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Předmět: P Ř Í R O D O V Ě D N Á P R A K T I K A
Charakteristika předmětu:

Přírodovědná praktika zahrnují oblasti Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Cílem předmětu je naučit žáky základní manipulaci s vybavením laboratoře a chemickým
nádobím, s pomůckami na pokusy z fyziky. Předmět se zaměřuje především na osvojení některých základních návyků vedoucích k samostatnému plnění úkolů a ke schopnosti
vypracovat jasný a srozumitelný záznam o postupu práce a jejích výsledcích. Výuka je pevně provázaná s učivem chemie a fyziky 1. a 2. ročníku resp. kvinty a sexty.
Po absolvování tohoto semináře by žáci měli ovládat základní separační a analytické metody. Dále by měli být schopni získat během své práce dostatek informací pro vyvození
některých zákonitostí a ty potom společně s podrobným popisem práce zachytit v protokolu. Zároveň by měli získat základní povědomí o pravidlech bezpečnosti práce a
možných rizicích v chemických laboratořích.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Praktika z chemie jsou volitelný předmět pro žáky sexty a septimy (2. a 3. ročníku) – dotace vždy 1 hodiny týdně, výuka probíhá ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dnů.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:

nechává žákům prostor pro samostatné časové rozvržení a zpracování úkolů

motivuje ke spolupráci ve skupinách při teoretické přípravě i při vlastním provádění laboratorních cvičení

návodnými otázkami vede k vyvození závěrů a zákonitostí pozorovaných jevů

v zápisu o laboratorní práci požaduje stanovení závěrů a srovnání výsledků experimentů s teorií

Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Praktikách z chemie se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Matematika, Fyzika a Biologie.

Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 morálka všedního dne
 spolupráce a soutěž
 ochrana zdraví
Environmentální výchova (EVV)
 člověk a životní prostředí
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SEXTA/SEPTIMA, 2.A/3.A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ÚVODNÍ HODINA.

Žák:
EVV – likvidace odpadů z chemických laboratoří
 seznámí se s bezpečností práce v chemické
laboratoři, jejím vybavením, programem cvičení
a s pravidly pro psaní protokolů

SEPARAČNÍ METODY.



připomene si typy směsí a vyzkouší některé
metody jejich dělení a přípravy

PERIODICKÝ SYSTÉM PRVKŮ.



připomene si zákonitosti platné v PSP a
vzájemně porovná chemické i fyzikální
vlastnosti některých prvků a jejich skupin

KOVY A NEKOVY



porovná chemické i fyzikální vlastnosti kovů a
nekovů a jejich chování ve sloučeninách

VLASTNOSTI KYSELIN



experimentálně ověří sílu a oxidační schopnosti EVV – kyselé deště
koncentrovaných i zředěných kyselin a
zákonitosti Beketovovy řady kovů

ACIDOBAZICKÉ INDIKÁTORY..



Bi – přírodní indikátory
připomene si různé teorie kyselin a zásad,
seznámí se s principem měření a výpočtu pH a
některými přírodními a umělými indikátory

NEUTRALIZAČNÍ TITRACE



připraví odměrný roztok o určené koncentraci,
provede odměrnou titraci a ze získaných údajů
vypočítá alkalitu pitné vody

REDOXNÍ REAKCE.



připomene si princip redoxních reakcí a pojmy
redukční a oxidační činidlo, všechny provedené
reakce zapíše rovnicemi a vyčíslí

VLASTNOSTI NĚKTERÝCH SLOUČENIN.



experimentálně ověří vlastnosti daných
anorganických sloučenin a pokusí se vysvětlit
princip pozorovaných jevů
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PŘÍPRAVA LÁTEK O DANÉ HMOTNOSTI.



na základě zadání provede sadu výpočtů, na
jejichž základě připraví danou látku a následně
vypočítá výtěžek a diskutuje ho

HALOGENY.



připomene si základní poznatky o halogenech
a experimentálně ověří některé jejich vlastnosti
a analytický důkaz halogenidů

KOROZE, FOTOGRAFICKÁ CHEMIE.



seznámí se s principem tvorby černobílé
fotografie a ověří si faktory ovlivňující rychlost a
intenzitu koroze

KOMPLEXNÍ SLOUČENINY.



seznámí se s názvoslovím komplexních
sloučenin, vazností přechodných prvků a
barevností jejich sloučenin

RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE



experimentálně ověří vliv koncentrace, teploty
a velikosti povrchu resp. formy na rychlost
různých reakcí

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA



připomene si faktory ovlivňují chemickou
rovnováhu, ověří vliv katalyzátorů a průběh
zpětné reakce

ELEKTROCHEMIE.



experimentálně ověří funkci galvanických
článků z různých materiálů a princip
elektrolytického čištění a separace
ověří průběh elektrolýzy

Fy – galvanické články, vedení elektrického proudu

Bi – složky přírodních barviv


CHROMATOGRAFIE.



připraví biologický materiál k analýze a oddělí
rostlinná barviva, srovná s barvivy umělými,
porovná různé techniky

MOLEKULOVÉ MODELY.



pomocí stavebnice vytvoří modely daných
anorganických i organických látek a tím si
uvědomí jejich strukturu a vlastnosti

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝUKY CHEMIE.



seznámí se s některými portály věnujícími se
chemii a se simulačními programy

Inf – počítačová simulace organických molekul

