
 Projektová práca na tému Zdravá škola- žiadna kola 

ORGANIZÁCIA PROJEKTOVÉHO VYU ČOVANIA 
 
Predmet Chémia 
Trieda 7.c,9.a 
Tematický celok Chémia bežného života, faktory ovplyvňujúce chemické reakcie 
Počet vyučovacích 
hodín 

2 

Štandard Obsahový: Význam pitného režimu pre človeka, vplyv nápojov typu 
cola na ľudský organizmus, prednáška pre žiakov spojená s 
prieskumom a jeho vyhodnotenie 

 Výkonový: 
1. vykonať prieskum o konzumácii nápojov typu cola u žiakov našej 
školy 
2. overiť chemické zloženie CocaColy udávané na obale výrobcom 
3. zistiť účinky jednotlivých komponentov na ľudský organizmus 
4. získané informácie sprostredkovať žiakom našej školy 
5. zdokonaliť sa v práci s počítačom a internetom 
 

Vstupné vedomosti 
žiaka 

Žiak pozná význam základných chemických pojmov, význam pH 
stupnice, energetickú hodnotu látok a vie získať informácie o zložení 
látok  a ich vplyve na ľudský organizmus 

• kofeín 
• cukry 
• konzervačné látky 
• kyseliny 

Organizačné formy Vyučovacia hodina, prednáška spojená s demonštračným pokusom  
Metódy Motivačné: demonštrašné, meranie a zisťovanie účinkov látok 

obsiahnutých v cole 
Fixačné: prednáška pre žiakov nižších ročníkov o význame pitného 
režimu a nevhodnosti pitia coly spojená s prieskumom 

Pomôcky Základné laboratórne pomôcky, merací systém Wernier, počítač 
METODICKÝ POSTUP 

Úvod Podnet a motivácia 
• oboznámenie žiakov s cieľom projektu, význam pitného 

režimu pre človeka a poukázať na nevhodnosť pitia coly a 
sladených nápojov, zrealizovať prieskum zameraný na 
získanie informácií  o stave dodržiavania pitného režimu u 
žiakov. 

• v tejto fáze projektu sa zvyšuje pozitívna motivácia žiaka k 
získavaniu poznatkov, posilňujú sa medzipredmetové vzťahy, 
formujú sa vzťahy v riešiteľskom kolektíve.  

• žiaci zistia, že úspešné riešenie projektu nezávisí iba od 
odborných poznatkov, ale aj od miery spolupráce členov 
pracovnej skupiny. 



Jadro Spoločné plánovanie a realizácia 
• zbieranie a kompletizácia informácií o komponentoch 

CocaColy a jej vplyve na zdravie spolužiakov 
• uskutočnenie jednoduchých experimentov v laboratóriu- 

fyzikálno chemické vlastnosti coly  
• príprava prednášky s využitím informácií z internetu v 3- 
členných skupinách  spojenej s demonštráciou fyzikálno- 
chemických vlastností coly pre žiakov nižších ročníkov 

• realizácia prieskumu a prednášok  
 

Záver Hodnotenie výsledkov 
V konečnej fáze žiaci pracujú na spoločnej prezentácii formou 
plagátov na danú tému, vyhodnocujú výsledky prieskumu v 
prezentácii pre všetkých žiakov školy. 
Ako pozitívna spätná väzba vystupuje účasť všetkých žiakov triedy na 
realizácii prednášok, prieskumu a tvorbe plagátov a ich záujem o 
danú problematiku a sprostredkovanie informácií pre žiakov nižších 
ročníkov. 

Výstup 1. demonštračné experimenty smerujúce k získaniu informácií o 
vlastnostiach colových nápojov 
2. tabuľka obsahujúca zistenia a výsledky pozorovania 
3. súhrn informácií o negatívnych účinkoch coly na ľudský 
organizmus a zber informácií o význame pitného režimu pre ľudský 
organizmus 
4. príprava prednášky pre žiakov nižších ročníkov a jej realizácia 
spojená s prevedením jednoduchých experimentov demonštrujúcich 
vlastnosti colových nápojov a položením otázok , ktoré sú obsahom 
prieskumu 
5. skupinová práca na posteroch zameraných na tému Zdravá škola-
žiadna cola 
6.spoločné zhodnotenie projektu a vytvorenie záverečnej prezentácie 
spojenej s fotodokumentáciou a uverejnením článku v mestských 
novinách 
 

 

Prieskum zameraný na informovanosť žiakov o zložení coly a význame pitného režimu pre náš 

organizmus:        

1. Piješ ráno čistú vodu ?         áno             nie           občas 

2. Koľko pohárov čistej vody vypiješ za deň ?           0         1-5          5-10 

3. Ako často piješ CocaColu/kofolu?                1x za deň     občas     nepijem 

4. Vieš čo obsahuje CocaCola ? ........................................................................... 

5. Vieš koľko litrov vody by si mal/a vypiť za deň ? 

 

 



 

Vyhodnotenie 

Na jednotlivé otázky prieskumu odpovedali žiaci v nasledovných počtoch: 

1. Piješ ráno čistú vodu ? 

áno - 46 žiakov     nie - 40 žiakov    občas - 62 žiakov 

2.  Koľko pohárov čistej vody vypiješ za deň ?      

      0 pohárov     24 žiakov          1-5 pohárov        75 žiakov             5-10 pohárov         46 žiakov 

3. Ako často piješ CocaColu/kofolu?            

     1x za deň        26 žiakov               občas     108 žiakov                   nepijem     11 žiakov 

4. Vieš čo obsahuje CocaCola ? 

áno       112 žiakov                            nie     37 žiakov 

5. Vieš koľko litrov vody by si mal/a vypiť za deň ? 

áno     111 žiakov                              nie    38 žiakov 

  


