
 

 

ANOTACE K DIGITÁLNÍM MATERIÁLŮM 

 

Škola:   ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání, druhý stupeň 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět:   Chemie  

Ročník: osmý a devátý 

Školní rok: 2011/2012 a následující 

Druh učebního materiálu: pracovní listy, digitální materiály doplňkové a 

aktivizující pro interaktivní tabuli 

Zpracováno v programu:   Excel 2003, Word 2003, Adobe Raeder 8, SMART 

Notebook 10 

Potřebné vybavení:  tiskárna,  interaktivní tabule SMART Board 

Počet vyučovacích hodin ve školním roce: 72 

Registrační číslo:  17_II_CH 

 

 

 



 

SEZNAM DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

A POČTY VYUČOVACÍCH HODIN 

 

Laboratorní práce pro 8 a 9. ročník: 

 

17_II_1_CH_DOMÁCÍ PLASTELÍNA_Zemková 

17_II_2_CH_LÁVOVÁ LAMPA_Zemková 

17_II_3_CH_PRSTOVÉ BARVY_Zemková 

17_II_4_CH_POKUSY SE ŠKROBEM_Zemková 

17_II_5_CH_KRYSTALIZACE_A_Zemková 

17_II_6_CH_KRYSTALIZACE_B_Zemková 

17_II_7_CH_GELOVÉ SVÍČKY_Zemková 

17_II_8_CH_SUBLIMACE_Zemková 

17_II_9_CH_ČIŠTĚNÍ KOVŮ_Zemková 

17_II_10_CH_CHROMATOGRAFIE_Zemková 

17_II_11_CH_VLIV TEPLOTY NA KONCENTRACI_Zemková 

17_II_12_CH_VLASTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO_Zemková 

17_II_13_CH_VÝPOČTY hmotnostzlomek%_Zemková 

17_II_14_CH_VÝPOČTY hmotnostzlomek% procvičení A_Zemková 

17_II_15_CH_VÝPOČTY hmotnostzlomek% procvičení B_Zemková 

17_II_16_CH_VÝPOČTY molární hmotnost procvičování_Zemková 

17_II_17_CH_KYSELOST A ZÁSADITOST_Zemková 

17_II_18_CH_TVRDOST VODY_Zemková 

17_II_19_CH_ZMĚKČOVÁNÍ VODY_Zemková 

17_II_20_CH_ŘADA KOVŮ_Zemková 

17_II_21_CH_VÝPOČTY ředění_Zemková 

17_II_22_CH_VÝPOČTY rovnice redox_Zemková 

17_II_23_VÝPOČTY z chemických rovnic_Zemková 

17_II_24_CH_VÝPOČTY procvičování z chemických rovnic_Zemková 

17_II_25_CH_ochucený bylinkový olej_Zemková 

17_II_26_CH_ochucený bylinkový ocet_Zemková 

17_II_27_CH_měsíčková mast_Zemková 

17_II_28_CH_cukr_Zemková 

17_II_29_CH_tajné písmo_Zemková 

17_II_30_CH_falešná krev_Zemková 



17_II_31_CH_mýdlo_Zemková 

17_II_32_CH_důkaz škrobu_Zemková 

17_II_33_CH_výroba škrobu_Zemková 

17_II_34_CH_uţití rostlinných barviv_Zemková 

17_II_35_CH_důkazy rostlinných barviv_Zemková 

17_II_36_CH_krystalová voda_Zemková 

 

Materiálů na počet hodin: 36 

 



CÍLE A CHARAKTERISTIKA DUM 

 

● Cílem vytvořených digitálních učebních materiálů bylo připravit jednak 

laboratorní práce pro ţáky z běţně dostupných látek, zvláště pak látek 

dostupných v domácnosti.  Ţáci by měli díky těmto materiálům zjistit, ţe 

chemie se vyskytuje v jejich ţivotě neustále a všude okolo nás, a právě proto ji 

má smysl znát a umět jí vyuţívat. 

● Jednotlivé práce jsou vědomě zaměřené na dvě základní a při tom velmi široké 

oblasti – směsi a sloučeniny. (Tato látka připadá většinou ţákům nezajímavá a 

značně odtrţená od skutečného ţivota.) 

● Jedná se o pracovní listy, které je moţné upravovat podle podmínek a dále 

rozšiřovat a doplňovat. Postup v něm by měl být návodem, ale zároveň i 

aktivizačním prvkem, který povede ţáka k tomu, aby se ptal PROČ a zároveň 

měl touhu a potřebu zkoumat, CO SE STANE, KDYŢ… 

● Většinu pokusů můţe ţák realizovat i doma. Domácí pokusy by měl provádět 

(pokud to chce navíc zkusit doma) pod dohledem a ve spolupráci s rodičem či 

rodiči – coţ vede ke zlepšování vzájemných vztahů v rodině, dalšímu 

vzdělávání dětí a dospělých, k uvědomění rodičů vlastní odpovědnosti za šíři 

vzdělávání svých dětí a lepší spolupráci mezi rodinou a školou. 

● Experimenty jsou ve většině případů vhodné pro ţáky 7. aţ 9. ročníku. Některé 

práce mohou provádět i ţáci mladší. Ţáci starší jsou oproti tomu schopni 

vymyslet mnoho alternativních pokusů, doplňků a změn, které učitele běţně 

nenapadnou. Tím se ţáci učí spojovat znalosti, vědomosti a dovednosti 

z jednotlivých oborů přírodních věd a jejich oborů a uţívat je jak v teorii, tak v 

praxi. 

● Následně jsou tyto listy doplněny a rozšířeny o některé interaktivní materiály, 

které vedou ţáka k pochopení látky. Teprve na ně navazují další laboratorní 

práce. 

● Vše je doplněno právě o výklady z části chemie věnované výpočtům, které 

patří v chemii mezi poměrně velmi náročné, ale přitom důleţité. Proto jsou 

zařazeny ty základní, potřebné pro laboratorní práce – pro výpočet 

hmotnostního zlomku, percentuální koncentrace a molární hmotnosti, která 

později bude pouţita k výpočtům molární koncentrace a sestavování rovnic a 

následně výpočtů z nich. 
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