zvedavé die&a, ktoré rie%i
projekt prv!krát, mô#u by& ako nápady cenné hne(
kvôli nieko'k!m dôvodom. Ozna"ené stup+ovania
zah-+ajú materiály, ktoré sú 'ahko dostupné. Tieto projekty mo#no zvy"ajne rie%i& doma a nepo#adujú dlhé
t!#dne experimentov. Najdôle#itej%ím aspektom vedeckej sú&a#e pre mlad%ie die&a je vyskú%a& vedeckú
metódu v akcii a necha& jeho prirodzenú zvedavos&
iskri&. Ozna"ené stupne ni#%ej náro"nosti u# dosiahnu
oba tieto ciele a postupne narastajú pre zlo#itej%ie projekty. H'adáme pre ná%ho mladého autora úrove+ na
úrovni jeho mo#ností a schopností.
Zoznam pokusov sa rozde'uje pod'a stup+a dosiahnutej
úrovne a mo#nosti sú flexibilné. Preto#e ka#d! %tudent
pristupuje k otázke individuálne, obmeny, variácie t!chto projektov sú „nekone"né“. Dokonca aj tá naj'ah%ie
vyzerajúca téma mô#e po kvalitnom spracovaní získa&
ocenenie a prinies& ve'kú skúsenos&!

!
!

!

!

----------------------------------- Koniec -----------------------------------
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Stále váha% s nápadom pre projekt? Táto kapitola
sústre(uje dostatok nápadov, ktoré mô#e% zvá#i&. Popri
myslení na svoj sú&a#n! projekt, pamätaj na v!ber otázky, ktorá ,a zaujíma. Nakoniec musí% preskúma& tému,
napísa& záver a navrhnú& experiment. Sú&a#n! projekt
zah-+a viac ako len vytvorenie modelu alebo urobenie kresby na ukázanie hocijakého "ohosi. Tak si vyber
tému, ktorá bude pre Teba zábavná a o ktorej si myslí%,
#e bude dobr!m pokusom.
Biologické projekty:
(ah$ie projekty o rastlinách
Ako ovplyv+uje hnojenie r!chlos& rastu rastlín?
Ako pôsobí svetlo na dozrievanie ovocia?
A ako teplo?
Ovplyv+uje h.bka sadenia v!%ku sadenice?
Budú semienka zasadené obrátene rás& obrátene?
Rastú rastliny smerom k Slnku?
Náro#nej$ie projekty o rastlinách
Ako získavajú rastliny dusík?
Ako sa pohybuje voda v rastline?
Ako zmeny po"as d+a ovplyv+ujú rast rastliny?
Ak! je vplyv organickej látky na rast rastliny?
Ako pôsobí teplota na klí"enie semienok?
A ako mikrovlnné #iarenie?
Ur!chli namá"anie semienok ich klí"enie a rast rastlín?
Ak! je ú"inok elektrického prúdu na rastlinu?
Ak! je vplyv dymu na rastliny?
Rastie zelenina v zemine obsahujúcej olovo?
(ah$ie projekty o zvieratách
Akú potravu uprednost+ujú ma"ky, psy, ryby...?
Vyberú si vtáky zrnká popkornu alebo neupravené
- 18 -
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kukuri"né zrná?
Mô#e sa my% nau"i& uteka& v bludisku?
Na ktorú farbu návnady sa chytí najviac r!b?
Aká potrava láka/odpudzuje hmyz?
Náro#nej$ie projekty o zvieratách
Potrebujú %kre"ky a my%i vitamíny?
Za ak!ch podmienok sa r!chlej%ie vyliahnu mot!le?
Ako ovplyv+ujú dá#(ovky alebo "ervíky pôdu,
v ktorej #ijú?
Mô#u "ervíkom dorás& alebo znovu narás&
hlavy a chvosty?
Ktoré ústa majú viac baktérii, 'udské alebo psie?
Ktoré mydlo zabíja najviac baktérii?
Na ktorom druhu chleba rastie najviac plesne?
Dajú sa baktérie nájs& v doj"enskej strave?
Mô#e baktériu zabi& lyzozóm?
Mô#e zahubi& baktériu morská huba?
(ah$ie projekty o &u)och
Sú chlapci v mojom veku vy%%í ako diev"atá?
Uprednost+ujú deti môjho veku bezbublinkové nápoje
oproti ostatn!m?
Ktoré hranolky majú deti v mojom veku najrad%ej? Od
mamy alebo z Mc. Donaldu?
Sú odtla"ky 'avého prsta identické s odtla"kami
pravého prsta?

!

!

!
!

!
!

Náro#nej$ie projekty o &u)och
Kto si "astej%ie pamätá sny, chlapci alebo diev"atá?
Majú diev"atá alebo chlapci v mojom veku lep%iu
krátkodobú pamä&?
Ako ovplyv+uje po"úvanie rôzneho druhu hudby
frekvenciu bitia srdca?
Uprednost+uje doj"a ur"it! druh farby?
- 19 -
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Ovplyv+uje ur"it! druh farby náladu 'udí?
Aké sú ú"inky video hier na srdce?
Ako ovplyv+uje hudba krátkodobú pamä&?
Ako porovna& dominanciu pravej hemisféry mozgu
s dominanciou 'avej hemisféry mozgu u 'udí?
Je dominancia pravej alebo 'avej hemisféry mozgu
dedi"ná?
Ako ovplyv+uje jedenie sladkostí váhu u 'udí?
Rôzne &ah$ie projekty
Ovplyv+uje teplota vô+u?
Je zem lep%í izolátor ako vzduch?
Rôzne náro#nej$ie projekty
Ako sa rozpadajú zuby?
Akú bezpe"nos& majú sódové plechovky?
Sú domácnosti hygienickej%ie miesta na jedenie ako
verejné miesta?
Porozm%$&aj
Pre"ítaj si cel! zoznam otázok a zapí% si otázky, ktoré &a
zaujímajú.
Potom sa o nich pora( so svojím rodi"om alebo
u"ite'om.
Fyzikálne projekty
(ah$ie projekty o elektrine
Ktoré kovy vedú elektrinu/teplo najlep%ie?
Ako mô#e teplo produkova& elektrinu?
Ktorá batéria vydr#í najdlh%ie?
Ako vlnenie prená%a energiu?
Ako mno#stvo kyslíka ovplyv+uje r!chlos& horenia?
Aké produkty vznikajú pri horení svie"ky?
Vydr#í fluorescen"né svetlo dlh%ie ako vláknová
#iarovka?
- 20 -
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Náro#nej$ie projekty o elektrine
Ako je elektrick! prúd ovplyv+ovan! typom vodi"a
(teplomer, vlákno)?
Mô#e zemiak vyrába& elektrinu?

!

(ah$ie projekty o geológii
Ako sa klasifikujú kamene, skaly?
Ak! faktor ovplyv+uje rast kry%tálov?
(ah$ie projekty o chémii
Ktorá zna"ka pomaran"ového d#úsu má najvy%%í obsah
vitamínu C?
Ktoré hygienické prostriedky (zubná pasta, deodorant,
%ampón) sú najú"innej%ie?
Ktorá #uva"ka robí najvä"%ie bubliny?
Ktor! kov najr!chlej%ie hrdzavie?
Náro#nej$ie projekty o chémii
Ak! je ú"inok soli v bode mrazu vody a (al%ích tekutín?
)o sa stane s objemom vody, ke( zamrzne?
Ovplyv+uje teplota rozpustnos&?
Sú niektoré látky viac rozpustné ako druhé?
Ak! je vplyv teploty na rozpustnos& plynu vo vode?
Ako je svetlo ovplyv+ované prechodom cez vodu?
Ktor! plyn má najvä"%iu hustotu ?
Ak! plyn sa vytvára, ke( sóda reaguje s vodou?
Mô#u vzniknú& %tvorcové bubliny?
)o je to antibublina?
Ako sa dá zabráni& oxidácii ovocia?
Aká je sila pru#nosti vlákien vystaven!ch ú"inku vody
(so', bielidlo, pôda, ohe+)?

!

Rôzne &ah$ie projekty
Ako ovplyv+uje povrch vodnej plochy "as vyparovania?
Opakujú sa niektoré "ísla v lotérii "astej%ie ako ostat- 21 -
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né?
Je po"as slne"ného d+a "ierne tri"ko teplej%ie ako biele
tri"ko?
Rôzne náro#nej$ie projekty
Mô#e by& hrúbka 'adu v strede jazera ur"ená meraním
hrúbky 'adu na brehu?
Ak! tvar rakety je aerodynamicky najstálej%í?
Ovplyv+uje tvar krídla r!chlos& letu?
Ak! je najlep%í tvar krídla lietadla?
)o obmedzuje r!chlos& lode alebo nákladného auta?
Aká je presnos& po domácky vyroben!ch prístrojov na
predpovedanie po"asia?
Ako ovplyv+uje v!pl+ baseballovej lopty (korok, guma,
piliny) d.#ku odpalu?
Mô#em odpáli& baseballovú loptu lep%ie s hliníkovou
pálkou ako s drevenou?
Ak! materiál vydr#í najvä"%iu zá&a#?
Ktor! magnet je najsilnej%í?
Ako porovna& kovy v hustote, &ahu a tlaku?
Ako ovplyv+uje gravita"ná sila záva#ie?
Mô#e by& model vlaku riaden! po"íta"om?
Ak! je vz&ah medzi ve'kos&ou zrna a ve'kos&ou popkornu (pukanca)?
Ako vpl!va teplota na r!chlos& popkornového pukania?
)o spôsobuje r!chlej%ie „pukanie“ popkornu (pukanca)
- vzduch alebo olej?
Projekty o "ivotnom prostredí
(environmentálne projekty)
(ah$ie projekty o rastlinách
Ako mô#em pestova& biopotraviny?
Ako sa dá zabráni& erózii pôdy?
Ako sa voda prechádzajúca cez pôdu filtruje?
Ako hnojenie pomáha v záhrade?
- 22 -
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Náro#nej$ie projekty o rastlinách
Ako mo#no %kodcov prirodzene kontrolova&?
)o sa mô#eme dozvedie& z letokruhov?
Ako sa odli%uje zelenina, pestovaná s pou#itím pesticídov, od organickej zeleniny?
Ktoré druhy ovocia a zeleniny produkujú najlep%ie
prírodné farbivá?
Ovplyv+uje hluk rast rastlín?
Ako pôsobia kyslé da#de na rastliny?
Ako ovplyv+uje hustota v!sadby rastlín ich rast?
Ako pôsobí na li%ajníky (paprade, machy) kysl! da#(?
Absorbujú niektoré rastliny viac oxidu uhli"itého ako
iné?
Sú niektoré rastliny viac odolné proti zne"istenému
vzduchu?
(ah$ie projekty o zne#istení
)o zaprí"i+uje zne"istenie vzduchu, vody?
Ako vpl!va zne"istenie vzduchu (oxid/kysli"ník uhli"it!)
na rastliny?
Ako mô#eme odstráni& %kodlivé látky z ovzdu%ia ?
Ako ovplyv+ujú kyslé da#de kyslos& pôdy?

!

!

Náro#nej$ie projekty o zne#istení
Papierová alebo plastová ta%ka – ktorá je lep%ia pre
#ivotné prostredie?
Za ak!ch podmienok budú plastové ta%ky najlep%ie
rozlo#ené?
Ko'ko odpadkov vyprodukuje priemerná domácnos&
za t!#de+ v Tvojom okolí? Ako mo#no toto mno#stvo
zní#i&?
Aké percento rodín v mojom okolí recykluje odpad?
Prekra"ujeme celo%tátny priemer?
Ak! je naj"astej%ie vyu#ívan! spôsob odvádzania odpadu z domácností Va%ej ulice? (kanalizácia, #umpa...)
- 23 -
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Ak! typ "isti"ky odpadov!ch vôd je najú"innej%í?
Vyskytujú sa kyslé da#de v tvojom vlastnom prostredí?
Ak áno, ako im mô#eme zabráni&.
Ako ovplyv+ujú kyslé da#de budovy, sochy?
Dochádza k úniku hnojív do riek v tvojom okolí? Ak áno,
ako sa dá tento problém vyrie%i&?
Mô#u by& odstránené ne"istoty ako fosfát z vody?
Ak! je najlep%í spôsob odstránenia oleja z olejov!ch
%kv-n?
Rôzne &ah$ie projekty
Ako mô#em solárnu energiu vyu#i& na vyhriatie svojej
izby?
Existuje vz&ah medzi teplotou a vlhkos&ou?
Ako mô#e by& teplo v dome teplo roz%írené
rovnomernej%ie? Aká je najlep%ia izolácia pre domy?
Rôzne náro#nej$ie projekty
Mô#eme so' získa& z morskej vody zmrazením morskej
vody?
Aké druhy rastlín a zvierat sa nachádzajú v tvojom okolí,
ktoré nie sú pôvodné? Ako vpl!vajú na pôvodné druhy?
Pôsobí hluk na tvoju koncentráciu?
Je cenovo v!hodnej%ie recyklova& sklo, hliník, papier
alebo plast?
Ako vpl!va skleníkov! efekt na povrchovú teplotu
Zeme?
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3. Získavanie informácií
Predstav si, "e h%adá# poklad

4.

Teraz, ke( u# má% vybranú tému alebo otázku na tvoj
projekt, si na love za informáciami. Ako pirát, h'adajúci
ponoren! poklad, musí% nájs& v%etko, "o potrebuje%
vedie&, aby si mohol naplánova& svoj pokus. Je dobré
vedie&, "o h'ada& a kde to h'ada&. Ale pozor, v!skum
v rámci projektu mô#e zabra& viac "asu ako robenie
skuto"ného pokusu, tak si vyhra( dostatok "asu na túto
"as& cesty!
Porozm%$&aj
Informácie, ktoré u# vie% o svojom projekte, si zapí%
vo svojom pracovnom denníku do prvej kolónky –
odpovede alebo fakty. Potom prem!%'aj, "o by si sa mal
nau"i&, aby si dokázal zodpoveda& u# známe otázky. Zapí%
si v%etko do druhej kolónky v denníku - otázky. V mysli
má% teraz hranicu svojho poznania, z bli#%ej strany si na
„území“ odpovedí a za hranicu sa chce% „pozrie&“ pomocou otázok. Akoby si v sebe vovnútri otázkami h'adal
smer svojej my%lienkovej cesty do neznáma. Otázky sú
ako smerovky na rozm!%'anie. Pozri sa na tieto %tyri
príklady:

!

!

r!chlej%ie,

ak

ho

!

nenechám

!

)o u# viem o mojich otázkach?
1.
Mlieko sa kazí
2.
Preto ho usklad+ujeme v chladni"ke
3.
Mlieko naj"astej%ie pochádza z kravy, ale
- 25 -

)o (al%ie potrebujem vedie&?
1.
Ako viem, #e sa mlieko pokazilo?
2.
Aká je teplota v na%ej chladni"ke a aká
mimo nej - v kuchyni, v %pajzi?
3.
)o sa stane s mliekom tesne potom,
ako sme ho získali od kravy?
Robí sa nie"o preto, aby vydr#alo dlh%ie?
4.
Kto ur"uje mlieku dátum trvanlivosti?
Pre"o? )o znamená tento dátum?
Príklad projektu #. 2
Veková kategória – do 10 rokov
„Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?”

Príklad projektu #. 1
Veková kategória – do 10 rokov
„Skazí sa mlieko
v chladni"ke?”

existuje aj kozie, ov"ie... my%acie... ve'rybie...
Na krabici od mlieka uvádzajú
dátum trvanlivosti

!
!

)o u# viem o mojich otázkach?
1.
Je nieko'ko rôznych druhov zna"iek
2.
Ka#d! v!robca tvrdí, #e práve jeho zna"ka
vydr#í najdlh%ie :). Majú pravdu v%etci?
3.
Moja baterka vyu#íva batérie
)o (al%ie potrebujem vedie&?
1.
Ako fungujú batérie?
2.
Fungujú rozli"né zna"ky bateriek rôzne?
3.
Mô#em pou#i& baterku na testovanie v!dr#e
batérií?
Príklad projektu #. 3
Veková kategória – do 15 rokov
„Ako ovplyv+uje kysl! dá#( rastliny?”
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)o u# viem o mojich otázkach?
1.
Rastliny potrebujú k #ivotu dá#( alebo vodu
2.
Po"ul som, #e kysl! dá#( %kodí rastlinám
3.
Kysl! dá#( je v!sledkom zne"isteného
prostredia
)o (al%ie potrebujem vedie&?
1.
)o je kysl! dá#(?
2.
)o spôsobuje kysl! dá#(?
3.
Ako ovplyv+uje kysl! dá#( rastliny?
Príklad projektu #. 4
Veková kategória – do 15 rokov
„Produkujú najvä"%ie kukuri"né zrnká najvä"%ie kusy
popkornu (pukance)?”

!
!

)o u# viem o mojich otázkach?
1.
Popkorn pochádza z kukuri"n!ch zrniek
2.
Zrnká majú rôzne tvary a farby
)o (al%ie potrebujem vedie&?
1.
Produkujú rôzne farby a druhy zrniek
rôzne kusy popkornu?
2.
Ovplyv+uje ve'kos& zrnka ve'kos& pukanca?
'o u" viem a #o e$te potrebujem zisti!?
Mô#e% strávi& hodiny v kni#nici alebo na internete.
Nájde% tam to'ko informácií a v%etkého, "o si chcel
vedie& – ba aj v%eli"o neu#ito"né. Aby si sa nestratil v záplave informácií, mal by si toto h'adanie zorganizova&.
Kde by som sa mal popozera! po informáciách?

!
!

!

Zober svoj notebook alebo pracovn! denník so svojimi
otázkami, spolu s perom a kôpkou kartote"n!ch lístkov a hor sa do kni#nice! Pracovní"ka kni#nice ti
mô#e
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ukáza&, ako pou#i& po"íta" alebo archív na vyh'adávanie
informácií o tvojom projekte. „Referencie” sú kni#ky,
"lánky v "asopise alebo encyklopédie, ktoré pou#ije%
na vyh'adanie informácií. Pozri si v%etky druhy t!chto
zdrojov. (Informa"né zdroje sú miesta, kde nájde% informácie). Mô#e% nájs& tie isté informácie vo viacer!ch
zdrojoch. Je to v poriadku, #e potrebuje% viac kníh alebo "lánkov slú#iacich ako zdroj informácií pre projekt.
Mô#e% vyskú%a& viacero kníh a zobra& si ich domov na
ich pre%tudovanie. )lánky v "asopisoch a informácie
v referen"n!ch knihách ako napr. encyklopédia, zvy"ajne
nemô#e% z kni#nice odnies&, mô#e% si z nich spravi&
poznámky alebo xerokópie najdôle#itej%ích strán.
Mysli na k&ú#ové slová
Najjednoduch%í spôsob vyh'adávania je ur"i& si k'ú"ové
slová o projekte. Potom preskúmaj knihy, "lánky, encyklopédie, ktoré obsahujú tieto slová. Aké mô#u by&
k'ú"ové slová pre vzorové projekty v tejto kapitole?
K'ú"ové slovo b!va to podstatné meno, bez ktorého sa
v projekte nezaobíde%. Vo vedeckej knihe b!vajú k'ú"ové
slová v indexe "i vecnom registri na konci, v encyklopédii a slovníku sa heslá usporiadavajú pod'a abecedy.
Pou"itie internetu
Ak má% po"íta" a prístup k internetu doma, v %kole alebo v miestnej kni#nici, mô#e% ho pou#i& na vyh'adávanie
informácií, no ur"ite nie v%etk!ch, potrebn!ch pre projekt.
Bu( si vedom!, #e internet nie je obrovská kni#nica,
preto informácie, ktoré tam nájde%, nemusia by&
správne. Internet je dobré miesto na nájdenie nápadov
pre pro- jekt a získanie nejak!ch v%eobecn!ch
podkladov pre ná- 28 -
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pady. Internet by ale nikdy nemal by& jedin! zdroj informácií. Internet mô#e by& takisto strata "asu, preto#e
sa mô#e% ve'mi 'ahko zavali&, zahlti& "i zmias& príli%
ve'k!m mno#stvom informácií a vybo"i& z chodní"ka
svojho projektu.
Ak si e%te nikdy ni" na internete neh'adal, po#iadaj o pomoc rodi"ov, u"ite'a alebo pracovníka kni#nice. Najprv
si otvor vyh'adávací program ako napr. Google alebo Yahoo. Tam sta"í zada& do vyh'adávacej kolónky k'ú"ové
slovo alebo slová a kliknú& na slovo search – h'ada&.
Vä"%inou bude% potrebova& dôkladné preh'adávanie
pou#itím nieko'k!ch slov namiesto jedného slova. „Viac
slov“ mô#e% spoji& do jedného pou#itím úvodzoviek, ako
na za"iatku tejto vety. „Viac slov“ teraz pre preh'adáva"
znamená jedno slovo.
Príklad k&ú#ov%ch slov
Projektové otázky
Skazí sa mlieko r!chlej%ie,
ke( je mimo chladni"ky?
Ktoré baterky viac vydr#ia?
Ako ovplyv+uje kysl! dá#(
rastliny?
Produkujú najvä"%ie
popkornové zrnká
najvä"%ie kusy popkornu?

!

!
!

!

Mo"né k&ú#ové slová
mlieko, krava,
skazenie sa,
chladni"ka,
dátum spotreby.
baterka, elektrina, volty
kysl! dá#(, zne"istenie,
polievanie rastlín
popkorn, zrnká

!
!

!

Porozm%$&aj
Napí% si vlastn! zoznam k'ú"ov!ch slov do pracovného
denníka predt!m, ako pôjde% do kni#nice. Netráp sa, ak
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sa ti tvoj zoznam bude zda& krátky. Ako za"ne% h'ada& informácie, mô#e% nájs& (al%ie k'ú"ové slová. Maj zoznam
v#dy poruke a pridávaj do+ nové k'ú"ové slová.
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Surfovanie na internete
Nikdy nedovo'te Vá%mu die&a&u surfova& po internete
samému. )i v kni#nici alebo doma, osta+te s die&a&om,
ke( bude pou#íva& internet. Najlep%í spôsob, ako mu
pomôc&, je od'ah"i& ho od preverovania ka#du"kej informácie, na ktorej má prst. Pou#ívanie po"íta"a taktie#
pokú%a %tudentov rozkúskova& a zlepi& informácie priamo zo zdroja. Vysvetlite die&a&u, #e to je plagiátorstvo
a v#dy ho povzbu(te napísa& vlastn!mi slovami to, "o sa
nau"ilo.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Op%taj sa odborníka
Ve'akrát bude% schopn! nájs& odborníka, ktor! ti
mô#e da& u#ito"né informácie o predmete skúmania.
Pou#i rovnak! typ h'adania k'ú"ového slova v zlat!ch
stránkach telefónneho zoznamu. Op!taj sa u"ite'a alebo rodi"a, "i poznajú niekoho, kto by mohol zodpoveda&
tvoje projektové otázky.
Predt!m, ako bude% hovori& s odborníkom, priprav
si otázky a zapí% si ich. Nemô#e% jednoducho zavola&
a poveda&: „Povedzte mi v%etko, "o viete o baktériách
a morsk!ch prasiatkach.“ Ve'a 'udí sa rado podelí
o svoje vedomosti, no najprv potrebujú presne vedie&,
aké informácie potrebuje%. Sp!taj sa odborníka, "i sa
mu lep%ie hodí zodpoveda& na otázky písomne alebo osobne. Ak je to ve'mi zaneprázdnená osoba, mô#e si
pria&
- 30 -
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dosta& list s napísan!mi otázkami a odpovie na ne, ke(
bude ma& "as. Alebo mô#e chcie&, aby si pri%iel za ním
do práce a uká#e ti zaujímavé veci alebo postupy priamo. Maj na pamäti, #e títo 'udia sú ve'mi zaneprázdnení a mô#u ma& pre teba len pár minút. V#dy si pozna",
"o od koho vie% a nezabudni to uvies&. Toto je základné pravidlo vedeckej etiky, kreditova& zdroje informácií,
aj písomné aj ústne. Neprisvoj si cudziu my%lienku a za
pomoc sa nikdy nezabudni po(akova&.

1.

3.
4.
5.
6.
7.

!

!

Kde h&ada! miestnych odborníkov?

2.

!

3.

8.

pracovník botanickej záhrady, kvetinár, farmár:
pre projekty o rastlinách
veterinár alebo obchod so zvieratami:
pre projekty o zvieratách
nemocni"né laboratórium, doktor:
pre projekty zah-+ajúce baktérie, zdravie alebo
vyu#itie sterilnej techniky
in#inier: pre projekty zah-+ajúce kon%trukcie,
stavanie modelov
lekárnik: pre informácie o pôsobení
liekov a vitamínov
po"íta"ov! technik, opravár po"íta"ov:
pre informácie o po"íta"och
psychiater, psychológ: pre projekty o správaní,
dominancii mozgov!ch hemisfér
prírodovedec: odborník na #ivotné prostredie

Najlep$ie zdroje informácií sú
1.
"asové – skontroluj dátum vydania na knihe
alebo "asopise. Poznatky, t!kajúce sa vedy spred
20 – 30 rokov, sú ve'mi odli%né od poznatkov,
ktoré máme dnes.
2.
nie v%etko je rovnaké: mal by si pou#i& rôzne
druhy zdrojov, ako sú napr.: knihy, "asopisy,
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encyklopédie, internet alebo osobn! rozhovor
s odborníkom.
'ahké na porozumenie: ak je v zdroji
nejaká informácia, ktorej nerozumie%,
po#iadaj rodi"a alebo u"ite'a o pomoc.

Zapí% si informácie získané z interview na kartote"né
lístky presne tak, ako keby si pracoval s ak!mko'vek
zdrojom. Napí% si meno odborníka, dátum a "as interview na zadnú "as& karti"ky. Je ve'mi oso#né vyp!ta& si
od odborníka jeho vizitku, jeho meno a tituly sa mô#u
písa& inak, ako si po"ul. Touto cestou získa% jeho meno,
adresu a telefónne "íslo. Uisti sa, "i si napísal ka#dému,
kto ti pomohol, malé po(akovanie.
Rozhovor s odborníkom je len jeden zo spôsobov ako
získa& informácie o téme. Stále potrebuje% nájs& viac informácií preskúmaním (al%ích zdrojov. Op!taj sa odborníka, "i ti mô#e navrhnú& nejaké zdroje informácií.
Úplnos! otázok
Na h'adanie odpovedí sa ob"as oplatí skontrolova& si
úplnos& svojich otázok. Mali by by& medzi nimi v%etky,
ktoré nám umo#+uje múdros& ná%ho jazyka. Kto? )o?
Pre"o? Kde? Ko'ko? Kedy? Ako? Je ich zdanlivo sedem,
no kto/"o sa pokladá za jednu, "i#e ide o %esticu otázok. Skús sa pre svoj problém sp!ta& na osobu, vec,
prí"inu, miesto, "as, mno#stvo, postup (spôsob, metódu,
my%lienkovú "i turistickú cestu, algoritmus, recept,
návod). Takto mô#e% prís& na zaujímavú otázku alebo sa
lep%ie pripravi& na rozhovor s expertom.
Usporiadanie informácií
Naj'ah%ie si usporiada% svoje informácie po"as v!skumu
pomocou kartote"n!ch lístkov z trochu tvrd%ieho pa- 32 -
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piera. Mô#u by& tak!ch rozmerov, aké ti najviac vyhovujú. Pre ka#dé k'ú"ové slovo by si mal ma& prinajmen%om
jeden lístok. Mô#e% ma& samozrejme aj viac. Ke( nájde%
potrebnú informáciu v knihe alebo v "lánku, napí% si ju
na karti"ku, uisti sa, #e si ju napísal svojimi vlastn!mi
slovami. Zopár karti"iek na uká#ku, ako mô#u vyzera&:

!

K&ú#ové slovo: foto$kola
)o potrebujem k základom expozície?
Miesto a objekt fotografovania
Na zadnej strane:
Kristián P., Hriv+áková Z.: Miesto a objekt fotografovania - Digitálna foto%kola. Prvé vydanie. ZONER, s.r.o.,
2006, 46 s., ISBN 80-86815-37-4.
Ke( pracuje% s kópiami "lánkov alebo s v!pismi informácií z po"íta"ového zdroja, mô#e% si zv!razni&,
vysvieti& informácie s farebnou prepisova"kou a tak ich
'ahko znova nájde%. Ale stále by si si mal zapisova& informácie vlastn!mi slovami na kartote"né lístky.

!
!

!
!

Kartote"né lístky sú lep%ie ako strany v zápisníku,
preto#e sa dajú triedi& pod'a predmetu (k'ú"ové slová).
V%etky si ich vylo# pred seba po"as práce na projekte,
aby si nevynechal #iadnu dôle#itú informáciu. Ak sa na
stôl nezmestia, sprav si na stene nástenku.
Zapí$ si zdroj ka"dej získanej informácie
Zdroj, v ktorom si na%iel informácie, je ve'mi dôle#it!.
Vediac, odkia' informácie pochádzajú, povedz svojmu
u"ite'ovi, #e si urobil v!skum, a #e informácia je
spo'ahlivá. Taktie#, ak bude% niekedy potrebova&
vráti& sa spä& a overi& si nie"o znovu, je ove'a
jednoduch%ie,
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ak vie%, odkia' informácie (obrázky, schémy, my%lienky,
dáta) pochádzajú.
Na zadnej strane ka#dého kartote"ného lístka napí%
meno autora knihy (najskôr priezvisko), názov zdroja, ktoré vydanie, meno vydavate'a, strana s pou#itou
informáciou, medzinárodn! kód knihy ISBN. V%etko
nájde% na prvej a druhej strane knihy. Ak kniha bola
vytla"ená nieko'kokrát, pou#i najnov%í dátum. Ke(
sa &a u"ite' sp!ta na pou#itú literatúru alebo na citáty
v správe, jednoducho oto"í% svoje kartote"né lístky.
Citácia z interview s odborníkom
Ke( sa sp!ta% odborníka na informácie, zapí% si meno
odborníka (priezvisko prvé), slová “osobné interview”
a dátum.
Príklad: Bella, Ivan, Ing. Osobné interview. September
12, 2010.
Ak má kniha viac dátumov vydania, pou#i najnov%í.
Ak má dvoch autorov, napí% obidve mená. Ak je autorov viac, musí% napísa& iba meno prvého autora a za
ním slová „a kolektív“ "o znamená „a v%etci ostatní“. Skrátene sa to zapisuje aj medzinárodnou skratkou et al., za ktorou sa pí%e bodka a znamená to „et alteri“ (po latinsky „a (al%í“). Za et sa bodka nepí%e.
Citácie sú rovnako dôle#ité ako nájdenie a pou#itie informácií, a preto dávaj pozor pri sledovaní, uchovávaní
záznamov zo zdrojov. Neskôr bude% tieto informácie
potrebova& pri písaní v!skumnej správy.
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4. Hádaj $o?
Hypotézy
Nasledujúci krok na ceste do neznáma je urobi& odhad,
"o sa stane, ke( bude% robi& pokus pre projekt. Mô#e%
ma& predstavu, ak! asi bude v!sledok. To, "o si myslí%,
#e sa stane sa naz!va hypotéza. Niektorí %tudenti to
naz!vajú hypotetick! odhad.
Pravdepodobne sa u# raduje% z krásnej hry na kladenie otázok a te%í% sa na odpovede. Proces h'adania informácií, vym!%'anie a testovanie hypotéz zmení be#nú
zvedavos& do vedeckého projektu. Prv! odhad o v!sledku experimentu predt!m, ako ho uskuto"ní% sa mô#e
zda& nepríjemn!, ale príjemne prekvapí, ak! 'ahk! b!va
tento prv! krok. Ke(#e si u# urobil v!skum a zber informácií, tvoja hypotéza u# bude v skuto"nosti “odborn!” odhad, tvoja odbornos& pre tento problém pri
zbieraní informácií nevyhnutne povyrástla, u# o rie%ení
vie% viac ako spolu#iaci, u# predsa má% %pecializovan!
kútik v pamäti, kde sa sústredili informácie a vedomosti. Pozri sa na niektoré príklady. Ak by si testoval otázku:
„Ako ovplyv+uje kysl! dá#( rastliny?” pravdepodobne
po prieskume má% odhad, "o sa bude dia&. Tvoja hypotéza by bola: „Rastliny vystavené kyslému da#(u rastú
pomal%ie.”
Ve'a vedeck!ch sú&a#n!ch projektov rie%i vz&ah prí"ina
– dôsledok. H'adáme odpove( na otázku typu Pre"o?
Napríklad zvá# projekt „Ovplyvní kysl! dá#( rast
rastlín?”. Prí"inou je kysl! dá#(. Z v!skumu mô#e%
o"akáva& ur"it! dôsledok: kysl! dá#( spôsobí, #e
rastlinky porastú pomal%ie.

!
!

!
!

!
!

/al%ie projekty porovnávajú jednu vec s viacer!mi. Projekt: „Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?” porovnáva v!dr# ba- 35 -
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térie s ostatn!mi batériami. Z v!skumu vie%, #e niektoré
baterky sú drah%ie ako iné, a to by malo potvrdzova&,
#e vydr#ia dlh%ie. Mô#e% háda&, odhadnú& alebo iba
tipova&, ktoré najdrah%ie baterky z t!ch %tyroch, "o
si testoval, vydr#ia dlh%ie ako ostatné. Nazvi ju „Batéria A.” Tvoja hypotéza teda znie: “Batéria A vydr#í
viac ako batéria B, C, alebo D.” Neh'adáme tentoraz
odpove( na otázku typu Pre"o? ale Kedy? Musíme
odmera& "as. Keby sme ale h'adali novú metódu na odmeranie "asu, odpovedali by sme na otázku Ako? Zaujímavá hra, v%ak? Spoznávame nielen rie%enie problému,
ale aj svoje vlastné rozm!%'anie, svoju tvorivos&, svoju schopnos& pozera& sa a uvidie&, svoju %ikovnos&...
Pozri sa na niektoré iné projekty. Aká mô#e by& ich hypotéza?
Príklady hypotéz
Projektová otázka
1. Produkujú najvä"%ie
popkornové zrnká
najvä"%ie pukance?

Mo"ná hypotéza
1. Najvä"%ie popkornové
zrnká budú produkova&
najvä"%ie pukance.

2. Mô#e by& my% nau"ená
uteka& v bludisku?

2. My% sa mô#e nau"i&
uteka& v bludisku.

3. Ktorá farba najviac
pri&ahuje lastovi"ky?

3. )ervené krmivo ich
viac láka ako biele
modré alebo zelené.

4. Je "ierne tri"ko v lete
teplej%ie ako biele?

4. )ierne tri"ko bude
teplej%ie ako biele.

V%imol si si, #e hypotéza je v#dy tvrdenie, vyhlásenie,
nie otázka? V skuto"nosti je to odpove( na hlavnú otázku pokusu.
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Nulové hypotézy

tézy. Vedci chápu, #e nie v%etky pokusy sa podaria tak,
ako o"akávali, a to je "as& procesu u"enia sa. Vie%, #e
penicilín bol objaven! v(aka jednej takej chybe?

Niekedy chce% poveda& opak toho, "o si myslí%, #e sa
stane. Toto sa naz!va nulová hypotéza. Napríklad
nulová hypotéza by bola:
1.
Batéria A nevydr#í dlh%ie ako Batéria B,
C alebo D.
2.
Kysl! dá#( neovplyv+uje rast rastlín.
3.
Najvä"%ie popkornové zrnká nebudú produkova&
najvä"%ie kusy popkornu.
4.
My%i nemô#u by& nau"ené uteka& v bludisku.
5.
)ervené krmivo nebude láka& lastovi"ky viac
ako biele, modré alebo zelené krmivo.
6.
)ierne tri"ko nebude teplej%ie ako biele
po"as letn!ch dní.
Pre"o pou#ívajú niektorí vedci nulové hypotézy? Niekedy
je 'ah%ie tvrdenie vyvráti& ako ho dokáza&. Ku tej istej
pravde teda vedú dve cesty, hm... "i hypotéza platí alebo
"i neplatí jej opak. Mô#e% si vybra&, "o pou#ije% hypotézu
alebo nulovú hypotézu – je to na tebe!
Potvr) alebo vyvrá!
Ke( robí% pokus, dostane% odpove( na projektovú otázku
(v!sledok) a tie# potvrdí% alebo vyvráti% danú hypotézu.
Obidva kroky sú dôle#ité "asti vedeckej metódy. Dokazovanie alebo vyvrátenie nulovej hypotézy je cie' pokusu.
Niekedy pokusy naberú in! smer ako v!skumník
o"akáva. V takom prípade povedia, #e zamietli hypotézu, #e ju neverifikovali ale falzifikovali. Je to v poriadku, ke( hypotézu nepotvrdíme. Je taktie# v poriadku, ke( v pokuse neuspejeme. Najdôle#itej%ie je to, #e si
pou#il vedeckú metódu, #e si posunul hranicu poznania
aj sebapoznania, #e ti príroda alebo spolo"nos& presne
odpovedala na správne polo#enú otázku. Úspechom je
pokrok v poznaní, "i#e aj odmietnutie neplatnej hypo- 37 -

!

- 38 -

!
!

!
!

!
!

!

5. Otestuj svoj odhad
Pokus

napravi&. Pou#i to'ko krokov, ko'ko si myslí%, #e bude
treba. Ko'ko "asu bude% potrebova& na svoj pokus?
Mô#e% ho spravi& za pár hodín, alebo to potrvá nieko'ko
dní, k!m uvidí% v!sledok? Presved" sa, #e má% dostatok "asu na uskuto"nenie projektu predt!m, ne# si ho
definitívne vyberie%.

Skontrolujme tvoj doteraj$í pokrok
1.
Vybral si si tému
2.
Preskúmal si informácie k téme
3.
Urobil si odhad, hypotézu
V!borne! Máme za sebou u# tri kroky z piatich krokov
vedeckej metódy. Teraz si potrebuje% naplánova&, ako
urobí% pokus.
Recept na úspech, postup
Plán pokusu sa naz!va postup. To je sprievodca „krok
za krokom” pre overovanie tvojich hypotéz. Mysli na
(al%ie kroky, ktoré podnikne% a na materiál, ktor! bude%
potrebova&. Urob si plán "o najdetailnej%ie. Predstav si,
#e nakrúca% o svojom projekte film a si re#isér, ktor! hovorí hercom, "o majú robi&. Áno, teraz vym!%'a% scenár,
ktor! sa stane príbehom úspechu, v ktorom bude% aj
hra& hlavnú úlohu, aj ho re#írova&. Postup krokov v "ase
si mô#e% naz!va& hoci plán, scenár, recept, návod, algoritmus, metóda "i cesta. Pod'a plánu bude% stava&,
pod'a scenára bude% hra&, pod'a receptu hoci mie%a&
chemikálie, vari& a piec&, pod'a návodu postupova&,
pod'a algoritmu po"íta& alebo mera&, pod'a metódy
rie%i& "i experimentova& a po ceste napredova& k cie'u
a úspechu. Naz!va& to mô#eme naozaj mnohorako, no
podstatou postupu sú o"íslované kroky v "ase a priestore.
Porozm%$&aj
Ak! je recept, návod na pokus? Zapí% si krok po kroku
do tvojho pracovného denníka. Netráp sa, ak presne
nevie%, "o alebo pre"o potrebuje% robi&. V#dy to mô#e%
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Tu sú uká"ky postupov niektor%ch projektov:
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Príklad #. 1
„Skazí sa mlieko r!chlej%ie, ak nie je v chladni"ke?”
Krok 1: Zmeraj jeden pohár mlieka.
Krok 2: Nalej mlieko do pohára. Prikry ho vrchnákom.
Krok 3: Umiestni pohár do krabice (zabráni%
tak prenikaniu svetla) a polo# ho
na poli"ku kuchynskej linky.
Krok 4: Polo# teplomer ved'a krabice.
Krok 5: Zmeraj (al%í pohár mlieka.
Krok 6: Nalej mlieko do (al%ieho pohára.
Prikry ho vrchnákom.
Krok 7: Umiestni pohár do krabice
a daj ho na poli"ku v chladni"ke.
Krok 8: Polo# ved'a krabice teplomer.
Krok 9: Skontroluj poháre ka#d! de+ v rovnak! "as.
Ovo+aj mlieko. Pozri sa na farbu a stav
mlieka. Skontroluj teplotu na obidvoch
teplomeroch.
Krok 10:Napí% si do svojho denníka ka#dú
teplotu a svoje pozorovania.
Príklad #. 2
„Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?”
Krok 1: Vlo# jednu zna"ku batérie A do baterky
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a zapni ju.
Krok 2: Stopkami odmeraj, ako dlho baterka svietila.
Krok 3: Zapí% si "as do pracovného denníka.
Krok 4: Opakuj krok 1 a# 3 s tromi odli%n!mi
zna"kami batérií (B, C, D).
Kroky 1 a 2 s druhou batériou B mo#no mera& naraz,
ak mô#e% skú%a& trvanlivos& B v druhej baterke. Ak má%
%tyri baterky, postup sa zmení, v%ak? Áno, plán pokusu
mô#me meni& pod'a okolností a mo#ností.
Príklad #. 3
„Ako ovplyv+ujú kyslé da#de rastliny? ”
Krok 1: Zasa( devä& semienok nechtíka lekárskeho do
deviatich nádob so zeminou. Pou#i rovnaké
vrecko zeminy a uisti sa, "i sú v%etky
semienka zasadené v rovnakej h.bke.
Ozna" si dne%n! de+ ako De+ 1 do denníka.
Krok 2: Daj ka#dej nádobe so semienkom nasledujúce
%títky: Kontrola 1, Kontrola 2, Kontrola 3,
Kysl! 1, Kysl! 2, Kysl! 3, Ve'mi kysl! 1,
Ve'mi kysl! 2, Ve'mi kysl! 3.
Krok 3: V pohári zmie%aj ocot s "istou vodou.
Na testovanie kyslosti pou#i pH pásiky
Pokra"uj v pridávaní octu, pokia' sa pH
nebude rovna& 4,5. Ozna" tento pohár
ako Kysl!.
Krok 4: V (al%om pohári zmie%aj vä"%ie mno#stvo octu
s "istou vodou. Na testovanie kyslosti pou#i pH
pásiky. Pokra"uj v pridávaní octu pokia' sa pH
nebude rovna& 4,0. Ozna" tento pohár ako
Ve'mi kysl!.
Krok 5: Postriekaj rastliny v ka#dej skupine
vodou, ako keby to bol dá#(. Pou#i mno#stvo
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vody pod'a záhradníckej príru"ky alebo
odborníka. Uisti sa, "i si dal rovnaké mno#stvo
vody ka#dej rastline. Polej rastliny
v kontrolnej skupine "istou vodou
(pH ~7.0). Polej vodou rastliny v kyslej
skupine s vodou z kyslého pohára (pH ~ 4.5)
a rastliny vo ve'mi kyslej skupine vodou
z ve'mi kyslého pohára (pH ~ 4.0).
Krok 6: Na desiaty de+ po zasadení zmeraj
pravítkom v!%ku ka#dej rastliny od zeme
a# po vrch rastliny. Pozoruj a zaznamenaj farbu
stonky a listov.
Krok 7: Ka#d!ch pä& dní potom meraj a zaznamenávaj
v!%ku ka#dej rastliny a svoje pozorovanie
farby, ve'kosti stebla a listov ka#dej rastliny.
Príklad #.4
„Produkujú najvä"%ie kukuri"né zrnká najvä"%ie kúsky
popkornu?”
Krok 1: Nájdi v balí"ku alebo v pohári najvä"%ie
popkornové zrnká. Pou#itím pravítka zmeraj
d.#ku zrnka v milimetroch.
Krok 2: Priprav toto zrnko v prístroji na prípravu popkornu. Zmeraj hotov! popkorn a zaznamenaj si
svoje meranie.
Krok 3: Urob postupne (al%ích 99 zrniek popkornu.
Odmeraj ich d.#ku pred a po tepelnej úprave.
Krok 4: Zaznamenaj si v%etky svoje v!sledky
do pracovného denníka.
Kontroly a premenné veli#iny.
Ka#d! experiment potrebuje závislú premennú alebo
skupinu a nezávislú premennú alebo skupinu (taktie#
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známu ako testovaciu skupinu). Závislá premenná je
predmet alebo skupina, s ktoru sa nezávislá premenná
porovnáva. Nezávislé premenné sú také, ktoré sa v
pokuse zmenia, ich hodnoty rastú, klesajú, niekedy sa aj
ist! "as nemenia, mô#u kolísa&...

!

Napríklad v rastlinnom v!skume, kontrolné (závislé
premenné) skupiny dostanú "istú vodu, k!m variabilné
(nezávislé premenné) skupiny dostanú vodu s rozli"n!m
stup+om kyslosti. Faktory, ktoré mô#e% zámerne zmeni&
v pokuse za ú"elom vytvori& ur"it! v!sledok, sú taktie#
známe ako premenné veli"iny. V tomto rastlinnom v!skume je premennou veli"inou stupe+ kyslosti vody.

!

Av%ak, premenné veli"iny mô#u by& aj (al%ie faktory, ktoré sú odli%né oproti tvojim kontroln!m (závisl!m) a premenliv!m (nezávisl!m) skupinám, aj ke( si
ich nezmenil zámerne. Tieto premenlivosti nemusia iba
ovplyvni& v!sledok, ale aj zaprí"ini& neúspech pokusu.
Aké (al%ie faktory alebo premenlivosti mô#u ovplyvni&
projekt o rastlinách? )o napríklad svetlo? )o ak nechá%
jednu rastlinu alebo skupinu rastlín v tieni a (al%ie na
slnku? Svetlo dáva rastlinkám energiu a táto premenlivá
veli"ina mô#e ovplyvni& v!sledok experimentu. Musí% sa
uisti&, #e v%etky rastliny dostanú rovnaké mno#stvo svetla v rovnak! "as v priebehu d+a. V tomto projekte zem,
teplota, sila vetra, rozmanitos& a vek rastlín, mno#stvo
vody mô#u ovplyvni& rast rastliny.
Ale chce% %tudova& len efekt kyslého da#(a. Aby si
predi%iel zasahovaniu premenliv!ch veli"ín do projektu, uisti sa pri za"atí pokusu, #e v%etky rastliny sú
rovnakého druhu, rovnakej ve'kosti a veku. Nemalo by
na #iadnu z nich náhodne kvapka& zo strechy. V%etk!m
im daj rovnaké mno#stvo svetla, zeme, teploty a vody.
Udr#uj ich na mieste, kde podmienky pokusu nebudú
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ru%ené a na otázku bude pokus odpoveda& iba izolovaním pôsobenia kyslého da#(a.
Príklad premenlivosti
Projektová otázka
1. Ktorá zna"ka batérie
vydr#í dlh%ie?

Mo"né premenlivosti
Vek batérií
Ve'kos& batérií (AA,
AAA, at(.)

2. Produkujú najvä"%ie
Zna"ka popkornu
popkornové zrnká najvä"%ie Typ popkornu
kúsky popkornu?
(modré zrno at(.)
3. Ktorá farba láka
lastovi"ky?

Ve'kos& k-mnej búdky
Druh a mno#stvo krmiva

4. Je "ierne tri"ko teplej%ie
ako biele tri"ko
po"as letn!ch dní?

Látka tri"ka
)íslo tri"ka

Toto je len pár premenliv!ch veli"ín, ktoré mô#u ma&
vplyv na v!sledok pokusu. Je ve'mi dôle#ité dodr#a&
podmienky pre kontrolnú skupinu a testovaciu skupinu
"o najpresnej%ie, ako len bude mo#né, okrem faktorov, ktoré mení% kvôli pokusu. Niekedy má% jednu kontrolu ako v batériovom alebo popkornovom projekte.
Pri ostatn!ch projektoch potrebuje% v kontrolnej
skupine viacero testovacích predmetov. Napríklad,
ke( pracuje% s rastlinami, naplánuj si, aby si mal dve
alebo tri v ka#dej skupine. Potom mô#e% zisti& priemer
rastu alebo zmeny v%etk!ch troch rastlín tak, #e
individuálne "ísla alebo miery rastu neovplyvnia
v!sledok projektu (viac o vyu#ití priemeru uvádza
kapitola 7). Porozm%$&aj
Ke( pracuje% s dvoma alebo troma pokusn!mi predmet- 44 -
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mi, je dôle#ité dodr#a& podmienky, ktoré ich ovplyv+ujú,
"o najpresnej%ie. Skús ur"i& premenlivé veli"iny, ktoré
mô#u ovplyvni& projekt. Aké premenlivosti mení%
zámerne? Aké premenlivosti mô#u zruinova& projekt?
Ako mô#e% predís& ne#iadúcim ú"inkom? Aké sú tvoje
kontroly? Napí% si tieto poznatky do pracovného denníka.

!

!
!

Bezpe#nos!
/al%í dôle#it! aspekt, ktor! stojí za zvá#enie po"as tvorenia postupu, je bezpe"nos&. Bude% pou#íva& chemikálie?
Elektrinu? Zvieratá? Tvoj projekt nesmie %kodi& tebe,
zvieratám ani malému bratovi "i sestre!
Zvá# si, kde bude% robi& pokus. Kto mô#e na teba
dohliadnu&? Bude% robi& pokus v %kolskom laboratóriu?
V nemocnici s laboratórnym technikom alebo s doktorom, ktor! bude in%truktorom? Doma v kuchyni?
Bude% potrebova& poprem!%'a& o nevyhnutn!ch
bezpe"nostn!ch opatreniach a zahr+ ich do postupu. Napríklad, ak berie% vodu z rieky na testovanie
zne"istenia, nasa( si rukavice. Ak pripravuje% popkorn v horúcom prístroji, nezabudni na ochranné okuliare a rukavice. Tvoj u"ite' má iste zoznam
bezpe"nostn!ch predpisov pre %kolské laboratórium.
Mo#no navrhne bezpe"nostné smernice pre experiment,
"i u# doma alebo v in!ch priestoroch.

!

!

Porozm%$&ajte
Pozri sa na postup a porozm!%'aj o opatreniach, ktoré
bude% musie& zabezpe"i&. Napí% si ich. Potom po#iadaj
u"ite'a alebo rodi"a, aby sa pozrel na postup a dával
%peciálny pozor na bezpe"nos&.
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Materiály
Potom, ke( zistí%, ak! bude postup, kontrola a premenlivé veli"iny, bude% vedie&, akú v!bavu a materiály potrebuje% na zrealizovanie tvojho projektu. Teraz si
pripraven! zostavi& si zoznam potrebného materiálu.
Porozm%$&aj
Zapí% si do pracovného denníka zoznam materiálu, ktor!
bude% potrebova& na pokus. Pou#i postup ako návod.
Netráp sa, ak na nie"o zabudne%. Mô#e% to potom prida&
do zoznamu po"as práce. Potrebuje% niektoré polo#ky,
ktoré je &a#ko zohna&? Alebo sú príli% drahé? Uisti sa, #e
vie% dopredu, kde dostane% tieto polo#ky a ko'ko asi tak
budú stá&.
Op!taj sa u"ite'a alebo rodi"a, "i sú niektoré materiály ve'mi drahé, alebo "i sa dajú získa&. Mo#no bude%
potrebova& nahradi& ur"itú polo#ku nie"ím in!m.
Napríklad, pre rastlinn! v!skum, mo#no 40 ru#í bude stá&
príli% mnoho, ale 40 nechtíkov lekárskych by bolo OK.
Okrem bezpe"nosti a samozrejmostí, ako kukurica pre
popkornov! projekt, nezabudni pri plánovaní pokusu
premyslie& v%etko potrebné, ako napríklad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elektrina
Voda
Slne"né svetlo
Teplo
Zima
Miesto na uskladnenie
*peciálne vybavenie
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Príklad zoznamu potrebného materiálu
Príklad #. 1
„Skazí sa mlieko r%chlej$ie ak nie je v chladni#ke?”
Materiál
1 celá krabica mlieka
2 poháre s vrchnákom
1 chladni"ka
2 teplomery
1 odmerka
2 kartónové krabice
Príklad #. 2
„Ktorá batéria vydr"í dlh$ie?”
Materiál
2 batérie rovnakej ve'kosti
(4 rôzne zna"ky batérií)
8 rovnak!ch nov!ch bateriek,
ktoré vy#adujú iba 1 batériu
Stopky
Príklad #. 3
„Ako ovplyv*ujú kyslé da"de rastliny?”
Materiál
9 nádob
2 poháre
semienka nechtíka
testovacie pH pásiky
zemina
odmerka na vodu
destilovan! biely ocot
%títky na ozna"enie
nádob
"istá voda
pravítko

!
!

!

!
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!
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Príklad #. 4 “Produkujú najvä#$ie kukuri#né
zrnká najvä#$ie kúsky popkornu?”
Materiál
vrecú%ko alebo pohár nepripraveného popkornu
(nie typ do mikrovlnky),
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miska, pravítko, prístroj na v!robu popkornu
No tak to urob!
Kone"ne je "as pusti& sa do toho! Pamätaj si, aby si sa
prid-#al postupu a nedaj sa zmias&. Pokus mô#e by& ve'ká
zábava, ktorá mô#e pokú%a& robi& nové pokusy. Mo#no
bude% chcie& vedie&, "i batéria A vydr#í v prehráva"i
dlh%ie ako v svietiacej #iarovke, alebo "i rôzne druhy kyslosti rôzne ovplyvnia rastliny. Postupuj dopredu a zapí%
si tieto nápady do denníka. Ale teraz sa hlavne sústre(
na dokon"enie aktuálneho projektu.
Ak zistí%, #e e%te ostal "as pred vedeckou sú&a#ou, mo#no
si bude% chcie& e%te raz zopakova& pokus. Toto je známe
ako )al$ia skú$ka - trial. Vedci "asto rozbiehajú
viacpo"etné skú%ky.
To je spôsob, ako mô#u vidie&, "i sú ich v!sledky
spo'ahlivé.
'o ak narazí$ na nepríjemnosti, !a"kosti?
)o ak sa stane nie"o zlé po"as experimentu? )o ak tvoj
pes zvalí v%etky tvoje kvety? )o ak sú v!sledky úplne iné,
ako si o"akával?
Pamätaj si, #e je úplne v poriadku, ak sa pokus nepodarí, (ale nie je rozumné "aka& na noc pred sú&a#ou
na urobenie pokusu). Niekedy sa stanú veci, ktoré
nemô#e% ovplyvni&. Ak má% dostatok "asu, skús znova.
Ak pracuje% doma, presved" sa, #e pri pokuse nebude%
ru%en!. Dôle#itou "as&ou práce na projekte je u"enie sa
o vedeckej metóde. Vedci tie# robia chyby! Dokon"enie
pokusu nie je koniec projektu! K!m robí% pokus, musí%
taktie# sledova& svoje v!sledky. Pozri si v (al%ej kapitole
tipy o zaznamenávaní pokusu.
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Porozm%$&aj
Ak je nevyhnutné, prepracuj si v pracovnom denníku
pracovn! postup tak, aby si bol s ním spokojn!. Nakresli si obrázky alebo schému krokov, ak to bude pre teba
zrete'nej%ie.

!

!

------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Asistencia v laboratóriu
Teraz je Va%e die&a pripravené spravi& vedeck! pokus. To
bude pravdepodobne vy#adova& Va%u pomoc, akou sú
doh'ad nad die&a&om a finan"né zdroje. Star%í %tudenti
majú dostupné vedecké laboratórium a dokonca i mal!
rozpo"et na projekt. Av%ak ve'a %tudentov realizuje projekty doma.
Najprv mô#ete posúdi& jeho postup a uisti& sa, #e je
uskuto"nite'n! a bezpe"n!. Mo#no budete potrebova&
navrhnú& náhrady za drahé polo#ky. Mo#no budete
schopní po#i"a& si v!bavu alebo laboratórne miesto.
Mo#no miestne stredné %koly alebo univerzity budú
ochot- né necha& „budúcu Marie Curie” pou#i& horák a
mik- roskop. Mo#no Vám miestna záhradnícka %kôlka
venu- je rastliny alebo ich ponúkne za zní#enú cenu.
Bu(te kreatívni a nebojte sa po#iada& o pomoc
rodinného lekára, kamaráta-veterinára alebo sestrutechni"ku. Ak má Va%e die&a problém so
„spojazdnením”
pokusu,
odporu"te
mu,
aby
skontrolovalo premenlivé veli"iny. Ak die&a robí pokus
doma, zabezpe"te, aby malo dobré miesto, neru%ené
ostatn!mi rodinn!mi príslu%níkmi.

!

!

!

----------------------------------- Koniec -----------------------------------
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6. Napí# si
Zaznamenávanie pozorovaní
Po"as robenia pokusov si zapisuj, "o pozoruje% a meria%.
Tieto pozorovania sú známe ako dáta. Niektoré z nich
budú opisné. Napríklad v pokuse s kysl!m da#(om
mô#e% pozorova& a opísa& farbu listov alebo steblá rastliny. V pokuse s batériou si mô#e% zaznamena&, ako
jasné bolo svetlo alebo "i blikalo. Tieto pozorovania,
opísané slovami, sa naz!vajú predmetové alebo kvalitatívne.
/al%ie v!sledky si rad%ej zapisuj vo forme "ísel
a matematick!ch symbolov. Tieto pozorovania sa zasa
naz!vajú objektívne alebo kvantitatívne. Napríklad pri
%tudovaní ú"inkov kyslého da#(a na rastliny by si meral
v!%ku rastlín, aby si ur"il, o ko'ko vyrastú za ur"it! "as.
Ak by si testoval batérie, zaznamenal by si d.#ku "asu
ka#dej jednej v svietiacej baterke. Na získanie odpovede
na otázku: „Ktor! popkorn bude produkova& najvä"%ie
kúsky?”, by si zmeral ka#dé zrnko pred a po v!robe popkornu.
V ka#dom prípade je ve'mi u#ito"né ma& dos& miesta v pracovnom denníku na zapísanie v!sledkov. Pri
zaznamenávaní pozorovaní maj v#dy na pamäti zapisovanie pou#it!ch meradiel. Napríklad teplota mô#e by&
zaznamenaná v stup+och Celzia alebo Kelvinoch. Ktor!
typ teplomera pou#íva%? D.#ka mô#e by& meraná v milimetroch, centimetroch alebo mikrometroch. Ktor! typ
meradla pou#íva%?
Najlep%ie je pou#i& metrické meradlá, preto#e ich
pou#ívajú v%etci vedci. Pravítko, ktoré má% doma alebo
v %kole, nemusí zah-+a& metrické merania. Tvoj u"ite'
by ti mal pomôc& zabezpe"i& takéto metrické pravít- 50 -
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ko. Ubezpe" sa, #e v#dy meria% t!m ist!m pravítkom,
mierkou alebo teplomerom. Je taktie# dôle#ité v#dy
mera& v rovnakom "ase. )as d+a v pokuse by mohol by&
premenn!.
Dôle"ité upozornenie:
V$etky nasledujúce uká"ky projektov a dáta boli
vymyslené. Ak si robil tieto pokusy, tvoje v%sledky mô"u by! ve&mi rozdielne!

!

!

Tabu'ky v#dy potrebujú nadpis, mo#no na to priamo
pou#i& otázku v pokuse. To, "o skúma% "i meria%, uve(
na 'avom okraji riadkov a otázku v záhlaví tabu'ky.
V%etko je jasné, aj tebe aj budúcemu "itate'ovi tabu'ky.
V uká#ke projektu o kyslom da#di by mohla tabu'ka
vyzera& asi takto:
“Ako ovplyv+uje kysl! dá#( rast rastlín?”

Tabu&ky

Roztok

Na v!sledky, ktoré si zaznamenal, aj kvalitatívne, aj
kvantitatívne, potrebuje% organizovan! systém na ich
zaznamenanie. Nechce% predsa, aby sa v!sledky stratili
medzi (al%ími údajmi v denníku. Najlep%í spôsob zaznamenania v!sledkov je zostavenie tabu'ky. Poh'adom do
tabu'ky mô#e% poveda&, "o sa udialo v tvojom pokuse.

'istá voda
(kontrola pH
~ 7.0)
Rastlina 1
Rastlina 2
Rastlina 3

!

Kyslá voda
(pH 4.5)
Rastlina 1
Rastlina 2
Rastlina 3

!

Ve&mi kyslá
voda
(pH 4.0)
Rastlina 1
Rastlina 2
Rastlina 3

!
!

Za"ni kontroln!m predmetom alebo skupinou. Potom
ich porovnaj s premenliv!mi predmetmi alebo skupinami.
“Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?”
!

D.#ka
trvania

Batéria A

Batéria B

Batéria C

Batéria D

2 hod,
13 min

2 hod,
4 min

1 hod

2 hod,
1 min

)as bol zaznamenan! v hodinách a minútach (pou#itie
stopiek alebo hodín). Aby sa 'ah%ie pracovalo s v!sledkami, preme+ celkov! "as na minúty. Potom bude tabu'ka
vyzera& takto:

!

“Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?”
D.#ka
trvania

!

Zostavenie tabu&ky

Batéria A

Batéria B

Batéria C

Batéria D

133 min

124 min

60 min

121 min
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Rast
De+ 1

!
!
!
!

!

!

Rast
De+ 10
!

0 cm
0 cm
0 cm

!

!
!
!
!

1,0 cm
1,5 cm
1,3 cm

!
0 cm
0 cm
0 cm

!

!

!
!
!
!

0 cm
0,8 cm
1,0 cm

!

6,0 cm
7,0 cm
6,4 cm

!

!
!
!
!

14,0 cm
14,5 cm
14,2 cm

!
3,0 cm
2,7 cm
3,0 cm

!
!
0 cm
0,2 cm
0,5 cm

Rast
De+ 20
!

!

!
!
0 cm
0 cm
0 cm

Rast
De+ 15

!

8,0 cm
7,8 cm
7,5 cm

!
!
1,0 cm
0,8 cm
0,4 cm

!

0 cm
0 cm
0 cm

Rastlinám trvá 10 dní, k!m vyklí"ia, tak#e boli merané
a# na 10. de+. Potom boli znova merané ka#d!ch pä& dní.
(Rastliny rastú príli% pomaly, preto ich netreba mera&
ka#d! de+).
Ak by si robil tento pokus, bolo by ve'mi dôle#ité pou#i&
rovnak! typ "istej vody po"as celého experimentu,
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!

preto#e pH "istej vody má rozpätie od 7.0 do 7.8, závisiac od typu jej spracovania vo vodárni. Iste by si si
chcel pamäta& aj meranie pH "istej vody pre kontrolnú
skupinu. V tomto projekte by si taktie# mohol v denníku
zaznamena&, #e napr. tretia testovacia skupina uschla
do 20. d+a, alebo #e listy rastliny v druhej skupine
zo#ltli a zhnedli viac ako listy v kontrolnej skupine.
Tabu'ka pre takéto kvalitatívne pozorovanie by mohla
vyzera& nasledovne:

!

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!

'istá voda
(kontrola pH
~ 7.0)
Rastlina 1

Rast
De+ 1

!

Rastlina 2

Rast
De+ 10
!

!

!
!
!
!

Listy
za"ínajú
rás&,
ve'mi
zelené

!

!

!

!
!
!

Rastlina 2
Rastlina 3

!
!
!
!

Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

Rastlina 3

Kyslá voda
(pH 4.5)
Rastlina 1

Rast
De+ 15

!

!

E%te
#iadny
rast

Malé listy
#ltej farby
Rovnako
ako 2
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!

!

Listy
úplne
zelené,
stonka
ve'mi
rovná
Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

!

!

Rast
De+ 20

!
!
!
!

Listy sú
dokonca
vä"%ie,
stále
tmavo –
zelené
Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

!
Na listoch
sa
objavujú
hnedé
bodky
Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

!

!

!
!

!
Niektoré
listy
uschli a
sú
hnedé
Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

!

Rastlina 2
Rastlina 3

!
!

!

!
!
$iadny
rast
$iadne
listy
$iadne
listy

!

!
!
Stonka
uschla
Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

!
!

M-tve
Rovnako
ako 1
Rovnako
ako 1

!

“Ako ovplyv+uje kysl! dá#( rast rastlín?”
Roztok

Ve&mi kyslá
voda
(pH 4.0)
Rastlina 1

!

!

!

Ak chce%, mô#e% pokra"ova& v pestovaní a pozorovaní
kontrolnej skupiny rastlín, ktoré polieva% okyslenou
vodou po"as nieko'k!ch t!#d+ov.
Pre projekt s popkornom by tvoja tabu'ka mala ma& 100
st.pcov (jeden pre ka#dé %tudované zrnko). Mo#no si
myslí%, #e je to nepraktické, ale t!mto spôsobom by si
tieto dáta zaznamenal ako vedec! Pamätaj si, #e v!sledky sú iba ako príklad. Ak robí% tieto projekty, v!sledky
budú odli%né.
Porozm%$&aj
Budú pozorovania kvalitatívne, kvantitatívne alebo
obe? Priprav si v denníku tabu'ku na zaznamená- vanie
v!sledkov. Uisti sa, "i obsahujú v%etky typy meraní,
ktoré pou#íva% (stupne Celzia, centimetre at(.).
Tipy na zaznamenávanie tvojich pozorovaní
1. Zaznamenaj si údaje do tabu'ky, ale udr#uj kvantitatívne a kvalitatívne pozorovania oddelene. Zapisovanie pozorovaní na rozli"né miesta alebo stránky denníka s&a#uje vyh'adávanie informácií. Vytvor si tabu'ku
e%te pred zapisovaním v!sledkov pokusu.
2. Tvoje pozorovania a údaje si zapí% ihne( po ich získaní. Inak si ich nebude% pamäta&. Kúsok papiera
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!
!

!

!

!

s poznámkami sa 'ahko stratí. Zaznamenaj si ich perom a nie ceruzkou. Ak sa pom!li%, jednoducho to namiesto gumovania pre"iarkne%. Potom zapí% správnu
in- formáciu.
3. Bu( "o najdôslednej%í. Sna# sa nevynecha& ani jeden
de+. Meraj v rovnak! "as ka#d! de+. Rozhodni sa, ktor!
"as by najviac vyhovoval na meranie, "as a dni kedy
bude% v#dy vo'n!. V#dy pou#i rovnaké nástroje na meranie, nie iba rovnak! druh nástroja. Stupnice a teplomery sa mô#u medzi sebou lí%i&.
Obrázok je lep$í ako tisíce slov
A teraz v!born! nápad - tvoj v!sledok "i postup nato"
na video alebo nafotografuj. Neskor%ie mô#e% pou#i&
obrázky alebo video vo v!klade pre porotcov na sú&a#i.
To b!va "asto najlep%í spôsob, ako ukáza& druh!m kvalitatívne v!sledky.
Bu( kreatívny vo vypracovávaní dokumentácie tvojho
pozorovania. Mô#e% v!sti#ne a tvorivo nakresli& alebo
dokonca nahra& v!sledky. Napríklad, ak si testoval, ak!
druh sódy majú spolu#iaci najrad%ej, mô#e% ich odpovede nahra& na video alebo diktafón. Ale, pamätaj si, #e
okrem t!chto metód zaznamenávania v!sledkov, stále
potrebuje% napísa& do tabu'ky svoje kvalitatívne a kvantitatívne pozorovania.

!

!

!

!
!

!

Máme teda pozorovania nielen kvalitatívne a kvantitatívne, ale aj obrázkové, zvukové a filmové.
Napriek tomu, #e si urobil pokus a zaznamenal v!sledky, e%te si neskon"il. (Ale u# sa pribli#uje%!). Teraz sa
bli#%ie pozri na v!sledky. )o skuto"ne znamenajú?
Ako uká#e% porotcom na sú&a#i, "o znamenajú tvoje
v!sledky? V (al%ej kapitole budeme diskutova& o spôsoboch zobrazenia v!sledkov pomocou pou#itia grafov.
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Bu)te oporou
Presved"te sa, #e Va%e die&a vie, ako pou#i& vhodné meracie prístroje. Mo#no bude potrebova& párkrát tro%ku pomôc& s meraním a zaznamenávaním správnych v!sledkov.
Ak v!sledky pokusu ukazujú, #e jeho hypotéza nebude
potvrdená, pomô#te mu, aby ho to neodradilo od pokusu.
Pripome+te mu, #e nie v%etky pokusy vedcom vychádzajú tak, ako si mysleli, #e vychádza& budú. Neúspech v
potvrdení hypotézy neznamená neúspech celého projektu a v#dy znamená úspech a pokrok v sebapoznaní
a v tréningu vedeckej metódy.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Ka#d! z nás vie myslie& aj vizuálne – najprv sa pozeráme, potom uvidíme, mô#eme prida& predstavu a napokon ukáza& in!m ten správny obrázok alebo kresbu. Pozeráme sa neprestajne, no ke( uvidíme nie"o
dôle#ité, mô#eme k tomu prida& zo svojho vnútorného
zraku predstavu a predvies& in!m. )o ale máme uvidie&,
predstavi& si a predvies&? Zase len odpovede na 6 základn!ch otázok – Kto/"o? Pre"o? Kde? Ko'ko? Kedy? Ako?
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7. Daj v#etko dokopy
Organizovanie tvojich dát, údajov
Zatia' si urobil kvantitatívne a kvalitatívne pozorovania
(dáta) v projekte a vytvoril si tabu'ku. Teraz pou#ije%
tieto dáta na vytvorenie u#ito"ného obrazca alebo grafu
na zobrazenie pozorovaní.
Grafy pomô#u pochopi& vz&ahy medzi tvojimi nameran!mi hodnotami, a tak sa priblí#i% ku cie'u formulova&
závery o v!sledkoch pokusu. Grafy takisto umo#nia
u"ite'ovi a porotcom vedeckej sú&a#e porozumie& v!sledkom r!chlo a 'ahko. Je ve'a rôznych druhov grafov a ty
by si mal vybra& tak!, ktor! najlep%ie uká#e v!sledok.
Typ grafu mô#e závisie& od pozorovania. Posú( dáta
z nasledovn!ch uká#ok projektu.

!

!
!
!

!

!

Uká" kvalitatívne v%sledky
Ver alebo nie, niektoré v!sledky graf jednoducho zobrazi&
nemô#e. Napríklad kvalitatívne v!sledky pozorované
v rastlinnom projekte nemo#no do grafu zakresli&. Namiesto toho, mô#e% na"rtnú& tabu'ku z tvojho denníka,
alebo %ikovne ich vytla"i& a zobrazi& na tabuli. Urob ich
dos& ve'ké, aby sa dali 'ahko "íta&. Ak rastliny
odfotografuje%, mô#e% ich tie# zobrazi&, a tak uká#e%
kvalitatívne pozorovania.
Ak si vybral pokus, ktor! zah-+a robenie kvalitatívneho
pozorovania, netráp sa, #e si jedin! %tudent na vedeckej
sú&a#i, ktor! na svojom posteri nemá graf! Porozumenie
rozdielov medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi dátami mô#e urobi& na porotcov ve'k! dojem. A pamätaj si,
nikdy nerob graf len preto, aby si ho tam mal. Mal by
dáva& zmysel, odpove( na otázku.

!

!

!

!

Tak#e, kedy by si mal graficky znázorni& svoje dáta –
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údaje? Ak! druh grafu by si mal pou#i&?
Uká" kvantitatívne v%sledky
V pokuse s batériami, dve batérie z ka#dej zna"ky boli dané
do jednotliv!ch bateriek, tak#e mohli by& urobené dva testy (taktie# naz!vané behy, skú$obné behy) projektu.
Potom boli vytvorené dva súbory dátov!ch tabuliek.
Pre ucelenej%í projekt si mohol pou#i& %tyri alebo %es&
batérií ka#dej zna"ky pre nieko'ko behov. Niekedy vedci
vykonávajú ten ist! pokus stokrát. T!mto spôsobom
vedia, #e jeden chybn! testovací predmet neovplyvní ich
v!sledky.
Jedin! problém s vyu#itím viacnásobnej testovacej skupiny je, #e dostane% ve'mi ve'a dát. Ke(#e nechce%
zobrazi& v%etky dáta, graf je v tejto situácii ve'mi nápomocn!. Uká#e, aké rozdielne sú v%etky testované
batérie, v porovnaní s kontrolou (Zna"ka A).
'o je priemer?
S#ítanie hodnôt zo v$etk%ch príkladov delen%ch
po#tom príkladov.
Najprv potrebuje% zisti& priemer. Najlep%í spôsob ako
spracova& dáta, ke( má% viacnásobné testovacie skupiny–"i u# 200 alebo 300, je pou#i& priemer. Ur"ite si
u# po"ul o priemere. Mo#no, ke( vám u"ite'ka doniesla opravené písomky, oznámila vám priemer triedy.
Mo#no hrá% baseball a má% dobr! odpa'ovací priemer.
Tak#e "o je priemer? S"ítanie hodnôt zo v%etk!ch príkladov delen!ch po"tom príkladov.
Predpokladajme, #e si testoval dve batérie z ka#dej
zna"ky. Potom by si urobil takúto tabu'ku pre ka#dú batériu:
- 58 -

!

“Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?”
D.#ka
trvania

Batéria A1

Batéria B1

Batéria C1

Batéria D1

133 min

124 min

60 min

121 min

D.#ka
trvania

Batéria A2

Batéria B2

Batéria C2

Batéria D2

140 min

122 min

76 min

120 min

!
!

!

!

!

Ak si pou#il viac batérií ako tu, nazval by si (al%í súbor
ako Batéria A3, B3, C3, D3 at(.
/alej pridaj po"et minút Batérií A1 a A2 a teda, ke( si
pou#il dve batérie, de' dvoma, aby si dostal priemernú
v!dr# batérií.

!

!

!

!
!

!

Pre Batériu A by bola:
133 + 140 / 2 alebo 136.5 minút. Po(me spriemerova&
zvy%ok údajov z pozorovania Batérií.

!

“Ktorá batéria vydr#í dlh%ie?”
Priemer
d.#ky
trvania

!

!

Batéria A
!

136,5 min

Batéria B
!

123 min

Batéria C
!

68 min

Batéria D
!

120,5 min
!

Porozm%$&aj
Ak si pou#il viacnásobnú testovaciu skupinu alebo si
urobil pokus viackrát (viacnásobné behy), urob priemer
dát v ka#dej skupine a zaznamenaj si získané priemerné
hodnoty do tabu'ky v pracovnom denníku. Presved" sa,
#e si ozna"il tabu'ku ako “Priemery”, aby si predi%iel
pom!leniu si t!chto dát s dátami v experimentálnej
tabu'ke.
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St+pcové grafy
St.pcové grafy sú najlep%ou vo'bou, ke( chce% ukáza&
rozdiely medzi podobn!mi pokusn!mi predmetmi.
St.pcov! graf uká#e dáta s postrann!mi st.pcami. Na
zostavenie st.pcového grafu pre pokus s batériami by si
zaznamenal "asové intervaly pozd.# 'avej strany grafu.
Pozd.# dolnej "asti grafu by si uviedol predmety Batéria
A, Batéria B, Batéria C a Batéria D.
Tipy na zostavenie st+pcového grafu
1. Pomenuj svoj graf. Mô#e% pou#i& názov svojho projektu alebo názov, ktor! vysvet'uje o "om je graf. )o ukazuje graf?
2. Zrozumite'ne ozna" dve osi. Priamky smerujúce nadol a nahor sa naz!vajú vertikálne osi. Priamka smerujúca z'ava doprava je horizontálna os.
3. Uisti sa, #e stupnica pre "ísla, ktoré pou#íva% pri osi,
je primeraná. Interval medzi "íslami by mal by& postupn! a %kála by mala obsahova& aj najmen%ie a najvä"%ie
hodnoty dát. Napríklad, zaznamenal si "as v minútach,
tak za"ni s 0 a zvy%uj 20 – minútov!mi intervalmi.
4. Ak nepou#íva% po"íta"ov! program, urob si graf
pou#itím rozli"n!ch farieb papiera alebo farebn!mi
perami. Ak je ka#d! st.pec inej farby, 'ahko zbadá%
medzi nimi rozdiely.
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Pre pokus s batériami mô"e tvoja tabu&ka
vyzera! takto

!
!

Postupuj pod'a predchádzajúcich pokynov – pomenuj
svoj graf a nakresli stupnicu obsahujúcu najvä"%ie a
najmen%ie hodnoty. Potom urob ka#dému meraniu bod
na grafe a pospájaj bodky!

!

!

!
!

!
!

'iarov% graf
)o ak v tvojom porovnávaní rozdielov medzi nieko'k!mi
vecami potrebuje% ukáza& zmenu ka#dého objektu v "ase?
V tom prípade by si pou#il "iarov! graf. )iarové grafy
sa pou#ívajú na ukázanie v!voja za ur"it! "as. *tudenti,
ktorí %tudujú kysl! dá#( a rastliny, si mô#u napríklad
vybra& zostavenie "iarového grafu z tohto druhu dát.
Prv% priemer v%sledkov
skupiny pou"it%ch rastlín

pre

tri

testovacie

!
!
!

!

!

“Ako ovplyv+uje kysl! dá#( rastliny?” Priemer rastu

!

!

V!%ka
rastlín
De+ 1

Kyslos&
pH 6.0
("istidlo)

!

pH 4.0
(kyslé)

!

pH 3.0
(ve'mi
kyslé)

!

0 cm
0 cm
0 cm

V!%ka
rastlín
De+ 10
!
!

!

1,27 cm
0,9 cm
0,23 cm
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V!%ka
rastlín
De+ 15
!
!

!

6,47 cm
2,9 cm
0,73 cm

V!%ka
rastlín
De+ 20
!
!

!

14,23 cm
7,8 cm

!

!
!

0 cm

!

Tipy na zostavenie #iarového grafu
1. Pomenuj graf. )o ukazuje?
2. Zrozumite'ne vyzna" dve osi (horizontálne a vertikálne strany grafu).
3. Uisti sa, "i stupnica, mierka alebo merania dávajú
zmysel.
4. Ak robí% graf ru"ne, nakresli bodky "i zna"ky
príslu%n!ch bodov pre ka#dé pozorovanie.
5. Pri spájaní bodov rovn!mi "iarami pou#i pravítko.
Pou#i farebné perá (iná farba pre ka#dú skupinu) na
jasné ukázanie rozdielov.
Kolá#ové grafy
)o ak si skúmal, ktorá farba pri&ahuje lastovi"ky? Mo#no
si pripravil nieko'ko k-midiel rôznej farby a po"ítal si,
ko'ko lastovi"iek nav%tívilo jedno k-midlo. Potom si
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!
!

urobil tabu'ku pre ka#dú farbu a do tabu'ky si zapísal
po"ty lastovi"iek, ktoré nav%tívili jednotlivé k-midlá.
Mo#no si toto robil nieko'ko dní a potom si spriemeroval tieto hodnoty, aby ti vy%lo jedno "íslo pre ka#dú farbu k-midla. Tvoj graf by mal ukazova&, ko'ko vtá"ikov
z celkového po"tu, nav%tívilo jednotlivé k-midlá.
Kolá"ov! graf je teraz presne to, "o potrebuje%. Kolá"ové
grafy slú#ia na dokázanie toho, ako sa rozdelil celkov!
po"et nie"oho na men%ie "asti.

!

!

!

Pre pokus s lastovi#kami mô"e dátová tabu&ka
vyzera! asi takto:
“Ktorá farba najviac pri&ahuje lastovi"ky?”
Po"et
náv%tev
lastovi"iek

!

!

Zelená
!

5 vtákov

Modrá
!

4 vtáky

Biela
!

3 vtáky

)ervená
!

!

8 vtákov

Videl si celkovo 20 lastovi"iek (5 + 4 + 3 + 8 = 20). Z 20
pozorovaní si videl, #e 5 vtákov i%lo k zelenému k-midlu.
Tak 5 ⁄20 (1 ⁄ 4 po krátení) z celku i%la k zelenému
k-midlu. Percentuálne vyjadrenie je 25 percent. Tento
kúsok kolá"a, ktor! reprezentuje zelené k-midlo, by mal
25 percent z celého kolá"a. Urobil by si to so v%etk!mi
farbami a kolá" by vyzeral takto:

!

!

!
!

!
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Tipy na zostavenie kolá#ového grafu
1. Pomenuj svoj kolá"ov! graf. Pamätaj, #e mô#e% pou#i&
názov svojho projektu alebo nejak! in!. )o ukazuje?
2. Ur"i celkové "íslo, ktoré kompletn! kolá"ov! graf
reprezentuje (v tomto prípade celkov! po"et pozorovaní
náv%tev lastovi"iek).
3. Ak si kreslil rukou, bude% potrebova& kru#idlo na
nakreslenie perfektného kruhu. Op!taj sa u"ite'a alebo rodi"a na túto pomôcku. Rozde' kruh na rovnaké
"asti pod'a po"tu pozorovaní. Napríklad pre 20 pozorovaní by si rozdelil kruh na 20 rovnak!ch "astí. Znova mô#e% potrebova& pri tomto kroku pomoc niekoho
zbehlej%ieho.
4. Ur"i rozmery. Akú "as& kolá"a dostane ka#d! predmet? Ak 5 vtákov z 20 nav%tívilo modré k-midlo, vypl+ 5
z 20 rovnak!ch dielikov kolá"ového grafu rovnakou farbou. Toto urob pre v%etky dáta, ka#dú "as& vyfarbi inou
farbou.
5. Uisti sa, #e si ozna"il ka#d! z rozli"n!ch dielov zlomkom alebo percentami.
Teraz, ke( chápe% rozdielne druhy grafov, vyber si pre
svoj projekt ten najlep%í. Mô#e% premeni& svoju tabu'ku
s dátami na obrázky. Urob ich farebné a pekné. Vyber si
rozumne typ grafu, ktor! pou#ije%!
Robenie grafov nie je zvy"ajne jednoduché, ale je to
dôle#ité, preto#e grafy sú vizuálne uká#ky dát. Av%ak vizuálne ilustrácie budú len sú"as&ou celej správy, ktorú
o projekte napí%e%. Nasledujúci krok je preto napísa& si
opis v%etkého, "o si sa nau"il a urobil a "o znamenajú
obrázky a grafy.
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Porozm%$&aj
Pozri sa na svoje dáta. Ktor! druh grafu pou#ije%?
Pamätaj si, #e pre niektoré kvalitatívne v!sledky sú grafy nepraktické.
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

!
!

Zabrá*te preberaniu
Va%e die&a mô#e potrebova& úvodnú pomoc s tvorbou
grafu, ale vyvarujte sa prevzatia jeho úlohy na seba.
Tvorba grafov je zlo#itá práca, najmä ak va%e die&a
robí graf ru"ne. Ale aj ke( pou#íva po"íta"ov! program,
potrebuje urobi& vä"%inu práce samo, aby pochopilo,
ako správne vklada& informácie do programu.
Vy si mô#ete sadnú& s die&a&om a prejs& si v%etky kroky
zostrojenia grafu alebo pou#itia softvéru na tvorbu
grafov. Mô#ete si takisto nájs& nejak! "as, aby ste
die&a&u ukázali, ako nájs& priemer z jeho dát, alebo
pomer "asti k celku, ak robí kolá"ov! graf. Ale ke(
die&a prichád- za k zostaveniu tabu'ky alebo k
zakres'ovaniu grafu, stiahnite sa opä& do úzadia.
Podporujte, ale neprebera- jte autorskú zodpovednos&
za #iadne rozhodnutie, aby sa nestalo, #e Va%e die&a sa
nestane stopercentn!m au- torom svojho diela, "i
dokonca nerozumie nie"omu, "o ste namiesto neho
prevzali na seba.

!

!

----------------------------------- Koniec -----------------------------------
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8. Zozbieranie kúskov
V&skumná práca
Urob to. Uká# to. Povedz to. Tri základné princípy "i
etapy vedeckého sú&a#ného projektu.
Teraz nastal "as pre fázu “Uká# to”. Bude% písa& na papier informácie o svojom projekte – pre seba aj pre in!ch, porotcov na sú&a#i a (al%ích vedcov. U# si vlastne
pracoval na papieri - po cel! "as. Ke(#e si dôsledne zapisoval poznámky na kartote"né lístky a do svojho pracovného denníka, zistí%, #e písanie závere"nej v!skumnej práce je ve'mi 'ahké! Teraz u# len sta"í v!sti#ne
opísa& celú prácu, ktorú si spravil.
Má% v%etok materiál, my%lienky, texty, dáta, tabu'ky,
schémy, grafy, obrázky... Má% teraz v%etko, na stole,
v po"íta"i, v hlave. Si teraz ako sochár, ktor! si
v kame+olome vybral blok kame+a, z ktorého vytvorí
sochu. Inak povedané, rozhodne% sa tak ako sochár,
ktoré "asti materiálu do závere"nej správy zahrnie%
a ktoré nie. Mo#no sa ti podarilo zobrazi& tie isté merania v dvoch grafoch – jeden "iarov! a jeden st.pcov!.
Ktor! sa ti zdá v!sti#nej%í? Ten zara( do správy.
Na organizáciu závere"nej správy vedeckého sú&a#ného
projektu ponúkame základnú formu, pod'a ktorej mô#e%
usporiada& svoj text. Za"ni s názvom projektu a s t!m, "o
si o"akával, #e sa dozvie% z pokusu. /alej uve( svoju hypotézu a ú"el, cie'. Potom pridaj "as&, sumarizujúcu informácie, ktoré si získal pri v!skume. Zostav si opis pre
svoj v!skumn! postup, krok po kroku a opí% v!sledok,
vrátane tabuliek a grafu. Nakoniec napí% záver. Potvrdil pokus tvoju hypotézu? Nezabudni na
po(akovanie a zoznam prame+ov, "lánkov, kníh a
rozhovorov.
- 66 -

!

Uká#ka základov textu, finalizácia projektu
Názov
Hypotéza
Ú"el, cie'
Základné informácie
Zoznam materiálu
Postup
V!sledky
Záver
Pou#itá literatúra
Znie to 'ahko, v%ak? Teraz si uká#eme, ak! druh informácií by mala ka#dá "as& obsahova&.

------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

!

!

Plagiátorstvo
Plagiátorstvo je vá#ny priestupok. Ukradnutie du%evného
vlastníctva rie%ia v záva#n!ch prípadoch dokonca súdy
a v#dy funguje aj morálka vedeckej komunity, ktorá
prísne trestá plagiátorov. Vysvetlite die&a&u, #e ak nie"o
vytvorí, za "o by mohlo by& ocenené, bolo by ve'mi nahnevané, keby mu niekto prebral zásluhy za jeho prácu.
Plagiátorstvo je presne to isté. $iadny nápad nemô#e
nikto vlastni&, ale slová, ktoré vysvet'ujú ten nápad,
patria iba tej osobe, ktorá ich povedala alebo napísala.
Au- torom ostáva ten, kto dan! nápad materializoval,
zapísal, vykreslil, vyrozprával, zaznamenal. Za to, "o
objavil ale- bo vytvoril, mu patrí kredit, vedecky
správne ozna"enie jeho autorstva a uznanie.
Príle#itostné, krátke, presné citovanie je v poriadku,
správne aj z mravného aj z rozu- mového h'adiska. Va%e
die&a sa teraz nau"í, ako správne uvádza& a citova& slová
in!ch.
Najdôle#itej%ie je pripomenú& die&a&u, #e jeho v!skumná
práca by nemala by& sériou citácií z literatúry, ale súhrn
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toho, "o sa nau"ilo. Je dôle#ité vyjadrova& my%lienky
vlastn!mi slovami. Mô#ete mu pomôc& diskutovaním
o projekte – "o sa nau"ilo po"as jeho v!skumu a ako
plánuje vyu#i& tieto informácie, ktoré získalo. Tu niekde
je hranica miery citácií – prevzia& treba nevyhnutné
základné pojmy, definície a my%lienky in!ch autorov, no
pou#i& ich na vyjadrenie svojho poznania.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Tu sú tri v$eobecne akceptované
metódy citácie:
1. Citácia v zátvorkách
2. Poznámka pod "iarou
3. Citácia v úvodzovkách
Pero alebo klávesnica?
Mal by si písa& projekt perom alebo pou#i& po"íta"? Pora(
sa s u"ite'om, ktor! &a lep%ie pozná, ale taktie# závisí od
toho, "i má% prístup k po"íta"u alebo vie% ako pou#íva&
programy ako WORD, EXCEL, POWER POINT.
Po prvé, #iadne strihanie a lepenie z in!ch zdrojov "i
webstránok pomocou kláves ctrl C a ctrl V. )i u# pou#ije%
po"íta" alebo pí%e% rukou, je to známe ako plagiátorstvo. Nezále#í na tom, "i informácie pochádzajú z
inter- netu alebo z knihy, "i z "asopisu alebo kni#nice.
Hoci je ve'mi lákavé kopírova&, plagiátorstvo je
nesprávne. Musí% napísa& v!skumn! spis projektu
vlastn%mi slo- vami.
Po druhé, zvykni si hne( a nav#dy na profesionálny vedeck! formát A4 (spôsob, ak!m je papier nastaven!),
pou#i %tandardn! typ písma a ve'kosti, napr.: Times
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New Roman, ve'kos& (size) 12. V!skumné spisy majú
dvojité riadkovanie, zvy"ajne s okrajmi 2,54 cm. Dvojité riadkovanie dáva dos& miesta na prípadné poznámky
k textu.
Po tretie, Tvoje dielo si zaslú#i úctu aj od teba, aj ochranu
pred da#(om "i rozliatou malinovkou. )i u# pí%e%
po"íta"om alebo ru"ne, pou#i jeden typ písma, v%etky
stránky o"ísluj a rukopis vlo# do ochranného umelohmotného obalu.
Po %tvrté, mysli na "itate'a a pí% pre "itate'a. Pri písaní
si predstavuj konkrétneho "loveka, mamu, u"ite'a,
babi"ku. Ak pí%e% svoju prácu rukou, pou#i pero a vo'n!
%kolsk! papier a pí% na ka#d! riadok. Potom sa to bude
u"ite'ovi 'ah%ie "íta&. Mô#e% si urobi& predbe#n! ná"rt
práce a potom to prepísa& a uisti& sa, #e je to úh'adné.
Po piate, nestra& sa vo verziách textu, v#dy pracuj iba
s najnov%ou a najlep%ou, no star%ie verzie si zálohuj. Ak
spraví% pri editovaní na po"íta"i chybu, napr. zru%í% cel!
text, nevypni program ani po"íta" a pokús sa vráti& v tom
istom behu programu ku lep%ej verzii pomocou príkazu Undo. Vyskú%aj si to vopred a nau" sa tento %ikovn!
trik. Súbor si v#dy zálohuj na viacer!ch po"íta"och, USB
k'ú"och a disketách alebo si ho po%li ako prílohu emailom, t!m sa kópia uchová v tvojej po%tovej schránke.
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Prezri si u u"ite'a vzory od in!ch mlad!ch vedcov. Ak
má% málo "asu, urob viac xerokópií textu a daj ich "íta&
rodi"om, priate'om aj u"ite'ovi naraz. *etri "as tvojich
prv!ch "itate'ov a dávaj im "íta& iba tak! text, ktor! u#
pre%iel automatickou kontrolou ch!b (spell checking)
a o ktorom verí%, #e neobsahuje u# ani jednu chybu.

urobi& projekt alebo zdôvodni jeho v!ber, svoju motiváciu, pre"o &a rie%enie zaujíma alebo "o by mohlo
prinies&.
“Ako ovplyv*uje kysl% dá") rastliny?”
Hypotézy
Rastliny vystavené kyslému da#(u budú rás& pomal%ie.
Ú#el
)ítal som, #e kysl! dá#( je pre rastliny %kodliv!. Rád
pracujem v záhrade.
Chcel som zisti&, ako kysl! dá#( ovplyv+uje rast
rastlín.
Pozadie, podklady
Nasledovne napí% súhrn podkladov!ch informácií, ktoré
si na%iel vo svojom v!skume prame+ov. Pamätaj si, #e
ich má% napísa& vlastn!mi slovami. Tu sa zídu tvoje
kartote"né lístky. Mô#e% si ich rozprestrie& na tabu'u
alebo na podlahu pred seba pod'a ich k'ú"ov!ch slov.
Potom, ke( pou#ije% informáciu z ka#dej jednej, daj ich
nabok. A nakoniec mô#e% skopírova& informácie o zdrojoch zo zadnej "asti karti"ky. Toto bude tvoja bibliografia.
Podkladové informácie v uká#ke projektu mô#u vyzera&
takto:

Názov, hypotézy a ú#el
V prvej vete po názve a hypotéze napí%, pre"o si chcel
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Podkladové informácie
Pri spa'ovaní fosílneho paliva ako uhlie, ropa a zemn! plyn
%kodlivé látky unikajú do atmosféry a zne"is&ujú ju.
Spolo"né zne"istenia obsahujú oxid siri"it!
a oxidy dusíka. Potom sa zmie%ajú s vodnou parou a za ú"inku
slne"ného #iarenia vznikne kyselina sírová a kyselina dusi"ná.
Stanú sa "as&ou vodn!ch v!parov v oblakoch a nakoniec sa zrazia.
Toto je známe ako kysl! dá#(. Mô#e takisto pada& vo forme snehu, hmly, rosy alebo 'adovca. Tieto kyseliny mô#u po%kodi& rastliny, ke( sa dostanú do listov cez póry (malé dierky).

Pravdepodobne nepou#ije% v%etky informácie o svojom v!skume. Musí% rozlí%i&, ktoré informácie sú nevyhnutné a ktoré mô#e% vynecha&. Ako sochár pri h'adaní
sochy v kameni h'adá% teraz ty "o najlep%í tvar pre svoju závere"nú správu. Na rozdiel od sochára mô#e% informácie nielen odobera&, ale aj pridáva&, aby to bolo "o
najlep%ie.
Zoznam materiálu a pracovn% postup

!

!

!

Dopí% si zoznam materiálu a postup, ktor! je trochu
odli%n! od toho, ktor! si napísal u# pred dan!m pokusom. Ke( pracuje% na pokuse ob"as zistí%, #e ch!ba
nejak! krok alebo potrebn! materiál. Teraz ho mô#e%
prida& do tvojho postupu.
„Ako ovplyv*ujú kyslé da"de rastliny?”
Materiál
9 nádob
semienka nechtíka
zemina
destilovan! biely ocot
"istá voda

!

!

2 poháre
testovacie pH pásiky
odmerka na vodu
%títky na ozna"enie
nádob
metrické pravítko
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„Ako ovplyv*ujú kyslé da"de rastliny? ”
Postup
Krok 1: Zasa( devä& semienok nechtíka do deviatich
nádob so zeminou.
Krok 2: Daj ka#dej nádobe so semienkom
nasledujúce %títky: Kontrola 1, Kontrola 2,
Kontrola 3, Kysl! 1, Kysl! 2, Kysl! 3,
Ve'mi kysl! 1, Ve'mi kysl! 2, Ve'mi kysl!3.
Krok 3: V pohári zmie%aj ocot s "istidlom.
Na testovanie kyslosti pou#i pH pásiky.
Pokra"uj v pridávaní octu, k!m sa pH nerovná
4,5. O%títkuj tento pohár ako Kysl!.
Krok 4: V (al%om pohári zmie%aj vä"%ie mno#stvo
octu s "istou vodou. Na testovanie
kyslosti pou#i pH pásiky. Pokra"uj
v pridávaní octu pokia' sa pH nebude rovna&
4,0. O%títkuj tento pohár ako Ve'mi kysl!
Krok 5: Postriekaj rastliny v ka#dej skupine vodou.
Pou#i mno#stvo vody odporú"ané príru"kou
alebo odborníkom. Uisti sa, "i si dal rovnaké
mno#stvo vody ka#dej rastline. Polej rastliny
v kontrolnej skupine "istou vodou
(pH ~7.0). Polej rastliny v kyslej skupine
vodou z „kyslého pohára“ (pH ~ 4.5)
a rastliny vo ve'mi kyslej skupine vodou
z „ve'mi kyslého pohára“ (pH ~ 4.0).
Krok 6: Na desiaty de+ po zasadení zmeraj metrick!m
pravítkom v!%ku ka#dej rastliny od zeme
a# po vrch rastliny a potom meraj ka#d!ch
pä& dní.
Krok 7: Zaznamenávaj v!%ku ka#dej rastliny a svoje
pozorovanie farby, ve'kosti stebla a listov
ka#dej rastliny.
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V%sledky
Po postupe mô#e% napísa& v%sledky. Najprv opí% svoje
pozorovanie, potom uve( techniku merania, rozmery
a jednotky, ktoré si pou#il na ur"enie v!sledku. Mô#e%
skopírova& tabu'ky zo svojho denníka a da& ich do sekcie
„finalizácia projektu“. Pridaj kópiu grafov, ktoré si vytvoril a projekt je skoro hotov!. Toto tvorí kompletn!
záznam v%etkého, "o si urobil od za"iatku po koniec.
Pamätaj si, #e je v poriadku, ak projekt nepotvrdí alebo
nedoká#e tvoje hypotézy. Niektoré pokusy sa nevydaria
tak, ako by si o"akával. Najdôle#itej%ou "as&ou projektu
je, #e si sa riadil vedeckou metódou a #e sa +ou bude%
riadi& pri svojej prezentácii.
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Závery
V poslednej "asti tvojej prezentácie uvedie% záver, ktor!
si si utvoril v(aka pokusu. Vysvetli, pre"o si myslí%, #e
v!sledky pokusu potvrdili alebo zamietli hypotézu.
Uisti sa, #e uvedie% hypotézy i v závere. A pamätaj si,
#e je v poriadku, ak pokus nepotvrdí alebo nepodporí
tvoje hypotézy. Niektoré pokusy sa nevydaria tak, ako
by si ich o"akával. Najdôle#itej%ou "as&ou skúsenosti je,
#e si postupoval pod'a vedeckej metódy. Inak povedané,
pokus obohatil poznanie a projekt je v tomto zmysle
úspe%n! v#dy. T!m sa cesta do neznáma pomocou vedeckej metódy lí%i od in!ch hier – zaka#d!m vyhráme.
V#dy sa dozvieme viac.

!

!

!
!
!
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Bibliografia
/alej potrebuje% zahrnú& svoje zdroje informácií. Nezabudni, #e na zadnú stranu kartote"ného lístka si napísal
meno ka#dého autora a knihy alebo "lánku z "asopisu,
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z ktorého si "erpal informácie. Teraz zapí%e% túto bibliografiu za svoju prezentáciu. Tam ich "aká ka#d! vedec.
Poznámky v bibliografii sú v#dy v abecednom poradí
pod'a priezviska autora. Vrá& sa spä& ku kartote"n!m
lístkom, pod'a toho si ich roztrie(. (V Kapitole 3 si pozri uká#ky, ako písa& bibliografick! záznam).
Ke( si napísal bibliografiu, ukon"il si projekt. Pot'apkaj
sa po pleci.
Posledné úpravy
Napísanie projektu a jeho finálna podoba je "asto
naj&a#%ia "as& z celého projektu a ty si ju urobil. Gratulujeme!
Ale e%te stále nie si celkom hotov!.
“Ako ovplyv*uje kysl% dá") rastliny?”
Záver
Rastliny, ktor!m bola daná kyslá voda (pH 4.5) rástli pomal%ie
ako rastliny v kontrolnej skupine. Rastliny, ktor!m bola daná
ve'mi kyslá voda (pH 4.0) rástli najpomal%ie a uschli do 15. d+a.
Preto hypotéza, #e kysl! dá#( zaprí"iní pomal%í rast rastlín, bola
potvrdená.

Kontrolovanie práce
Teraz sa zahraj na detektíva. H'adaj pravopisné chyby,
ch!bajúce slová a zabudnuté zdroje. Aké sú naj"astej%ie
chyby? Ako ich mô#e% objavi&? Tu je nieko'ko
naj"astej%ích ch!b.
Nepozornos& pri písaní textu. Ke( pou#íva% po"íta", objavovanie pravopisn!ch ch!b je 'ah%ie, v%ak? Ale nie
v#dy. Po"íta" mô#e opravi& ve'a gramatick!ch ch!b, ale
nie v%etky. Po"íta" mô#e rozozna& zle napísané slovo,
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ale nevie, ktoré slovo si zam!%'al pou#i& (koza, ko#a...).
Ale aj napriek tomu mô#e% nepostrehnú& nejakú chybu,
lebo pozná% svoj text takmer naspamä&. Pre istotu daj
pre"íta& svoj text niekomu inému.
Je ve'mi nápomocné, ak si teraz pre"íta% svoju textovú
prezentáciu nahlas. Niekedy to pomô#e po"u& chyby,
ktoré si predt!m nevidel. Preto#e tvoja závere"ná správa
b!va "astokrát jedin! spôsob, prostredníctvom ktorého
sa u"ite' a porota vedeckej sú&a#e dozvie, "o si robil a "i
si postupoval pod'a %tandardného vedeckého postupu,
vynasna# sa text urobi& tak dobre, ako sa len dá.
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

U" je #as?
Poku%enie pomôc& svojmu die&a&u mô#e by& teraz
najvä"%ie, ke( die&a musí napísa& projekt/text a dovies&
ho do finálnej podoby. Vy by ste to urobili ove'a r!chlej%ie
a 'ah%ie. Mo#no ste skúsen! autor, nerobíte chyby v pravopise a viete vsunú& sloveso do ka#dej vety. Vá% rukopis
mô#e pre"íta& ka#d!.
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Nerobte to!
Robenie pokusov je zábava. Navrhovanie dizajnu je
kreatívne. Písanie textu je &a#ké. Robenie tabuliek
b!va dokonca e%te &a#%ie. Ale v%etky sú nevyhnutné pre
úspe%né dokon"enie projektu.
Av%ak stále mô#ete pomôc& vá%mu die&a&u. Mô#ete
navrhnú& spôsob postupu tak, aby prezentácia mala
zmysel. A taktie# mô#ete skontrolova& gramatické chyby. To je v%etko.

!

!
!

Ke( "ítate v!skumnú prácu, pou#ite „sendvi"ovú“
metódu kritiky:
Vsu+te kúsok kritiky medzi dva krajce pochvaly. A uis- 75 -
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tite sa, #e vyu#ijete ukon"enie v!skumnej práce ako
príle#itos& na oslavu. Projekt je takmer uroben!. Va%a
kuchy+a u# nie je viac vedeck!m laboratóriom. Vedecká
sú&a# bude u# za pár dní a va%e die&a si ide po zlato!
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Porozm%$&aj
Pre"ítaj si svoj finálny projekt. Vysvetlil si ho e%te raz,
tak dobre, aby ktoko'vek, kto "íta tvoju v!skumnú prácu,
&a mohol nasledova& rovnak!mi krokmi a urobi& tvoj
projekt.
Ak% dlh% by mal by! finálny projekt/text?
Tu je dobré pravidlo: Tvoj text by mal by& tak! dlh!, ako
treba. Chce%, aby u"ite' a porotcovia vedeckej sú&a#e videli a vedeli, "o si urobil, pre"o si to urobil a ak! v!sledok si dostal. Potrebuje% zhrnú& základné informácie,
ale nie v%etko, "o si sa nau"il o predmete. Mal by si
zhrnú& zoznam materiálu, postup, v!sledok vo forme
obidvoch subjektívnych (ak sú) a objektívnych pozorovaní a tabu'ky, v ktor!ch si objasnil svoje v!sledky. Ak
si bol o krok vpredu a urobil si grafy, daj ich tie# na papier. Mô#e% obsiahnu& cel! v!skumn! projekt na troch
stranách, alebo bude% potrebova& 30 "i viac strán? To
u# je rozsah bakalárskej práce na univerzite. Bu( tak
dôsledn! a presn! ako len mô#e% by&.
Abstrakt
Niektorí u"itelia budú chcie& od teba, aby si napísal
to, "o sa naz!va abstrakt. (Ak pokra"uje% s vedeck!m
sú&a#n!m projektom na základnej alebo strednej %kole,
abstrakt patrí k po#iadavkám, "i#e musí by&). Abstrakt je
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ve'mi krátke vysvetlenie celého projektu, zvy"ajne v jednom alebo dvoch odstavcoch a s menej ako 250 slovami.
To dá ka#dému, kto si pozerá projekt, r!chle vysvetlenie
o +om. Mo#no sa "uduje%, ako by si vtla"il 20 stranov!
v!skumnú prácu do pár odstavcov, ale skuto"ne to nie
je a# také &a#ké.

!
!

Za"ni znovu s hypotézami. Zhr+ základné informácie do
jednej alebo dvoch viet.
“Ako ovplyv*uje kysl% dá") rastliny?”

!

Abstrakt

------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

U"ito#ná príru#ka
Tak, "o urobíte, ke( va%e die&a napísalo skvel! projekt
a vy zistíte, #e va%e schopnosti v danej oblasti zhrdzaveli? Nezúfajte. Zvá#te roz%írenie domácej kni#nice
o predplatné Quarku a nieko'ko v!born!ch kníh,
preto#e budú dobre slú#i& pre vá%ho %tudenta – budúceho stredo%koláka a mo#no aj vysoko%koláka.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Kysl! dá#( je vá#ny problém v Európe. Je to zaprí"inené
spa'ovaním fosílneho paliva, ktoré vytvára zne"istenie ovzdu%ia.
Toto zne"istenie mie%a vodné v!pary so slne"n!m #iarením v atmosfére a padá na zem vo forme da#(a alebo in!ch zrá#ok.
Ú"elom projektu bolo ur"i& vplyv kyslého da#(a na nechtík.

!

!

!

!

Predpokladalo sa, #e keby boli rastliny vystavené kyslému da#(u,
rástli by pomal%ie. Devä& nechtíkov!ch sadeníc vyrástlo zo semienok.
Tri boli polievané "istá vodou a slú#ili ako kontrolné. Tri boli
polievané kyslou vodou. (pH 4.5) a trom bola daná ve'mi kyslá
voda (pH 4.0). Rast rastlín bol pozorovan! ka#d! piaty de+ po
dobu 20 dní.
Rastliny polievané kyslou vodou rástli pomal%ie ako kontrolné.
Rastliny polievané ve'mi kyslou vodou rástli najpomal%ie a na 15.
de+ uschli. T!mto bola hypotéza potvrdená.

Namiesto opisovania kompletného postupu vysvetli
v jednej alebo dvoch vetách, ako si projekt urobil a aké
boli v!sledky. Taktie# vymenuj zo dva najdôle#itej%ie
zdroje z bibliografie.
A teraz sa vrhnime do (al%ej oblasti ná%ho vedeckého sú&a#ného v!letu – dizajn panelovej prezentácie poster.
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9. Predve' to
Dizajn panelovej prezentácie (Poster)
!

Teraz u# vie%, #e príprava sú&a#ného vedeckého projektu
si vy#aduje pä& základn!ch krokov v ich nále#itom poradí
a #e v%etky sa ti perfektne vydarili. Vie% pou#íva& vedeckú
metódu vo v!skume nápadov aj v realizovaní pokusu.
Teraz ale nastal "as prepnú& sa na in! re#im a zapoji&
svoju tvorivos& a umelecké zru"nosti na predstavu a naplánovanie, ako by mohol tvoj projekt vyzera&, ke( sa o
+om vystaví na v!stave plagát, vedeck! poster. Mo#no
si pomyslí%, #e pri%la naj'ah%ia "as& projektu. Vezme%
prázdny plagát a nie"o na+ popí%e% farebn!mi ceruzkami a fixkami? V skuto"nosti poster toho vy#aduje ove'a
viac. Plánovanie je prv! krok. )o má spolo"né reklamn!
plagát v potravinách so sú&a#n!m vedeck!m projektom?
Ve'a vlastností v!borného plagátu mô#e pomôc& ukáza&
tvoj projekt v lep%om svetle. Pamätaj si, #e chce% zauja&
porotcov presne tak, ako chce obchod priláka& svojich
zákazníkov. Poster má za cie' získa& nie peniaze, ale "as
a pozornos& celej poroty.

!

neorganizovan!

!

!

príli% leskl! alebo príli%
svetl!
!

&a#ko "itate'n!
vhodne rozmiestené slová !
alebo obrázky
preplnen!, málo
miesta medzi slovami
bez gramatick!ch ch!b
alebo obrázkami
!

pln! gramatick!ch ch!b

!

!

!

!

Porozm%$&aj

!

!
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dobre organizovan!
'ahko "itate'n! z dia'ky

!

!

Neefektívny dizajn
projektu je:

farebn! a atraktívny

!

)o urobí panelovú prezentáciu dobrou a e%te lep%ou?
Poprem!%'aj, "ím navna(ujú a vábia tvoju pozornos&
billboardy, titulné stránky obrázkov!ch "asopisov,
televízne reklamy? )o robí prezentáciu menej atraktívnou? Zapí% si do svojho denníka, "o si myslí%, #e bude
fungova& a "o nebude.

Efektívny dizajn
projektu je:

!

Ke( si plánuje% svoju panelovú prezentáciu, maj na mysli tieto vlastnosti. Má% za sebou kus &a#kej práce. Panelová prezentácia je spôsob, ako ukáza& v "o najlep%om
svetle celú svoju prácu rodi"om, spolu#iakom, u"ite'om
a porotcom vedeckej sú&a#e.
'o je to panel?
Je to jednoduchá tabu'a pou#itá na ukázanie tvojej
práce. Je vytvorená z kartónu, lepenky, dreva alebo z
iného materiálu a skladá sa zvy"ajne z troch "astí. Tvoj
u"ite' alebo organizátor sú&a#e vopred zadá rozmery
panelu. Dávaj ve&k% pozor na tieto rozmery.
Pre"o panel pozostáva z troch "astí? )asti poskytujú
ve'a miesta a u'ah"ujú organizáciu informácií, o ktoré
sa chce% podeli& s ostatn!mi.
Panelová prezentácia
Panelová prezentácia (naz!va sa aj posterová prezentácia, pod'a anglického originálu poster = plagát) je forma
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uverejnenia v!sledkov vlastnej tvorivej vedeckej a v!skumnej práce. Túto formu prezentácie uznáva vedecká
komunita po celom svete.
Panelové prezentácie sa "ím (alej, t!m viac vyu#ívajú
najmä pri prezentácií v!sledkov prác mlad!ch vedátorov, preto#e umo#nia 'ah%ie posúdi& vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie v relatívne krátkom "ase.
Príkladom sú&a#í na Slovensku je Festival vedy a techniky AMAVETu, EUCYS... Tak ako majú najvä"%í vedci
za cie' samostatn! "lánok v najv!znamnej%om svetovom
vedeckom "asopise Nature a získanie Nobelovej ceny,
mladí vedci do 22 rokov mô#u dosiahnu& najvy%%ie uznanie na ESI (Expo Sciences International). Historicky
prv! raz bolo ESI v Bratislave v júli 2011. Konkurencia
bola obrovská, vy%e pä&desiat krajín a asi 1000
sú&a#iacich. Tvoj poster a projekt má túto %ancu ka#d!
rok. Aj preto musí by& super.

!

!
!
!
!

V%hody panelovej prezentácie
V!hodou panelovej prezentácie je vizuálny kontakt zisten!ch poznatkov a dosiahnut!ch v!sledkov uveden!ch
na posteri. Náv%tevník sú&a#e sa podrobnej%ie venuje
iba t!m sú&a#n!m projektom, ktoré ho zaujmú na prv!
poh'ad. Na v!stave sa mo#no ku ktorejko'vek panelovej
prezentácii vráti& pod'a potreby a mnohí hostia si najprv
prezrú celú v!stavu letmo a potom sa hlb%ie sústredia
na najvydarenej%ie nápady. Pri paneloch "asto vznikajú
skupinové diskusie medzi náv%tevníkmi, vedcami, porotcami a sú&a#iacimi, ktoré umo#+ujú v!menu
my%lienok a informácií pre budúce bádanie.

!

!
!

------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------
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Stavanie panelu pre za#iato#níkov
Zosta+te so svojim die&a&om a rozprávajte sa o tom, ako
si predstavuje panelovú prezentáciu vedeckého projektu. Nezabúdajte, #e to bude jeho prezentácia a #e aj +ou
si buduje svoje vlastné autorské sebavedomie a trénuje vystupovanie i diskusiu o svojom poznaní, prístupe a
prínose.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Chyby pri tvorbe panelovej prezentácie
Zisti si rozmery panelu, aká je v!%ka, %írka, aké rozmery
majú krídla panelu. Potom poprem!%'aj, "o plánuje%
umiestni& na panel. Vyhni sa papagájovej farebnosti
a príli%nému kontrastu farieb. Zvá# mno#stvo umiestnenia materiálu na panel, preplnená panelová prezentácia
stráca preh'adnos&. Pozorne si premysli logické (rozumné) "lenenie panelu a nezabúdaj odstráni& gramatické
chyby v texte. Tie sú ako %pina na soche, mô#u tvojich
hostí znechuti& alebo aj celkom odradi&. Poster predstavuje tvoje myslenie a práca si zaslú#i pozornos& na
plagáte aj pozornos& hostí.
V$etok ten priestor
Nepanikár! Ur"ite zaplní% v%etok vo'n! priestor
a pravdepodobne si ho bude% pria& e%te viac! Viac
vo'ného miesta medzi jednotliv!mi "as&ami robí prezentáciu "itate'nej%ou. V!tvarníci mu niekedy hovoria
vzduch, viac vo'ného miesta pre nich znamená vzdu%n!
dizajn. Asi #e si o"i tvojich hostí mô#u aj „vyd!chnu&“.
Pamätá% si vlastnosti atraktívneho plagátu? Presved"
sa, "i má% dobrú rovnováhu medzi "as&ami na tabuli
a vo'n!m miestom, „vzduchom“ medzi nimi.
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Tu je návod skladania tabule dokopy. Postupuj pod'a
pä&krokovej vedeckej metódy, ktorú u# dobre pozná%.
)o potrebuje% ma& na tabuli ako prvé?
Na 'av! panel úplne navrch, do záhlavia umiestni cie',
ú"el svojho projektu. Do stredu 'avého panela napí% hypotézy a na spodok abstrakt.
Na strednom paneli navrch patrí názov. Pod to umiestni tabu'ku s dátami pokusu plus graf, ktor! si urobil
alebo fotografie z projektu. Najvä"%í obrázok by mal by&
pre tvoj projekt najcharakteristickej%í, mal by obrazovo
vyjadri& to, "o najdôle#itej%ie chce% poveda&. Na konci
strednej sekcie daj zoznam materiálu a postup. Niektorí
sú&a#iaci sem pridávajú na klin"eku alebo na %pagátiku
zavesenú kópiu v!skumnej práce, keby si ju chceli porotcovia pre"íta& alebo prelistova& podrobnej%ie, hoci
v "ase, ke( bude% na obede. Ke( chce% pripevni& viaceré
strany, jednoducho ich zopni, zosvorkuj alebo zospinkuj
dokopy, ako keby si ich dr#al.

!

!

Postup a zoznam materiálu

!

Hypotézy

Kópia prezentácie
(volite'ná)

!

Abstrakt
Názov projektu (otázka je
podobná hypotetickému
v!roku)
Graf (ak nejak! má%)

!

!

Cie'/Ú"el projektu

Dáta (v tabu'kovej forme)

!

!

!

V!sledky
Záver
Bibliografia

!

*túdium v budúcnosti
(volite'né)

Fotografie (ak nejaké má%)

Na vrch pravého panela pridaj v!sledky pokusu. Do
stredu umiestni záver ("i bola alebo nebola dokázaná
pravdivos& hypotézy), a na spodok panelu bibliogra- 83 -
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fické zápisy zdrojov, ktoré si pou#il. Niektorí %tudenti
taktie# radi pridávajú vyhlásenie o budúcich plánoch
pokra"ova& v danom projekte.
Skladanie v$etkého spolu
Vytvorenie pozadia je technika, ktorá dobre funguje bez
oh'adu na to, ak! má% typ panelu. Pozadie vyrobené
z hocijakej farby okrem bielej, vytvorí atraktívne pozadie práce. Akáko'vek farba sa hodí, ba dokonca mô#e%
pou#i& v ka#dej sekcii tabule viacero farieb, pokia' sa
pod'a teba pekne dop.+ajú. Najkontrastnej%ie dvojice
farieb pre popredie a pozadie poskytujú opa"né farby:
"ervená-tyrkysová, modrá-#ltá, zelená-fialová, "iernabiela a "ierna-#ltá. Opatrne v%ak s pou#ívaním primnoh!ch, krik'av!ch, neónov!ch farieb. Pôsobia na o"i
nepríjemne a mô#u porotcov ob&a#ova&. Farebnos& je
dobr! sluha, ale zl! pán. Nemala by v!pove( tvojho
diela prekrikova&, ale jej nevtieravo slú#i& a vhodne ju
podporova&, aby vznikla "o najhlad%ia komunikácia.
,al$í materiál, ktor% potrebuje$

Okrem panelu bude! potrebova" nasledujúce materiály na zobrazenie práce:
farebn! papier na pozadie zo%íva"ku
no#nice

gumu

obojstrannú pásku

pravítko

lepidlo

farebné perá
(volite'né)

ceruzku

Nasledujúci obrázok ilustruje celok posterovej prezentácie a odporú"ané rozmiestnenie jednotliv!ch "astí.
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!o kam patrí
Tvoj u!ite" alebo rodi! mô#e navrhnú$ schému panelu, alebo mô#e% pou#i$ tieto príklady. Tri polo#ky idú
na "avú stranu: cie"/ú!el, hypotéza a abstrakt. Najprv
zmeraj rozsah tabule od spodu hore a potom si ceruzkou
ozna! miesto pre abstrakt. Av%ak e%te ni! nepripínaj.
"av# panel by mal vyzera$ takto

Cie"/Ú!el

Hypotézy

Abstrakt

Teraz je %as urobi$ stredn# panel. Najprv urob
miesto pre názov projektu. Mô#e% pou#i$ nalepovacie
písmenká, ktoré vizuálne vystúpia dopredu a upútajú
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porotcov. Uisti sa, #e písmenká nie sú príli% svetlé alebo $a#ko !itate"né (nehodí sa #ltá na zelenej !i modrá
na fialovej). Tmavá podlo#ka za názvom u"ah!í !ítanie
a bude vyzera$ atraktívne. Alebo si mô#e% názov vytla!i$
na papier A4 nale#ato (landscape). Nastav ve"kos$
znaku vä!%iu ako pre písmo, ktor& be#ne pou#íva% na
písanie, napr. ve"kos$ 72 alebo viac. Potom to bude
"ah%ie !itate"né aj z vä!%ej dia"ky. Pripevni názov na
podlo#ku. Ni#%ie pod názvom potrebuje% urobi$ miesto
pre dáta, grafy, zoznam materiálu, postup a finálny projekt. Nasleduje vzor, ako mô#e vyzera$ stredn& panel ten
tvoj si navrhni takto alebo inak, závisí to ve"mi od toho,
aké má% !asti a ko"ko.

!
!
!
!

!

Dáta

Zoznam
materiálu

!

Záver

!
!
!
!

!

!

!

Grafy /

Obrázky

!

!
!
!
!
!

V&sledky

!
!
!
!

!

Názov

!

!
!

Bibliografia

!
!
!
!

Stredn# panel

!

!

Zostroj prav# panel rovnako ako &av# panel,
ozna! miesta na v&sledky, závery a bibliografiu.

!
Postup
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Finálny
!

Projekt

!

Bu' kreatívny!
Toto je tvoj !as na kreatívnos$, nápaditos$, tvorivos$.
Nechaj panelovou prezentáciou vyjadri$ projekt
a odzrkadli$ tvoju osobnos$. Jeden %tudent robiaci projekt o jazerách nakreslil na tabu"u jazero a ceze' napísal
názov. In& %tudent postavil atraktívnu tabu"u z latkov&ch mrie#ok, ktor& vyzeral ako ohrada/plot na projekte o záhradnom komposte. Ná% projekt o kysnutí
mlieka mô#e zauja$ na bielej tabuli s !iernymi bodkami podobajúcimi sa kravi!kám. Skús pre svoj projekt
vymyslie$ a navrhnú$ logo, bu( z prv&ch písmeniek
jeho názvu alebo z v&sti#ného zjednodu%eného obrázka – jazero odzrkad"uje strom, z !ierneho kompostu
vyra%í zelen& klí!ok, v bielej kvapke mlieka nápis pH...
Nezaplav divákov príli%n&mi detailmi alebo farbami, ale
urob panel, aby vynikal a bu( si ist&, #e upúta% pozornos$
porotcov.
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10. Urob to perfektne
Dokon!ovanie
Ke( je panel dokon!en&, prichádza !as posledn&ch
úprav. Panel teraz zah)'a v%etko, !o bude% potrebova$
na rozprávanie o tvojom projekte. Naozaj v%etko?
Porozm&%"aj aj nad zahrnutím (al%ích mo#ností:

!

!
!

Stôl (a mo#no obrus)
Fotografie

!
!
!
!
!
!

!

!
!

!

Kresby
Tvoj finálny projekt – prezentácia
Zdrojové knihy
!

Tvoj pracovn& denník

!

Po!íta!

!

Model
Hm... naozaj v%etko?
Fotografie

!

Fotografovanie ka#dého kroku projektu sa na celom
svete osved!uje ako v&born& spôsob, ako ukáza$, !o
sa v projekte dialo, stalo a vykonalo, za!alo a zav)%ilo.
Niektoré zábery mô#e% pripoji$ na panel a zvy%ok v albume ako sú!as$. Najvydarenej%ie obrázky, ukazujúce
v&sledky pokusu, b&va najefektívnej%ie da$ priamo na
panel. Obrázky postupu by spravidla mali ís$ do albumu. Ak si zachyten& pri realizácii pokusu, ubezpe! sa,
#e vystavuje% správny postup. Napríklad, ak dr#í% chemikálie, skontroluj, !i má% ochranné rukavice.
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Uisti sa, #e má% dostatok svetla na nasnímanie dobrého
záberu. Mo#no potrebuje% prida$ reflektory a prisvieti$
scénu vysoko intenzívnou stolnou lampou alebo kvôli
ru%iv&m leskom rad%ej jej bielou plachtou odrazen&m
svetlom. Ke( tvoja fotografia vypovedá o ve"kosti
nie!oho, uká#, ako si rozmery meral, napr. pre v&%ku
rastlín by mala zah)'a$ pravítko.
Kresby
Chce% porozpráva$ príbeh pokusu kresbou? Ak kreslenie alebo ilustrovanie pomô#e lep%ie predstavi$ projekt,
zahr' to na panel. Tu je dobr& nápad: ak vystaví% kresby
alebo fotografie, vlo# ich najskôr do plastového obalu,
aby si ich ochránil pred odtla!kami, rozmazaním alebo
za%pinením. Na ve"k&ch vedeck&ch v&stavách sa postery
niekedy aj laminujú.
Finálna v#skumná práca
Ak nemá% ve"a tabuliek, grafov, obrázkov a kresieb na
paneli v strednej !asti, mô#e% sem da$ kópiu finálneho
projektu – prezentácie. Najlep%ie ju pripevní% tak, ako
sme to opísali v predchádzajúcej kapitole.
*i si u# pridal kópiu prezentácie na panel alebo nie,
potrebuje% jednu zmen%enú na A4 kópiu tla!enej prezentácie pre porotcov na preverenie. Táto kópia mô#e
by$ prilo#ená v obale správy alebo mô#e% da$ ka#dú
stranu papiera do plastového obalu a pou#i$ zaklada!.
Toto ochráni papier pred pokr!ením alebo za%pinením,
aj ke( sa ho bude ve"a "udí dot&ka$. Na koniec prezentácie mô#e% da$ bibliografiu, alebo ju vlo# do oddeleného
zaklada!a.
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Znovu vytla%ené súbory
Ak si urobil fotokópie !ísla niektorého !asopisu alebo !lánku z novín pre svoj projekt, mô#e% ich da$
do zaklada!a. Mô#e% si zv&razni$ !asti !lánku, ktoré
pokladá% za u#ito!né a potom ukáza$ najzvedavej%ím porotcom %pecifické informácie, ktoré si z !lánku pou#il.

!

!
!

Daj kópiu svojej bibliografie pred zaklada!, aby slú#ila
ako obsah a usporiadaj v&tla!ky v rovnakom poradí ako
bibliografiu.

!

Zdroje

!

Ak má% knihy, ktoré v tvojom v&skume obzvlá%$ napomohli, mô#e% ich prinies$ na v&stavu projektov. Len ich
vystav preh"adne na stôl, kúskami papiera (zálo#kami)
ozna! strany, na ktor&ch sa podarilo nájs$ najviac informácií alebo najlep%iu my%lienku.

!

!

Pracovn# denník
Nezabudni si prinies$ svoj rukou písan& pracovn& denník, ktor& $a sprevádzal pri ka#dom kroku tvojej cesty
do neznáma. Je to k"ú!ová !as$ dokumentácie projektu,
vedeck& denník cesty do neznáma. Mal by obsahova$
v%etko, !o sa podarilo urobi$, zaznamenané v poradí,
v ktorom sa to dialo. Strany by nemali by$ roztrhnuté ani pokr!ené, aj na znak úcty k vlastnej práci. Ak sa
niekde vlúdila chyba, jednoducho si pre!iarkni tento
úsek a pokra!uj na novej strane. Ak bolo treba niekde
vlepi$ stránku, jej o!íslovanie pridáva k !íslam písmená,
napr. za stránku 17 bolo treba vlepi$ dve stránky, ich
!ísla budú teda 17A a 17B. Denník na sú$a#i ti dá istotu,
#e na ka#dú otázku od poroty bude% vedie$ odpoveda$
aj celkom dopodrobna – práve v(aka denníku. Má%
v 'om predsa V+ETKO. Chrá' si ho ako oko v hlave, je
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to najvzácnej%í kus tvojej externej pamäti.
Po%íta%
Po!íta!ov& program alebo video mô#e porote objasni$,
!o si urobil. Uvedom si dve upozornenia pre pou#itie
po!íta!a v prezentácii na sú$a#i:
1. Uisti sa, #e po!íta! neodvráti pozornos$ od tvojho
vystúpenia. Musí% by$ schopn& prezentova$ projekt samostatne. *o ke( nebude prúd? Po!íta! by mal pomôc$
vystúpeniu, ale nemô#e $a nahradi$.
2. Ubezpe! sa, #e po!íta! je v bezpe!í. Ak nemô#e% by$ pri
paneli a po!íta!i po!as celej sú$a#e, zaisti, aby zariadenie bolo v#dy v bezpe!í, aby ho niekto postrá#il. Na sú$a#
sa mo#no, bohu#ia", pri%iel pozrie$ aj nejak& zlodej...
Obrazovka ponúka efektívny spôsob ako zobrazi$ projekt, ale osobn& kontakt je aj tak najlep%í.
Modely
Tvoj projekt sa mo#no dá najlep%ie zobrazi$ a
predvies$ modelom. Alebo si mo#no po!as tvojho
projektu pou#il nie!o, !o mô#e by$ zobrazené iba
ako model. Toto predov%etk&m platí pre projekty obsahujúce strojové zariadenia alebo roboty.
Ak si experimentoval s lietadlov&mi tvarmi krídel, alebo si testoval tenisovú raketu, alebo si %tudoval rôzne
typy betónov&ch tehiel, mô#e% ich ukáza$ vo svojom projekte. ,udia ocenia, ak im umo#ní% uvidie$ !i
dokonca chyti$ predmety, ktoré si pou#il v projekte.
Tu sú ale niektoré veci, ktoré sa na v&stavu nehodia.
Mô#e% a niekedy aj musí% v projekte pou#i$ niektoré
z nich, ale nemali by sa objavi$ na sú$a#i:
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#ivé zvieratá, jedovaté
rastliny, baktérie
alebo vírusy, plese',
chemikálie.

!
!

Iste vie%, pre!o.
Efektívne prezentácie
Urob panel a o#iv prezentáciu, aby „povedala” príbeh
projektu. Tu sú návrhy pre panely a prezentácie na%ich
%tyroch uká#ok projektu:
”Pokazí sa mlieko r#chlej(ie, ak je nechané
mimo chladni%ky?“”
Pou#itie bieleho pozadia, nakreslené ve"ké !ierne bodky nepravidelného tvaru.
Namontova$ podlo#ku presne tak cez to, #e pozadie
vyzerá ako krava.
Na stredn& panel tabule nakresli$ vnútro
chladni!ky, tak#e to vyzerá, akoby si práve
otvoril dvere chladni!ky.

!

!

!
!

!

!

!

!

“Ako ovplyv*uje kysl# dá)' rastliny?“
Pou#i zelenú ako farbu tabule alebo podlo#ky.
Nakresli nádoby na spodok tabule.
Zahr' fotografie rastlín v rôznych stup'och v&voja.
(uisti sa, #e si ukázal na fotkách pravítko)
Pou#i #ivé rastliny len na fotke. Mô#e% pou#i$ prázdne
obaly od semienok na prezentovanie rastlín.
“Produkujú najvä%(ie kukuri%né zrnie%ka
najvä%(ie kúsky popkornu?”
Pou#i obal od popkornu na dekoráciu tabule.
Pou#i prázdnu popkornovú krabicu (druh, ktor&
dostane% na filmovom predstavení)
Pou#i #ltú farbu, ktorá bude pripomína$ divákom
maslov& popkorn.
Zahr' do prezentácie fotografie popkornu a pravítko,
ktoré si pou#il na meranie popkornov&ch zrnie!ok.
Nakresli obrázok kukuri!ného klasu na pozadie.

Umy malú krabicu od mlieka a postav ju na stôl oproti
tabuli.

”Ktorá batéria vydr)í dlh(ie?”
Nalep krabi!ku batérie na tabu"u.
Vystav baterku, ktorú si pou#il v pokuse.
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11. Vydaj zo seba v"etko
Vedecká sú#a$

!

Vau! Fíha! Super! Urobil si ve"a práce a blí#i sa de'
sú$a#e. U# zajtra... Treba vopred myslie$ aj na túto finálnu !as$ tvojej cesty do neznáma.
Ako rozpráva% obsah knihy alebo filmu pri tabuli pred
tvojou triedou? *o povie% a urobí% na vedeckej sú$a#i,
sa poná%a na prerozprávanie obsahu knihy. Bude% stá$
pred porotcami vedeckej projektovej sú$a#e a rozpráva$
o hlavn&ch my%lienkach projektu. Na rozdiel od
prerozprávania obsahu knihy, tentokrát mô#e% koniec
vynecha$. Poroty sa neboj, zostavili ju z "udí, ktorí si cenia %tudentskú vedu a vidia v tebe budúcu kolegy'u alebo kolegu alebo %tudujúceho práve na ich fakulte. Porotu tvoria tvoji skúsenej%í priatelia a ur!ite pochvália
a mo#no aj ocenia zvládnutie vedeckej metódy, nápady
aj prácu.

!

!
!

Ako sa pripraví%, ke( vie%, #e sa musí% postavi$ a hovori$
pred porotcami?
1. Starostlivo si vyber oble!enie pred sú$a#ou.
2. Precvi!uj si, !o bude% hovori$.
3. Napí% si pár poznámok o dôle#it&ch veciach, ktoré
chce% poveda$, tak#e na ni! nezabudne%.
Toto v%etko sú skvelé spôsoby, ako sa pripravi$ na prezentáciu, vrátane vedeckej sú$a#e. Niektorí %tudenti
sa cítia nervózne, ke( majú hovori$ pred svojimi rovesníkmi alebo porotcami. To je normálne. Netráp sa,
toto bude skuto!ne "ahká !as$ projektu! So v%etkou tou
$a#kou prácou, !o si urobil, si na svoj projekt expert.
Teraz sa cho( podeli$ o to, !o si sa nau!il.
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Zapôsob oble%ením
Tu je posledná !as$ prezentácie na premyslenie! Vä!%ina
vedeck&ch sú$a#í sa nehodnotí iba pozeraním sa na
panelovú prezentáciu a prekontrolovaním postupu a
v&sledkov v&skumného projektu. Porotcovia chcú po!u$
od teba osobne, !o si urobil a !o si sa nau!il z pokusu.
Presne tak, ako $a stálo ve"a úsilia tvorba panelovej prezentácie, aby vyzerala !o najlep%ie, chce% aj ty vyzera$
na sú$a#i v&borne. De' vedeckej sú$a#e nie je len (al%í
%kolsk& de'. Oble! sa pekne! Oble! sa tak ako na oslavu,
alebo ke( rodi!ia chcú, aby si sa obliekol na %peciálne
príle#itosti. Presved! sa, #e ko%e"u má% vy#ehlenú,
topánky zaviazané a vlasy u!esané. A obuj si pohodlné
topánky, preto#e bude% mo#no dlho stá$. Pekné a pohodlné oble!enie robí dobr& dojem a pomô#e ti cíti$ sa
viac sebaisto.
Porozm#(&aj
*o si oble!ie% na sú$a#? Nepí% si to do denníka, ale ur!i
si to de' alebo dva pred sú$a#ou, tak#e si mô#e% by$ ist&,
#e je v%etko !isté a pripravené. Predsa sa nechce% v de'
sú$a#e zblázni$ :)
Vedie$, %o poveda$
Najlep%í spôsob, ako zabráni$ nervozite na sú$a#i, je
precvi!ova$ si prezentáciu pred sú$a#ou. Precvi!uj pred
zrkadlom alebo najlep%ím kamarátom alebo rodi!mi,
alebo dokonca pred tvojím psom! Nezabudni, #e sa
mô#e% pozera$ na panel, ke( bude% hovori$ o projekte.
Ke( niekto príde k tvojmu posteru, podaj mu ruku
a predstav sa. Tvoje krstné meno je nevyhnutné.
Predt&m ako za!ne%, po(akuj "u(om za ich záujem
o projekt. „-akujem Vám za po!úvanie mojej prezen- 96 -
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tácie.” Za!ni uvedením názvu projektu. Je ve"a vecí,
ktoré si bude% chcie$ zapamäta$ a toto je jedna z nich,
ale ak znervóznie% a zabudne%, pamätaj, #e informácie
má% rovno pred sebou - práve na paneli.

!

Uká)ka vhodn#ch úvodn#ch formulácií
1. „Názov môjho projektu je „Pokazí sa mlieko r&chlej%ie
ke( je mimo chladni!ky?”. Tento projekt ma zaujímal,
preto#e som v#dy zabudla vráti$ mlieko do chladni!ky
a moja mama mi povedala, #e sa pokazí, ak ho do nej
nedám.
2. „Cie"om môjho projektu je zisti$ - „Ktorá batéria
vydr#í dlh%ie? Po!ul som reklamy, #e Batéria A vydr#í
dlh%ie ako v%etky ostatné. Urobil som tento projekt,
preto#e chodíme stanova$ a chcel som vedie$, ktorá batéria po!as ná%ho v&letu vydr#í dlh%ie.”
3. „Môj projekt sa naz&va „Ako ovplyv'uje kysl& dá#(
rastliny?“ *ítal som, #e kysl& dá#( mô#e vá#ne zni!i$
úrodu v Európe. To by mohlo po%kodi$ farmárom, ktorí
pestujú rastliny pre na%u konzumáciu. Chcel som zisti$
viac o kysl&ch da#(och a ako ovplyv'ujú rast rastlín.”
4. „Svoj projekt som nazval „Produkujú najvä!%ie
kukuri!né zrnie!ka najvä!%ie kúsky popkornu?” Pukance mám rád a bol som zvedav&, !i je nejak& vz$ah
medzi ve"kos$ou nerozpuknutého kukuri!ného zrnka
a puknutého popkornu.”
Vysvetli, pre!o sa ti zachcelo pusti$ sa práve do svojho
projektu. (Ak& je „cie"/ú!el” na "avej strane panela).
Teraz sa zhlboka nad&chni. Zvy%ok prezentácie je u# pre
teba "ahk&, tak sa neponáh"aj. Porotcovia chcú po!u$
ka#dé slovo a potom sa op&tajú pár otázok. Ak by $a porotca preru%il otázkou po!as v&kladu, sna# sa zapamäta$,
kde odbo!uje%. (Mô#e% sa pozrie$ na panel, to ti pomô#e
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si zapamäta$, odkia" má% pokra!ova$.)
Prezentácia je "ahká, ke( panel dodr#uje vedecké
metódy, ktoré si pou#il vo svojom projekte. -al%ou
!as$ou prezentácie sú hypotézy. *ítaj ich rovno z tabule,
a tak sa nemô#e% pom&li$! U# si povedal porotcom názov projektu a pre!o ho chce% robi$; teraz im povedz, !o
si o!akával, #e sa udeje v pokuse.
Presko! abstrakt ((alej na tabuli). Ak porotcovia nemajú kópiu, daj im ju. -alej vysvetli postup. Toto je zradná
!as$: Nechce% im ho poveda$ a# tak detailne, ako si ho
napísal, ale chce% vysvetli$ najdôle#itej%ie kroky. Mysli
na obsah knihy – nechce% poveda$ v%etky detaily knihy.
Jednoducho zhr' dôle#ité !asti. Vysvetlenie postupu je
rovnaké.
Stop! Necho( e%te na v&sledky. Asi nastal správny !as
na pauzu pre otázky. Uisti sa, #e porotcovia porozumeli
postupu predt&m, ne# sa pohne% (alej.
Uká)ka vysvetlenia postupu:
Pestoval som devä$ nechtíkov&ch sadeníc od
semienka. Tri boli kontrolná skupina a polieval som
ich !istou vodou. Aby som napodobnil kysl& dá#(,
pridal som do vody ocot. Ozna!il som roztok ako Kysl&. Mal pH 4.5. -al%í som ozna!il ako Ve"mi kysl& roztok s pH 4.0. Polieval som tri rastliny kyslou vodou a
tri ve"mi kyslou vodou.
Meral som rast rastlín po desiatom dni a potom
ka#d&ch pä$ dní. Taktie# som skontroloval ich stonky
a listy kvôli zmene farby alebo kvôli in&m zmenám.
Mô#e% zdôrazni$ fotografie, nasnímané po!as pokusu.
Nepotrebuje% ís$ do detailov o zozname materiálov alebo
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o písaní postupu na paneli. Na chví"u presko! tabu"ku
s dátami a grafmi.
.iadne otázky od porotcov? Potom sa presu' k pravej
strane panelu. Vysvetli odstavec o v&sledkoch projektu bez grafu a tabuliek. Akurát toto si chcel poveda$
porotcom predov%etk&m, potom im e%te mô#e% ukáza$
tabu"ku s dátami a grafmi.

!

Uká)ka popisu v#sledkov:
Rastliny, ktoré boli zalievané kyslou vodou, rástli
pomal%ie ako kontrolná skupina.
Rastliny polievané kyslou vodou mali #lté a hnedé bodky na listoch. Rastlinám, ktor&m bola daná ve"mi kyslá voda, rástli najpomal%ie. Ich listy boli ve"mi hnedé
a vysu%ené. Tieto rastliny uschli na 20-ty de'.

!

Uká)ka popisu grafu
*o si nepovedal? Nevysvetlil si zne!istenie vzduchu alebo póry rastlín, alebo ako sa meria pH vody.
Toto v%etko je pozadie, základ informácií, ktoré sa porotcovia mô#u sp&ta$, ale nepotrebuje% o tom hovori$, ak
sa na to nesp&tajú. Jednoduché vysvetlenie tvojho
pokusu, dodr#ujúce vedeckú metódu, je najlep%ie. Po
rozprávaní o v&sledkoch prejdi na tabu"ky s dátami a
grafmi. Znovu nezachádzaj do ve"k&ch detailov.
Tabu"ka s dátami a grafmi uvedie informácie jasne na
prv& poh"ad. Práve preto si si opatrne vyberal správny
druh grafu na ukázanie dát. Nechaj porotcov, nech sa
pozrú na graf a ak budú ma$ akéko"vek otázky, nech sa
sp&tajú. Má% poruke v zálohe dokonca vedeck& denník,
tak#e nijaká otázka $a len tak nezasko!í.
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Niekedy bude% ma$ len dáta v tabu"ke, ktoré uká#e% porotcom. Napr. dáta pre projekt s mliekom, nemohli by$
zobrazené grafom.
Teraz si pripraven& na záver projektu a tvojej prezentácie. Vrá$ sa spä$ na pravú stranu tabule. Povedz porotcom svoj záver a !i podporil hypotézu. T&mto spôsobom precízne nadväzuj na cel& súbor my%lienok. Je
v poriadku, ak pokus nepodporil hypotézu. Dokonca ani
nemusí% vysvet"ova$, pre!o ju nepodporil. Porotcovia
sa mô#u sp&ta$, pre!o si myslí%, #e sa tak stalo. Alebo
sa sp&tajú, !i si mohol urobi$ nie!o inak, aby si dostal
v&sledok, ktor& by potvrdil správnos$ hypotézy. Pamätaj
si, #e je v poriadku, ak sa pokus nepodaril, pokia" si
dodr#iaval vedeckú metódu. Najdôle#itej%ie je správne
vedecké myslenie.
Ako mô#ete vidie$ z môjho grafu, kontrolné rastliny
ukazujú pravideln& rast. Rastliny od kyslej vody tie#
rástli, ale boli men%ie ako kontrolné rastliny. Mô#ete
vidie$, #e rastlinám, na ktoré i%la ve"mi kyslá voda,
taktie# trochu rástli.
Moje fotografie a tabu"ka jasne ukazujú rozdiely medzi
listami rastlín.
Hotovo?
Prezentáciu ukon!i ukázaním porotcom nie!oho, !o
má% mo#no na stolíku pri paneli. Nechaj ich, nech sa
pozrú na tvoju závere!nú správu, v&tla!ky, bibliografiu,
denník a vystavené modely. K&m si to v%etko pozrú,
nemusí% ni! hovori$, oni mo#no práve teraz rozm&%"ajú
o tvojom rozm&%"aní. Nakoniec, po(akuj porotcom, #e
sa pozerali na projekt a po!úvali prezentáciu. V%ak to
nebolo také zlé?
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!o ak sa ma porotca op#ta nie%o, %o neviem?
Toto b&va strach !íslo 1 vä!%iny ú!astníkov vedeckej
sú$a#e. Nebude% vedie$ v%etko o tvojej téme, v zázra!nej
krajine poznania sa toho u# podarilo objavi$ príli% ve"a
a ur!ite nie v%etko. Porotcovia o tom vedia. Pamätaj si,
#e vä!%ina dospel&ch si myslí, #e vedecká sú$a# slú#i najmä na získavanie nov&ch vedomostí, skúseností. Pri
rie%ení projektu si sa nau!il ve"a nov&ch vecí. Mô#e%
pokra!ova$ v u!ení aj po sú$a#i. Tak#e, ak sa porotca
sp&ta nie!o, !o nevie%, povedz, )e po tom pátra(. Porotca ti mô#e rovno poveda$ odpove(. (Ak porotca
povie odpove( na jeho otázku, napí% si ju a zapamätaj si
ju! -al%í porotca sa $a mô#e op&ta$ rovnakú otázku.)
V#dy bu( slu%n& k porotcom. Oni sú tu na to, aby ti
pomohli sa nau!i$ nie!o nové, vtipné, múdre. A neboj sa
– aj oni sa u!ia od teba.

!

!

!
!
!

!o chcú porotcovia?
Porotcovia vedeckej sú$a#e sa dobrovo"ne zaujímajú o
vedu a o tvoje skúsenosti s vedeckou sú$a#ou. Majú aj
predpísan& zoznam toho, !o by mali h"ada$ v tvojom
projekte a prezentácii. Ak pochopí%, !o chcú, bude% ma$
ove"a "ah%iu situáciu im to ukáza$.
Uká)ka kontrolného zoznamu porotcov:

!

!

+tudent uká#e vedomosti projektu t&m, #e ho "ahko
vysvetlí.
+tudent uká#e pou#itie vedeckej metódy.
+tudent uká#e nad%enie a záujem o projekt.
+tudent rozumie postupu a pokusu.
Panelová prezentácia je dobre organizovaná, jasne a
!

!
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vidite"ne !lenená.
Tabu"kové dáta sú jasné, "ahko zrozumite"né a primerané.
+tudent napísal evidenciu v&skumu, pokusu a anal&zu
v&sledkov.
------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Bu' porotcom
Mô#ete pomôc$ vá%mu die$a$u pripravi$ sa na vedeckú
sú$a# po!úvaním, ako si skú%a svoju ústnu prezentáciu?
Áno. Predstierajte, #e ste porotca. Povedzte: „Ja som
porotca vedeckej sú$a#e; povedz mi o projekte.” Venujte
mu plnú pozornos$. Nemô#ete by$ porotcom, ak si !ítate
noviny, alebo pripravujete obed. Nepreru%ujte ho pridávaním !astí príbehu. Nechajte ho to celé dopoveda$.
Ke( máte návrhy, po!kajte s nimi a# do konca a podajte
ich rad%ej ako otázky: „Myslí% si, #e chce% rozpráva$, ako
si polieval rastliny v rovnakú hodinu d'a a rovnak&m
mno#stvom vody?”
P&tajte sa otázkami, ktoré pod"a vás mô#e dáva$
porotca. Uistite sa, #e die$a rozumie vedeckej metóde a
cie"u, ú!elu i v&znamu jeho projektu. Toto sú dve
najhlavnej%ie !asti vedeckého projektu – metodika a
porozumenie.
Povzbu(te die$a, aby si odskú%alo ústnu prezentáciu
to"kokrát, ko"ko treba, aby sa v nej „udomácnilo“ a cítilo pohodlne a uvo"nene pri rozprávaní. Niektoré deti sú
rodení rozpráva!i, niektoré potrebujú trochu pomôc$.
Praktizovaním sa stanú pri vysvetlení projektu sebaistí
(a mô#u plne porozumie$, !o urobili). Nehanbite sa
zatlieska$ a prejavi$ lásku, uznanie a obdiv. Usmievajte sa a #i!livo vyprevádzajte va%u za!ínajúcu vedeckú
hviezdi!ku do ve"kého sveta.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------
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12. Ty si ví#az

!

Hodnotenie sa skon!ilo a ty si vyhral. Mo#no má% v
ruke diplom alebo certifikát. Zaplavila $a hrdos$ na svoju $a#kú prácu a má% aj tento vzácny pocit pre!o ma$!
Má% za sebou v&ber nápadu, jeho preskúmanie, naplánovanie pokusu, prekonanie jeho úskalí a %$astného
dokon!enia, napísanie závere!nej správy o svojom
postupe a vym&%"anie, aj tvorbu postera !i panelovej
prezentácie, !i#e publikovanie svojho autorského diela.
Ba !o viac, vysvetlenie, !o dosiahol a priniesol cel&
projekt porotcom a ú!as$ na vedeckej sú$a#i. Tvoje
schopnosti sa obohatili o 15 aktivít, predstav si! Ktoré
sú to? Pre!ítaj si ni#%ie. Pribudli ti vedomosti o vedeckej
metóde na rie%enie problémov i sebapoznanie a
uspokojenie, #e sa v%etko podarilo zvládnu$ na!as a
kvalitne. Patrí ti ví$azstvo nad problémom i nad sebou.
Ty si ví$az.

!

!

!

!

!
!

Vytvorenie tabu"ky, grafu.
Formovanie záveru.
!

!
!

!

!

V&ber témy.

!

U!enie, ako nájs$ informácie v kni#nici, v príru!kách
a na internete.

!

Zozbieranie a organizovanie informácií.

!

Tvorba pokusov
U!enie sa vedeckej metódy a kritické myslenie.

!

!

Rozvíjanie postupu na pokus.

!

Identifikácia
na pokus.

nástrojov,

materiálov
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Spracovanie dát
Zazna!enie si v&sledku pokusu.

Skúmanie
!

Identifikácia premenn&ch veli!ín.

Udr#ovanie denníka.

!

Tvoje schopnosti z vedeckej sú$a)e:

Riadenie pokusu.

vybavenia
!

Písanie finálneho projektu.
Prezentácia projektu
Navrhnutie a vytvorenie panelovej prezentácie a dizajnu.
Podanie ústnej prezentácie.
Mo#no si nevyhral prvé, druhé alebo tretie miesto. Stále
si ví$az. Za!al si a dokon!il si projekt a urobil si ho sám.
Bu( hrd& na svoj v&kon, !i u# má% diplom alebo nie.
Získal si nové schopnosti a zru!nosti.
Uvedomil si si, #e $a vedeck& projekt tak ve"a nau!il?
!o 'alej?
Ak by sme ti povedali, #e odpove( na otázku „*o (alej?“
je „Budúcoro!ná vedecká sú$a#,” odpovedal by si
„V #iadnom prípade?”
Urobil si v%etku $a#kú prácu, získal si nové zru!nosti
a nau!il si sa, ako robi$ projekt. Budúci rok bude ove"a
"ah%í. Mo#no chce% pokra!ova$ v práci na svojom projekte, napríklad pridaním nejak&ch nov&ch pokusov
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!

!

a urobi$ ho znovu. Alebo si si mo#no v%imol in& projekt
a zaujal $a v&skum nie!oho podobného na budúci rok.
Samé v&borné dôvody, pre!o v tvorbe vedeckého projektu pokra!ova$. Na základnej alebo strednej %kole sú
projekty viac komplexnej%ie a zaujímavej%ie a dokonca ocenenia sú hodnotnej%ie. +tudenti získajú mo#nos$
prezentova$ svoj projekt v zahrani!í, %tipendiá, po!íta!e,
knihy a v&lety... a vynikajúcu spolo!nos$ nov&ch bystr&ch
priate"ov, ktor&m to v&borne myslí a s ktor&mi vzniká
to"ko iskriv&ch nápadov a radosti!
Ke( sa zú!astní% vedeckej sú$a#e, takisto získa% sebadôveru. Ty sa sám o sebe nau!í%, #e si mô#e% vybra$
projekt a dotiahnu$ ho a# do konca. Získa% viac schopností vyskú%a$ nové veci, pracova$ samostatne a
vytrva$, aj ke( si chví"ku rozm&%"al nesprávnym
smerom alebo zotrvával v omyle. To neznamená, #e
v#dy vyhrá% prvé miesto, no stále sa u!í% cenné lekcie,
stáva% sa autorom, !i#e pôvodcom nov&ch my%lienok - a
vydr#í% pre svoje dielo v danom !ase urobi$ maximum.
SI VÍ/AZ!

!

!

!

------------------------------ Iba pre rodi!ov ------------------------------

Príbeh vytrvalosti
Celé roky na základnej %kole zápasilo va%e die$a s pravidlami vedeckého sú$a#ného projektu. K&m jeho najlep%ia
kamarátka !i star%í súrodenci stále vyhrávali prvé miesta, ono sa !asto umiestnilo ako posledné. Zvládlo
v%ak vedeckú metódu a za!alo sa cíti$ pohodlne pri rozprávaní pred publikom, no tieto pokroky bez vä!%ieho
ocenenia pre' dos$ dlho ve"a neznamenali. Ka#d& chce
prirodzene zví$azi$.

!

hustotu roztoku modrej skalice v Petriho miske. Vedecká zvedavos$ mu pomáhala trénova$ sa vo vytrvalosti. Cesta do neznáma, krásna hra na objavovanie, vedecké skúmanie samotné sa u# stalo pre va%e die$a
odmenou. Na strednej %kole sa vytrvalá práca vyplatila
vo forme ocenení, dokonca dvojt&#d'ov&m v&letom do
+kandinávie.
Na univerzite pokra!ovalo v (al%ích záujmoch – nestalo
sa napokon ani (al%ou Marie Curie ani nosite"om Nobelovej ceny. Ale vedomosti a skúsenosti z vedeck&ch
sú$a#í priaznivo vpl&vali na dlhodob& úspech die$a$a
v dospelosti.
T&mto krátkym príbehom Vám chceme na záver
vysvetli$, #e investícia do vedeckej sú$a#e nemusí v danej
konkurencii prinies$ okam#it& úspech, no v #ivote
die$a$a znamená jedine!nú %ancu na rozvoj a obohatenie jeho kultúrneho kapitálu.
Va%e die$a získa ve"a, ak bude pokra!ova$ v p&taní sa
a skúmaní vedeck&ch otázok i sú$a#i$ na vedeck&ch
sú$a#iach. Netla!te na svoje die$a - napokon, rozhodnutie musí by$ jeho vlastné – ale povzbudzujte ho vo
vytrvaní vo vedeckom v&skume. Tadia" vedie jeho cesta
do jeho lep%ej budúcnosti.
----------------------------------- Koniec -----------------------------------

Ke( za!alo nav%tevova$ strednú %kolu, matka ho povzbudila, aby vydr#alo sú$a#i$. A tak k&m priatelia chodili na v&lety, futbal, diskotéky, ono v laboratóriu meralo
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Záver
Osvie"me !istotu die#a#a múdros#ou a zví#azme nad
lenivos#ou...

!

!

Úlohou kni#ky je pomôc$ pri rozvíjaní in%pirácií a tvorivosti mlad&ch "udí, ktorí majú chu$ obohati$ svoje
schopnosti, neboja sa poznáva$ a dynamicky reagova$.
Veríme, #e túto ambíciu sme naplnili a ak aj nie úplne,
tak aspo' !iasto!ne, !o tie# pova#ujeme za krok vpred
k úspechu.
AMAVET prostredníctvom svojich vo"no-!asov&ch
aktivít vytvára podmienky na zmysluplné vyp0'anie
a trávenie vo"ného !asu. U nás v AMAVETe si myslíme,
#e práve takéto aktivity, v ktor&ch sa sna#íme anga#ova$
mlad&ch "udí, majú v&znam a zmysel. V&znam v tom, #e
prostredníctvom vedeckého prístupu pri rie%ení problémov dávame veciam nov&, !asto krát doposia" nepoznan& rozmer. A zmysel v tom, #e nie je
najdôle#itej%ie, aby sa z mlad&ch vedátorov stali mladí
vedci a neskôr vedci, ale ak budú vo svojom budúcom
povolaní vyu#íva$ vedecké metódy a vedecké poznanie a
uplat'ova$ kritické myslenie, potom zví$azíme.

!

Milí priatelia, rodi!ia a u!itelia, ak ste sa v !ítaní dostali a# sem, gratulujeme a te%íme sa s vami. Veríme,
#e ste si v na%ej kni#ke na%li to, !o ste h"adali. Nové
poznatky a skúsenosti si mô#ete vyskú%a$ v praxi na
sú$a#iach a olympiádach alebo na Festivale vedy a techniky AMAVETu, ktor& sa ka#doro!ne koná v novembri,
po!as T&#d'a vedy na Slovensku.
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Nosite% Nobelovej ceny za fyziku
z roku 1996
Douglas Dean Osheroff, Ameri!an, ktor& má korene na
Slovensku získal Nobelovu cenu v roku 1996. Spolu
s Davidom Leem a Robertom Richardsonom spolupracovali
na v&skume hélia 3 pri teplote -273 stup'ov Celzia. Za objav
supratekutosti v extrémne ochladenom héliu si v roku 1996
v%etci traja rozdelili Nobelovu cenu za fyziku.
Pán profesor nav%tívil Slovensko v júni 2012 na pozvanie
AMAVETu a s podporou Slovensk&ch elektrární, !lena
skupiny Enel.
Pre pána profesora sme pripravili bohat& t&#denn& program,
stretol sa s mlad&mi vedátormi na D'och AMAVETu 2012,
poskytol mno#stvo rozhovorov a jeho bezprostrednos$
potvrdila dobrosrde!nú povahu Slováka.

„Je krásne dosta# uznanie od renomovaného vedca
a skvelého !loveka, "e to !o robíme má zmysel.“
Jozef Ristvej, PhD.
predseda AMAVETu
!
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Príbehy úspechu z ná"ho poh%adu
Marek Buchman
Ví$az Festivalu vedy a techniky
AMAVETu 2009 si vybojoval
krásne 2. miesto v kategórii
Chémia na sú$a#i Intel ISEF 2010
konanej v meste San Jose,
Kalifornia, USA. Z ná%ho poh"adu
je to zatia" najvä!%í úspech
mladého slovenského vedátora.
V(aka prezentácii projektu s názvom „Vyu"itie $pecificky
substituovan%ch imínov pri syntéze prekurzorov lie!iva
Stobadínu, resp. jeho analógov“ je po Marekovi pomenovan& asteroid „Bu!man“, ako Mareka radi volali organizátori. Marek sa tak stal prv&m mlad&m vedátorom zo
Slovenska, ktorého práca vo vede je odmenená aj t&mto
netradi!n&m spôsobom.

Michaela Brchnelová
Aj diev!atám patrí veda a úspechy
sú!asnosti. Ví$azka Festivalu vedy
a techniky AMAVETu 2012 si
vybojovala v USA %peciálne ceny.
Pacifická astronomická spolo!nos$
a Americká astronomická spolo!nos$ ocenili jej projekt „X-ray
merania dynamiky vybran%ch
pozostatkov supernov“ v kategórií
Fyzika a astronómia na sú$a#i
Intel ISEF 2013, ktorá sa uskuto!nila v meste Phoenix,
Arizona, USA, cenou Priscilla a Bart Bok.
Michaela sa umiestnila na krásnom 2. mieste %peciálnych
cien a okrem ocenenia získala aj lístok a letenku na
slávnostné ude"ovanie t&chto cien spä$ do USA, do
Washingtonu, D.C.

