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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: SEMINÁŘ Z CHEMIE 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah:  
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z chemie je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie pro 2. stupeň 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět je nabízen v 8. a 9. ročníku jako povinně volitelný. 

 

Časová dotace:  
8. ročník – 1 hodina  

9. ročník – 1 hodina 

 

Organizace výuky: 
Předmět si mohou zvolit žáci 8. - 9. ročníku. Výuka je realizována formou dvouhodinového bloku (2 x 45 minut) jedenkrát za 14 dní. 

Výuka probíhá v odborné učebně a v laboratoři. 
 

Cíle výuky: 

Vyučovací předmět vede žáka k uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjí 

dovednosti 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 rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů 

a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. 

 

Řád odborných učeben, kde výuka probíhá, a dodržování pravidel bezpečnosti je pro každého žáka závazné. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro volitelný předmět Přírodovědný seminář): 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 

 

- vytváříme podmínky a příležitosti pro plánování, organizování a vyhodnocování žákovských 

činností 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají informace, zpracovávají je a interpretují 

- podporujeme používání cizího jazyka 

- umožňujeme pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

- vedeme žáky ke správnému zaznamenávání a zdokumentování experimentu 

- uplatňujeme individuální přístup 

- vytváříme situace, při nichž má žák radost z učení a je motivován 

- učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a laboratoře a pravidel 

pro zacházení s chemickými látkami 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky řešit problémy 

- učíme žáky přecházet od smyslového poznání k poznávání založením na pojmech, prvcích, 

teoriích a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

- učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života, základům logického 

vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů 

- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, různé přijatelné způsoby řešení 

problémů 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- učíme, jak některým problémům předcházet 

- průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problém prakticky zvládají 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

- učíme žáky stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a 

experimentů 

- vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a školy na veřejnosti 

- vedeme žáky k otevřenému vyjadřování svého názoru podpořeného logickými argumenty 

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi   
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

- rozvíjíme schopnost zastávat v týmu různé role, objektivně hodnotit svou práci a přínos v týmu 

i hodnotit ostatní členy 

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- upevňujeme vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat společné i osobní cíle 

- netolerujeme projevy rasismu a xenofobie 

- průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě 

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- vedeme žáky k poznání možností rozvoje a zneužití chemie, k odpovědnosti za své zdraví a 

zachování životního prostředí a k jejich aktivní ochraně 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

- učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích a prevenci při 

nemocech a úrazech 

- učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

- učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data 

zpracovávat a vyhodnocovat 

- seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadujeme jejich 

dodržování 

- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, žáky vedeme k adaptaci na změny 

pracovních podmínek 

- různými formami (exkurze, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi v oblasti chemické 

výroby 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

 

- vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro 

moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem 

studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod. 

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

OUTLOK či MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat 

a zefektivňovat si práci (např. automatické podpisy, filtry zpráv apod.) 
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- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování pomocí aplikací 

Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS či TO DO, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a 

využití v mobilních zařízeních 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě (např. v MS WORD) 

a skrz elektronické komunikační platformy (např. referáty, zápisy o četbě, slohová cvičením), 

čímž je vedeme k efektivnímu, ekonomickému i ekologickému myšlení, dbáme nejenom na 

obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit 

a zkvalitnit své výstupy (kontrola pravopisu, formátování, rozložení, styly apod.) 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje 

audiovizuální povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou 

zároveň 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich pravidelnému zálohování a zároveň 

jasné strukturaci v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE či vytváření obsahů, seznamů či 

databází svých složek a materiálů pomocí MS EXCEL 

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a zároveň vedeme žáky k tvorbě 

vlastních děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu (např. křížovka, kvíz, 

soutěž apod.) 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

 

Průřezová témata  
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání – chemický pokus a pozorování je základní metodou k získávání dovedností a základních 

poznatků na principu aplikace a tvořivého myšlení 

1.2. Sebeorganizace – využití nabízených možností v systému hodnocení, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 

1.3. Komunikace – chemické zápisy představující prostředek k vysvětlení chemických jevů 

1.4. Kooperace – práce dvojic a skupin při laboratorní práci je modelem týmové práce ve vědeckém výzkumu 

1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – při chemických pokusech ověřovat vytvořené hypotézy, zdůvodňovat 

vyvozené závěry a uvádět je do širších souvislostí s praktickým využitím 

 

2. Výchova demokratického občana 
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2.1 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - seznámení s platnými zákony – zákony o výrobě, prodeji a 

užívání alkoholických nápojů, zákony a předpisy o odpadech, recyklace plastů 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1 Evropa a svět nás zajímá - chemickou výrobu je třeba chápat v širších souvislostech evropských i celosvětových (těžba surovin, 

dovoz, vývoz, přeprava, obecně platné principy, vynálezy) - 8. ročník - výroba kyselin (sírová, dusičná, chlorovodíková), 

amoniaku, páleného vápna, hydroxidu sodného, skla, 9. ročník - výroba železa, oceli, stavebních pojiv, keramiky, porcelánu, 

acetylénu, lihu, octa, cukru, plastů, zpracování ropy, uhlí, zemního plynu, jaderného paliva  

3.2 Jsme Evropané -  sjednocené normy v rámci Evropy a světa umožňují spolupráci ve výrobě a výzkumu, v dějinách Evropy 

zaujímají významné místo i čeští vědci 

3.3 Objevujeme Evropu a svět -  tradiční české výrobky, kterým se dostalo evropského a světového uznání, jsou určitou formou 

reprezentace státu - 8. ročník - výroba skla, 9. ročník - výroba porcelánu, piva 

 

4. Multikulturní výchova 

4.1. Lidské vztahy -  nebezpečí zneužití přírodního bohatství zemí třetího světa 

 

5. Enviromentální výchova 

5.1. Ekosystémy – chemický výzkum, těžbu surovin a chemickou výrobu je třeba chápat jako součást složitého systému, jehož 

funkčnost může být narušena neodborným a nezodpovědným přístupem. Předmět chemie poskytuje žákům co nejvíce 

příležitostí k pochopení toho, že bez základních znalostí o chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde v žádné oblasti 

své činnosti vzhledem k nezbytnosti ochrany životního prostředí a vlastního zdraví 

5.2. Základní podmínky života – základními podmínkami života jsou čisté ovzduší a voda, nezničená příroda - 8. ročník- voda 

(zdroje pitné vody, úprava pitné vody), vzduch (zdroje nečistot), 9. ročník - sluneční záření jako základ života na Zemi 

(fotosyntéza), základní složky potravy (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny) 

5.3. Lidská aktivita a problémy životního prostředí - chemické poznatky musí sloužit člověku a jejich využívání musí respektovat 

zásady ochrany životního prostředí – 8. ročník- oxidy (kyselé deště, skleníkový efekt, jedovaté zplodiny automobilových 

motorů -katalyzátory), voda (čistírna odpadních vod), vzduch (odsiřovací zařízení), 9. ročník - ropa (havárie spojené s těžbou 

a přepravou), halogenderiváty uhlovodíků (freony – likvidace ozonové vrstvy), plasty (problémy spojené s likvidací, nutnost 

recyklace, třídění odpadů), chemické látky používané v běžném životě (saponáty, čistící prostředky, rozpouštědla, barvy, laky, 

desinfekční prostředky – je třeba se řídit symboly a doporučeními výrobce) 
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5.4. Vztah člověka a prostředí -  odpad vzniklý při výrobní činnosti je nutné likvidovat ekologicky, případně použít jako 

meziprodukt při jiné výrobě 8. ročník – čistírna odpadních vod (biologické kaly, bioplyn, odsiřovací zařízení, 9. ročník – 

zkujňování železa (železný šrot, pece, konvertory), výroba cukru, výroba lihu 

 

6. Mediální výchova 

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – vzdělání (i v oboru chemie) je prostředkem k objektivnímu zhodnocení 

mediálních informací - 8. ročník - přístup k informacím z médií k problematice čistoty vody a vzduchu, informace a názory v 

médiích k problematice solení vozovek, formulace vlastních názorů, 9. ročník - informace o nových poznatcích a výzkumu 

dědičnosti, informace o haváriích tankerů, výsledky průzkumu v užívání alkoholických nápojů nezletilými 

6.2. Tvorba mediálního sdělení – vytvoření textu (např. referát) na určité téma s využitím internetu, novin, časopisů, odborné 

literatury 

6.3. Práce v realizačním týmu – na určitém projektu se může podílet několik žáků 
 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Seminář z chemie 

 

Tematické okruhy: Pozorování, pokus a bezpečnost práce, Směsi, Částicové složení látek a chemické prvky, Chemické 

reakce, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny, Chemie a společnost 

 
Výstupy z RVP: 

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 

CH-9-2-01 Rozlišuje směsi a chemické látky. 

CH-9-2-02 Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení. 

CH-9-2-04 Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi. 

CH-9-2-05 Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování vody a vzduchu. 

CH-9-3-01 Používá pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina ve správných souvislostech. 

CH-9-3-03 Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti. 

CH-9-4-01 Rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí 

a zhodnotí jejich využívání. 
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CH-9-4-03 Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu. 

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-9-5-03 Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi. 

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-9-6-06 Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů. 

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. 

 
 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- sestaví dle vlastní úvahy 5 hlavních zásad bezpečné 

práce v chemické laboratoři 

- prokáže znalost obsahu řádu učebny chemie a řádu 

školní chemické laboratoře 

- uvede příklady nebezpečných chemických látek ve 

školní chemické laboratoři a zásady bezpečné práce 

s nimi 

- uvede příklady nebezpečných chemických látek v 

domácnosti a zásady bezpečné práce s nimi 

- předvede poskytnutí první pomoci při úrazu 

v laboratoři 

- rozezná výstražné značky na obalech chemických 

látek 

- rozliší, správně použije základní laboratorní přístroje a 

pomůcky  

 

Bezpečnost při experimentální 

činnosti - zásady bezpečné práce 

v laboratoři, symboly (výstražné 

značky) používané k označování 

chemických látek, poskytování první 

pomoci  

 

 

 

 

Laboratorní technika - vybavení 

chemické laboratoře 

 

 

září Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3 
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- vypracuje laboratorní protokol 

- vypracuje laboratorní protokol s využitím PC 

Laboratorní dokumentace - záznam 

a zdokumentování experimentu 

(laboratorní protokol) 

Žák 

- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností  

- navrhne a provede jednoduché chemické pokusy, 

kterými rozliší neznámé látky na základě jejich 

rozdílných vlastností 

-  popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných 

zkoumaných látek 

- navrhne a provede s vybranými látkami experiment, 

při kterém dojde ke změně jejich skupenství 

- navrhne a připraví ukázky různých druhů 

různorodých směsí  

- navrhne a připraví ukázku nasyceného a 

nenasyceného roztoku, změří a porovná hodnoty jejich 

hustoty 

- uvede příklady oddělování složek směsí v běžném 

životě  

- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede 

filtraci 

- sestaví a popíše jednoduchou destilační aparaturu, 

vysvětlí princip a uvede příklady využívání destilace 

- provede jednoduché chemické pokusy využívající 

metody: usazování a krystalizace  

- provede jednoduchou chromatografii 

 

Vlastnosti látek - fyzikální a 

chemické vlastnosti látek, skupenství 

látek a jejich změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směsi - různorodé a stejnorodé směsi 

(roztoky), složky směsi, složení 

roztoků, hmotnostní zlomek, křížové 

pravidlo pro ředění roztoků 

 

Oddělování složek směsí - 

usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, chromatografie  

 

říjen - listopad Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3 

 

Žák 

- navrhne a provede chemický pokus, kterým zjistí 

základní vlastnosti vody 

-  změří teplotu, tlak a relativní vlhkost vzduchu venku 

a uvnitř místnosti 

- navrhne a provede jednoduchý chemický pokus, 

kterým dokáže přítomnost kyslíku ve vzduchu 

- navrhne a provede laboratorní postup úpravy 

znečištěné vody v "pitnou" 

 

Voda a vzduch 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec - 

leden 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 

Mediální výchova 
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- sestrojí modely molekul vybraných prvků a sloučenin 

- provede přípravu a důkaz vodíku a kyslíku, provede 

důkaz jodu 

- provede důkaz přítomnosti vápníku, mědi a sodíku  

- jednoduchými pokusy ověří rozdílné vlastnosti kovů a 

nekovů 

Částicové složení látek - molekuly, 

atomy, chemická vazba, prvky, 

sloučeniny 

 

Chemické prvky 

 

6.1, 6.2, 6.3 

 

Žák: 

- vytvoří sloučením chemických prvků jednoduchou 

chemickou sloučeninu a zapíše chemickou rovnicí 

- provede jednoduché chemické reakce a zapíše 

chemickými rovnicemi 

- provede důkaz oxidu uhličitého 

- zjistí a popíše vlastnosti chloridu sodného 

- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH 

- připraví indikátor (lakmus) z červeného zelí a zjistí, 

jak se jeho zbarvení mění v kyselém a zásaditém 

prostředí 

- bezpečně ředí roztoky kyselin, poskytne první pomoc 

při zasažení těmito látkami 

- bezpečně pipetuje roztoky kyselin pipetou  

- bezpečně rozpouští hydroxidy, poskytne první pomoc 

při zasažení těmito látkami 

- provede neutralizaci zředěných roztoků známých 

kyselin a hydroxidů, uvede názvy a vzorce výchozích 

látek a produktů a zapíše je chemickými rovnicemi 

- sestrojí modely molekul uhlovodíků 

- ověří jednoduchými chemickými pokusy chemické 

vlastnosti ethanolu, acetonu a kyseliny octové 

- ověří různou rozpustnost různých látek v organických 

rozpouštědlech a ve vodě 

 

 

Chemické sloučeniny 

Chemické reakce - výchozí látky a 

produkty, chemický děj 

 

Oxidy (oxid uhličitý) 

 

Halogenidy 

Chloridy 

 

Kyselost a zásaditost roztoků 

 

Kyseliny 

 

Hydroxidy 

 

Neutralizace, soli 

 

 

 

Uhlovodíky 

 

Deriváty uhlovodíků 

 

únor - duben Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

Výchova 

demokratického 

občana  

2.1 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech  

3.1, 3.2, 3.3 

 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3 

Žák: 

- provede jednoduchými chemickými pokusy důkaz 

glukózy, škrobu, bílkovin a tuků 

- jednoduchými pokusy zjistí některé vlastnosti bílkovin 

 

Přírodní látky - sacharidy, tuky, 

bílkoviny, vitaminy 

 

květen - 

červen 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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- pokusem ověří rozpustnost tuků ve vodě a 

v organických rozpouštědlech těchto barviv. 

- sestaví výstavku vzorků plastů a syntetických vláken 

- týmově spolupracuje na vytvoření plakátu na zadané 

téma z oblasti chemie a společnost 

 

 

Plasty a syntetická vlákna 

 

Chemie a společnost 

 

Výchova 

demokratického 

občana  

2.1 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech  

3.1, 3.2, 3.3 

 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3 

 


