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Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

Pozorování, pokus a bezpe�nost práce - 
 žák ur�í spole�né a rozdílné vlastnosti látek
- pracuje bezpe�n� s vybranými, dostupnými a b�žn� 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpe�nost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí
- objasní nejefktivn�jší v modelových p�íkladech havárie 
s únikem nebezpe�ných látek

Vlastnosti látek- hustota , rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na 
vlastnosti a stav látek
Zásady bezpe�né práce ve školní pracovn� i v b�žném život�
Mimo�ádné události- havárie chemických provoz�,úniky nebezpe�ných látek
Nebezpe�né látky a p�ípravky- varovné zna�ky a jejich význam

Environmentální výchova ( 
Ekosystémy;Základní 
podmínky života)
Osobnostní a sociální 
výchova ( Rozvoj 
schopností poznávání; 
Psychohygiena;Komunika
ce;�ešení problém� a 
rozhodovací dovednosti) )

P�. - 7. r. ekologie;
     - praktika ZBP

Sm�si
žák - rozlišuje sm�si a chemické látky
 -vypo�ítá složní roztok�, p�ipraví prakticky roztok 
daného složení
- vysv�tlí základní faktory ovliv�ující rozpoušt�ní 
pevných látek
- navrhne postupy a prakticky povede odd�lování složek 
sm�sí o známém složení; uvede p�íklady odd�lování 
složek v praxi
- rozliší r�zné druhy vody a uvede p�íklady jejich výskytu 
a použití
- uvede p�íklady zne�iš�ování vody a vzduchu v 
pracovním prost�edí a domácnosti, navrhne nejvhodn�jší 
preventivní opat�ení a zp�soby likvidace zne�išt�ní

Sm�si- r�znorodé,stejnorodé;hmotnstní zlomek a koncentrace roztok�; roztok 
koncentrovaný, z�ed�ný, nasycený a nenasycený; odd�lování složek sm�sí, usazování 
filtrace destilace,krystalizace, sublimace
Voda - destilovaná, pitná, odpadní;výroba pitné vody, �istota vody
Vzduch - složení, �istota ovzduší, ozonová vrstva

Environmentální výchova ( 
Lidské aktivity a problémy 
životního prost�edí; Vztah 
�lov�ka k prost�edí )

P�. - 7.r. - ekosystém, 
Fy - 7. r. - -mechanické 
vlastnosti plyn�, 
       - 8.r. - zm�ny 
skupenství

�ásticové složení látek a chemické prvky
Žák - používá  pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech
- rozlišuje chemické prvky a chemické slou�eniny a 
pojmy užívá ve správných souvislostech
- orientuje se v periodické soustav� chemických prvk�, 
rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti

�ásticové složení látek- molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový 
obal a jeho zm�ny v chemických reakcích, elektrony
Prvky- názvy, zna�ky ,vlastnosti a použití vybraných prvk�, skupiny a periody v 
periodické soustav� chemických prvk�; protonové �íslo
Chemické slou�eniny- chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických a 
anorganických slou�enin

Environmentální výchova 
(Základní podmínky života 
)

Fy - 6. r. - El.vlastnosti 
látek;  hustota
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Chemické reakce
žák-  rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede p�íklady prakticky d�ležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
- pe�te chemické rovnice a s užitím zákona zachování 
hmotnosti vypo�ítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu
- aplikuje poznatky o faktorech ovliv�ujících pr�b�h 
chemických reakcí v praxi a p�i p�edcházení jejich 
nebezpe�nému pr�b�hu

Chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, 
molární hmotnost
Klasifikace chemických reakcí - slu�ování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní 
Faktory ovliv�ující rychlost chemických reakcí - teplota , plošný obsah povrchu 
výchozích látek, katalýza
Chemie a elekt�ina - výroba elektrického proudu chemickou cestou

Environmentální výchova ( 
Ekosystémy;Základní 
podmínky života )

Anorganické slou�eniny
žák - porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxid�, kyselin hydroxid� a solí a posoudí 
vliv významných zástupc� t�chto látek na životní 
prost�edí
- vysv�tlí vznik kyselých deš��, uvede jejich vliv na 
životní prost�edí a uvede opat�ení, kterými jim lze 
p�edcházet
- orientuje se na stupnici pH, zm��í reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede p�íklady 
uplat�ování neutralizace v praxi

Oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxid�
Kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztok�; vlastnosti , vzorce názvy a použití 
vybraných prakticky významných kyselin a hydroxid�
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté- vlastnosti, oxida�ní �íslo názvosloví a použití vybraných 
prakticky významných halogenid�

Environmentální výchova 
(Ekosystémy)

Poznámky:

Laboratorní práce:

Fitrace
Nasycený roztok; krystalizace z roztoku
Práce s tabulkou prvk� a rozpoznávání vybraných kov� a nekov�
Model atom� n�kterých prvk�
Kyselost a zásaditost roztok� - m��ení podle stupnice pH
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Pr��ezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - cvi�ení smyslového vnímání ,pozornosti a soust�ed�ní; cvi�ení dovednosti zapamatování
�ešení problém�;
psychohygiena - dovednosti pro pozitivní nalad�ní mysli a dobrý vztah k sob� samému, efektivní komunikace , hledání pomoci p�i potížích 
sociální rozvoj - komunikace - �e� t�la �e� zvuk� a slov, �e� p�edm�t� a prost�edí vytvá�eného �lov�kem, �e� lidských skutk�,komunikace v r�zných situacích
morální rozvoj - �ešení problém� a rozhodovací dovednosti - z hlediska r�zných typ� problém�
 Environmentální výchova -Ekosystémy - zm�ny krajiny vlivem �lov�ka; vodní zdroje,význam pro krajinnou ekologii, význam pro biosféru; cyklus oxidu uhli�itého; kulturní krajina
                                         pochopení hlubokého ovlivn�ní p�írody v pr�b�hu vzniku civilizace až po dnešek
                                        - Základní podmínky života - voda - ovzduší - p�da; ochrana biologických druh�; ekosystémy - biodiverzita( funkce ekosystém�, význam biodiverzity,
                                          ohrožování a pchrana ve sv�t� a u nás; energie a život, vliv energetických zdroj� na spole�enský rozvoj, využívání  energie, možnosti a zp�soby
                                          šet�ení; p�írodní zdroje - zdroje surovinové a energetické jejich vy�erpatelnost, vlivy na prost�edí, principy hospoda�ení s p�írodními zdroji, význam
                                          a zp�soby získávání a využívání p�írodních zdroj� v okolí
                                        - Lidské aktivity a problémy životního prost�edí - pr�mysl a životní prost�edí, zpracovávané materiály a jejich p�sobení; odpady a hospoda�ení s odpady,
                                          druhotné suroviny
                                        -Vztah �lov�ka k prost�edí - naše obec - p�írodní zdroje, jejich p�vod, zp�soby využívání a �ešení odpadového hospodá�ství, zajiš�ování ochrany život-
                                          ního prost�edí v obci; náš životní styl - spot�eba v�cí, energie, odpady, aktuální ekologický problém


