5. UČEBNÍ OSNOVY
5.6 Člověk a příroda
5.6.2 Chemie
Blok předmětů: ČLOVĚK A PŘÍRODA ( CHEMIE, FYZIKA, PŘÍRODOPIS A ZEMĚPIS )
Název předmětu: CHEMIE
Charakteristika vyučovacího
Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání
přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení
dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat
příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Výuka směřuje k:
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých
chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
- získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými
látkami.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci pro každý ročník. Součástí výuky jsou laboratorní
cvičení, ve kterých si žák prakticky vyzkouší své znalosti.
Vyučovací předmět Chemie může být vyučován v učebně chemie s chemickou laboratoří i v kmenových třídách. Oba vyučovací předměty se vzájemně doplňují .
Ve vyučovacím předmětu Chemie je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi
často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných
situací". Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů.
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu:
KOMPETENCE K UČENÍ
vést žáky k zodpovědnosti za své
vzdělávání, umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení

vést žáky k zodpovědnosti za své
vzdělávání, umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení
- Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
- Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
- Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
- Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Chemie rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickém u uvažování a k řešení
problémů

podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickém u uvažování a k řešení problémů
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
- Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
- Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a
chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
- Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
- Učíme, jak některým problémům předcházet.
- Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i
interpersonálního charakteru.
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KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ
vést žáky k otevřené, všestranné
a účinné komunikaci

vést žáky k otevřené, všestranné
a účinné komunikaci
- Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
- Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování
a experimentů.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
- Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
- Podporujeme kritiku a sebekritiku.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní chemické laboratoři.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami.
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých
- Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ost. členů týmu.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
- Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
- Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým
spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.
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KOMPETENCE OBČANSKÉ
vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své
povinnosti, uplatňující svá práva a
respektující práva druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj
život, své zdraví a za své životní
prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a
ochotné účinně pomoci v různých
situacích

vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si
své povinnosti, uplatňující svá
práva a respektující práva
druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za
svůj život, své zdraví a za své
životní prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné
a ochotné účinně pomoci
v různých situacích
- Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie.
- Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
- Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
- Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
- Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
- Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami, pravidla chování ve
škole, v učebně chemie, v chemické laboratoři) a dodržování stanovených pracovních postupů.
- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
- Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
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KOMPETENCE PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci,
naučit žáky používat při práci vhodné
materiály, nástroje a technologie,
naučit žáky chránit své zdraví při práci,
pomoci žákům při volbě jejich
budoucího povolání

naučit žáky používat při práci vhodné
materiály, nástroje a technologie,
naučit žáky chránit své zdraví při práci,
pomoci žákům při volbě jejich
budoucího povolání
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
- Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat
a vyhodnocovat.
- V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a
techniku.
- Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
- Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
- Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
nové pracovní podmínky.
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v oblasti chemické výroby.
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s
novými poznatky a technologiemi v oboru chemie a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
didaktika chemie.. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně
prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.

254

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) :
2. stupeň
1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
1.2 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
1.3 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
Učivo (U)
1.1 vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.
1.2 zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě
1.3 nebezpečné látky a přípravky varovné značky a jejich význam
1.4 mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek

2. Směsi
Očekávané výstupy (OVO)
2.1.
Rozliší stejnorodé a různorodé směsi, uvede příklady směsí různorodých i
stejnorodých z běžného života
2.2.
Vysvětlí pojmy složky roztoku, rozpouštědlo, rozpouštěná látka, roztok nasycený, nenasycený. Uvědomí si základní roupouštědlo je voda – vlastnosti vody.
2.3.
S pomocí vzorce vypočítá příklady na výpočet složení roztoků a připraví roztok o požadované koncentraci.
2.4.
Sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a přefiltruje připravený roztok.

Učivo (U)
2.1. Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) – druhy různorodých směsí, suspenze, emulze, dým, pěna, mlha.
2.2. Složky směsí – pevné a kapalné složky směsi
2.3. Složení roztoků – složky roztoků, rozpouštěná látka, rozpouštědlo, základní rozpouštědlo voda, vlastnosti vody – druhy vody, možnoststi znečistění vody.
2.4. Hmotnostní zlomek – označení veličiny, zavedení vzorce, základní výpočty
2.5. Ředění roztoků – jak ředit roztok a proč, zavedení křížového pravidla pro výpočty procentuálního ředění roztoků
2.6. Oddělování složek směsi – základní metody dělení složek směsi – krystalizace, destilace, filtrace, sublimace, možnosti čištění vody.

3. Částicové složení látek
Očekávané výstupy (OVO)
3.1.
Na příkladech z praxe uvede, že látky se skládají z části. Správně poučívá pojmy atom, molekula. Popíše stavbu atomu. Vysvětlí vznik iontů.
3.2.
Vysvětlí, co určuje protonové číslo a jaká je struktura Periodické tabulky prvků. Naučí se značky daných chemických prvků
3.3.
Správně používá pojem – chem. prvek, chem. sloučenin, chem. vazba, vysvětlí rozdíl mezi kovy a nekovy, uvede složky slitin kovů, uvede příklady jejich
použití v praxi

255

Učivo (U)
3.1.
Stavba atomu - atomové jádro, atomový obal, protony, elektrony, neutrony, ionty
3.2.
Protonové číslo – seřazení prvků do Periodické tabulky prvků podle protonového čísla, chemické prvky – značky
3.3.
Chemická vazba – vznik chemické vazby a chemických sloučenin.

4. CHEMICKÉ REAKCE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci
a zhodnotí jejich využívání
4.2 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
4.3 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
Učivo (U)
4.1 chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost
4.2 klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní
4.3 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek
5. ANORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců
těchto látek na životní prostředí
5.2 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
5.3 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
Učivo (U)
5.1 oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů
5.2 kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů
5.3 soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů
6. ORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
6.2 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
6.3 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
6.4 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin,
tuků, sacharidů.
6.5 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
6.6 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
Učivo (U)
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6.1 uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků
6.2 paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
6.3 deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin
6.4 přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle
7. CHEMIE A SPOLEČNOST
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
7.2 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
7.3 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
Učivo (U)
7.1 chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
7.2 průmyslová hnojiva
7.3 tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno, sádra, keramika
7.4 plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace
7.5 detergenty a pesticidy, insekticidy
7.6 hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
7.7 léčiva a návykové látky
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- zařadí chemii mezi přírodní vědy
- uvede čím se chemie zabývá
- rozliší fyzikální tělesa a látky
- uvede příklady chemického děje
- rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám
látek
- uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí
význam i případná rizika pro společnost a pro obyvatele
v okolí chemických závodů

- uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek
(barva, zápach, hustota, teplota tání, teplota varu, kujnost,
tepelná a elektrická vodivost, rozpustnost ve vodě)
- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností (barva,
zápach, rozpustnost ve vodě)
- navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a
zaznamená jejich výsledek
- popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
- rozpozná skupenství látek a jejich změny (tání, tuhnutí,
vypařování, zkapalnění, sublimace)
- vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty,
teploty tání, teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

VAZBY, PŘESAHY
OVO: 7.3, 1.3

Úvod do chemie
- vymezení předmětu chemie
- látky a tělesa
- chemické děje
- chemická výroba

U: 7.1, 1.1, 1.4
FYZIKA: 1 LÁTKY A TĚLESA
VÝCHOVA KE ZDRAV
OVO: 4, 14
U: 3.4, 4.5, 4.6, 4.8

Vlastnosti látek
(barva, skupenství, rozpustnost ve vodě,
kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota)

OVO: 1.1, 1.2, 1.3
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
FYZIKA:
OVO: 1.1, 1.4
U: 1.1, 1.2

OVO: 1.1, 1.2, 1. 3
U: 1.2, 1.3, 1.4
- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři,
poskytne a přivolá první pomoc při úrazu
- uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady
bezpečné práce s nimi

Bezpečnost při experimentální činnosti
- zásady bezpečné práce v laboratoři
- první pomoc při úrazu v laboratoři

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:
OVO: 4, 14
U: 3.4, 4.5, 4.6
PŘÍRODOPIS:
OVO: 5.5
U: 5.3
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi
- rozliší různé druhy různorodých směsí (suspenze, emulze,
pěna, dým, mlha), uvede příklady z běžného života
- uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi
- správně (v souvislostech) použije pojmy: složky roztoku,
rozpouštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost,
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený
roztok
- aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a plošného
obsahu povrchu rozpouštěné látky na rychlost jejího
rozpouštění při vysvětlení známých situací z běžného
života
- s pomocí vzorce spočítá příklady na výpočet složení
roztoků (hmotnostní zlomek, hmotnost roztoku, hmotnost
rozpouštěné látky) a připraví roztok o požadované
procentualitě
- vysvětlí pojem nasycený a nenasycený roztok
- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci.
- popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí princip
destilace
- navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě
- vysvětlí princip usazování a krystalizace
- uvede příklad chemické výroby založené na oddělování
složek směsi

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
Směsi
- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)
- složky směsi
- složení roztoků
- hmotnostní zlomek

VAZBY, PŘESAHY
OVO: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
U: 2.1, 2.2, 2.3
FYZIKA:
OVO: 1.1, 1.4
U: 1.1, 1.2

OVO: 2.4
Oddělování složek směsí
- - usazování, filtrace, destilace,
- krystalizace

U: 2.1
FYZIKA:
OVO: 1.1
U: 1.1, 1.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- rozezná a pojmenuje různá skupenství vody v přírodě
- na příkladech uvede význam vody pro existenci života
- uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi
- rozliší vodu destilovanou, pitnou (včetně stolní),
užitkovou, odpadní, uvede příklady jejich výskytu a
využití
- vysvětlí pojem měkká, tvrdá a minerální voda
- popíše oběh vody v přírodě, vysvětlí jeho princip
- napíše chemický vzorec vody
- prokáže znalost složení vzduchu (dusík a kyslík
kvantitativně v %)
- označí kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek ve
vzduchu
- vysvětlí princip hašení, uvede telefonní číslo hasičů
- popíše, jak poskytne první pomoc při popáleninách, uvede
telefonní číslo rychlé zdravotnické pomoci
- popíše, co je teplotní inverze a smog, a uvede příklady
zdrojů informací o čistotě ovzduší
- vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede jeho příčinu a
důsledky
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i
v domácnosti
- uvede příklady, jak lze v nejbližším okolí omezovat
znečišťování vody a vzduchu
- uvede význam vzduchu a vody pro chemickou výrobu
- doloží na příkladech (z praxe), že se látky skládají z
pohybujících se částic
- používá pojmy atom, molekula ve správných
souvislostech
- slovně popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu
z neutrálních atomů
- uvede příklady využití znalostí o částicovém složení látek
člověkem

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

VAZBY, PŘESAHY

Voda a vzduch

OVO: 2.5, 2.6, 5.2
U: 2.2, 2.3
FYZIKA:
OVO: 1.1, 1.4
U: 1.1, 1.2
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
OVO: 4, 14
U: 3.4, 4.5, 4.6
PŘÍRODOPIS:
OVO: 5.5, 7.4
U: 5.3, 7.2
ZEMĚPIS:
OVO: 5.3
U: 5.2

Částicové složení látek
- - molekuly, atomy, protony, neutrony,
atomové jádro, elektrony, elektronový obal,
valenční elektrony, ionty

OVO: 3.1, 3.2, 3.3
U: 3.1
FYZIKA:
OVO: 1.2
U: 1.2
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- používá značky a názvy nejznámějších chemických
prvků:
Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Cl, I, Si,
O, Li, Mn, Cu, Pb, Pt, S, Na, Ag, C, Ca,
H, Zn, Au, Fe,
Rb, Cs, Fr, Be, Sr, Ba, Ra, Ti, V, Cr, Mo,
, U, Co, Ni, Cd, Hg, B,
As, Sb, At, Ne, Ar,
Kr, Xe, Rn
- vysvětlí, co udává protonové číslo
- vyhledá v tabulkách názvy prvků ke známým (daným)
protonovým číslům a naopak., zapíše správně ke značce
prvku protonové číslo

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

OVO: 3.1, 3.2, 3.3
U: 3.1, 3.2

Chemická vazba, chemické sloučeniny

OVO: 3.1, 3.2, 3.3
U: 3.1, 3.2, 3.3

- používá pojmy chemické látky, chemický prvek,
chemická sloučenina a chemická vazba ve správných
souvislostech

- rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec
sloučeniny
- ze vzorce (a z modelu molekuly) chemické sloučeniny
odvodí kvalitativní i kvantitativní složení chemické látky
(počet prvků a jejich název, počet atomů jednotlivých
prvků v molekule)
- uvede příklady praktického využití kovů (Fe, Al, Zn, Cu,
Ag, Au)
- uvede základní složky slitin kovů (mosaz, bronz, dural) a
příklady využití těchto slitin
- uvede příklady praktického využití nekovů (H, O, N, Cl,
S, C)
- popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy a
jednoduchými pokusy ověří jejich vlastnosti
- rozliší periody a skupiny v periodické soustavě
chemických prvků, vyhledá prvky s podobnými
vlastnostmi

VAZBY, PŘESAHY

Protonové číslo, chemické prvky

Chemické prvky a periodická soustava
chemických prvků
- kovy a nekovy (vlastnosti, využití)
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OVO: 3.2, 3.3
U: 3.1, 3.2, 3.3

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

Žák:
- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH
- orientuje se na stupnici pH a změří pH roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

- bezpečně rozpouští hydroxidy, poskytne první pomoc při
zasažení těmito látkami
- zapíše z názvů vzorce hydroxidů a naopak ze vzorců
jejich názvy
- popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů

Hydroxidy
(sodný, draselný, vápenatý, amonný)

- bezpečně ředí roztoky kyselin, poskytne první pomoc při
zasažení těmito látkami
- zapíše z názvů vzorce kyslíkatých kyselin a naopak ze
vzorců jejich názvy
- zapíše z názvů vzorce vybraných bezkyslíkatých kyselin
(HCl, HF, HBr, HI, HCN, H2S) a naopak ze vzorců
jejich názvy
- popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin
- vysvětlí, jak vznikají kyselé deště a jak jim lze
předcházet

Kyseliny
(sírová, chlorovodíková, dusičná)
- bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny

- bezpečně provede neutralizaci zředěných roztoků
známých kyselin a hydroxidů, uvede názvy a vzorce
výchozích látek a produktů a zapíše je chemickými
rovnicemi
- uvede příklady uplatnění neutralizace v praxi
- rozliší, které látky patří mezi soli
- provede jednoduché přípravy solí
- uvede význam průmyslových hnojiv
- popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších
stavebních pojiv (vápenná malta, sádra, beton)
- vysvětlí pojem keramika, uvede příklady využití
keramiky

Neutralizace
Soli, průmyslová hnojiva, stavební pojiva
- průmyslová hnojiva
- vápenná malta, sádra, beton
- keramika
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VAZBY, PŘESAHY
OVO: 5.1, 5.3
U: 5.2
OVO: 5.1, 1.2
U: 5.2, 1.2, 1.3
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:
OVO:14, U: 3.4, 4.6
PŘÍRODOPIS:
OVO: 5.5 U: 5.3
OVO: 5.1, 5.2, 5.3, 1.2
U: 5.2, 1.2, 1.3, 1.4

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- vysvětlí pojmy: oxidace, redukce
- určí které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce.
- popíše výrobu surového železa a oceli
- vysvětlí pojem: koroze; uvede příklady činitelů
ovlivňujících rychlost koroze, uvede způsoby ochrany
ocelových výrobků před korozí
- experimentálně ověří vliv různých činitelů na průběh
koroze
- objasní, co je podstatou galvanického článku a uvede
příklady praktického využití
- objasní, co je podstatou elektrolýzy a uvede příklady
praktického využití

- rozliší, které ze známých reakcí jsou exotermické a které
endotermické
- uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv a
popíše jejich vlastnosti a použití
- posoudí vliv spalování různých paliv (včetně pohonných
látek pro automobily) na životní prostředí
- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
- používá bezpečně spotřebiče na topné plyny v domácnosti
- rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady
bezpečné manipulace s těmito látkami
- uvede, jak postupovat při vzniku požáru, zná telefonní
číslo pro přivolání hasičů, poskytne první pomoc při
popálení

- rozliší anorganické a organické sloučeniny
- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce,
vlastnosti a použití
- uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy a
zemního plynu

9. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

VAZBY, PŘESAHY
OVO: 4.1, 4.2, 4.3
U: 4.1, 4.2, 4.4, 7.1

Redoxní reakce
- oxidace a redukce
- výroba železa a oceli
- koroze
- galvanický článek
- elektrolýza

Energie a chemické reakce
- exotermické a endotermické reakce
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
- fosilní a průmyslově vyráběná paliva

OVO: 4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3
U: 4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 7.6
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:
OVO: 14
U:3.4, 4.6, 4.8
PŘÍRODOPIS:
OVO: 5.5, 7.4
U: 5.3, 7.2
ZEMĚPIS:
OVO: 5.3
U: 5.4

OVO: 6.1
U: 6.1
Uhlovodíky
- alkany, alkeny, alkiny, areny (methan,
ethan, propan, butan, ethylen, propylen,
acetylen, benzen, naftalen a jejich zdroje)
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

9. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

- rozliší pojmy: uhlovodíky, deriváty uhlovodíků
- na příkladech vzorců známých derivátů uhlovodíků rozliší
uhlovodíkový zbytek a funkční (charakteristickou)
skupinu
- rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, fenolu,
kyseliny mravenčí a octové, formaldehydu a acetonu
- uvede vlastnosti a příklady použití těchto látek
- uvede výchozí látky a produkty esterifikace a rozliší
esterifikaci mezi ostatními typy chemických reakcí

Deriváty uhlovodíků
- halogenové deriváty
- alkoholy a fenoly
- aldehydy a ketony
- karboxylové kyseliny
- estery, esterifikace, ethylester
kyseliny octové

- uvede výchozí látky, produkty a podmínky fotosyntézy
- rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy, uvede
příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí různé
potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé
výživy

Přírodní látky
- sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy
- fotosyntéza

- rozpozná plasty od dalších látek, uvede příklady názvů,
vlastností a použití
- posoudí vliv používání plastů na životní prostředí
- rozpozná názvy přírodních a syntetických vláken a uvede
jejich výhody i nevýhody při jejich používání

Plasty a syntetická vlákna
(polyethylen, polypropylen, polystyren,
polyvinylchlorid, polyamidová a
polyesterová vlákna)
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VAZBY, PŘESAHY
OVO: 6.3
U: 6.3

OVO: 6.4, 6.5, 6.6
U: 6.4
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
OVO: 4, 6, 7, 8
U: 3.1, 4.2, 5.2,
PŘÍRODOPIS:
OVO: 3.3, 5.4 U: 3.2, 5.3, 5.4
OVO: 7.3
U: 7.4

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- doloží na příkladech význam chemických výrob pro naše
hospodářství a pro člověka
- uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro
chemické výroby
- vysvětlí pojem: biotechnologie; uvede příklady
biotechnologií
- na konkrétních příkladech doloží, jak dochází ke
znečišťování životního prostředí a jak tomu předcházet
- vyjmenuje nejznámější chemické podniky v okolí, uvede
příklady jejich výroby a posoudí možná nebezpečí při
vzniku havárií
- na modelových příkladech uvede zásady chování za
mimořádných situací ohrožujících zdraví a život člověka
během přírodních a průmyslových havárií v blízkosti
bydliště (školy)
- uvede příklady chování při nadměrném znečištění ovzduší
- bezpečně zachází s běžnými mycími a čisticími
prostředky používanými v domácnosti
- rozpozná označení hořlavých a výbušných látek, uvede
zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami
a výbušninami
- uvede příklady otravných látek a způsoby ochrany proti
nim
- uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a
popíše příklady následků, kterým se vystavuje jejich
konzument

9. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
Chemie a společnost
- chemické výroby
- otravné látky
- pesticidy
- biotechnologie, enzymy
- léčiva
- drogy
- detergenty
- potraviny
- chemie a životní prostředí
- ochrana člověka za mimořádných situací

- průmyslová hnojiva
- keramika
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VAZBY, PŘESAHY
OVO: 1.3, 2.6, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3
U: 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6, 7.7
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
OVO: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14
U: 3.4, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2
PŘÍRODOPIS:
OVO: 5.4, 5.5, 7.4
U: 5.3, 5.4, 7.2

