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Strom života vyhlasuje pre svojich členov vo veku 6 až 18 rokov Jarný 
environmentálny trojboj. Uzávierka súťaže je 31. 05. 2019 (rozhoduje 
dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania e-mailu). 

Jarný environmentálny trojboj (JET) pozostáva z 9 úloh, ktorých 
náročnosť sa postupne zvyšuje. Súťaž okrem vedomostných úloh obsahuje 
aj praktické aktivity zamerané na aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo a 
osobnostný rozvoj a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvoj umeleckých, 
komunikačných a prezentačných zručností.

V rámci JET-u súťažíte ako kolektív. Ak ste veľkým Klubom SŽ, môžete sa rozdeliť 
na menšie kolektívy (napríklad po ročníkoch), pričom každý kolektív bude 
súťažiť samostatne. Tri najlepšie kolektívy v oboch kategóriách náročnosti 
získajú od Stromu života pekné ceny a diplom.

Ako sa zapojiť?
Vyberte si vhodnú kategóriu náročnosti, zodpovedajúcu vášmu veku, 
prípadne vyššiu. Prečítajte si zadanie úloh a urobte si plán, kedy budete 
jednotlivé úlohy riešiť. Pri každej úlohe venujte pozornosť požadovaným 
výstupom, ktoré je potrebné zaslať na hodnotenie. Pokúste sa vyriešiť všetky 
stanovené úlohy.

 

Kam zaslať výstupy?
Súťažné práce zasielajte do termínu uzávierky emailom na adresu: 
sutaz@stromzivota.sk alebo poštou:
Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Obálku označte heslom: „JET”
V prípade e-mailového zaslania použite, prosím, dátové úložisko WeTransfer 
(stiahnite si návod).

Prajeme vám veľa úspechov!
Vaši stromáci2

sutaz@stromzivota.sk
https://wetransfer.com/
https://casopis.stromzivota.sk/files/2017/11/WeTransfer-navod.pdf
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VEDOMOSTNÁ 
ČASŤ

PRAKTICKÁ 
ČASŤ

UMELECKÁ 
ČASŤ

RAST
(náročnosť 1) Sú všade okolo nás Gumové vajíčko Písmenový šalát

KVITNUTIE 
(náročnosť 2)

Máš chuť  
na železo?

Pramenité 
kráľovstvo Chemické pexeso

ZRELOSŤ 
(náročnosť 3)

Z čoho sa skladá 
moje telo? Vodníci Chemické prvky  

v hlavnej úlohe

Úloha č. 1 – Sú všade okolo nás

Okolitý svet sa skladá z rôznych prvkov. V ovzduší sa nachádza kyslík, ktorý dýchame, 
pri zapálení zápalky cítime síru, klinec sa vyrába zo železa a šperky zase zo zlata či 
striebra. Vedec Mendelejev sa pred 150 rokmi zaslúžil o to, že všetky prvky okolo nás 
usporiadal do periodickej tabuľky chemických prvkov.

Zahrajte sa na vedca Mendelejeva a objavte jednotlivé chemické prvky, ktoré sa nachádzajú 
okolo vás. Neostaňte len vo vnútri, ale vyberte sa aj von. Nájdené prvky odfoťte alebo 
nakreslite. Ku každému obrázku alebo fotke nezabudnite pripojiť aj názov chemického prvku. 
Poradíme vám, že niektoré chemické prvky sa nedajú nájsť v prírode osamote. Vždy sa radšej 
s niekým spoja, vtedy im je najlepšie. Príkladom je vodík, ktorý sa rád stretáva s kyslíkom a 
tak vznikne voda. Iné prvky sa zas na našej planéte vyskytujú len zriedka alebo ohrozujú naše 
zdravie, preto sa vám istotne nepodarí zmapovať všetky prvky. To nevadí, nepodarilo sa to 
svojho času ani pánovi Mendelejevovi. Napriek tomu veríme, že zvládnete nájsť aspoň 10 
chemických prvkov. 

Na hodnotenie nám zašlite odfotené alebo nakreslené chemické prvky vášho okolia spolu 
s krátkym komentárom. 

Úloha č. 2 – Máš chuť na železo?

Aj vás niekedy hnevá, keď je na obed špenát alebo dusená brokolica? Napriek 
nelichotivému výzoru a chuti práve tieto potraviny obsahujú množstvo látok potrebných 
pre náš správny rast a vývin. Medzi základné minerálne látky, ktoré sú nevyhnutné pre 
správne fungovanie nášho organizmu, patria horčík, vápnik, železo, zinok, draslík, jód a 
selén. Pokiaľ si stravou nezabezpečíme ich dostatočný prísun, môžeme si spôsobiť vážne 
zdravotné problémy. Na čo tieto látky slúžia a v akých potravinách sa nachádzajú? To 
už je úloha pre vás. 

Pre každú vyššie uvedenú minerálnu látku uveďte aspoň 2 potraviny, v ktorých sa daná látka 
vo zvýšenej miere nachádza. Následne zistite ako tieto minerálne látky podporujú naše 
zdravie.

Na hodnotenie nám zašlite zoznam potravín, ktoré obsahujú jednotlivé minerálne látky a 
spracujte zaujímavou formou aj ich účinky (prezentácia, poster).
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Úloha č. 3 – Z čoho sa skladá moje telo? 

Viac ako 60 rôznych prvkov periodickej tabuľky chemických prvkov ukrýva aj ľudské telo. 
Približne 25 z nich potrebuje pre svoje zdravé fungovanie a ďalšie sa naopak snaží čo 
najrýchlejšie vylúčiť, pretože nám môžu pri väčšom množstve alebo pri dlhodobom pôsobení 
uškodiť. Preskúmajte, o aké chemické prvky ide.

Nájdite na internete alebo v knihách prvky, z ktorých sa skladá ľudské telo. Pozor, nejde o vodu, 
svalovinu, krv, či kosti. Hľadajte chemické prvky ako je kyslík a vodík. Následne nakreslite postavu 
človeka na veľký papier (aspoň A3). Túto postavu vyfarbite podľa množstva (zastúpenia) jednotlivých 
prvkov v tele. Nezabudnite jednotlivé prvky aj pomenovať.

Na hodnotenie nám zašlite fotografiu vášho diela / kresby.

Úloha č. 5 – Pramenité kráľovstvo 

Vedeli ste, že Slovensko je aj napriek svojej malej rozlohe kráľovstvom minerálnych a 
termálnych prameňov? Na našom území sa nachádza približne 1 600 takýchto vodných 
zdrojov. Niektorí z vás určite ochutnali minerálne pramene aj počas potuliek na horách a asi 
každý už pil minerálku kúpenú v obchode. Poznáte názvy niektorých z nich? A viete, prečo by 
sme ich mali piť?

Vyhľadajte si v atlase mapu Slovenska. Skúste aspoň približne prekresliť jeho hranice na väčší 
papier (aspoň A3). Do vami vytvorenej mapy nakreslite miesta, kde sa nachádzajú minerálne alebo 
termálne pramene (aspoň 10). Na záver spracujte informácie, pri akých zdravotných problémoch 
nám jednotlivé minerálne alebo termálne pramene môžu pomôcť.

Na hodnotenie nám zašlite fotografiu vašej mapy a spracované informácie o účinkoch vybraných 
minerálnych alebo termálnych vôd.

Úloha č. 4 – Gumové vajíčko

Vaječná škrupina sa z väčšej časti skladá z vápnika, ktorý je v našom tele hlavným stavebným 
kameňom kostí a zubov. Vápnik však nie je taký pevný ako železo, preto sa aj naše kosti môžu 
zlomiť. Alebo ak neodhadneme svoju silu, ľahko sa stane, že škrupinu vajíčka rozbijeme a 
obsah nám vytečie. Vápnik má zároveň tú vlastnosť, že rôzne kyseliny ho dokážu rozpustiť. 
Poďme si to spoločne vyskúšať. Myslíte, že dokážeme zmeniť tvar vajíčka bez toho, aby sme 
ho rozbili?

Budete potrebovať: pohár, vajce, ocot, niečo na zakrytie (tácka, tanierik, zošit)

Vajíčko opatrne vložte do pohára. Nalejte primerané množstvo octu do pohára tak, aby bolo 
vajíčko celé ponorené. Použite niečo na zakrytie pohára, aby sa octový zápach nešíril po miestnosti. 
Pozorujte, čo sa s vajíčkom deje a zapíšte si, čo vidíte. Vajíčko nechajte ponorené v octe až do 
ďalšieho dňa. Potom vajíčko vyberte a vyskúšajte, ako reaguje na jemné stláčanie. Má vajíčko 
škrupinu? Ako reaguje na stláčanie? Zmenila sa nejako farba vajíčka? Na záver skúste vajíčko 
podsvietiť baterkou. Čo vidíte?  

Priebeh pokusu, svoje postrehy z pozorovania a odpovede na otázky spracujte v podobe 
prezentácie / foto príbehu.
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Úloha č. 6 – Vodníci

Znečisťovanie vôd je príkladom ľudskej ľahostajnosti a hlúposti, kedy ubližujeme nielen 
prírode, ale aj sami sebe. Jarné čistenie studničiek či prameňov bolo od dávnych čias 
prejavom úcty k vode. Na celom Slovensku bola rozšírená predstava, že kto vyčistí na 
jar niekoľko studničiek v chotári, bude celý rok zdravý, nebude trpieť bolesťami hlavy, 
budú mu odpustené hriechy a obci zabezpečí dostatok vlahy. Vodník predstavuje 
dobrého strážcu vody, ktorý sa o ňu príkladne stará. Staňte sa aj vy dobrými vodníkmi, 
ktorí prispejú k zlepšeniu kvality vybranej vodnej plochy! 

Máte v okolí vašej školy či bydliska prameň alebo studničku? Vyberte sa tam na krátku 
prechádzku s kamarátmi a zodpovedným dospelákom (rodičia, dedko, učiteľ ...) a pozorujte, 
či sa k nej ľudia správajú s úctou. Je okolie čisté, alebo sa tam povaľuje rôzny odpad? Pokiaľ 
je to možné, snažte sa tento odpad vyzbierať. V prípade objavenia väčších skládok odpadu 
o tom informujte starostu obce. Zo studničky vyzbierajte aj opadané lístie či konáriky, ktoré 
by pri svojom rozklade mohli znehodnotiť kvalitu vody, alebo by zabránili odtoku vody zo 
studničky. Pomocou kameňov môžete spevniť jej okraje, vybudovať k nej chodníček, či za 
pomoci dospelých zhotoviť striešku z dreva, aby na vodu nesvietilo priame slnko a bola po 
celý rok čistá a čerstvá. Ak chcete byť naozaj úžasnými vodníkmi, poproste starostu vašej 
obce, aby o vašich plánoch na väčšiu úpravu okolia vodnej plochy informoval ostatých ľudí v 
obci, napr. cez miestny rozhlas a zorganizoval spolu s vami jarnú brigádu!

Na hodnotenie je potrebné zaslať fotodokumentáciu stavu pred a po vyčistení, priebeh 
čistenia a stručný slovný opis (aký objekt bol čistený, koľko stromákov sa do čistenia zapojilo, 
množstvo vyzbieraného odpadu, kto vám pomáhal).

Úloha č. 7 – Písmenový šalát 

Z jednotlivých značiek chemických prvkov sa dajú vyskladať slová. Spojte dva, tri, štyri 
alebo i viac značiek prvkov a vytvorte slová. Nám napadlo TiNa, LiAl a PaS, treba však 
bádať a hľadať ďalej. A možno sa vám podarí vyskladať aj celú vetu.

Na lístočky alebo na tabuľu si napíšte značky chemických prvkov, prípadne si periodickú 
tabuľku prvkov vytlačte. Čarujte so značkami a pospájajte ich do slov. Koľko rôznych slov 
dokážete vytvoriť? Úlohu môžete riešiť samostatne a spojiť výsledky každého z vás alebo 
pracovať v tíme. Pozor, počítajú sa iba spisovné slovenské slová. Mäkčene a dĺžne si môžete 
dopĺňať podľa potreby. Na záver vytvorené slová spracujte do formy plagátu. 

Na hodnotenie nám zašlite fotografiu plagátu, prípadne aj zoznam slov, ktoré sa vám 
podarilo vytvoriť.
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Úloha č. 8 - Chemické pexeso

Máte radi pexeso? Precvičuje krátkodobú pamäť, postreh a pozornosť. Pri chemickom pexese 
sa nielen naučíte názov prvku a jeho využitie, ale prežijete aj skvelú zábavu.

Vašou úlohou je vytvoriť pexeso, kde sa na jednom obrázku bude nachádzať názov chemického 
prvku a na druhom jeho charakteristický výskyt alebo využitie. Príklady: hliník – plechovka, síra 
– sopka. Kartičiek by malo byť spolu 36, čo znamená, že si dopredu musíte pripraviť 18 párov 
chemického prvku a obrázku s jeho charakteristikou. V rohu kartičky môžete prípadne uviesť aj 
značku príslušného prvku. Kartičky vám odporúčame vyrobiť z tvrdšieho papiera, aby sa vám hneď 
nezničili. Ideálne je zalaminovať ich, aby vám vydržali čo najdlhšie. 

Na hodnotenie nám zašlite fotografie vášho chemického pexesa.

Úloha č. 9 - Chemické prvky v hlavnej úlohe

Máte medzi sebou hercov, režisérov, scenáristov, kostymérky, či maskérky? V tejto úlohe sa 
vám budú výborne hodiť. Vymyslite si krátku scénku o chemických prvkoch. Môže ísť napríklad 
o postupnú koróziu železa alebo o rozhovor v lekárni, kde sa radíte o kúpe minerálnych látok. 
To je len pár našich tipov, ktoré vás majú naviesť k zaujímavému scenáru.

Najprv si premyslite scenár – kde sa bude scénka odohrávať a o čo v nej pôjde. My dávame 
jednoduchú podmienku: musí to byť scénka na tému chemické prvky. Potom si nachystajte rekvizity 
a kostýmy, vyberte vhodné miesto na natáčanie a nacvičte jednotlivé časti. Keď si budete istí, že 
všetko funguje na sto percent, klapne klapka a dáte sa do natáčania.

Na hodnotenie nám zašlite vaše video / videá. 
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