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Téma Ročník 

Chemické reakcie 

 

7. ročník 

ICED 2 

Zaradenie  

TVVP chémia 7. Ročník:  
Chemické reakcie. Reaktanty a produkty 
v chemických reakciách. 

 

Ciele Čo chceme žiaka naučiť 

 
 uviesť príklady chemických reakcií z bežného života 
 rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách  prevedených pri 

experimentálnej činnosti v laboratóriu 
 pracovať so vzdelávacím obsahom Planéty vedomostí 
 slovne zapísať schému chemickej reakcie a vedieť ju prečítať  
 poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách 
 hľadať  zákonité súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných 

objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote 
 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy– prebiehajúce chemické 

reakcie v  okolí 
 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách 
 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných 

zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a 
spoľahlivosť 

Vstup   Čo očakávame, že žiak ovláda 

 
 vie prezentovať jednoduchý chemický experiment 
 pozná laboratórne pomôcky 
 vie určiť rozdiely medzi prebiehajúcimi fyzikálnymi a chemickými dejmi 
 dodržiava zásady bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu 
 je schopný pracovať samostatne i v skupine, prezentovať prácu a ohodnotiť sa 
 chápe súvislosti medzi pozorovanými javmi a základnými pojmami , ktoré sú 

náplňou vyučovania chémie v 7. ročníku 
 

Kompetencie Čo chceme u žiaka rozvíjať 



Komunikácia v materinskom jazyku 
 rozvíjajú komunikačné spôsobilosti, pričom sa najväčší dôraz kladie na vlastnú 

tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť,  
 pracujú s rôznymi zdrojmi informácií, učia sa v nich orientovať, triediť ich  
 vyberajú podstatné informácie, dôležité je čítať s porozumením a prezentovať 

informácie stručne, jasne, zrozumiteľne 
 využívať informačné a komunikačné prostriedky 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky 

 žiaci používajú základné vedomosti na objasňovanie prírodných dejov, kladú 
otázky a vyvodzujú závery podložené dôkazmi  

 žiaci sú schopní využívať logické spôsoby myslenia 
 riešia problémové úlohy s prírodovedným obsahom 

Naučiť sa učiť 

 rozvíjajú tvorivé myslenie  
 zvyšujú aktivitu  formou vlastnej tvorby 

Spoločenské a občianske kompetencie 

 vedia čítať s porozumením- aplikovať prečítané, vyjadriť svoje pocity 
 pracovať samostatne i skupinovo 
 vedia  formulovať ústne a písomne svoje názory a myšlienky 
 zrozumiteľne sa vyjadrovať, správne vyslovovať a rozvíjať si slovnú zásobu 

 

Metódy a formy Ako to zrealizujeme 

Motivačné metódy 

Pozorovanie 

 pozorovanie experimentálnej činnosti, hodnotenie, vyvodzovanie záverov 
a zavedenie nových pojmov 

Metóda výskumno- heuristická 

 učiteľ uvedie problém, žiaci vyslovujú hypotézy, navrhujú spôsoby riešenia, 
vyvodzujú závery. 

Demonštračné metódy 
 učiteľ predvádza a demonštruje žiakom reálne objekty, pracovné úkony 

a postupy tak, aby získali reálnu predstavu o priebehu chemických reakcií 

Slovné metódy 
 rozvíjanie komunikačných kompetencií- riadený rozhovor, samostatná práca 

s pracovným listom 
 



Inovatívne metódy 
 
 práca s interaktívnym pracovným listom vytvoreným v programe ActivInspire 

zameraným na metódy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť 

Formy 

 
 žiaci pracujú s pracovným listom frontálne,  
 prevádzajú experimentálnu činnosť znázornenú v pracovnom liste 
 vyvodzujú definície pre pojmy reaktant a produkt 
 učia sa zapisovať priebeh chemickej reakcie 
 pozorujú pôvodné vlastnosti látok a ich premenu na iné látky s odlišnými 

vlastnosťami 
 aplikujú nové poznatky pri riešení úloh a vyvodzujú zákon zachovania 

hmotnosti platiaci v chemických reakciách 
 

Prostriedky  Čím to zrealizujeme 

 
Učebné pomôcky  
 
 školské učebnice chémie  pre 7. ročník, učebné texty a  odbornú literatúra,  
 vytvorený pracovný list v programe ActivInspire  

 

 

 


