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5.6                                                                          VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

5.6.2. 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 
CHEMIE 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: 

   Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti, které zde žák získá, by mu měly umožnit 

porozumět přírodním faktorům, současným technologiím a orientovat se tak lépe v běžném životě.  

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU CHEMIE 

   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie má komplexní charakter. Jeho úkolem je poskytnout žákům mnoho příležitostí k pochopení 

základních znalostí o chemických látkách, přeměnách a reakcí, a uvědomění si jejich důležitosti pro uplatnění v budoucnosti. 

   Tato poznání vedou k rozvíjení schopnosti objektivně pozorovat a experimentovat, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Žák získá 

informace o bezpečném a účelném zacházení s chemickými látkami a je veden k ochraně životního prostředí. 

   Výuka chemie přispívá k rozvoji učit se hledat příčiny a souvislosti, řešit problémy související s praktickým životem, uvažovat o co 

nejefektivnějším využití přírodních, zejména obnovitelných zdrojů energie v praxi a utvářet si dovednosti vhodného chování v situacích 

nebezpečných pro zdraví, majetek, životní prostředí. 

   Vzdělávání v oblasti chemie většinou probíhá v kmenových učebnách, vyučuje se v 8. a 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé 

ročníky dle učebního plánu. Některé hodiny probíhají v PC učebně (žáci využívají výukové programy a také čerpají informace na internetu), 

v multimediální učebně nebo v učebnách s interaktivní tabulí. Součástí výuky jsou také exkurze k některým tématům.    

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: 

 KOMPETENCE K UČENÍ 
- vedeme žáky k efektivnímu a samostatnému učení 

- podporujeme v žácích rozvoj ochoty a hledání smyslu v učení 

- rozvíjíme správnou volbu v hledání vhodných metod ve výuce 

- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, které využije i v jiných předmětech 

- podporujeme žáky v samostatnosti, k touze experimentovat. Dané experimenty pak zpracovat a uvědomit si jejich význam a uplatnění 

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  
- vedeme žáky ke správnému pohledu na problém ve škole i v běžném životě 
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- učíme žáky hledat příčiny jejich problému a podporujeme snahu vytvořit řešení 

- učíme žáky s daným řešením problému pracovat, dále ho rozvíjet, hledat v něm ponaučení 

- vedeme žáky ke kritickému postoji svých úspěchů a k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
- vedeme žáky k samostatné činnosti, k vyjadřování svého názoru a prezentování své práce ve školních projektech 

- učíme žáky respektovat názor a pohled na věc druhých 

- podporujeme využívání různých informací 

- využíváme různé typy materiálů k učení, nejen přijímání holých faktů 

 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
- klademe důraz na týmovou práci a práci ve skupinách 

- zaměřujeme se na rozvoj mezilidských vztahů 

- nepreferujeme školní hierarchii 

- rozvíjíme respektování názorů jiných a učíme žáky čerpat z tohoto ponaučení 

- podporujeme v žácích pocit sebedůvěry a sebeúcty 

 KOMPETENCE OBČANSKÉ 
- učíme žáky respektovat druhé 

- podporujeme v nich schopnost empatie 

- pěstujeme v žácích pocit zodpovědnosti 

- učíme žáky chápat školní povinnosti a práva 

- učíme žáky správně a zodpovědně se chovat v krizových situacích 

- vedeme žáky k poskytování první pomoci v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, učíme je pomáhat druhým 

- klademe důraz na řešení enviromentálních a ekologických problémů 

- podporujeme  v žácích touhu ochraňovat životní prostředí 

 KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- učíme žáky bezpečně a účinně používat materiály ve výuce 

- podporujeme v žácích komplexní pohled na pracovní činnost ve škole i mimo ní 

- zaměřujeme se u žáka na rozvoj jeho plánů do budoucnosti a pomáháme mu při přípravě na budoucí povolání 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 

běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; 

posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se 

kterými zatím pracovat nesmí 

 

SMĚSI 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 

roztok daného složení 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 

oddělování složek směsí o známém složení; uvede 

příklady oddělování složek v praxi 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 

jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 

vody a vzduchu 

 
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 

sloučenina ve správných souvislostech 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 

chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 

usuzuje na jejich možné vlastnosti 

 

- vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická  

   vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek 
- zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i  

  v běžném životě 
- nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty,  

  piktogramy a jejich význam 
 

 

- směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek  

  a koncentrace roztoku; koncentrovanější, zředěnější,  

  nasycený a nenasycený roztok;  oddělování složek směsí  

  (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) 
 

- voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;  

  čistota vody 
- vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 
 

 

 
- částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro,  

  protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v  

  chemických reakcích, elektrony 
- prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a  

  použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické  

  soustavě chemických prvků; protonové číslo 

O 9  

O 8  

O 4   

O 7 

DG-4-1-03 

 

 

O10  

D12   

 

 

 

 

E25  

E24  

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Chemie 8. Ing. Alice Weissová  
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

CHEMICKÉ REAKCE 
CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 

produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 

důležitých chemických reakcí 

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 

průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 

nebezpečnému průběhu 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY  

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 

posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí  

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 

příklady uplatňování neutralizace v praxi 

 

 
 

- chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví  

  jednoduchých anorganických a organických sloučenin 
 

 

 

 

 

- chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické  

  rovnice, látkové množství, molární hmotnost 
 

- faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota,  

  plošný obsah povrchu výchozích látek, 

 

 

 

E 27 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák 

CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami 

CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 

CH-9-2-04p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití, uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky 

CH-9-3-02p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní 

prostředí 

CH-9-5-02p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

- poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 

paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování ropy 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a použití 

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů 

 
CHEMIE A SPOLEČNOST 
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 

na řešení modelových situací z praxe 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 

látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví 

člověka 

 

 

 

 

- uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,  

  uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 
  a aromatických uhlovodíků 
- paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná    

  paliva 
- deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných  

  alkoholů a karboxylových kyselin 
- přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí  

  bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

 

 

 

 

- chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti se  

  životním prostředím, recyklace surovin,  koroze 
- průmyslová hnojiva 
- tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra,   

  keramika 
- plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace 
- detergenty, pesticidy a insekticidy 
- hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti 
- léčiva a návykové látky 

E 25 

 

DG-4-2-02 

DG-4-3-02 

 

DG-4-3-01 

DG-4-3-04 

 

 

 

 

 

E 27  

DG-4-3-01 

DG-4-3-03 

G 16  

DG-4-1-09 

 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Chemie 9. Ing. Alice Weissová  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák 
 

CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie 

CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy 

CH-9-6-04p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě  

CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka 

 

 

 

 

Okomentoval(a): [JZ1]:  


