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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a příroda 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Chemie 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.9 Chemie 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který 

žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si 

užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě 

pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky 

rozlišovat příčiny přírodních dějů a chápat souvislosti a vztahy mezi nimi. 

Výuka Chemie směřuje k: 

- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech 

- efektivnímu řešení problémů a logickému zdůvodňování chemických jevů 

- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky interpretovat 

- získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout 

první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami 

- tříbení logického myšlení a představivosti 
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OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU: 

Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se ve 2-hodinové týdenní 

dotaci (celkem 8 hodin). Vyučovací předmět Chemie může být vyučován v učebně chemie s chemickou laboratoří i 

v kmenových třídách. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích 

oborů (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za 

mimořádných situací". 

Z každého tématického celku budou napsány minimálně dvě prověrky, ústní zkoušení jen výjimečně podle potřeby; dále 

jsou zahrnuty známky z případných referátů a aktivity při hodině. 

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 

- učí žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

- učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu 

- učí žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení 

- podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

- umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, výsledky posuzuje vždy z pohledu „přidané hodnoty“ 

- motivuje k učení – snaží se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 

- při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- učí trpělivosti, povzbuzuje 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit 

- na modelových příkladech učí žáky algoritmu řešení problémů 

- učí žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat 

vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

- učí žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

- učí žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů 

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

- podporuje netradiční způsoby řešení problémů 

- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

- podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

- učí, jak některým problémům předcházet 

- průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
 

Učitel: 

- vede žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

- učí žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů 

- klade důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu 

- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

- podporuje kritiku a sebekritiku 
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- učí žáky prezentovat své názory a myšlenky 

- podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

- připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

- důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu odborné učebny 

- důsledně vyžaduje dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 

- vede žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů 

- podporuje „inkluzi“ („začlenění“) - volí formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 

doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena 

třídního kolektivu 

- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

- učí žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu 

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

- podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

- netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- průběžně monitoruje sociální vztahy ve třídě, skupině 

- učí žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli) 

- důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli 
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KOMPETENCE 
OBČANSKÉ: 

 

Učitel: 

- vede žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie 

- vede žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí 

- vede žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků 

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

- netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

- netoleruje žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů 

- učí žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami, pravidla chování ve škole, v 

učebně chemie, v chemické laboratoři) a dodržování stanovených pracovních postupů 

- neustále monitoruje chování žáků, včas přijímá účinná opatření 

- jde příkladem – respektuje závazné předpisy, plní příkladně své povinnosti; respektuje osobnost žáka a jeho práva; buduje 

přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole; chová se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, 

jak si přeje, aby se oni chovali k němu 
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KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

- učí žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat 

- v rámci možností a podmínek školy učí žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku 

- podporuje využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

- seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžaduje jejich dodržování 

- vede žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

- při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí; mění pracovní podmínky, žáky vede k adaptaci na nové pracovní 

podmínky 

- jde příkladem – příkladně si plní své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …); prohlubuje si 

odbornou a pedagogickou kvalifikaci; důsledně dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zodpovědně 

chrání své zdraví a zdraví žáků; dodržuje dané slovo; váží si své profese; svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentuje 

před žáky, rodiči i širší veřejností 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

 

 2. STUPEŇ 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Očekávané výstupy 
žák 
� rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 
� rozpozná přeměny skupenství látek 
� pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami; popíše způsob práce s vybranými 

dostupnými nebezpečnými látkami, se kterými zatím pracovat nesmí 
� zvolí nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

SMĚSI 

Očekávané výstupy 
žák 
� rozlišuje směsi a chemické látky 
� vypočítá složení roztoků a připraví je v laboratoři i v běžném životě 
� navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí (o známém složení) a uvede příklady jejich oddělování v praxi 
� rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 
� uvede a zhodnotí příklady znečišťování vody a vzduchu 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

Očekávané výstupy 
žák 
� používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 
� rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a užívá tyto pojmy ve správných souvislostech 
� orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

CHEMICKÉ REAKCE 

Očekávané výstupy 
žák 
� rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich 

klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 
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� přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu 
� aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 
žák 
� popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv těchto látek 

na životní prostředí 
� vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a navrhne opatření, jak jim lze předcházet 
� orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 
žák 
� rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
� zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování 

ropy 

� rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
� rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy a posoudí podmínky pro její postačující průběh na Zemi 
� uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě a zhodnotí různé potraviny z hlediska obecně uznávaných 

zásad správné výživy 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

Očekávané výstupy 
žák 
� zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 
� aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 

posoudí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka 
 

 



 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vyučovací předmět: Chemie          8. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− zdůvodní, proč různé látky mají 

různé vlastnosti 
− na základě kombinace vlastností 

od sebe odliší různé látky 
− ovládá zásady bezpečné práce 

s chemickými látkami 
− vysvětlí princip přeměny látek 
− vystihne podstatu fyzikálního a 

chemického děje, vysvětlí rozdíly 
mezi nimi a uvede příklady 

 

Vlastnosti a přeměny látek 
• částicové složení látek 
• fyzikální a chemické děje 

 6/Fy/září – listopad/Látky 
a tělesa 

září  

− vysvětlí rozdíl mezi chemickou 
látkou a směsí 

− rozlišuje homogenní a heterogenní 
směsi a zná příklady 

− vyjádří princip difúze a vysvětlí 
podstatu faktorů, které ji 
ovlivňují, a využívá tyto znalosti 
v praxi 

− orientuje se v základních 
metodách oddělování složek 
směsí, dokáže vysvětlit jejich 
princip a uvést příklady jejich 
využití v praxi 

− navrhne postup a prakticky 
provede oddělení složek směsi o 
známém složení 

Směsi 
• heterogenní směsi 
• homogenní směsi 
• difúze 
• metody dělení složek směsí 

  říjen  



 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vyučovací předmět: Chemie          8. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− orientuje se ve vyjadřování 
složení roztoků 

− připraví roztok daného složení 
− rozliší různé druhy vody a uvede 

příklady jejich výskytu, popřípadě 
využití 

 

• hmotnostní procenta 
• koncentrovanost roztoku 
• směsi kolem nás (voda a 

vzduch) 

 6/Z/listopad/Hydrosféra + 
atmosféra 
7/Fy/duben/Mechanické 
vlastnosti plynů 

listopad  

− schematicky znázorní a popíše 
stavbu atomu 

− vysvětlí rozdíl mezi atomem a 
molekulou a používá tyto pojmy 
ve správných souvislostech 

− vyjádří vazbu mezi chemickým 
vzorcem a částicovým složením 
látky a dokáže tuto skutečnost 
používat při psaní chemického 
zápisu 

− vysvětlí rozdíl mezi prvkem a 
sloučeninou a používá tyto pojmy 
ve správných souvislostech 

− vysvětlí podstatu vzniku iontů a 
uvede příklady jejich výskytu 

 

Částice 
• atom a molekula 
• chemický zápis 
• ionty 

 6/Fy/listopad/Látky a 
tělesa 

prosinec  

− vysvětlí funkci chemické vazby 
− vysvětlí podstatu kovalentní 

vazby a její vznik ilustruje na 
příkladech 

 

Chemická vazba 
• funkce chemické vazby 
• kovalentní chemická vazba 

  leden  



 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vyučovací předmět: Chemie          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− odvodí strukturní chemické 
vzorce jednoduchých molekul 

   leden  

− vysvětlí podstatu iontové vazby a 
její vznik ilustruje na příkladech 

− vysvětlí podstatu a výskyt kovové 
vazby 

 

• iontová chemická vazba 
• kovová chemická vazba 

  únor  

− vysvětlí základní principy 
uspořádání periodické tabulky 

− orientuje se v základní 
terminologii periodické tabulky 

− na základě umístění prvku 
v tabulce vyčte základní 
informace týkající se stavby jeho 
atomů 

− zná významné kovy, jejich 
chemické značky, vlastnosti, 
výskyt a použití (popřípadě 
s jinými kovy) 

 

Významné chemické prvky 
• uspořádání periodické 

soustavy prvků 
• významné kovy 

  březen  

− zná významné nekovy a 
polokovy, jejich chemické 
značky, vlastnosti, výskyt a 
použití 

 
 
 
 

• významné nekovy a polokovy   duben  



 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vyučovací předmět: Chemie          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 
 

 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− rozlišuje co je a co není chemická 
reakce a dokáže to zdůvodnit 

− v chemických reakcích a 
rovnicích rozpozná, co je reaktant 
a co produkt, a zdůvodní proč 

− vysvětlí rozdíl mezi 
exergonickými a endergonickými 
reakcemi 

− zná faktory ovlivňující průběh 
chemických reakcí, dokáže 
vyjádřit podstatu jejich působení a 
využívá tyto poznatky v praxi 

 

Chemické reakce a rovnice 
• zákon zachování hmotnosti 
• úpravy chemických rovnic 
• průběh a druhy chemických 

reakcí 

  květen  

− definuje látkové množství a 
molární hmotnost a na základě 
jejich znalosti a znalosti zákonu 
zachování hmotnosti odvodí 
výpočet hmotnosti produktu nebo 
výchozí látky z jednoduché 
chemické rovnice 

 

• základní výpočty hmotnosti 
výchozích látek a produktů 
z chemických rovnic 

• souhrnné opakování 

  červen  
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Žák: 
− na základě znalosti definice 

odvodí ze strukturního 
chemického vzorce oxidační čísla 
atomů v jednodušší molekule 

− podle strukturního vzorce dané 
látky rozliší, jestli se jedná o 
halogenid a zdůvodní proč 

− podle názvoslovných principů 
sestaví vzorec halogenidu podle 
názvu a naopak 

− zná nejběžnější halogenidy, jejich 
chemické vzorce, vlastnosti, 
výskyt, popřípadě využití 

 

Dvouprvkové anorganické 
sloučeniny 

• halogenidy 
• oxidy 

 9/Př/říjen/Mineralogie září  

− rozliší jestli se jedná o oxid či 
sulfid a zdůvodní proč 

− podle názvoslovných principů 
sestaví vzorec oxidu či sulfidu 
podle názvu a naopak 

− zná nejběžnější oxidy a sulfidy, 
jejich chemické vzorce, vlastnosti, 
výskyt, popřípadě využití 

 
 
 
 
 

• oxidy 
• sulfidy 

 9/Př/říjen/Mineralogie říjen  
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− vysvětlí rozdíl mezi difúzí a 
disociací 

− podle strukturního chemického 
vzorce a na základě informace o 
chování v rozpouštědle odvodí, 
jestli daná látka je nebo není 
elektrolytem, a zdůvodní proč 

− podle strukturního chemického 
vzorce a na základě informace o 
chování v rozpouštědle odvodí, 
jestli daná látka je kyselinou nebo 
zásadou, a zdůvodní proč 

− vyjádří funkci a podstatu stupnice 
pH 

− změří přibližné pH roztoku a 
vysvětlí příčinu získané hodnoty 

− ovládá zásady manipulace 
s kyselinami a zásadami 

 

Kyseliny a zásady 
• elektrolyty a disociace 
• teorie kyselin a zásad 
• pH a jeho určování 

  listopad  

− vysvětlí vznik bezkyslíkatých 
kyselin 

− podle názvoslovných principů 
sestaví vzorec bezkyslíkaté 
kyseliny podle názvu a naopak 

− zná nejběžnější bezkyslíkaté 
kyseliny, jejich chemické vzorce, 
vlastnosti, výskyt, popřípadě 
použití 

• bezkyslíkaté kyseliny 
• kyslíkaté kyseliny 

  prosinec  
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− podle názvoslovných principů 
sestaví vzorec kyslíkaté kyseliny 
podle názvu a naopak 

− zná nejběžnější kyslíkaté 
kyseliny, jejich chemické vzorce, 
vlastnosti, výskyt, popřípadě 
použití 

− najde společné a rozdílné znaky a 
vlastnosti bezkyslíkatých a 
kyslíkatých kyselin 

− vysvětlí vznik kyselých dešťů, 
uvede jejich vliv na životní 
prostředí a uvede opatření, 
kterými jim lze předcházet 

− podle názvoslovných principů 
sestaví vzorec hydroxidu podle 
názvu a naopak 

− zná nejběžnější hydroxidy, jejich 
chemické vzorce, vlastnosti, 
výskyt, popřípadě použití 

 

• kyslíkaté kyseliny 
• hydroxidy 

  leden  

− vysvětlí podstatu a principy 
neutralizace a schematicky vyjádří 
její průběh 

− z chemické rovnice určí, jestli se 
jedná o neutralizaci, a zdůvodní 
proč 

 

• neutralizace 
• soli 

 9/Př/listopad/Mineralogie únor  
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− odvodí chemické vzorce produktů 
neutralizace a rovnici vyčíslí 

− vysvětlí podstatu vzniku soli 
− podle názvoslovných principů 

sestaví vzorce solí nejběžnějších 
bezkyslíkatých a kyslíkatých 
kyselin a naopak 

− zná nejvýznamnější soli, jejich 
chemické vzorce, vlastnosti, 
výskyt, popřípadě použití 

 

   únor  

− vyjádří podstatu organických 
látek, zná příklady a použití 
nejběžnějších organických látek a 
jejich směsí 

− vysvětlí význam ropy, její vznik a 
základní zpracování 

− zná základní systém organických 
látek a dokáže vystihnout jeho 
podstatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organická chemie 
• organické sloučeniny a jejich 

systém 
• ropa 
• uhlovodíky (alkany, alkeny, 

alkiny, areny) 

  březen  
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− u jednotlivých skupin organických 
látek ovládá základní principy 
názvosloví a umí je používat při 
odvozování chemických vzorců a 
názvů látek; zná nejběžnější 
zástupce, jejich chemické vzorce, 
vlastnosti, výskyt, popřípadě 
použití 

− podle strukt. chem. vzorce nebo 
názvu dokáže zařadit jednoduché 
organické látky do systému 

 

• deriváty uhlovodíků 
(alkoholy, aldehydy a ketony, 
karboxylové kyseliny, 
halogenderiváty) 

  duben  

− zná výskyt a funkci 
nejdůležitějších sacharidů, lipidů 
a bílkovin 

− orientuje se v přípravě, použití a 
likvidaci plastů a zná významné 
zástupce 

− vysvětlí pojem metabolizmus a 
jeho význam 

− chemickou rovnicí popíše 
buněčné dýchání a fotosyntézu a 
vysvětlí význam těchto dějů 
v kontextu jednoho organizmu i 
celé biosféry 

 

• deriváty uhlovodíků 
(sacharidy, lipidy, bílkoviny) 

• plasty a syntetická vlákna 
• základy biochemie 

  květen  

− vysvětlí podstatu redoxních reakcí 
a jejich využití 

Redoxní reakce 
Souhrnné opakování 

  červen  


