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  8. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

1. POZOROVÁNÍ, Žák určí společné a rozdílné vlastnosti Vlastnosti látek 

POKUS, látek (CH-9-1-01)  - hustota,rozpustnost,tepelná a el.vodivost, Fyzika převodní jednotky 7.

BEZPEČNOST Žák pracuje bezpečně s vybranými Zásady bezpečné práce

PRÁCE dostupnými a běžně používanými látkami  - ve školní laboratoři i v běžném životě

a hodnotí jejich rizikovost; posoudí Nebezpečné látky a  přípravky SKN smysly I. stupeň

nebezpečnost vybraných dostupných  - varovné značky a jejich význam VKZ návykové látky 6.

látek, se kterými zatím pracovat nesmí

(CH-9-1-02)

Žák seznámí se a používá lab.nádobí a 

pomůckami

2. SMĚSI Žák rozlišuje směsi a chemické látky Směsi Matematika des.čísla

(CH-9-2-01)  - různorodé, stejnorodé roztoky procenta

Žák vypočítává složení roztoků, připraví  - hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku

prakticky roztok daného složení  - koncentrovanější, zředěnější roztok

(CH-9-2-02)  - nasycený, nenasycený roztok Přírodopis chlorofyl 6.

Žák vysvětlí zákl. faktory ovlivňující  - oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace,  

rozpouštění pevných látek (CH-9-2-03) krystalizace, sublimace)

Žák navrhne postupy a prakticky provede

oddělování složek směsí o známé složení, 

uvede příklady oddělování složek v praxi

(CH-9-2-04)

Vzdělávací  obor  chemie - obsah

Navázání na dosažené kompetence 
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Žák rozliší druhy vody,uvede příklady Voda Zeměpis hydrosféra 6.

výskytu a použití (CH-9-2-05)  - destilovaná, pitná, odpadní SKN význam vody v přírodě I. stupeň

Žák uvede příklady znečišťování vody a  - výroba pitné vody

vzuchu v pracovním prostředí a domác-  - čistota vody I. stupeň

nosti, navrhne nejvhodnější preventivní Vzduch Přírodopis obratlovci - dýchání 7.

opatření a způsoby likvidace znečištění  - složení, čistota ovzduší Zeměpis atmosféra 6.

(CH-9-2-06)  - ozonová vrstva

Žák zjistí zdroje pitné vody pro Děčín a 

čištění vody v okolí

3. ČÁSTICOVÉ Žák používá pojem atom, molekula ve Částicové složení látek Fyzika stavba atomu 7.

SLOŽENÍ LÁTEK správných souvislostech (CH-9-3-01)  - molekuly,atomy, atomové jádro, protony, neutrony, Přírodopis složení atmosféry 6.

A CHEMICKÉ Žák rozlišuje chemické prvky a chemické elektronový obal a jeho změny v chem. reakcích, elektrony

PRVKY sloučeniny, pojmy užívá ve správných Prvky

souvislostech (CH-9-3-02)  - názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, 

Žák orientuje se  PSP, rozpozná vybrané skupin a periody v PSP Přírodopis dusík - bobovité rostliny 7.

kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné  - protonové číslo Zeměpis uhlík - diamant 7.

vlastnosti (CH-9-3-03) bauxit, železná ruda

nerostné bohatsví 7.

4. CHEMICKÉ Žák rozliší výchozí látky a produkty Chemické reakce

REAKCE chemických  reakcí, uvede příklady  - zákon zachování hmotnosti Matematika úměrnost, procenta 7.,8.

prakticky důl. chemických  reakcí,provede   -chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost

klasifikaci a zhodnotí jejich využívání Klasifikace chemických reakcí

(CH-9-4-01)  - slučování, neutralizace, redox. reakce

Žák přečte chemické rovnice a s užitím  - reakce exo  a endotermní

zákona zachování hmotnosti vypočítá Praktická činnost - zkoumat rychlost chem.reakce

hmotnost výchozí látky nebo produktu  - ověřování zák. zachov. hmotnosti v praxi

(CH-9-4-02)

Žák aplikuje poznatky o faktorech ovliv- Faktory ovlivňující  rychlost chem.reakcí

ňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu - teplota, plošný obsah, katalyzátor

a při předcházení jejich nebezpečnému 

průběhu (CH-9-4-03)
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5. ANORGANICKÉ Žák porovnává vlastnosti a použití vybran.  Chemické sloučeniny

SLOUČENINY oxidů,kyselin,hydroxidů a solí a posoudí  - chemická vazba, jednoduché názvosloví

význam zástupců těchto látek na životní Oxidy Zeměpis nerostné bohatsví 7.

prostředí (CH-9-5-01)  - názvosloví, vlastnosti a použití významných oxidů

Žák vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede Soli nekyslíkaté

jejich vliv na životní prostředí a uvede  - vlastnosti, použití 

opatření, kterými jim lze předcházet  - oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti významných 

(CH-9-5-02) halogenidů

Žák vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede Kyseliny a hydroxidy

jejich vliv na životní prostředí a uvede  - kyselost a zásaditost roztoků

opatření, kterými jim lze předcházet  - vlastnosti, vzorce, názvy a použití

(CH-9-5-02)

Žák se orientuje na stupnici pH, změří 

reakci roztoku univerzálním indikátorov.

papírkem a uvede příklady  neutralizace

v praxi (CH-9-5-03)

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Křivánková
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1. ANORGANICKÉ Žák porovnává vlastnosti a použití vybra- Soli kyslíkaté Zeměpis soli - minerály, horniny 6.

SLOUČENINY ných solí a posoudí význam zástupců  - vlastnosti, použití krasové jevy

těchto látek na životní prostředí  - oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti významných solí

(CH-9-5-01)

2. ORGANICKÉ Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, Uhlovodíky

SLOUČENINY uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití alkany, alkeny, alkyny, areny

(CH-9-6-01) Praktická činnost - modely molekul uhlovodíků

Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a Paliva Zeměpis nerostné suroviny 7.

vyráběných paliv jako zdrojů energie a ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva

uvede příklady produktů průmyslového

zpracování ropy (CH-9-6-02) Praktická činnost - důkaz uhlíku  v org. látkách

Žák rozliší deriváty uhlovodíků, uvede Deriváty uhlovodíku - alkohol Výchova ke drogy 8.

jejich zdoje, vlastnosti a použití                                      - karboxylové kyseliny zdraví

(CH-9-6-03) Praktická činnost - alkoholové kvašení

Žák se orientuje ve výchozích látkách a Fotosyntéza Přírodopis lidské tělo 9.

produktech fotosyntézy a koncových denní a temnostní fáze

produktů biochemického zpracování, 

především bílkovin, tuků, sacharidů Přírodní látky trávicí soustava

(CH-9-6-04) tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny fotosyntéza 6.

Žák určí podmínky postačující pro aktivní

fotosyntézu (CH-9-6-05)

Vzdělávací  obor  chemie - obsah

Navázání na dosažené kompetence 
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Žák uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, Praktické činnosti - rozpustnost tuků

sacharidů a vitaminů (CH-9-6-06)                              - vlastnosti roztoku mýdla 

                             - důkaz škrobu

                             - vlastnosti bílkovin

3. CHEMIE A Žák zhodnotí využívání surovin z hlediska Chemický průmysl v ČR - výrobky,vliv na životní prostření, Zeměpis průmysl ČR

SPOLEČNOST trvale udržitelného rozvoje na Zemi recyklace, koroze SKN třídění odpadů 1.st.

(CH-9-7-01) Průmyslová hnojiva Přírodopis životní prostředí 6.-9.

Tepelně zpracované materiály - cement, vápno, sádra, keramika

Plasty, syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace

Detergenty, pesticidy, insekticidy

Žák aplikuje znalosti o principech hašení Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti Přírodopis člověk 9.

(CH-9-7-02)

Žák objasní nejefektivnější jednání v mode- Mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky

lových příkladech havárie s únikem nebez- nebezpečných látek

pečných látek (CH-9-1-03)

Žák se orientuje v přípravě a využívání Léčiva a návykové látky Výchova ke 6.,8.

různých látek  v praxi a jejich vlivech na zdraví

životní prostředí a zdraví člověka

(CH-9-7-03)

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Křivánková


