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Téma Ročník 

Energetické zmeny pri chemických reakciách, 

rýchlosť chemických reakcií 

 

Chémia 7. ročník 

ISCED 2 

Zaradenie  

� TVVP chémia 7. Ročník:  
Energetické zmeny pri chemických reakciách 
Opakovanie tematického celku chemické reakcie 

 

Ciele Čo chceme žiaka naučiť 

� spoznať chemické reakcie v našom okolí z hľadiska energetických zmien pri 
prebiehajúcich reakciách  

� pozorovať zmeny reaktantov na produkty pri chemických reakciách 
� poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia 

spotrebuje s dôrazom na bežný život 
� rozlišovať pomalé a rýchle reakcie 

Vstup   Čo očakávame, že žiak ovláda 

� pozorovať a zaznamenávať deje prebiehajúce okolo nás 
� vysvetliť rozdiel medzi fyzikálnym a chemickým dejom  
� charakterizovať reaktanty a produkty v chemických dejoch 

 

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 
� heuristické metódy – vyslovenie hypotéz, pozorovanie priebehu chemického 

experimentu – horenie a zmeny látok okolo nás   

Slovné metódy 
� rozvíjanie komunikačných kompetencií- riadený rozhovor, práca s prezentáciou 

zameranou  na sledovanie chemických reakcií okolo nás, práca s pracovným 
listom  

Metóda brainstormingu  
� metóda riešenia problémov aktívnou skupinou žiakov prostredníctvom nových 

nápadov a myšlienok v tvorivej atmosfére formou voľnej diskusie na určitú 
tému 

Formy 

Zopakovanie pojmov chemická reakcia, reaktanty a produkty v chemických 
reakciách 

� vysvetlenie rozdielu medzi pojmami rýchla a pomalá chemická reakcia 
� práca s prezentáciou, zaradenie uvedených reakcií medzi pomalé a rýchle 
� práca s pracovným listom určeným pre skupinovú prácu žiakov 
� hodnotenie a riešenie problémových úloh uvedených v pracovnom liste 



Prostriedky  Čím to zrealizujeme 

 
Učebné pomôcky  
 

� učebnica Chémie pre 7. ročník a 3. ročník osemročných gymnázií 
� prezentácia vytvorená v programe PowerPoint  
� vytvorený pracovný list  v programe ActivInspire 

 

 


