CHEMIE
Charakteristika vyu ovacího p edm tu
1. Vzd lávací oblast p edm tu
zkoumá zm ny a p em ny látek, složení a strukturu
zabývá se souhrnem poznatk o chemických vlastnostech látek a vztah mezi
nimi
zkoumá p em ny reaktant vlastnosti produkt chemických d j
rozvíjí dovednosti a návyky jako p edpoklad pro další studium chemie
seznamuje s principy d ležitých chemických výrob a jejich podíl v rozvoji
hospodá ství
seznamuje se zp soby získávání pot ebných látek pro chemický pr mysl
v oblasti zem d lství, dopravy, zdravotnictví a dalších oblastech
zkoumá a seznamuje se zp soby zjiš ování škodlivin ve vzduchu, p d , vod ,
potravinách a jejich odstra ování
zabývá se ochranou životního prost edí
uplat uje chemii v praxi
uplat uje chemii v obran státu

2.

asová dotace
8. – 9. ro ník 2 vyu ovací hodiny týdn

3. Místo realizace
t ída
multimediální u ebna
p írodní u ebna (p ed školou)

4. Pr

ezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
rozvoj schopností poznávání; psychohygiena; komunikace; ešení problém a rozhodovací
dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA
ob anská spole nost a škola; principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH

SOUVISLOSTECH

Evropa a sv t nás zajímá; objevujeme Evropu a sv t
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prost edí; vztah
lov ka k prost edí
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
kritické tení a vnímání mediálních sd lení; interpretace vztahu mediálních sd lení a reality

5. Výchovné a
kompetencí

vzd lávací

strategie

pro

rozvoj

klí ových

mezip edm tové vztahy
návaznost na znalosti a poznatky z p írodních v d
návaznost na znalosti a poznatky z p edešlého ro níku
poznatky a znalosti v rámci obrany státu

6. Formy a metody práce
vlastní pozorování a pokus
slovní objas ování, souvislý výklad
výklad s rozhovorem
práce s knihou
odborné referáty
práce s názornými pom ckami
pozorování, pokus, laboratorní práce, exkurze, výlety

7. Klí ové kompetence
Kompetence k u ení
Žáci

si pr b žn osvojují a utvá ejí poznatky v oboru chemie
umí vyhledat, t ídit a propojovat informace, používat je v praktickém život
kriticky posuzují svou innost a vyvozují záv ry
samostatn pozorují a experimentují, umí výsledky zhodnotit
používají obecn známé termíny a symboly
propojují poznatky z r zných oblastí a vytvá ejí si úplný pohled na sv t

Kompetence k ešení problému
Žáci

hledají nutné informace vhodné k ešení problém
se u í ešit problémy spoluprací
samostatn eší úkoly
ov ují si správnost ešení úkol
snaží se p edcházet problém m

Kompetence komunikativní
Žáci

dodržují etiku komunikace
vyjad ují se kultivovan
dob e formulují a vyjad ují své myšlenky a názory
využívají komunika ní a informa ní prost edky ke komunikaci se sv tem
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Kompetence sociální a personální
Žáci

pracují ú inn ve skupinách
podílejí se s pedagogy na utvá ení pravidel práce
u í se ovládat svoje jednání a chování
ovládají a ídí své jednání, aby dosáhli pocitu sebehodnocení a sebeúcty

Kompetence ob anské
Žáci

rozhodují se zodpov dn podle situace
formují si volní a charakterové rysy
chápou a respektují principy zákon a spole enských norem
jsou si v domi svých práv a povinností

Kompetence pracovní
Žáci

používají bezpe n materiály a nástroje
respektují a dodržují ur itá pravidla
p istupují k pracovním výsledk m z hlediska kvality a funk nosti a také
z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prost edí
využívají znalosti a zkušenosti získané z r zných obor pro sv j rozvoj
využívají znalosti a zkušenosti ve svém budoucím profesním zam ení

8. Postupy p i realizaci klí ových kompetencí
vyhledávání a t íd ní informací
užívání správné terminologie
respektování názor a zkušeností žák
zam ení na správné zp soby ešení problém
vytvá ení prostoru pro osobní aktivitu a iniciativu
utvá ení pozitivního vztahu k p írod
komplexní pohled na vztah mezi lov kem a p írodou
ov ování hypotéz o podstat p írodních jev
využívání vztah mezi jevy a obory pro praktický život
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