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Formulácia hlavných myšlienok: 
Prečo vôbec učiť prírodné vedy? Čo z prírodných vied by sme mali učiť?

Výsledkom vzdelávania by nemala byť len tvorba poznania, cieľom by 
mala byť príprava žiakov pre život. Z tohto zámeru vyplýva potreba 
rozvoja prirodzeného spôsobu premýšľania, ktorého princípom je 
logické uvažovanie. Výsledkom logického uvažovania nad pozorovanými 
skutočnosťami je chápanie toho, čo sa v svete okolo nás deje. 
Žiaľ, tento prístup je stále v nesúlade s tým, čo sa v prevažnej miere v 
školách deje. Žiaci sa sťažujú na memorovanie množstva faktov a 
učitelia nedostatočne dôverujú svojim schopnostiam učiť prírodné vedy 
inak, keďže im neustále chýbajú vhodné didaktické zdroje k tomu, ako 
žiakov motivovať a ako efektívne dosahovať ekvivalentné prírodovedné 
poznanie reality. 
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Formulácia hlavných myšlienok: 
Prečo vôbec učiť prírodné vedy? Čo z prírodných vied by sme mali učiť?

Prírodovedné vedomosti: 
predstavy, teórie a pod.

Spôsobilosti vedeckej práce: 
identifikácia otázok, pozorovanie, 
zbieranie dát a pod. 

Keď premýšľame o vhodných didaktických postupoch v primárnom prírodovednom 
vzdelávaní, veľmi dôležité je uvedomiť si, že prírodné vedy nie sú špecifické len ich obsahom 

(prírodovedné vedomosti), ale aj procesom toho, ako sú prírodovedné poznatky tvorené 
(spôsobilosti vedeckej práce). 



Čo myslíte?
Aké spôsobilosti a kompetencie by mali žiaci 

počas prírodovedného vzdelávania získať?



Prírodovedné vzdelávanie – spôsobilosti a kompetencie

Pýtať sa 
otázky

Analyzovať a 
interpretovať 

dáta
Používať fakty pri 

argumentácii

Získavať, 
hodnotiť a 

komunikovať 
informácie

Tvoriť 
vysvetlenia

Tvoriť a 
používať 
modely

Používať 
matematiku a 
programové 

myslenie

Navrhovať a 
realizovať 
výskumné 
postupyPrírodovedné 

vzdelávanie

. . .



Formulácia hlavných myšlienok: 
Prečo vôbec učiť prírodné vedy? Čo z prírodných vied by sme mali učiť?

Okrem toho je potrebné pri plánovaní vzdelávacích aktivít zvážiť aj ďalšie aspekty:  

• Skúsenosti a záujmy žiakov 

Učiteľ zadáva úlohy, ktoré vychádzajú z predchádzajúcich aspoň čiastkových skúseností žiakov a zároveň 
reflektujú na ich záujmy. V tomto prípade sú žiaci motivovaní riešiť zadania a sú ochotní investovať viac úsilia do 
riešenia úloh, keďže sa cítia kompetentní tému riešiť. To znamená, že učiteľ pracuje s tými predstavami, ktorými 
už žiaci disponujú. 

• Postoje

Popri záujmoch a aktuálnych skúsenostiach žiakov učiteľ berie do úvahy aj úroveň vývinu žiakov, ktorých učí a 
poskytuje také inštrukcie, ktoré spôsobia posun v rozvoji predstáv, spôsobilostí, či postojov (poskytuje lešenie). 
Okrem toho je dôležité aj to, aký má učiteľ postoj k prírodným vedám. Učiteľ si musí dôverovať, že prírodné 
vedy dokáže učiť a to tak, aby viedol žiakov ku komplexnému rozvoju, t. j. nezameriava sa len na vedomosti, ale 
rozvíja aj ich prírodovedné spôsobilosti a postoje – rozvíja komplexnú prírodovednú gramotnosť. 



Formulácia hlavných myšlienok: 
Prečo vôbec učiť prírodné vedy? Čo z prírodných vied by sme mali učiť?

• Tvorba učebného prostredia

Aktivity, ktoré sa dejú v školskej triede prebiehajú v rámci špecifickej sociálnej klímy. Učitelia, ale aj iné dospelé 
osoby, zohrávajú dôležitú rolu v rozvoji poznania žiakov, napríklad aj prostredníctvom sociálnej interakcie, ktorá 
významným spôsobom ovplyvňuje schopnosť a ochotu žiakov učiť sa. Vzájomný rešpekt a akceptácia odlišných 
predstáv a záujmov sú dôležitými prvkami vhodného učebného prostredia. Učiteľ by mal mať snahu vytvoriť v 
triede takú klímu, v rámci ktorej sa žiaci neobávajú slobodne vyslovovať icsvojeh myšlienky. 
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Formulácia hlavných myšlienok: 
Aký koncept vzdelávania vyhovuje uvedeným podmienkam?

Vhodným konceptom, ktorý rešpektuje stanovené podmienky 
prírodovedného vzdelávania a zároveň efektívne vedie k rozvoju 
prírodovednej gramotnosti je koncept Veľkých vedeckých predstáv (prof. 
Wynne Harlenová z Univerzity v Bristole). Koncept jasne reflektuje na 
väčšinu aktuálnych problémov primárneho prírodovedného vzdelávania. Je 
zameraný nielen na rozvoj základných prírodovedných predstáv, ale rieši aj 
rozvoj predstavy o procesoch vedy a komplexnú predstavu o povahe vedy. 
Obsah prírodovedného vzdelávania je rozvíjaný spolu s rozvojom 
spôsobilostí vedeckej práce a to prioritne prostredníctvom použitia 
induktívnych vzdelávacích postupov. Žiaci tak postupne získavajú 
primeranú predstavu o povahe vedy a vedeckého skúmania. 



V rámci konceptu Veľkých vedeckých predstáv bolo identifikovaných 14 kľúčových predstáv, 
ktoré by mali byť v rámci základného prírodovedného vzdelávania postupne rozvíjané: 10 
veľkých vedeckých predstáv a 4 veľké predstavy o vede a vedeckých procesoch. 

Predstavy sú… 

… tak veľké (komplexné), že objasňujú viaceré prírodné javy, ktoré fungujú na podobných, či 
rovnakých princípoch. 

… zároveň sú však stále pochopiteľné a uchopiteľné žiakmi základných škôl.

Poznámka: Na rozdiel od tohto prístupu, izolované fakty neprispievajú k skutočne 
funkčnému prírodovednému poznaniu. 

Formulácia hlavných myšlienok: 
Aký koncept vzdelávania vyhovuje uvedeným podmienkam?



Veľké vedecké predstavy 

1. Všetky materiály vo vesmíre sú tvorené drobnými časticami.
2. Telesá pôsobia na iné telesá na diaľku.
3. Zmenu pohybu telesa spôsobuje výsledná sila pôsobiaca na teleso.
4. Celkové množstvo energie vo vesmíre je stále rovnaké, ale energia sa môže meniť keď sa menia veci 

alebo zmenu vyvolajú.
5. Zloženie Zeme, jej atmosféry, ako aj procesy, ktoré sa dejú na Zemi a v atmosfére formujú povrch 

Zeme a jej klímu.
6. Slnečná sústava je len veľmi malou súčasťou miliónov galaxií vo vesmíre.
7. Organizmy sú usporiadané na bunkovom princípe a majú obmedzenú dĺžku života.
8. Organizmy vyžadujú prísun energie a materiálov, čím sa stávajú závislé od prostredia a ostatných 

organizmov alebo s nimi konkurujú.
9. Genetická informácia je prenášaná z jednej generácie na druhú.
10. Rôznorodosť organizmov, ich prežitie aj vyhynutie, je výsledkom evolúcie.
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Veľké predstavy o vede a vedeckých procesoch

1. Veda predpokladá, že každý jav má jednu alebo viacero príčin.
2. Vedeckými vysvetleniami, teóriami a modelmi označujeme tie, ktoré sú v najlepšom súlade s faktami 

známymi v danom čase.
3. Vedecké poznanie sa používa v technológiách na tvorbu produktov, ktoré slúžia ľudským zámerom.
4. Použitie vedeckého poznania má často etické, sociálne, ekonomické a politické dôsledky.
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Ako rozvíjať veľké vedecké predstavy: od malých k veľkým predstavám

Život žiakov je plný skúseností, ktoré si nedokážu vysvetliť prostredníctvom ich predchádzajúcich vedomostí. Ich 
myslenie a vedecké chápanie sú stále vo vývine. Zvyčajne sa žiaci zaujímajú o vysvetlenia prírodných zákonitostí, 
avšak zatiaľ nie sú schopní uchopiť podstatné princípy a brať ich do úvahy pri zvažovaní alebo identifikácii rôznych 
vzťahov medzi jednotlivými prírodnými javmi tak, aby pochopili podobnosti a tvorili kauzálne vysvetlenia. 

Z toho dôvodu je pre žiakov dôležité, aby boli vedení k precíznemu postupnému pozorovaniu a študovaniu 
jednotlivých prírodných javov tak, aby tieto javy chápali zatiaľ v empirickej rovine – ako sa v rôznych situáciách 
mení priebeh pozorovaných javov. Takto si žiaci vytvárajú malé predstavy. Neskôr priebeh jednotlivých javov 
vzájomne porovnávajú a prostredníctvom zovšeobecňovania – indukcie – vytvárajú komplexnejšie, väčšie 
predstavy. 

Väčšie predstavy sú funkčnejšie, pomáhajú žiakom lepšie prírodným javom porozumieť. Z tohto dôvodu by sme 
mali u žiakov rozvíjať čo najviac malých predstáv, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre tvorbu funkčnejších, 
všeobecnejších predstáv.



Tvorbu malých a následne veľkých 
predstáv je možné pripodobniť 
postupu skladania puzzle obrázku. Na 
základe podobnej farebnosti dielikov 
vieme poskladať najskôr čiastkové 
obrázky (malé predstavy). Obrázky 
ako také nám dávajú zmysel, vieme 
čo je na nich zobrazené. Ich okrajové 
časti (farebne) naznačujú prepojenie 
na iné čiastkové obrázky. To však 
zistíme len vtedy, ak už máme 
jednotlivé čiastkové obrázky 
poskladané.

Proces tvorby malých predstáv je 
zdĺhavejší, vyžaduje veľa 
porovnávania. Prepojenie do 
celkového obrazu je však už viac-
menej náhle. Podobne to funguje 
aj pri prepájaní malých predstáv 
do veľkých – komplexnejších. Kým 
malé predstavy reprezentujú 
obrazy vytrhnuté z kontextu, 
pochopenie celého obrazu príde až 
jeho celkovým zložením – náhle. 

Ako rozvíjať veľké vedecké predstavy: od malých k veľkým predstavám



Osobitným princípom konceptu je, že veľká prírodovedná 
predstava je vždy prítomná, existuje. Vytvára rámec štruktúry, v 
rámci ktorého žiaci príslušný prírodný jav skúmajú. Preto je 
dôležité, aby učiteľ chápal veľkú vedeckú predstavu, ktorú sa 
snaží u žiakov rozvíjať, aby dokázal vhodne vybranými 
pedagogickými inštrukciami viesť žiakov v rámci skúmania 
daného prírodného javu a usmerniť ich, ak sa dostanú mimo 
rámec danej predstavy. Okrem toho mu poznanie veľkej 
vedeckej predstavy pomáha viesť žiakov tak, aby si svoju 
predstavu rozvinuli prostredníctvom postupného rozvoja 
spôsobilostí vedeckej práce a to najmä realizáciou induktívnych 
vzdelávacích postupov. 

Ako rozvíjať veľké vedecké predstavy: od malých k veľkým predstavám



Ako rozvíjať veľké vedecké predstavy: od obsahovo orientovaných 
predstáv to procesne orientovaným predstavám

Prakticky je koncepcia veľkých vedeckých predstáv aplikovaná do vytvorených metodických materiálov 
prostredníctvom induktívnych vzdelávacích procesov, v ktorých je podstatná výskumná otázka, na ktorú sa žiak snaží 
hľadať odpoveď vlastným výskumným snažením. Aplikácia tohto prístupu okrem iného zabezpečí aj rozvoj spôsobilosti 
vedeckej práce, ktorá tvorí významnú súčasť rozvoja prírodovednej gramotnosti. Predstavuje v podstate kognitívny 
nástroj prostredníctvom ktorého sa z malých, nezrelých detských predstáv stávajú dokonalejšie, zmysluplnejšie 
a využiteľnejšie predstavy o svete, v ktorých je viditeľný postup od opisu javov k ich vysvetľovaniu. Úlohou učiteľa je 
viesť žiakov k hľadaniu odpovede na identifikovanú otázku a to použitím výskumných postupov. Žiaci sa cítia 
kompetentní odpovedať si na otázky a preto sú následne ochotnejší venovať sa stále zložitejším úlohám. 



Ako rozvíjať veľké vedecké predstavy: uchopovanie povahy vedy 
pomocou induktívnych vzdelávacích procesov

Kľúčovým kognitívnym nástrojom žiakov, ktorý používajú pri rozvoji svojich prírodovedných predstáv a 
predstáv o vede je možné nazvať spôsobilosťou vedeckej práce. Tú môžeme bližšie špecifikovať ako 
prírodovednú kompetenciu, prostredníctvom ktorej dokáže žiak získavať a používať fakty na potvrdzovanie 
alebo vyvracanie predchádzajúcich vysvetlení. Táto komplexná spôsobilosť sa skladá z viacerých 
špecifických spôsobilostí, ktorých rozvoj súvisí so všeobecným rozvojom prírodovednej gramotnosti. 
Aktivity vytvorené v I-S.K.Y.P.E. projekte sú zamerané na rozvoj týchto spôsobilostí. 
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Model učenia 
prostredníctvom skúmania



Model učenia prostredníctvom skúmania: základné informácie
Základnou myšlienkou konceptu aplikovaného v projekte je, že žiaci sa učia prostredníctvom 
výskumných aktivít. To znamená, že nie je cieľom, aby získavali vedomosti zapamätávaním faktov a 
opisovaním toho, čo vidia. Mali by tiež pochopiť, aký mechanizmus stojí za tvorbou prírodovedných 
poznatkov. Základným zámerom je, aby sa žiaci postupne dostávali od opisu prírodných javov k 
zisťovaniu toho, čo spôsobuje pozorované správanie sa javov (napr. čo spôsobuje, že predmet pláva 
alebo nepláva na vode). 

Na to, aby žiaci dokázali postupne vytvárať vysvetlenia pozorovaných javov budú potrebovať použiť 
rôzne spôsobilosti (spôsobilosti vedeckej práce), akými sú napríklad tvorba hypotéz, navrhovanie 
výskumných postupov, pozorovanie. Logická postupnosť používania týchto spôsobilostí zabezpečuje 
plynulé učenie prostredníctvom výskumných aktivít.

Model učenia prostredníctvom výskumných aktivít predstavuje súbor krokov klasického výskumného 
postupu. Súbor krokov je zvyčajne adaptovaný vzhľadom na kognitívnu úroveň žiakov a prispôsobený 
výskumnému zámeru, ktorý si žiaci charakterizujú prostredníctvom výskumnej otázky. 



“Rozvoj spôsobilosti realizovať vedecké skúmanie je kľúčovým prvkom rozvoja 
predstáv, ktorých výsledkom je pochopenie prírodných javov. Toto je dôležitý 
dôvod, prečo je potrebné pomáhať žiakom rozvíjať ich vedecké spôsobilosti a 

aplikovať ich primerane precíznym spôsobom. Ďalším dôvodom, samozrejme, je, 
že žiaci si vytvárajú kognitívne postupy, prostredníctvom ktorých následne dokážu 
vytvárať vysvetlenia vlastných skúseností počas celého života.” (Harlenová, 2015)

Pre lepšie pochopenie aplikácie vedeckého skúmania objasníme v nasledujúcich 
častiach jednotlivé kroky modelu učenia prostredníctvom skúmania a to v 

postupnosti, v akej sú do vzdelávania postupne zaraďované. 

Model učenia prostredníctvom skúmania: základné informácie



Proces vedeckého poznávania (učenia) začína novou skúsenosťou alebo identifikáciou problému, z ktorého 
vyplýva otázka. Otázka vzniká preto, lebo nová skúsenosť nedokáže byť objasnená predchádzajúcimi 
vedomosťami a skúsenosťami. Otázka vyplýva z porovnania aktuálne vnímanej/pozorovanej situácie s 
predchádzajúcim poznaním. Na základe podobnosti s niektorými predchádzajúcimi vedomosťami a 
skúsenosťami sa prostredníctvom hypotetického premýšľania (tvorby hypotéz) vytvára úvodná predstava, 
ktorá je predmetom následného overovania v ďalších krokoch výskumného postupu.  

Model učenia prostredníctvom skúmania: fázy

Nová skúsenosť alebo  problém Úvodná predstava
Tvorba hypotéz



V rámci vytvorenej úvodnej predstavy existuje viacero hypotéz, ktoré je možné následne testovať. Pri aplikácii 
výskumného postupu do vzdelávania sa zvyčajne vyberie jedna, ktorá je následne detailne testovaná. V rámci 
nej sú žiaci vedení k tvorbe predpokladov, ktoré vychádzajú z úvodnej predstavy, z aktuálneho poznania. Vždy 
vyberáme taký predpoklad, ktorý je možné skúmať prostredníctvom induktívneho vzdelávacieho postupu so 
žiakmi danej vekovej kategórie. 

Model učenia prostredníctvom skúmania: fázy

Úvodná predstava Predpoklad
Tvorba predpokladov



V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť výskumný postup, ktorého zámerom je zisťovanie toho, či realita podporí 
vytvorený predpoklad, t. j. či je predpoklad v súlade s realitou. V tomto kroku sú žiaci vedení k plánovaniu 
postupu skúmania, prostredníctvom ktorého získajú také dáta, ktoré im dôveryhodne pomôžu overiť samotný 
predpoklad. Výskumný postup musí byť realizovateľný v rámci aktuálnej úrovne žiackych spôsobilostí vedeckej 
práce a tiež v rámci úrovne ich prírodovedného poznania. Učiteľovou úlohou je povzbudzovať žiakov k tvorbe 
precízneho výskumného postupu tak, aby mohli získané dáta použiť na overenie predpokladov. Zároveň 
poskytuje žiakom dostatok času na realizáciu navrhnutého postupu, t. j. dosť času na praktické overovanie 
predpokladov. Tento krok postupu umožňuje žiakom nielen generovanie nového prírodovedného poznania, 
ale podporuje aj rozvoj ich spôsobilostí vedeckej práce. 

Model učenia prostredníctvom skúmania: fázy

Predpoklad Zber dát
Tvorba výskumného postupu



Často sa stáva, že výskumné aktivity žiakov sú ukončené zberom dát. Pre adekvátny rozvoj spôsobilostí 
vedeckej práce je však veľmi dôležité vrátiť sa späť k predpokladom a porovnať získané dáta a výsledky s 
predpokladmi a teda aj s pôvodnou predstavou. Realizáciou tohto procesu žiaci zistia, či výsledky objasňujú 
predpoklad alebo nie. Ak nie je prostredníctvom dát možné predpoklad vyhodnotiť, skúmanie je potrebné 
opakovať s použitím iných postupov. 

Model učenia prostredníctvom skúmania: fázy

Zber dát Porovnanie výsledkov s predpokladom
Interpretácia dát



V prípade potvrdeného predpokladu, závery zo skúmania obsahujú dáta podporujúce úvodnú predstavu. Žiaci 
musia zistiť, či úvodná predstava poskytuje uspokojivé vysvetlenie novej skúsenosti, respektíve, či predstavuje 
vhodné riešenie identifikovaného problému. 

Model učenia prostredníctvom skúmania: fázy

Porovnanie výsledkov s predpokladom Dôkazy týkajúce sa úvodnej predstavy
Tvorba záveru



Ak dáta získané počas skúmania preukážu, že úvodná 
predstava poskytuje vhodné vysvetlenie, predstava môže byť 
prepojená s predchádzajúcou skúsenosťou. Preto je vhodné, 
ak žiaci o svojom výskumnom postupe komunikujú a 
vytvárajú z neho záver.  V tomto prípade sa dokážu pozrieť na 
skúmaný problém z rôznych pohľadov, reflektovať samotný 
výskumný proces a prepájať aktuálne získavané informácie s 
predchádzajúcimi vedomosťami a skúsenosťami. Týmto 
spôsobom sa samotné poznanie rozširuje. Z malej predstavy 
a stáva väčšia a to prostredníctvom indukcie 
(zovšeobecňovania). Väčšia predstava súvisí s väčším 
množstvom javov fungujúcich na rovnakom princípe, je 
lepšie využiteľná. Ak úvodná predstava potvrdená nie je, 
žiaci sú vedení k vyhľadávaniu alternatívnej predstavy a k jej 
následnému overovaniu. 

Model učenia prostredníctvom skúmania: fázy

Úvodná 
predstava

Predstava 
vyplývajúca z 

predchádzajúcej 
skúsenosti

Alternatívna 
predstava

Väčšia 
predstava

Súvisí s...

Komunikácia, 
zovšeobecňovanie, 

reflexia
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Spôsobilosti vedeckej práce
Počas opísaného výskumne ladeného procesu vzdelávania sa vytvára nielen nové poznanie, ale využívané a 
ďalej rozvíjané sú aj rôzne čiastkové spôsobilosti vedeckej práce. V nasledujúcej časti prezentácie objasníme ich 
obsah a spôsob rozvoja. 

Veľmi dôležité je uvedomiť si, že rozvoj týchto spôsobilostí je podmienený aplikáciou výskumných vzdelávacích 
postupov, pričom veľmi dôležitú úlohu zohráva učiteľ, ktorý žiakov v ich vlastnom skúmaní povzbudzuje a riadi 
ich vzdelávací proces skôr otázkami ako odpoveďami. 

Pre riadenie takto orientovaného vzdelávacieho procesu učiteľ používa špecifické otázky, ktoré sú prispôsobené 
úrovni myslenia žiakov. Otázky pomáhajú žiakom verbalizovať ich spôsob premýšľania a celkovo ich aktuálne 
predstavy o skúmanom jave a zároveň povzbudzujú žiakov k využívaniu výskumných spôsobilostí, k vzájomnej 
spolupráci a následne k reflexii úkonov, ktoré zrealizovali vzhľadom na to, čo bolo zámerom ich zisťovania. 

V nasledujúcej časti prezentácie predstavíme príklady otázok, prostredníctvom ktorých učiteľ môže viesť žiakov 
k využívaniu a následnému rozvoju vybraných výskumných spôsobilostí žiakov. 



Spôsobilosti vedeckej práce: Tvorba otázok a návrh výskumného postupu
Na začiatku skúmania je dôležité aktivovať predchádzajúce poznanie žiakov tak, aby si ho nadchádzajúcim 
skúmaním rozvíjali. Tým, že začneme od toho, čo už žiaci poznajú, cítia sa v téme istejšie a je pre nich 
jednoduchšie identifikovať to, čo ešte nevedia. Je veľmi dôležité, aby žiaci sami identifikovali otázku, ktorú 
budú následne skúmať. Následne vytvárajú skúmateľné predpoklady a tiež postup, prostredníctvom 
ktorého si predpoklady overia, pričom výskumný postup tvoria žiaci. Úlohou učiteľa je najmä 
povzbudzovanie a podpora žiakov. 
Otázky na povzbudenie rozvoja tvorby otázok a plánovania výskumných postupov: 
Čo by ste chceli vedieť o…?
Čo myslíte, čo sa stane, ak je vaša predstava správna?
Čo myslíte, čo sa stane ak... alebo keď...?
Čo myslíte, čo spôsobilo...?
Čo potrebujete urobiť, aby ste zistili...? 
Ako budete postupovať, aby ste výsledkom dôverovali? 



Spôsobilosti vedeckej práce: Získavanie informácií
Existujú rôzne spôsoby získavania informácií alebo zbierania dát. Základným nástrojom získavania informácií v primárnom 
prírodovednom vzdelávaní je pozorovanie. Samotnú spôsobilosť pozorovať je možné rozvíjať tým, že sústredíme žiakov na 
pozorovanie detailov a sústredíme ich na vyhľadávanie podobností, odlišností, vzorov a súvislostí v pozorovaných reáliách. 
Úlohou učiteľa je poskytnúť žiakom možnosť pozorovať a povzbudzovať ich v detailnosti a precíznosti pozorovania. Žiaci 
môžu pozorovať okrem reálií aj obrázky alebo modely, na pozorovanie môžu požívať aj rôzne nástroje, ako sú lupy, 
mikroskopy a pod. Pozorovať môžu aj rôzne tabuľky, diagramy, grafy, schémy, obrázky a pod. Vhodné je, ak majú žiaci 
možnosť chýbajúce informácie dohľadať aj cez počítač. Pozorovanie musí byť dostatočne precízne, aby žiaci získali 
dôveryhodné dáta, prostredníctvom ktorých dokážu vyhodnotiť predpoklady a rozvíjať svoje poznanie. 

Otázky na povzbudenie rozvoja spôsobilosti získavať informácie pozorovaním: 
Aké podobnosti si zistil, keď si porovnal...?
Aké rozdiely si spozoroval medzi... toho istého druhu?
Aké rozdiely si zistil pozorovaním prostredníctvom lupy?
O koľko je toto dlhšie (ťažšie, atď.) ako...?
Čo si si všimol na mieste, kde si našiel najviac...?
Čo ešte dokážeš o... zistiť z kníh alebo z internetu?



Spôsobilosti vedeckej práce: analýza, interpretácia a vysvetľovanie
Dôležitou súčasťou vedeckého skúmania je poskytnutie možnosti použiť výsledky skúmania na rozvoj 
chápania relevantného prírodného javu. To znamená, že nestačí, ak žiaci pozorujú, musia pozorované 
pochopiť v súvislosti s predchádzajúcim poznaním daného prírodného javu. Z tohto dôvodu je dôležité 
vyhodnotiť predpoklady vzhľadom na zistenia a následne mať snahu vytvoriť na základe skúmania 
vysvetlenie. Učiteľ neposkytuje žiakom odpovede, poskytuje im možnosť overovať si svoje predpoklady 
vyplývajúce z aktuálnej predstavy a postupne tak objavovať viac a viac čiastkových predstáv, ktoré sa 
nakoniec spoja do vysvetlenia pozorovaného javu. 

Otázky na podporu rozvoja analýzy a interpretácie:  
Súhlasí to, čo si zistil, s tým, čo si predpokladal?
Našiel si súvislosť medzi... a...?
Čo myslíš, čo spôsobilo to, ako rýchlo... ako ďaleko... ako veľa... ?
Čo myslíš, aká je príčina... ?
Čo si myslíš, že by sa mohlo stať ak... ?
Mohlo by... alebo... lepšie vysvetliť to, čo si zistil?



Spôsobilosti vedeckej práce: komunikácia, argumentácia, reflexia
Tieto spôsobilosti umožňujú zviditeľniť spôsob, akým žiaci premýšľajú. Porovnávaním získaných informácií a 
prezentáciou zistení s ostatnými spolužiakmi umožňujeme reflexiu celého výskumného procesu žiakov. V diskusii 
sa stretávajú s inými názormi a perspektívami na riešenie stanoveného problému, čo ich vedie k revízii vlastného 
spôsobu premýšľania nad problematikou. V tejto záverečnej fáze výskumného postupu sa síce vytvárajú závery k 
iniciačným otázkam, zároveň však vznikajú aj nové otázky. Žiaci sa stretávajú s rôznymi perspektívami a učia sa 
posudzovať kriticky nielen cudzie, ale aj vlastné predstavy. Učiteľovou úlohou je povzbudzovať žiakov k diskusii a 
poskytnúť im vhodné materiály a dostatočný priestor na prezentovanie zistení ostatným.   

Otázky na podporu rozvoja komunikačných spôsobilostí:  
Dokážeš to bližšie vysvetliť?
Ako si vytvoríš záznam z toho, čo budeš skúmať, ako to budeš skúmať a čo vyskúmaš?
Čo myslíš, aká tabuľka/graf/obrázok by bol vhodný na prezentáciu výsledkov?
Ako by si ostatným vysvetlil, čo a ako si skúmal a čo si zistil?
Na základe čoho (čím, akými zisteniami, vieš svoje tvrdenie podporiť) si vytvoril záver?
Aký iný záver vyplýva z tvojich výsledkov?
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Príklady aktivít
Objasnenie princípov na príkladoch vzdelávacích aktivít

V projekte navrhnuté aktivity sú zamerané na rozvoj rôznych aspektov obsahu, procesu a celkovo povahy 
vedy. Použitím aktivít sa snažíme rozvíjať: 

• cielené a detailné vedecké pozorovanie;
• vedecké meranie ako nástroj získavania dôveryhodných dát;
• spôsobilosť formulovať predpoklady, ktoré prepájajú aktuálne skúmanie s predchádzajúcim poznaním žiaka;
• vedeckú kategorizáciu, ktorá vedie k systematizácii predchádzajúceho poznania žiaka;
• spôsobilosť navrhovať vlastné výskumné postupy, čo následne spôsobuje zvýšenie pocitu kompetentnosti žiaka 

„robiť vedu“; 
• citlivosť na úroveň dôveryhodnosti rôznych informačných zdrojov;
• usudzovanie, interpretáciu a prácu so systematizovanými súbormi dát;
• vedeckú opatrnosť v usudzovaní.



Rozvoj cieleného a detailného 
vedeckého pozorovania
Základným nástrojom vedy je pozorovanie. Vedecké pozorovanie sa od 
bežného pozorovania odlišuje tým, že je cielené a detailné. Vybrané 
aktivity vedú žiakov k tomu, aby pozorovali v podstate známe okolie tak, 
aby zistili nové skutočnosti. Pozornosť zacielime riešiteľnou otázkou a 
detailnosť pozorovania podporíme snahou o predpokladanie toho, ako sa 
jav bude správať. 

V príklade aktivity učiteľ usmerňuje pozornosť žiakov na skúmanie 
odrazu predmetu v zrkadle. Učiteľ povzbudzuje žiakov k precíznemu 

pozorovaniu: Vyskúšajme si to! Niektorí dokázali vytvoriť aj 60 „kópií“ 
mince. Zvládnete to aj vy? Je možné vytvoriť nekonečné množstvo 

„kópií“ mince v zrkadlách? 



Rozvoj cieleného a detailného 
vedeckého pozorovania
Ak je cieľom aktivity rozvoj pozorovacej spôsobilosti, zväčša sú žiaci vedení k 
pozorovaniu reálií. Túto spôsobilosť je však možné rozvíjať aj pozorovaním 
obrázkov a modelov. Detailnosť pozorovania zabezpečíme úlohou, v ktorej 
sú žiaci vedení k vyjadreniu svojich doterajších predstáv. 

Úlohou žiakov je do prvej šablóny ľudského tela nakresliť ich predstavu o 
tom, kde v tele je sústredená krv človeka. Následne sú vedení ku grafickému 

vyjadreniu prepojenia krvi na srdce. V tejto kresbe žiaci využívajú svoje 
aktuálne prekoncepty o krvi a obehovej sústave človeka, pričom pri snahe 

nakresliť svoju predstavu identifikujú otázky, zisťujú, čo im nie je celkom 
jasné. Následne učiteľ poskytne žiakom encyklopédie, prostredníctvom 

ktorých si svoju predstavu overia a do druhej šablóny ľudského tela 
nakreslia, ako to v skutočnosti je. Žiaci sa pri skúmaní obrázkov zvyčajne 

sústreďujú na to, čo im nebolo pri prvotnej kresbe zrejmé.  



Rozvoj cieleného a detailného 
vedeckého pozorovania
Pozorovať je možné aj informácie v tabuľkách a diagramoch. 
Žiak je v úlohe vedený k „čítaniu“ schematických informácií a 
k tvorbe záveru na základe detailného pozorovania. Tým, že 
poznatok vyplynie z pozorovania dát, je stabilnejším, lebo je 
ukotvený v dátach (vznikol indukciou). Ak rovnakú 
informáciu učiteľ žiakom len povie, žiaci sa ho učia 
zapamätaním, čo spôsobuje rýchle zabúdanie. 

Rôzne systematizované informácie dostupné na internete môžu 
byť zaujímavým podnetom k pozorovaniu. 



Rozvoj spôsobilosti vedecky merať v 
zmysle snahy získať dôveryhodné dáta
Typickou vedeckou vlastnosťou je precíznosť, ktorá sa prejavuje pri snahe objektivizovať 

výsledok pozorovania používaním rôznych nástrojov merania. 
Aj takto je potrebné vnímať uchopovanie povahy vedy. Pri rozvoji spôsobilosti merať je 
dôležité zdôrazňovať význam opakovaného merania, aby sme skutočne mohli výsledku 
dôverovať. Dodržiavanie zhodných podmienok pri opakovanom meraní je tiež prvkom, 

ktorý efektívne rozvíja predstavu o povahe vedy a vedeckého skúmania. Meranie je 
možné realizovať prostredníctvom známych univerzálnych meradiel, pre rozvoj 
spôsobilosti vedeckej práce je však zaujímavé viesť žiakov k návrhom vlastných 

meracích zariadení. 

Popri snahe meranie opakovať sú v úlohe žiaci vedení k tomu, aby pohybovali magnetom veľmi pomaly, 
aby nasmerovali magnet k spinke vždy rovnakým spôsobom, aby používali vždy rovnakú spinku a 

umiestnili ju na podklad rovnakým spôsobom a podobne, t.j. sú vedení k precíznemu meraniu. Iba v 
tomto prípade budú môcť dôverovať výsledku, ktorý vyplynie z nameraných dát. 



Rozvoj spôsobilosti tvoriť 
predpoklady, prostredníctvom ktorých 
sa prepája realizované skúmanie s 
predchádzajúcim poznaním žiaka

Väčšina aktivít je zameraná na rozvoj rôznych aspektov spôsobilosti vedeckej práce. 
Napríklad v tejto aktivite je žiak vedený k tvorbe predpokladu a následne k jeho 

overeniu, pričom výskumný postup je daný. Pozorovanie vyžaduje meranie, pričom 
vopred je žiak upozornený na potrebu viacnásobného merania pre dve rôzne situácie. 

Získané dáta systematizuje do diagramu, aby mohol vytvoriť induktívny záver.

Tvorba predpokladov je pre vedecké postupy typická. Aby si učiteľ bol istý, že žiaci len 
netipujú, súčasťou inštrukcií vedúcich k rozvoju spôsobilosti tvoriť predpoklady je 

požiadavka na zdôvodnenie predpokladu – žiaci sú vedení k tomu, aby sa pokúsili 
predpoklad podporiť predchádzajúcou skúsenosťou. Takéto inštrukcie vedú k 
prepojeniu aktuálneho skúmania s predchádzajúcimi predstavami, čo je pre 

modifikáciu poznania žiaka veľmi dôležité. 



Rozvoj spôsobilosti vedecky 
kategorizovať

Aj nasledovný príklad pracuje s rozvojom cieleného a detailného pozorovania. 
Zacielenie pozorovania je zabezpečené formulovaním výskumnej otázky, detailnosť 

formuláciou predpokladov. Overovanie predpokladov prebieha prostredníctvom 
magnetu a výsledkom skúmania sú dve kategórie predmetov. Aktivita rozvíja 

kategorizačnú spôsobilosť vtedy, ak učiteľ v priebehu overovania žiakov upozorňuje 
na podmienky priradenia predmetu ku kategórii. Napríklad, ak žiak zistí, že 

pomocou rôznych magnetov, ktoré prikladá k rôznym častiam skúmaného predmetu 
rôznymi stranami sa predmet k magnetu vôbec nepritiahne, až vtedy je možné 

zaradiť predmet k tým, ktoré nie sú magnetom priťahované. 

Kritériá pre jednotlivé kategórie by mali byť formulované veľmi precízne. Spätne by 
žiaci mali vedieť zdôvodniť, na základe pozorovania akých znakov priradili predmet 

práve do zvolenej kategórie. 



Rozvoj spôsobilosti navrhovať vlastné 
výskumné postupy

Porozprávajte sa v dvojici, ktorý výrok by ste považovali za pravdivý. 
Svoj výber zdôvodnite.

Diskutujte, za akých okolností by bol každý jeden z výrokov pravdivý.
Následne riešte úlohu 1b.

Aby bol žiak spôsobilý navrhnúť vlastný postup skúmania, vhodné je viesť žiakov 
k vzájomnej diskusii o možných postupoch skúmania a už od počiatku 
prírodovedného vzdelávania ho viesť k tomu, že súčasťou skúmania je určovanie 
postupu skúmania. Zároveň by mal žiak pochopiť, že postupy skúmania nie sú 
vopred dané, určuje si ich výskumník sám a to tak, aby výsledkom skúmania 
dôveroval. Ak žiak navrhuje vlastné výskumné postupy, výrazne sa zvyšuje jeho 
pocit kompetentnosti realizovať vedecké skúmanie. Učiteľovou úlohou je 
upozorňovať na problematické prvky návrhov, nie navrhovať vlastné riešenia.



Rozvoj spôsobilosti posudzovať 
dôveryhodnosť informačných 
zdrojov

Prečítaj si články z novín informujúce o množstve vzduchu, ktoré človek potrebuje na dýchanie a rieš úlohy:
• Ktorá informácia ťa prekvapila? Čo nové, zaujímavé, si o dýchaní zistil?
• Našiel si v textoch niečo, čo nesedí? Je možné niektorý zdroj informácií spochybniť? Vysvetli.

Dôveryhodnosť informácií je možné riešiť priamo, prostredníctvom 
zvažovania kontradiktórnych informácií. Na posúdenie dôveryhodnosti 
sa tak používa logické usudzovanie.  Napríklad v uvedenom príklade žiaci 

čítaním s porozumením zistia, že tri zdroje si neprotirečia, ale štvrtý už 
áno. Na základe tohto poznania je možné posúdiť dôveryhodnosť 

samotného zdroja informácií. 



Rozvoj usudzovania, 
interpretácie a práce so 
systematizovanými dátami
Práca s tabuľkami, diagramami a grafmi je pre pochopenie 
povahy vedy veľmi dôležitá. Zdôrazňuje, že vedeckými 
vysvetleniami, teóriami a modelmi označujeme tie, ktoré sú 
v najlepšom súlade s faktami známymi v danom čase. 
Práve systematizácia dát, ktorá zviditeľňuje porovnávané 
premenné, uľahčuje tvorbu záveru a to tak, aby výskumník 
výsledku dôveroval – vnímal ho ako skutočný výsledok 
skúmania – toho čo pozoroval. 



Rozvoj usudzovania, interpretácie a 
práce so systematizovanými dátami
Vo väčšine úloh sú žiaci vedení k úsudkom alebo priamo k interpretáciám 
dát získaných z aktuálne realizovaného skúmania. Spôsobilosť usudzovať 
je však možné rozvíjať aj pri používaní iných dát. Zaujímavé sú úlohy, v 
ktorých žiaci získavajú informácie z rôznych tradičných 
systematizovaných súborov dát a následne ich používajú pri usudzovaní – 
úloha ich vedie k logickému uvažovaniu nad dátami.  

Napríklad v tejto úlohe musí žiak najskôr identifikovať, čo je na obrázku 
(mape) zobrazené. Je upozornený na potoky, pri ktorých z mapy vidí, 
kde pramenia a kam tečú. Aplikáciou poznatku o tom, že voda tečie 
vplyvom gravitácie vždy dolu kopcom, vie určiť, ktoré body na mape sú 
vyššie a ktoré nižšie položené.  



Rozvoj opatrnosti v tvorbe 
úsudkov

Opatrnosť je podobne ako precíznosť jednou zo 
základných vlastností vedeckého prístupu ku skúmaniu 
prostredia. Pri rozvoji predstavy o povahe vedy je preto 
dôležité rozvíjať aj opatrnosť v prijímaní informácií, či 
vysvetlení, u žiakov rozvíjať primeranú úroveň 
skepticizmu. Žiak by mal mať tendenciu vysvetlenia 
neodmietať, ale ich dôveryhodnosť preverovať. Žiaci by 
mali pochopiť, že závery zo skúmania musia formulovať 
opatrne, nevyslovovať ich ako neodškriepiteľné fakty. Tiež 
by mali byť opatrní v prijímaní informácií z rôznych 
informačných zdrojov; mali by prejaviť snahu overovať si 
hodnovernosť poskytnutých informácií a vysvetlení. 

Pri riešení úlohy z príkladu sú žiaci vedení k používaniu rôznorodých 
dostupných informačných zdrojov, pričom učiteľ žiakov upozorňuje, aby 
nedôverovali hneď prvému zdroju, aby si nájdené informácie preverili 
vo viacerých zdrojoch informácií. Následne môžu v rámci rozvoja 
opatrnosti v tvorbe úsudkov žiaci s učiteľom diskutovať o miere 
hodnovernosti rôznych informačných zdrojov.



Záver:

Proces tvorby a modifikácie prírodovedných predstáv je rovnako dôležitý ako samotné 
nadobudnuté prírodovedné poznanie. Po absolvovaní základného prírodovedného 
vzdelávania by deti mali byť spôsobilé priebežne a samostatne pracovať so svojimi 
predstavami tak, aby ich chápanie prírodných javov bolo v súlade s tým, ako sa prírodné 
javy dejú a zároveň by mali primerane chápať proces a povahu vedy, z čoho vyplýva aj 
význam vedy pre spoločnosť. 
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