
 
 
UMENIE A VEDA  



Umenie a veda  

Čo je úlohou umenia?  

Čo je úlohou vedy?  

Ako spolu súvisia?  



RANÉ POZNATKY  

 V prehistorických spoločenstvách boli 
umenie a veda zakorenené v každodennom 
živote.  

 Ľudia boli nútení nadobúdať a zbierať 
praktické poznatky o svete, napríklad 
objavovaním rastlín vhodných na jedenie i 
liečenie, a pozorovali správanie zvierat, aby 
ich mohli uloviť ako potravu s istotou, že im 
neublížia na zdraví.  



Zmrazený v pohybe  

 



Vývoj myslenia  

 Okolo roku 4000 pred n.l. sa začali 
objavovať prvé civilizácie, napríklad 
civilizácia údolia rieky Indus, starovekí 
Egypťania, Mezopotámci...  

 Ľudia sa postupom času začínajú obracať 
na vedu – astronómiu, matematiku.  

 

Aké významné objavy poznáte?  

 



Veda dnes  

Tri hlavné skupiny súčasnej vedy:  

 - Fyzikálne vedy: fyzika, chémia, astronómia   

      Zaoberajú sa hlavnými aspektmi hmoty a 
energie.  

    - Vedy o živote: vedy, ktoré sa týkajú ľudí, 
zvierat a rastlín.  
- Spoločenské vedy: skúmajú rôzne stránky 
fungovania ľudských spoločenstiev.  



Matematika  

 Matematické značky, vzorce a operácie tvoria 
základ všetkých ostatných vedných odborov.  



Fyzika  

 Poznatky z fyziky ovplyvňujú mnohé iné 
vedné odbory a umožňujú technický pokrok  



Chémia  

 Medzi mnohé sféry pôsobenia chémie patrí 
analyzovanie podstaty hmoty a vytváranie 
nových látok.  



Geografia  

 Rôzne odvetvia geografie sa sústreďujú na 
prírodné i umelo vytvorené profily krajiny.  



Iné... 

 Geológia  
 Meteorológia  
 Enviromentológia  
 Astronómia 
 Biológia  
 Medicína  
 Psychológia  
 Sociológia  
 Antropológia  
 Ekonómia...  



Vedecká metóda 

 4 kroky:  

 Pozorovanie  

 Hypotéza  

 Experimentovanie  

 Nezávislé overovanie  



Projekt  

 Téma: Životopis a tvorba obľúbeného   vedca  

 

 Forma: prezentácia alebo plagát  

 

 Svoj projekt budete prezentovať pred triedou 
– každý sám.  

 

 BUDETE DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ DOBREJ 
PREZENTÁCIE! ...a to sa teraz naučíme   

 



Ako prezentovať?  

 Dobre spracovaná téma: využívame 
argumenty, informácie  

 Správne využitie verbálnych prostriedkov: 
vhodná lexika, syntax  

 Správne využitie neverbálnych prostriedkov: 
mimika, gestika, imidž, posturika, proxemika, 
sila hlasu, tempo, pôsobenie hudby...  

 



Ako má vyzerať prezentácia?  

 Text prehľadný, nie nahusto, nepoužívať 
kurzíva.  

 Text – kľúčové myšlienky  

 Prezentácia má slúžiť publiku, nie vám, aby 
ste ju prečítali.  

 

 PREZENTÁCIU NESMIETE ČÍTAŤ!!! Môžete 
držať poznámky (kartičky).  

 Prezentovať máte z hlavy   

 



 

 

 

   Ďakujem za pozornosť! 


