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Téma Ročník 

SKÚMAME DEJE OKOLO NÁS 

 

7. ročník 

ICED 2 

Zaradenie  

 TVVP Chémia pre 7. ročník: Skúmame deje     

okolo nás  

Ciele Čo chceme žiaka naučiť 

 zistiť a opísať fyzikálne a chemické vlastnosti látok, 

 pozorovať, ako sa menia pôvodné látky používané v demonštračnom 

experimente, v experimentoch uvedených v Planéte vedomostí a látky 

nachádzajúce sa v našom okolí na iné látky 

 zistiť podmienky pri ktorých sa menia vlastnosti látok skúmaných na hodinách 

skúmať vplyvy prostredia- teplotu, prítomnosť iných látok zúčastňujúcich sa 

pri fyzikálnych a chemických zmenách látok skúmaných na hodinách i v našom 

okolí 

 pracovať s textom- Karta pátrača  a zo zadaných inštrukcií zvoliť pracovný 

postup pre záverečnú prezentáciu projektu celou skupinou 

 nájsť v iných učebných zdrojoch jednoduchý chemický experiment, na ktorom 

žiaci demonštrujú teoretické poznatky,  

 poukázať na zvládnuť zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu pri 

realizácii chemických experimentov súvisiacich s priebehom fyzikálnych 

a chemických dejov pozorovaných v tematickom celku fyzikálne a chemické 

deje 

 uskutočniť jednoduché experimenty súvisiace s premenami látok a  poukázať 

na rozdiely medzi fyzikálnym a chemickým dejom, 
 

 spracovať výsledky projektu v prezentačnom programe PowerPoint 

a prezentovať výsledky  

 zdokonaliť a rozvíjať základné zručnosti potrebné na prácu s počítačom, 

textom a učebnicou, podľa ktorej žiaci zvolia svoj experiment 
 

Vstup   Čo očakávame, že žiak ovláda 



 má základné vedomosti učiva chémie zo 6. ročníka Látky okolo nás. Skúmanie 

vlastností látok. Látky nevyhnutné pre náš život:  Voda – vznik, význam 

a využitie, kolobeh vody v prírode. Vzduch - zložky vzduchu, význam pre život 

a deje okolo nás, fotosyntéza, 

 dodržiava zásady bezpečnej práce v chemickomlaboratóriu a pozná pomôcky 

používané pri jednoduchých laboratórnych experimentoch, 

 vie zostaviť jednoduchú chemickú aparatúru napr. filtračnú aparatúru, 

aparatúru na zahrievanie látok, 

 má základné zručnostipráces počítačom, ovláda prácu s programom Microsoft 

Office Word, Microsoft PowerPoint, Windows MovieMaker, 

 je schopný pracovať v skupine, prezentovať prácu a ohodnotiť sa 

 

Kompetencie Čo chceme u žiaka rozvíjať 



Komunikácia v materinskom jazyku  

 

 žiaci sa pri práci na projekte a pri jeho prezentácií učia formulovať a 

vyjadrovať svoje myšlienky ústnou a písomnou formou, fakty a názory v 

ústnom prejave pri vzájomnej komunikácii medzi sebou, ako aj v písomnom 

prejave pri príprave záverečného dokumentu 

 žiaci pracujú s textom, počas celého projektu sa riadia úlohami zadanými 

v Karte pátrača 

 pracujú s rôznymi zdrojmi informácií, učia sa v nich orientovať, triediť ich a 

vyberať podstatné, dôležité je čítať s porozumením a prezentovať informácie 

stručne, jasne, zrozumiteľne 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky 

 žiaci používať základné vedomosti a metódy na objasňovanie prírodných dejov, 

položiť otázky a vyvodiť závery podložené dôkazmi v jednoduchom 

chemickom experimente 

 žiaci sa učia správne používať a zaobchádzať s  laboratórnymi pomôckami  

 žiaci sú schopní využívať logické spôsoby myslenia 

 riešiť problémové úlohy s prírodovedným obsahom 

Digitálna kompetencia 

 žiaci rozvíjajú základné zručnostiach v oblasti didaktickej techniky - pracujú 

s fotoaparátom, vedia spracovať získané informácie, ukladať, tvoriť prezentácie 

a vzájomne komunikovať pomocou elektronických médií 

Naučiť sa učiť 

 projektová metóda umožňuje jednotlivci organizovať si svoje vlastné učenie sa, 

posúdiť svoju vlastnú prácu a v prípade potreby vyhľadať poradenstvo u 

rodičov, učiteľov, ale aj u odborníkov z praxe 

 pripravenosť tvorivo, kriticky, samostatne riešiť problémy bežného života, 

organizovať vlastné učenie sa a to jednotlivo alebo v skupinách 

Spoločenské a občianske kompetencie 

 pri práci na projekte je treba byť tolerantný voči svojim spoluriešiteľom, 

rešpektovať ich názory, ale vedieť vyjadriť aj odlišné stanoviska a obhájiť ich 

 žiaci sa učia robiť kompromisy, tolerovať a pracovať na spoločnom produkte 

 

 

Metódy a formy Ako to zrealizujeme 



Motivačné metódy 

 príprava naaktívne osvojenie učiva,motivačný rozhovor spojený s motivačným 

pokusom, brainstorming 

 

Aktivizačné metódy 

 

 snaha o zmenu prístupu žiakov k učeniu a učeniu sa, využitie foriem práce 

žiakov tak aby sme vzbudili záujem žiakov o učebnú činnosť- využitie IKT 

Slovné metódy 

 formulácia cieľov a úloh, diskusia o čiastkových riešeniach v rámci skupiny, 

konzultácie 

 diskusia o výsledkoch projektu, žiaci argumentujú, vyslovujú svoje stanoviská 

k výsledkom 

 písaný prejav žiaci využívajú pri odovzdávaní priebežných výsledkov a pri 

vypracovaní záverečnej práce projektu 

 

Inovatívne metódy 

 

 priamy kontakt s prírodou, dejmi prebiehajúcimi okolo nás v spojení s využitím 

digitálnych technológií 

 

Praktické metódy 

 

 žiaci uskutočnia experiment v školskom laboratóriu- dokážu ako prebieha 

fyzikálny alebo chemický dej 

 v domácom prostredí žiaci pozorujú rôzne deje a snažia sa objasniť ich 

podstatu 

 

 

Formy 

Individuálna práca žiakov 

 žiaci riešia úlohy samostatne - získavajú informácie k téme projektu: zisťujú 

vlastnosti látok v domácnosti, informácie o látkach z etikety, pozorujú 

podmienky, pri ktorých sa pôvodná látka mení na inú látku 

 

Skupinová práca žiakov 

 

 žiaci sa rozdelia do skupín, pričom každá skupina pracuje na vlastných 

čiastkových úlohách: zbieranie údajov, spoločné nafotenie prírodných dejov 

 práca s fotografiou a jej spracovanie, príprava spoločnej prezentácie a hľadanie 



vhodného experimentu, ktorý možno zrealizovať v laboratórnych podmienkach 

Prostriedky  Čím to zrealizujeme 

 

Pri práci na projekte sme využili materiálne prostriedky výučby:  

 

Učebné pomôcky  

 

 školské učebnice Chémia pre 7. ročník, učebné texty a  odbornú literatúru, 

návody k chemickým experimentom - vyhľadané na Internete  

 

Didaktická technika  

 

 dataprojektor, interaktívna tabuľa 

 fotoaparát  

 počítač s pripojením na internet - pre vyhľadávanie, spracovanie a vytvorenie 

výstupov- prezentácií na zvolenú tému  

Výučbové priestory 

 odborná učebňa s príslušným laboratórnym vybavením 

 

 


