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ÚVOD 

Milí učitelia chémie,  

v rukách máte zbierku inovatívnych metodík, ktoré vznikli v rámci národného projektu IT 

Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Koncepcia zbierky vychádza z obsahových a výkonových 

štandardov jednotlivých tém zakotvených v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) ISCED 

2A – učebný predmet chémia – nižšie sekundárne vzdelávanie. Metodiky výrazne dopĺňajú ŠVP a 

mnohé z nich ho aj rozširujú o témy, ktoré žiakom umožnia hlbšie prepojenie teórie s praxou. 

Sprístupnenie metodík vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie 

učí, ak je pri učení aktívny. Učivo je sprístupnené prostredníctvom metód a koncepcií aktívneho 

bádania, ako sú bádateľsky orientované vyučovanie, výučba s podporou digitálnych technológií 

(počítačom podporované experimenty, mobilné aplikácie, simulácie) a využívanie  nástrojov 

formatívneho hodnotenia.  

Prostredníctvom koncepcií orientovaných na aktívne učenie sa žiaci rozvíjajú všeobecné zručnosti 

(nazývané soft-skills a hardskills), zručnosti na rozvoj myslenia a učenia sa, ako aj spôsobilosti vedeckej 

práce. Aktivity v metodikách podporujú rozvoj nasledovných spôsobilostí vedeckej práce: formulovať 

otázky, navrhnúť postup, predpovedať výsledok experimentu, manipulovať s pomôckami/softvérom, 

pozorovať/merať, zaznamenávať výsledky pozorovania a merania,  zovšeobecniť výsledky, formulovať 

závery, zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi a diskutovať/obhajovať 

výsledky/argumentovať.  

V zbierke sa nachádza 77 metodík pre učebný predmet chémia, z toho 26 pre 7. ročník, 22 pre 8. ročník 

a 29 pre 9. ročník základnej školy. Súčasťou každej metodiky je titulný list (opisuje tematické zaradenie 

metodiky, ciele, didaktický problém, vyučovacie metódy a formy, pomôcky a iné), metodický list (s 

metodickým postupom pre učiteľa) a pracovný list (pre žiaka). Jednotlivé metodiky sú v zbierke radené 

podľa ročníkov a v rámci ročníka podľa tematických celkov a tém. Väčšina metodík je realizovateľná na 

jednej vyučovacej hodine. Väčší časový rozsah sa uvádza v titulnom liste.  

V metodikách sú využívané dva modely vyučovania, a to päťfázový model bádania (Zapojenie – 

Skúmanie – Vysvetlenie – Rozpracovanie/Rozšírenie – Hodnotenie) a trojfázový model EUR (Evokácia 

– Uvedomenie si významu – Reflexia). 

Pri diagnostike splnenia vzdelávacích cieľov sa možno v metodikách stretnúť s vybranými nás trojmi 

formatívneho hodnotenia, cieľom ktorých je získavať spätnú väzbu, podporovať a prehlbovať  učenie. 

Ako príklady uvádzame predikčnú kartu, sebahodnotiacu kartu, lístok pri odchode žiaka z triedy, 

metakogníciu, pojmové mapy a sumár.  



 

 

 

Proces tvorby metodík prebiehal v spolupráci s učiteľmi chémie základných škôl. Vytvorené metodiky 

boli overované učiteľmi chémie na Slovensku počas troch školských rokov, na základe získanej spätnej 

väzby od učiteľov sa optimalizovali a následne finalizovali. Sú preto doplnené o mnohé poznámky a 

postrehy z výučby.  

Veríme, že zbierka metodík sa pre vás stane užitočnou pomôckou pri vyučovaní chémie.  

 

autorky a autori 

 

 



 

 

IDENTIFIKÁCIA  LÁTOK POUŽÍVANÝCH V  KUCHYNI  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti 
Pozorovanie vlastností látok 

ISCED 2/ 7. ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík k téme Látky 
a ich vlastnosti 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Pozorovať vlastnosti látok: skupenstvo, farba, zápach, 

rozpustnosť, horľavosť na modelovej skupine látok 
používaných v kuchyni (múka, kryštálový cukor, soľ). 

 Získať návyky systematického pozorovania vlastností 
látok. 

 Určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok používaných 
v kuchyni. 

Manipulovať s pomôckami 

Pozorovať 

Zaznamenávať výsledky pozorovania  
Formulovať závery 

Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Vedieť určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok 

 Ovládať základy experimentovania 

 Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

 Žiaci na základe aktívnej činnosti zistia vlastnosti látok, ktoré používajú v kuchyni a ktoré sú dôležité  pre život.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

Chemikálie: múka, kryštálový cukor, soľ, sóda bikarbóna, 
voda 
Pomôcky: 10  kadičiek, 15 skúmaviek, kahan, držiak na 

skúmavky, stojan na skúmavky  

Pracovný list 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overovanie a rozvoj sebahodnotenia   využitím metakognície. 

 

Autor: Mária Ganajová 
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IDENTIFIKÁCIA  LÁTOK POUŽÍVANÝCH V KUCHYNI  

ÚVOD 
Metodika nadväzuje na skúsenosti žiaka z bežného života ohľadom vlastností látok používaných v domácnosti. Je 

súčasťou systému metodík k téme Látky a ich vlastnosti. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE (ENGAGE)   
Otázky pre žiakov:  

• Aké  látky (potraviny) sa používajú ako suroviny v kuchyni pri varení či pečení? 

• Ktoré z nich sú pevné látky bielej farby?  

• Aké vlastnosti majú tieto látky? Ako sa správajú napríklad pri zahriatí?  

• Ako tieto vlastnosti zistíme? 

Učiteľ nastolí problém: Mama mala v potravinovej skrini v kuchyni látky – múku, kryštálový cukor, soľ, sódu bikarbónu 

v rovnakých nádobách označených etiketami. Etikety s označením sa z nádob odlepili a mama teraz nevie, v ktorej nádobe je 

ktorá látka. Problémom je aj to, že všetky látky sú tuhé a bielej farby.  
 

Úloha: Ako jej pomôžete zistiť, v ktorej nádobe sa nachádza ktorá látka?  

Aby ste správne určili neznáme látky, potrebujete najskôr preskúmať vlastnosti známych látok, potom zistiť 

vlastnosti neznámych látok a porovnať ich. 

 Učiteľ by mohol vyvolať u žiakov diskusiu, ako by túto úlohu riešili doma a ako by ju riešili v laboratóriu. Učiteľ 
smeruje žiakov k uvedomeniu si, že je potrebné poznať vlastnosti na určenie neznámej vzorky.“ 

SKÚMANIE  (EXPLORE) 
       Žiakov rozdelíme do skupín a rozdáme im pracovné listy.  

Poznámka: Do označených kadičiek pripravíme 4 najbežnejšie používané biele tuhé látky (potravín) používaných 

v kuchyni ako napríklad múka, kryštálový cukor, soľ, sóda bikarbóna, ktoré budú slúžiť ako vzorky látok z maminej kuchyne. 

Neznáme látky označíme nápisom vzorka 1, vzorka 2, ...vzorka 5. Každá skupina preskúma vlastnosti všetkých známych látok 

a jednej neznámej, ktorú následne porovnaním identifikuje. 

Úloha 1. Žiaci preskúmajú vlastnosti známych látok, označených etiketami na základe experimentov. Zistia ich vlastnosti 

a výsledky zapíšu do tabuľky  1. 

Tabuľka 1  Získané výsledky -  vlastnosti látok používaných v kuchyni  

vlastnosti látok                    

 
múka 

kryštálový 

cukor 
soľ 

Rozpúšťa sa látka vo vode?    

Tvoria sa po odparení vody 

kryštáliky?  

   

Topí sa látka pri zahriatí?    

Mení látka farbu pri zahriatí?    
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Úloha 2. Na základe zrealizovaných experimentov žiaci popíšu  vlastnosti skúmaných látok: vzhľad (amorfná, kryštalická 

štruktúra), rozpustnosť vo vode, správanie pri zahrievaní  - napr. zápach a pod. 

• Múka 

Biela tuhá látka s jemnou práškovou štruktúrou, amorfná. Pri izbovej teplote bez zápachu. Vo vode málo rozpustná, 

tvorí emulziu.  Pri zahriatí hnedne, ale nezmení svoje skupenstvo.  

• Kryštálový cukor 

Biela tuhá látka, kryštalizuje. Zahrievaním sa topí, hnedne a mení na karamel až úplne zuhoľnatie (celý proces je 

charakteristický zápachom). Vo vode veľmi dobre rozpustná, tvorí bezfarebný roztok, po odparení vody kryštalizuje.  

• Soľ 

Biela tuhá látka, kryštalizuje (v kockovej alebo oktaedrickej sústave). Dobre rozpustná vo vode, po odparení vody 

kryštalizuje. Vodný roztok je elektricky vodivý. Pri zahriatí nemení ani svoju farbu, ani svoje skupenstvo.   

Úloha 3. Preskúmajte  vlastnosti neznámej látky  a na základe porovnania s vlastnosťami známych látok ju identifikuje.  

V každej skupine identifikujú iba jednu vzorku. 

Tabuľka 2  Získané výsledky -  vlastnosti neznámych látok 

vlastnosť látky                 

                                                vzorka 
vzorka 1 vzorka 2 vzorka 3 vzorka 4 vzorka 5 

Rozpúšťa sa látka vo vode?      

Tvoria sa po odparení vody 

kryštáliky?  

     

Mení látka farbu pri zahriatí?      

Topí sa látka pri zahriatí?      

Neznáma látka je      

 

VYSVETLENIE (EXPLANE) 

Úloha 4. Na základe  výsledkov pokusov porovnajú vlastnosti známych látok s neznámymi   a priradia správne etikety 

k preskúmaným vzorkám látok. Etikety: MÚKA, KRYŠTÁLOVÝ CUKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 
Učiteľ, ale aj žiaci môžu za účelom preskúmania navrhnúť ďalšie látky, ktoré sa bežne používajú v kuchyni: napr. krupica, 

vanilkový puding a pod.  

Učiteľ môže prepojiť metódy, ktorými žiaci pozorovali vlastnosti látok s ich využitím v priemysle a bežnom živote.  
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Prepojenie pomocou otázok: Kde sa v potravinárstve využíva topenie cukru? (pri výrobe cukroviniek, sladkostí: lízanky, 

cukríky a pod. alebo pre žltohnedé sfarbenie octu sa používa karamel, ktorý vzniká z cukru pomalým zahrievaním na 170 °C). 

Prečo majú upečené koláče, pri príprave ktorých sme použili sódu bikarbónu pórovitú (dierkovanú) štruktúru? (uvoľňovanie 

CO2 z cesta vplyvom teploty). 

HODNOTENIE (EVALUATE) 
Žiaci hodnotia úroveň porozumenia na základe metakognície. 

Metakognícia 

         Otázky Odpovede 

Čo sme dnes robili?  

Prečo sme to robili?  

 

Čo som sa dnes naučil?  

 

Kde to môžem ešte využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto téme?   

 

 

Domáca úloha: 

Úloha 5. Uveďte príklady, na čo sa používajú uvedené látky v domácnosti 

soľ _________________________________________________________________________________________________ 

cukor _______________________________________________________________________________________________ 

múka______________________________________________________________________________________ 

Úloha 6. Napíšte, ktoré ďalšie látky používané v kuchyni  by ste ešte chceli preskúmať. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti pri zahrievaní – môže to urobiť aj učiteľ demonštračne. Metodika totiž 

vyžaduje už nadobudnuté zručnosti pri zohrievaní a odparovaní látok. Vzhľadom k tomu, že metodika je časovo 

náročná,  možno zvoliť aj menšie množstvo látok a pre účel odparovania je potrebné pridať menšie množstvo vody.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
žiaci môžu preskúmať aj iné látky ako sú sóda bicarbona, kyselina citrónová apod.  
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TRIEDENIE ODPADU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote 
ISCED 2 / 9.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík k téme Plasty 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Prehĺbiť vedomosti o separovaní v bežnom 
živote. 

• Poukázať na nakladanie s nebezpečným 
odpadom. 

• Zdôvodniť potrebu separovania. 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

• Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

• Predpovedať na základe výsledkov skúmania 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlišovať pojmy separácia a recyklácia. 

• Poznať farebné kontajnery na triedenie odpadu. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú vytvorenú predstavu, že separácia odpadu je možná len na papier, plast a sklo, pričom poznajú iba 

málo komodít, ktoré sa separujú. Taktiež si žiaci zamieňajú pojmy separácia a recyklácia.  Metodika sa snaží 

o rozšírenie vedomostí o separovaní rôznych komodít a o uvedomenie si potreby separácie v súčasnosti. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Potvrdzujúce bádanie 

• Skupinová forma (3-5  žiakov v skupine ) 
 

• Pracovný list 

• Tablet, mobil, interaktívna tabuľa 

• Internet 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autor: Ivana Ľuptáčiková 
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TRIEDENIE ODPADU  

ÚVOD  
Predložená metodika je súčasťou metodík k téme Plasty. Metodika ja založená na aplikácii bádateľsky orientovanej 

výučby. Bádateľská aktivita je koncipovaná pre potvrdzujúce bádanie ako práca s pracovným listom. Odporúčame ju 

realizovať formou skupinovej práce (3 – 4 žiaci v skupine). 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Žiaci majú k dispozícií úvodný článok, ktorý uvádza žiakov do problematiky bádateľskej aktivity. V skupine diskutujú 

o odpovediach na otázky z úlohy 1 a svoje odpovede ako skupina krátko prezentujú. 

Úloha 1. Diskutujte o nasledujúcich otázkach v skupinách. Svoje odpovede prezentujte pred triedou. 

1. Prečo ľudia vytvárajú také veľké množstvo odpadu?  

2. Aký význam má triedenie odpadu? 

3. Aké dôvody máte na to, aby ste ho triedili? 

4. Viete správne triediť odpad? 

5. Prečo niektorí ľudia odpad netriedia? 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V úvode si majú žiaci riešením úlohy 2 a úlohy 3 uvedomiť rozdiel v pojmoch recyklácia a separácia. 

Úloha 2. Recyklácia a separácia sú pojmy, ktoré úzko súvisia s odpadom a jeho ďalším nakladaním. Vysvetlite v jednej vete 

ich význam. 

Recyklácia 

Opätovné použitie akéhokoľvek materiálu ........................................................................................................................... 

Separácia 

Triedenie odpadu, ktorý tak možno ešte raz použiť ............................................................................................................. 

    

Úloha 3. Recyklácia neznamená vždy spracovanie – napríklad sklenená fľaša sa môže opätovne použiť. Napíšte dve veci, 

dva predmety, ktoré viete recyklovať doma. 

Mikroténové vrecúško, plastová fľaša, nepotrebné tričká a pod. .......................................................................................... 

Poznámka: 

Je vhodné prejsť odpovede žiakov spolu v rámci celej triedy a viesť žiakov k uvedomeniu si významu pojmu recyklácia 

ako opätovného využitia materiálu. 

Úloha 4. Pred vašim domom stoja kontajnery rôznych farieb. Sú na nich obrázky a text, ktoré vysvetľujú,  aký odpad do nich 

môžeme hádzať. Pospájajte jednotlivé kontajnery s druhom odpadu. 
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Modrý kontajner – papier; červený kontajner – kovy; žltý kontajner – plasty; hnedý kontajner – biologicky rozložiteľný 

odpad; čierny kontajner – komunálny odpad; zelený kontajner – sklo. 

Pred nasledujúcou úlohou je vhodné pozrieť si nasledujúce krátke videá o separácii a recyklácii odpadu – plast, papier, 

sklo. 

Plast - https://bit.ly/2QaqpeW 

Papier - https://bit.ly/3l0nTGn 

Sklo - https://bit.ly/3gd9ZgH  

 

Úloha 5. Z nasledujúcich predmetov rozhodnite, ktoré materiály môžete separovať a ktoré nie. Do políčka pod každým 

kontajnerom napíšte číslo predmetu, ktorý by ste tam vhodili. 

1.plechovka 6.reklamné letáky 11.škatuľa od džúsu 16.pastelky 21.porcelánový 

tanier 

2.fľaša od vína 7.vybitá batéria 12.zlomené 

umelohmotné pravítko 

17.mikroténové 

vrecúško 

22.plienky 

3.škatuľa od mlieka 8.voskovaný papier 13.rozbitý pohár 18.rozbitá žiarovka  

4.ohryzok jablka 9.časopisy 14.železný drôt 19.lieky  

5.kartón 10.kôra z pomarančov 15.téglik od jogurtu 20.tuba zo zubnej 

pasty 

 

  

 

 

 

 

 

❖Sklo 

❖Papier  

❖Plasty  

 

❖Komunálny odpad 

❖Kovy 

❖Biologicky rozložiteľný 
odpad 

modrý 
červený žltý 

hnedý čierny zelený 

PAPIER   SKLO   PLAST     KOV 

12, 15, 17 2, 13 1, 14 5, 6, 9 
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   Ktoré z uvedených predmetov nemôžete vhodiť ani do jedného z kontajnerov na separovaný zber? 

Škatuľa od mlieka, ohryzok z jablka, vybitá batéria, voskovaný papier, kôra z pomarančov, škatuľa od džúsu, rozbitá 

žiarovka, lieky, tuba zo zubnej pasty, porcelánový tanier, plienky 

Ktoré z uvedených predmetov považujete za nebezpečný odpad a nemôžete ho vhodiť do kontajnera na neseparovaný 

zber? 

Rozbitá žiarovka, vybitá batéria, lieky 

Ako sa nakladá s takýmto odpadom? 

Tento odpad sa odnáša na zberné miesta, ako napr. lieky do lekárne, vybité baterky je možné vyhodiť do zberných 

nádob v niektorých obchodných centrách. 

Úloha 6. „Ten, kto triedi odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“ V nasledujúcich výrokoch 

priraďte vyrobený predmet k  triedenému odpadu. (Použite čísla na dokončenie výrokov) 

Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť .................. . 

30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu .................. .  

Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť .................. .  

Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 .................. .  

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. V domácnosti sú odpadom aj použité batérie a lieky, ktoré už nepotrebujeme, prípadne starý televízor, počítač, 

nábytok alebo mobilný telefón. Napíšte, čo s nimi urobíte. 

Použité batérie:  zberné nádoby v obchodoch  

Nepotrebné lieky : lekáreň  

Mobilný telefón:  zberný dvor , zberná nádoba 

Televízor, chladnička, počítač:  zberný dvor  

Úloha 8. Napíšte aspoň jeden dôvod na triedenie odpadov ku každému druhu odpadov.   

Papier je potrebné triediť, lebo: 

................................................................................................................................................................................................ 

Sklo je potrebné triediť, lebo: 

..................................................................................................................................................................................................... 

Plasty je potrebné triediť, lebo: 

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka: 

Je vhodné po skončení tejto úlohy urobiť diskusiu v celej triede o dôvodoch potreby triediť uvedené komodity. 

 

2 

3 

4 
1 

1 2 3 4 
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Úloha 9. Prečítajte si úryvok z článku a odpovedzte na otázku. 

PET fľaša sa rozpadá 450 rokov a tenká igelitka zhruba 25 rokov. Problém ale je, že oni sa nerozkladajú ako ohryzok z 

jablka. Nezmiznú bez stopy a nepremenia sa na kompost. Plast sa iba rozpadáva na drobné častice, až na tzv. mikroplasty, 

ktoré sú viditeľné iba pod mikroskopom. Tie ostávajú v prírode, v pitnej vode a dostávajú sa aj do nášho organizmu. Až 4/5 

pitnej vody na svete už obsahuje mikroplasty. Každý z nás ale môže prispieť k tomu, aby naša planéta slúžila ešte aj ďalším 

generáciám a neničili sme si ju. Niekedy stačia naozaj malé zmeny.  

 [Zdroj: https://noizz.aktuality.sk/enviro/ako-nahradit-plasty/bpgkg8w] 

Aké malé zmeny by ste mohli urobiť vo svojom živote Vy, aby ste obmedzili používanie plastov? Uveďte dva návrhy. 

................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... ...................................................... 

Poznámka: 

Viaceré štáty a aj Európska únia pripravili opatrenia na zníženie alebo úplný zákaz používanie niektorých komodít 

z plastu. Úloha má za cieľ, aby sa žiaci zamysleli nad výrobkami z plastov, ktoré doma bežne používajú a čím by ich mohli 

nahradiť, príp. úplne prestať používať. Možné zdroje informácií pre žiakov: 

https://bit.ly/2K8saYg , https://bit.ly/2K7DN1D , https://bit.ly/2K7eSeQ 

 

Teoretické východisko bádateľskej aktivity. 

kontajner Čo tu patrí Čo tu nepatrí 

modrý 

Noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 

kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, 

obálky, letáky, katalógy, plagáty, 

pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový 

papier a pod. 

Umelohmotné obaly, vrstené obaly, voskovaný 

papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené 

potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier, 

akýkoľvek špinavý a mastný papier 

žltý 

Polyetylén - číre a farebné fólie, tašky, 

vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických 

a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 

prepravky fliaš, PET – fľaše od nápojov, 

sirupov, rastlinných olejov,  PP – obaly od 

sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne 

plastové nádoby a hračky; PS – penový 

polystyrén, poháriky z automatov; PVC – 

vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, 

obaly kozmetických výrobkov, plastové 

okná a nábytok 

Znečistené obaly (chemikáliami alebo olejom), 

viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty, 

podlahová krytina, guma, molitan a pod. 

zelený 

Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety 

zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, 

črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov 

Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, 

drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov 

fliaš, žiarovka, žiarivka, monitory 

červený 

Konzervy, oceľové plechovky od nápojov, 

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové 

tuby od pást, kovové súčiastky, drôty  

káble, starý riad, obaly zo sprejov, kovový 

šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, 

hliníkový obal, klinec, sponka, spinka, 

špendlík, starý kľúč, zámok, ventil 

Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami 

a rôznymi chemickými látkami 

hnedý 
Zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny 

a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 

Šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedla, 

kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky 
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škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky 

jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, 

lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, 

hobliny, vata, vlasy, chlpy, trus malých 

zvierat, papierové vrecko znečistené 

zeleninou, ovocím, a pod. 

REFLEXIA: 
Reflexia bádateľskej aktivita sa vykoná prostredníctvom metakognície, kde žiaci samostatne vyplnia tabuľku. 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

Otázky Odpovede  

Čo som dnes robil? 
  

  

Prečo som to robil?  

Čo som sa dnes naučil? 

 

Kde to ešte môžem využiť? 
  

Aké otázky mám stále k tejto téme? 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Diskusia žiakov môže byť časovo dlhšia – potom nech zváži učiteľ, či budú žiaci riešiť všetky úlohy z metodiky. 

Odpovede uvedené v metodike sa môžu líšiť od skúseností žiakov, nakoľko separovanie odpadu nie je na Slovensku úplne 

jednotné. S niektorými kontajnermi sa žiaci nemusia stretnúť. 

Žiakom stále robí problém rozlišovanie pojmov recyklácia a separovanie. 

Téme separovanie sa venuje pozornosť v škole takmer od prvého ročníka, no napriek tomu majú žiaci problém so 

správnym zaradením odpadov v úlohe 5. Preto sú pred úlohou 5 odkazy na videá o najčastejšie triedených komoditách a je 

na zvážení učiteľa, ako ich použije. 

ZDROJE 
www.envipak.sk  

www.triedenieodpadu.sk  

https://bit.ly/2VSejHJ 
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VYJADRENIE ZLOŽENIA ROZTOKOV 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky a ich vlastnosti / Chemické výpočty 
 

ISCED 2 / 7. ročník 
 

Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku; 

hmotnosť rozpustenej látky, rozpúšťadla a roztoku 
 Predpovedať výsledky modelu 
 Zisťovať hodnoty premenných 
 Zaznamenávať výsledky 
 Formulovať závery 
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Roztriediť príklady látok na zmesi a chemicky čisté látky 
 Uviesť príklady rovnorodých a rôznorodých zmesí 
 Rozlíšiť pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo 
Riešený didaktický problém 

Zaujímavé a tvorivé úlohy podnecujú žiakov k správnemu pochopeniu významu hmotnostného zlomku 
a umožňujú rozvoj medzipredmetových vzťahov s matematikou. 

 
Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 
 skupinová forma (dvojice, trojice)  

 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

 Pracovný list 
 Počítač a dataprojektor  
 video Hmotnostný zlomok (youtube) 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije lístok pri odchode. 

 

Autor: RNDr. Martin Vavra, PhD. 
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VYJADRENIE ZLOŽENIA ROZTOKOV 

ÚVOD 
 

 Roztoky sú dôležitou súčasťou každodenného života. Ich zloženie vyjadrujeme niekoľkými spôsobmi. Veľmi bežné 
je použitie tzv. podielového vyjadrenia. V rámci podielového vyjadrenia zloženia roztokov dominuje hmotnostný zlomok w. 
Pri výpočte hmotnostného zlomku zložky A zadávame do čitateľa hmotnosť tejto zložky m(A) a do menovateľa zadávame 
hmotnosť celého roztoku mr. 
 
 Na začiatku vyučovacej hodiny učiteľ uvedie vzorec na výpočet hmotnostného zlomku. Veľmi dôležitou súčasťou 
výpočtov s hmotnostným zlomkom je vzájomný prepočet hmotnosti zložky m na hmotnosť roztoku mr a naopak. 
 
 

w(A) = 
( )

 m(A) = w(A)∙mr mr = 
( )

( )
 

 
 Pri príkladoch, najmä kde sa pracuje s viacerými čistými látkami je nevyhnutné zapísať, hmotnosť ktorej zložky 
počítame, napr. uvedením do zátvorky. 
 

 

EVOKÁCIA: 
 
Úloha 1: Na obale sladkej pochúťky je uvedené jej zloženie: 
 

 
 
Žiaci si prečítajú zloženie tejto sladkej pochúťky a do nasledujúceho textu doplnia správne odpovede: 
 
V zložení na obale tejto sladkosti sú uvedené hmotnostné percentá iba dvoch zložiek, ktoré priamo tvoria túto oblátku. Je to 
poleva kakaová s hmotnostným percentom .......... a nugát s hmotnostným percentom ......... Kakao odtučnené je súčasťou 
polevy kakaovej. Jeho obsah v tejto poleve je .......... Hmotnostné percento mandlí v nugáte je .......... 
 
Riešenie: 
 

V zložení na obale tejto sladkosti sú uvedené hmotnostné percentá iba dvoch zložiek, ktoré priamo tvoria túto oblátku. Je 
to poleva kakaová s hmotnostným percentom 14% a nugát s hmotnostným percentom 1,5%. Kakao odtučnené je súčasťou 
polevy kakaovej. Jeho obsah v tejto poleve je 17%. Hmotnostné percento mandlí v nugáte je 50%. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
 Hmotnostný zlomok sa v hovorovej reči bežne vyjadruje v percentách, od 0% do 100%. Vtedy hovoríme o tzv. 
hmotnostnom percente. Dôležité je spomenúť, že na účely výpočtu používame podielové hodnoty hmotnostného zlomku 
od 0 do 1. Takisto je potrebné zdôrazniť, že hmotnostný zlomok nemôže byť záporný ani nemôže byť väčší ako 100%, resp. 
1. Symbol % môžeme číselne vyjadriť ako jedna stotina. 
 

% = 0,01 
 
 Zároveň platí, že súčet hmotnostných zlomkov všetkých zložiek v roztoku musí byť 100%, resp. 1. Na záver diskusie 
v tejto fáze učiteľ objasní význam hraničných hodnôt hmotnostného zlomku. Hodnota 1 (alebo 100%) znamená, že roztok 
obsahuje iba danú zložku. Nie je to roztok, ale je to čistá látka (napr. hmotnostný zlomok vody v čistej vode je 1). Na druhej 
strane, hodnota 0 znamená, že daná zlúčenina sa v roztoku nenachádza (napr. hmotnostný zlomok kyseliny sírovej v roztoku 
kyseliny chlorovodíkovej, alebo v čistej vode, je 0). 

 Súčasťou metodiky je video, v ktorom môžu žiaci vidieť prípravu roztokov manganistanu draselného 
(hypermangánu) s rôznym hmotnostným zlomkom: 

https://youtu.be/dxMVhkfDePE 
 

 Učiteľ v diskusii k videu môže klásť žiakom nasledovné otázky: 

Ako hmotnosť rozpusteného hypermangánu ovplyvní hodnotu hmotnostného zlomku? 

Ako hmotnostný zlomok ovplyvní intenzitu farby pripraveného roztoku hypermangánu? 
 

 V prílohe k metodickému listu je doplňujúca úloha, v ktorej môžu žiaci počítať hmotnostné zlomky roztokov, ktoré 
sú pripravené v spomínanom videu. 

 

Úloha 2: Do nasledujúcej tabuľky doplňte jednotlivé zloženia roztokov, buď v percentuálnom alebo podielovom vyjadrení. 
 

Percentuálne vyjadrenie Podielové vyjadrenie 

Riešenie: 

Percentuálne vyjadrenie Podielové vyjadrenie 

 0,005 0,5% 0,005 

2%  2% 0,02 

3,5%  3,5% 0,035 

 0,05 5% 0,05 

 0,1 10% 0,1 

25%  25% 0,25 

 0,63 63% 0,63 

 

Úloha 3: V tabuľke sú uvedené hmotnostné percentá rôznych roztokov kyseliny chlorovodíkovej. Doplňte hmotnostné 
percento vody pre všetky tieto roztoky: 
 

w(HCl) w(H2O) 

Riešenie: 

w(HCl) w(H2O) 

2,5%  2,5% 97,5% 

7,5%  7,5% 92,5% 

15%  15% 85% 

24%  24% 76% 

35%  35% 65% 
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Úloha 4: Pri príprave roztoku soli sme v 295 g vody rozpustili 5 g soli. Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v tomto roztoku. 

 

Riešenie:  w(soľ) = 
( ľ)

 = 
 

   
 = 

 

 
 = 0,0167 = 1,67 % 

 

 Je nevyhnutné zdôrazniť, že pri výpočte hmotnostného zlomku zapisujeme v menovateli hmotnosť celého roztoku. 
Ten získame jednoduchým súčtom hmotností všetkých zložiek. Dôležité je uvedomiť si, že ak počítame hmotnostný zlomok, 
musíme všade zadávať iba hmotnosti. 

 

Úloha 5: Mramor je významná prírodná surovina s obsahom vápenca. Určitý druh mramoru ho obsahuje až 85%. Zistite 
hmotnosť čistého vápenca, ktorý sa nachádza v 900 g tohto mramoru. 

 

Úloha 6: Bronzy sú zliatiny s obsahom medi a iných kovov, najmä cínu a majú široké využitie. Potrebujeme pripraviť bronz, 
ktorý obsahuje 60% medi. Vypočítajte hmotnosť takéhoto bronzu, ktorý môžeme pripraviť z 250 g čistej medi. 

 

 Tieto dve úlohy sú zamerané na: 

– prepočet hmotnosti roztoku na hmotnosť čistej látky, ktorá sa v tomto roztoku nachádza (úloha 5) 

– prepočet hmotnosti čistej látky na hmotnosť roztoku s obsahom tejto látky (úloha 6). 

 

 Ešte pred začatím riešenia týchto úloh učiteľ diskutuje so žiakmi o tom, čo má vyššiu hmotnosť (mramor/vápenec 
a bronz/meď). Žiaci vytvoria predpoklady, či sa výsledná hmotnosť v porovnaní so zadanou hmotnosťou zníži, alebo naopak 
zvýši. Správny predpoklad očakávanie tejto zmeny je vynikajúca skúška správnosti.  Následne si svoje predpoklady overia pri 
riešení úloh. 

 Pri takýchto prepočtoch sú k dispozícii iba dve možnosti: 

– hmotnostným zlomkom násobíme (výsledná hmotnosť sa zníži, pretože násobíme číslom menším ako 1) 

– hmotnostným zlomkom delíme (výsledná hmotnosť sa zvýši, pretože delíme číslom menším ako 1). 

 
 V diskusii k riešeniu týchto úloh je potrebné povedať, že: 

– ak máme zadanú hmotnosť roztoku a chceme vypočítať hmotnosť čistej látky v tomto roztoku, očakávame nižšie číslo, 

– ak máme zadanú hmotnosť čistej látky a chceme vypočítať hmotnosť roztoku očakávanie vyššie číslo. 

 

Riešenie úloh 5 a 6: 

 
m(vápenec) = w(vápenec)∙mr = 0,85∙900 g = 765 g 

 

 Došlo k zníženiu z 900 g na 765 g. 
 

mr = 
( )

( )
 = 

 

,
 = 417 g 

 

 Došlo k zvýšeniu z 250 g na 417 g. 

 

 Čistá látka je súčasťou roztoku, preto hmotnosť roztoku musí byť vždy vyššia ako hmotnosť čistej látky v tomto 
roztoku. Nápomocná pri pochopení tejto úvahy môže byť vyššie ukázaná schéma.  
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Úloha 7: Na prípravu zaujímavého experimentu „Dúha vo valci“ potrebujeme pripraviť sériu roztokov cukru s rôznym 
hmotnostným zlomkom, 5%, 22%, 39% a 56%. Z každého tohto roztoku potrebujeme pripraviť 200 g. Vypočítajte hmotnosť 
cukru a vody pre všetky potrebné roztoky. 

 

Hmotnostný zlomok cukru Hmotnosť cukru g Hmotnosť vody g 

5%   

22%   

39%   

56%   

 
Riešenie: 

Hmotnostný zlomok cukru Hmotnosť cukru g Hmotnosť vody g 

5% 10 190 

22% 44 156 

39% 78 122 

56% 112 88 

 

REFLEXIA: 
 

 Nakoniec žiaci vypracujú metakogníciu. 

 

Otázky Odpovede  

Čo som robil/a na dnešnej hodine?  
 

Čo nové som sa dnes naučil/a?  
 

Čo by som sa chcel/a o tejto téme ešte 
dozvedieť? 

 
 

Kde to ešte môžem využiť?  
 

Čo sa mi na dnešnej hodine páčilo?  
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Metodika bola úspešne overená a najdôležitejšie postrehy a zistenia boli priamo zapracované do optimalizovanej verzie.  

 

ZDROJE 
 

Vavra, M., a kol.: Základy výpočtov v chémii, Rokus , 2017. ISBN 978-80-89510-57-3. 
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AKÉ JE TO SLADKÉ? I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemicky čisté látky a zmesi. 
Roztoky.  

ISCED 2 / 7.ročník 
Prvá časť dvojdielnej sady metodík Aké je to sladké? 
I+II / po jednej vyučovacej hodine na každú časť  

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Žiak sa naučí: 

• rozlíšiť pojmy roztok, rozpúšťadlo a rozpúšťaná 
látka, 

• vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku, 

• pripraviť podľa návodu roztoky daného zloženia, 

• prepojiť zloženie roztoku a hustotu, 

• dodržiavať zásady bezpečného zaobchádzania 
s laboratórnymi pomôckami.  

• Manipulovať s pomôckami  

• Merať hmotnosť a objem 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Realizovať výpočty 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať a rozumieť pojmu roztok a hustota. 

• Rozumieť pojmom zlomky a desatinné zlomky, vedieť previesť zlomky na desatinné čísla (príp. percentá). 

Riešený didaktický problém 

V súčasnosti sa ako problém javí nízka úroveň čitateľskej gramotnosti a nedostatok úloh bádateľského 
charakteru postavených na jednoduchých experimentoch, výpočtoch a meraniach. Nedostatočné sú aj 
medzipredmetové väzby medzi predmetmi prírodovedného zamerania. Na hodinu fyziky, kde sa preberá 
hustota, prichádzajú žiaci s mylnými názormi a nejednotným chápaním uvedeného pojmu.  Pri otázke „Čo má  

väčšiu hustotu voda alebo olej?“ žiak často odpovie, že „Olej je hustejší.“ Slovo hustý používajú žiaci v dvoch 
rôznych významoch. Niekedy povedia napríklad „Med je hustý" a myslia tým, že pomaly tečie a ťažko sa mieša. 
Inokedy povedia „les je hustý" a myslia tým, že na malom mieste je veľa stromov. Tieto odlišné významy slova 
hustý sa spolu niekedy pletú. Aby sa neplietli, používame slovo hustota iba vo význame, že látka má veľkú 
hustotu vtedy, keď sa v malom objeme nachádza veľa hmoty. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (2-3 členné skupiny žiakov) 
 

• Laboratórne pomôcky (kadičky, odmerný valec, 
laboratórne váhy s presnosťou váženia 0,1 g, 
lyžička na chemikálie, sklená tyčinka, hustomer), 

• kalkulačka 

• chemikálie (roztoky cukru rôzneho zloženia). 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Analýza výstupov práce, činnosti žiakov a metakogníciou. 

 

 

Autor(i): Veronika Müllerová 
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AKÉ JE TO SLADKÉ? I  

ÚVOD  
Metodika je zaradená k metodikám na tému Roztoky, vyjadrenie zloženia roztokov. Obsahuje úlohy zamerané na 

experimentálnu činnosť, preto je rozčlenená na 2 hodiny (metodiky). Prvá metodika, Aké je to sladké? I, je zameraná na 

prípravu roztokov cukru rôzneho zloženia a druhá metodika Aké je to sladké? II,  je zameraná na zisťovanie závislosti hustoty 

od zloženia roztoku a na určovanie zloženia roztokov s rôznym obsahom cukru. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 7  MIN): 
 V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ spolu so žiakmi pátra po druhoch nápojov, ktoré žiaci najčastejšie pijú 

v rámci dodržiavania pitného režimu v škole. Zisťuje, že je to pestrá paleta a spoločne so žiakmi vyberie tie, ktoré sú sladené, 

pretože tie budú predmetom ich ďalšieho bádania. Hlavným zámerom evokácie je zopakovaním zistiť, či si žiaci pamätajú 

z minuloročnej fyziky hustotu, ako jednu z veličín ktorou vedia vyjadriť vlastnosti látky, jej meranie a spôsob jej výpočtu. 

Okrem zopakovania hustoty je potrebné jednoduchými otázkami zopakovať aj pojmy roztok, rozpúšťadlo, rozpúšťaná látka, 

vyjadrenie zloženia roztoku a hmotnostný zlomok. 

 

Úloha 1. Doplňte vynechané slová v texte (hustomer, hmotnosť, podiel, tisícina , hustotu, jednotkou, objemu, prístrojom). 

Riešenie: 

Hustota určuje hmotnosť látky pripadajúcu na daný objem. Značíme ju gréckym písmenom ρ. Čím má látka väčšiu 

hustotu, tým má pri rovnakom objeme väčšiu hmotnosť látky. Hustota látok sa vypočítava ako podiel hmotnosti m 

a objemu V. Základnou jednotkou hustoty je kg/m3 ale veľmi často sa v chémii pracuje s jednotkou g/cm3 (čo je 

tisícina hodnoty hustoty uvedenej v základnej jednotke). Hustotu meriame prístrojom , ktorý sa nazýva hustomer.  

Najčastejšie sú hodnoty hustôt kvapalín porovnávané s hustotou vody, ktorej hodnota je 1 g/cm3. 

  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 28  MIN.): 
 V hlavnej časti metodiky využijeme aktivitu zameranú na praktickú prípravu roztokov cukru rôzneho zloženia. 

Praktická príprava roztokov v úlohe 2 bude realizovaná v závislosti od materiálneho vybavenia školy. V prípade dostatočného 

množstva laboratórnych pomôcok (najmä laboratórnych váh), môže učiteľ prenechať každej skupine žiakov prípravu 

všetkých roztokov. V opačnom prípade každá skupina pripraví jeden roztok daného zloženia. Hlavným cieľom je zlepšiť 

experimentálne zručnosti žiakov a nacvičiť laboratórne techniky merania hmotnosti a objemu.  

 

Poznámka: 

Pri realizovaní tejto metodiky je dôležité mať na pamäti dostatok laboratórnych pomôcok pri práci žiakov v skupinách.  

                                                                                                                                                                               

Úloha 2. Pripravte roztoky cukru s rôznym množstvom rozpustenej látky. Určte v nich hmotnostný zlomok cukru. Výsledky 

spracujte do tabuľky. 

 

Vzhľadom na úroveň žiackych kompetencií je vhodné využiť pri formulácii záverov doplňovačku, ktorej cieľom je  upriamiť 

pozornosť žiaka na tie pozorovania a skutočnosti, ktoré sú z hľadiska významu považované za dôležité. Aj to je jedna 

z kompetencií ktorá sa u žiakov siedmeho ročníka iba začína rozvíjať. 
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Riešenie: 

a) Doplňte vynechané slová v texte (cukru, celého roztoku, neobsahovala, podiel, rozpúšťadlom, sfarbenie, súčet, zlomok, 

vody). 

S rastúcim množstvom rozpusteného cukru sa mení sfarbenie roztoku. Bezfarebná ostala iba vzorka, ktorá 

neobsahovala rozpustený cukor. Hmotnosť roztoku sme vypočítali ako súčet hmotnosti rozpusteného cukru a hmotnosti 

vody, ktorá bola v tomto roztoku rozpúšťadlom. Hmotnostný zlomok cukru sme vypočítali ako podiel hmotnosti cukru 

a hmotnosti celého roztoku. 

 

b) Doplňte údaje do tabuľky. Pri výpočtoch použite kalkulačku. (Percentuálne vyjadrenie hmotnostného zlomku w získate 

vynásobením desatinného čísla číslom 100.)  

 

Kadička 

číslo 
Hmotnosť cukru (g) 

Hmotnosť vody  

(g) 

Hmotnosť roztoku 

(g) 

Hmotnostný zlomok  

cukru v roztoku 

w (desatinné 

číslo) 
w (%) 

1. 10 190 200 0,05 5 

2. 20 180 200 0,10 10 

3. 40 160 200 0,20 20 

4. 0 200 200 0,00 0 

 

c) Napíšte, ako sa mení hmotnostný zlomok v závislosti od hmotnosti cukru. 

S rastúcou (klesajúcou) hmotnosťou cukru rastie (klesá) aj hodnota hmotnostného zlomku. 

 

Pripravené roztoky je potrebné označiť štítkom s uvedeným hmotnostným zlomkom a uschovať pre prácu na ďalšej 

vyučovacej hodine. V prípade dvojhodinovky môžete reflexiu vo forme metakognície presunúť na záver a pokračovať 

metodikou Aké je to sladké II. 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
V tejto časti prebieha hodnotenie činnosti formou metakognície. 

 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

Prečo sme to robili?  

Čo sme sa dnes naučili?  

Kde to budeme môcť využiť?  

Ďalšie otázky k téme: 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• Pri príprave roztokov sa odporúča súčasne zapisovať údaje do tabuľky, šetrí to čas. 

• Je potrebné použiť na prípravu roztokov „hnedý“ cukor, ktorý umožňuje pozorovať farebné zmeny v  prípade 

jednotlivých roztokov. 

• Problémy sa vyskytujú s čítaním s porozumením, najmä pri dopĺňaní záverov z pozorovaní. 

• V niektorých prípadoch je nepostačujúci matematický aparát jednotlivých žiakov, preto je vhodné voliť heterogénne 

zloženie skupín a pri problémoch s riešením využiť aj rovesnícke vzdelávanie. 

ALTERNATÍVY METODIKY 

ZDROJE 
Veda nás baví. [Webová stránka]. Získané z https://www.vedanasbavi.sk/orisek-33-ii01-hustota?ID_mesta=5&IDp=2 
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AKÉ JE TO SLADKÉ?  II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemicky čisté látky a zmesi. 
Roztoky.  

ISCED 2 / 7.ročník 
Sada 2 metodík: Aké je to sladké? I+II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Žiak sa naučí: 

• prepojiť zloženie roztoku a hustotu, 

• dodržiavať zásady bezpečného zaobchádzania 
s laboratórnymi pomôckami.  

• Pozorovať/merať. 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania. 

• Realizovať výpočty počas merania. 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami. 

• Naplánovať  postup. 

• Formulovať závery. 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať a rozumieť pojmu roztok. 

• Rozumieť pojmom zlomky a desatinné zlomky, vedieť previesť zlomky na desatinné čísla (príp. percentá). 

• Určiť hustotu kvapalín z nameraných hodnôt ich hmotnosti a objemu.  

• Zisťovať údaje z grafov. 

Riešený didaktický problém 

V súčasnosti sa ako problém javí nízka úroveň čitateľskej gramotnosti a nedostatok úloh bádateľského 
charakteru postavených na jednoduchých experimentoch, výpočtoch a meraniach. Nedostatočné sú aj 
medzipredmetové väzby medzi predmetmi prírodovedného zamerania. Na hodinu fyziky, kde sa preberá 
hustota, prichádzajú žiaci s mylnými názormi a nejednotným chápaním uvedeného pojmu.  Pri otázke „Čo má  
väčšiu hustotu voda alebo olej?“ žiak často odpovie, že „Olej je hustejší.“ Slovo hustý používajú žiaci v dvoch 
rôznych významoch. Niekedy povedia napríklad „Med je hustý" a myslia tým, že pomaly tečie a ťažko sa mieša. 
Inokedy povedia „les je hustý" a myslia tým, že na malom mieste je veľa stromov. Tieto odlišné významy slova 
hustý sa spolu niekedy pletú. Aby sa neplietli, používame slovo hustota iba vo význame, že látka má veľkú 
hustotu vtedy, keď sa v malom objeme nachádza veľa hmoty. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (2-3 členné skupiny žiakov) 

 

• Laboratórne pomôcky (kadičky, odmerný valec, 
laboratórne váhy s presnosťou váženia 0,1 g, 
lyžička na chemikálie, skúmavky, sklená tyčinka, 
príp. hustomer), 

• kalkulačka,  

• chemikálie (roztoky cukru rôzneho zloženia, 
sladené nápoje z obchodnej siete). 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Systém úloh a analýza výstupov práce, činnosti žiakov. Sebahodnotenie žiakov formou metakognície. 

 
Autor(i): Veronika Müllerová 
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AKÉ JE TO SLADKÉ ? II  

ÚVOD 
Metodika je zaradená k metodikám na tému Roztoky, vyjadrenie zloženia roztokov. Obsahuje úlohy zamerané na 

experimentálnu činnosť a je rozčlenená na 2 hodiny (2 metodiky). Tento metodický list je pripravený na druhú hodinu a je 

pokračovaním metodiky Aké je to sladké I. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
 V úvodnom motivačnom rozhovore sa zopakujú pojmy roztok, zloženie roztoku, hustota roztoku a možnosti jej 

zisťovania. Ide o pojmy, ktoré boli precvičené v predchádzajúcej metodike. V prípade, že učiteľ realizuje tieto metodiky na 

dvojhodinovke, evokácia nie je nutná. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
 V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na zistenie závislosti hustoty roztoku od zloženia 

roztoku vyjadreného hmotnostným zlomkom. Pre žiakov bude dôležité zistenie, že vlastnosti zmesí na rozdiel od chemicky 

čistých látok sa menia v závislosti od ich zloženia. 

 

 Úloha 1 je zameraná na určenie hustoty. Túto úlohu je možné riešiť výpočtom, čiže podielom hmotnosti roztoku 

a objemu roztoku. V prípade, že má učiteľ k dispozícii dostatok vhodných hustomerov, môže túto úlohu nechať žiakov riešiť 

aj pomocou nich experimentálne.  

  

Úloha 1. Vypočítajte hustotu roztokov cukru. 

Riešenie: 

Hmotnostný zlomok cukru w 
(%) 

Objem roztoku  V  
(cm3) 

Hmotnosť roztoku m  
(g) 

Hustota roztoku ρ  
(g/cm3) 

0 100 100,00 1,00 

5 100 101,90 1,02 

10 100 104,50 1,04 

20 100 107,80 1,08 

 

  

Z uvedených hodnôt je zostavený graf. Tu však narážame na problém matematických kompetencií žiakov. Viac sa doposiaľ 

v matematike venovali čítaniu z grafov ako ich samotnej tvorbe, preto okrem 4 vyznačených bodov sa v úlohe 2 nachádzajú 

ďalšie 4 body (A, B, C, D), ktorým je treba priradiť chýbajúcu hodnotu. Problematickým miestom pri presnosti údajov sa však 

môže javiť odčítanie hodnôt na osi y, nakoľko sú to hodnoty v tvare desatinných čísel. Toto škálovanie a určenie hodnôt na 

vedľajších osiach je vhodné precvičiť so žiakmi spoločne. Uvedený graf a vyhľadávanie údajov v ňom vedia žiaci použiť pri 

navrhovanom postupe na určenie približného obsahu cukru v sladených nápojoch z obchodnej siete. 

 

 

Úloha 2. Doplňte chýbajúce údaje o roztokoch A, B, C, D v tabuľke s využitím grafu závislosti hustoty (ρ) od zloženia roztoku 

(w). 
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Riešenie: 

roztok A B C D 

w (%) 4 15 19 6 

ρ (g/cm3) 1,016 1,06 1,076 1,024 

 

 V nasledujúcej úlohe sa rozvíjajú bádateľské zručnosti zamerané na plánovanie postupu, ktorým je možné zistiť 

obsah cukru v sladených nápojoch z obchodnej siete. Vzhľadom na to, že veľa skúseností v tejto oblasti žiaci ešte v siedmom 

ročníku nemajú, je v zadaní úlohy nápoveda, odkazujúca žiakov na predchádzajúce úlohy. Je možné, že si žiaci nebudú vedieť 

s danou úlohou v skupinách poradiť a preto prichádza spoločná diskusia vedúca k návrhu postupu riešenia s využitím 

zostrojeného grafu závislosti hustoty roztoku od obsahu cukru v ňom. 

 

 

Úloha 3. Navrhnite postup, ktorým možno zistiť približný obsah cukru v sladených nápojoch predávaných v obchodnej sieti. 

(Pri  navrhovaní postupu sa inšpirujte predchádzajúcimi úlohami.) 

Riešenie: 

1. Určíme hustoty sladených nápojov určením podielu hmotnosti nápoja a jeho objemu.  

2. Pomocou grafu závislosti hustoty roztoku od hmotnostného zlomku cukru v ňom určíme približný obsah cukru v ňom. 

 

 

Použitím roztokov cukru pripravených v predchádzajúcich úlohách (zafarbených potravinárskymi farbivami) alebo použitím 

sladených nápojov z obchodnej siete riešia žiaci praktickú úlohu 4. V tejto úlohe zostavujú farebnú kvapalinovú vežu na 

základe zistených hustôt z jednotlivých vzoriek roztokov alebo nápojov.  

 

Úloha 4. Vytvorte použitím roztokov s rôznou hustotou farebnú kvapalinovú vežu. 

Poznámka: 

Čím sú väčšie rozdiely v hustote kvapalín, tým jednoduchšia je pre žiakov táto praktická úloha. Vhodnou kombináciou 

nápojov z obchodnej siete (čo sa týka hustoty i farebnosti) sú pomarančový džús, kola a minerálka. 

 

V závere tejto metodiky je úloha zameraná na zdravotné aspekty pitia sladených nápojov denne, či vo veľkom 

množstve. Prepája sa v nej chémia s biológiou človeka. Jednotlivé pre a proti je možné prediskutovať so žiakmi spoločne. 
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Úloha 5. Je konzumácia sladených nápojov zdraviu prospešná? Uveďte aspoň jeden dôvod pre i proti. 

Riešenie: 

Pre: cukry sú pre človeka rýchlym zdrojom energie 

Proti: pri nadbytku sa ukladajú do zásob v podobe tukov 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Reflexiu je možné urobiť  metakogníciou. 

 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

Prečo sme to robili?  

Čo sme sa dnes naučili?  

Kde to budeme môcť využiť?  

Ďalšie otázky k téme:  

  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
▪ Problémom u väčšiny žiakov bolo navrhnúť postup na zistenie obsahu cukru v sladených nápojoch. Je možné akceptovať 

aj iné riešenia (napr. odparovanie roztokov, použitie hustomerov, zistenie údajov z etikety, ...).  

▪ Slabé matematické zručnosti v súvislosti s orientáciou v grafe, čítaním a vyhľadávaním údajov. 

▪ Pred vytvorením farebnej kvapalinovej veže je vhodné spoločne zopakovať  s roztokom ktorej hustoty je potrebné začať, 

aby nedošlo k premiešaniu jednotlivých vrstiev. Je vhodné zamyslieť sa aj nad iným, než navrhovaným zložením. 

▪ Žiaci vychádzali aj zo svojich praktických skúseností a upozornili ostatných na to, že v Dubaji sú pri nápojoch viditeľné 

tabule s prepočtom množstva cukru v nápoji na 1 alebo 2 litre (aby si ich nemuseli zákazníci prepočítavať, keďže na 

etiketách sa udáva množstvo cukrov na 100 alebo 200 ml nápoja). 

ALTERNATÍVY METODIKY  

ZDROJE 
http://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/foto/pokus71/foto3.jpg  

http://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus71.htm  
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KÁVOVÝ PAPIEROVÝ FILTER 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky a ich vlastnosti/Oddeľovanie zložiek zmesí ISCED 2/7  ISCED 2/7 . ročník 

Metodika je súčasťou sady metodík Látky a ich vlastnosti 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Žiak porozumie princípu oddeľovania zložiek 
zmesí, dokáže zostaviť filtračnú aparatúru a 
uskutočniť filtráciu.  

 Žiak vie aplikovať filtráciu v bežnom živote pri 
príprave kávy, čaju...  

 Žiak porozumie princípu vylúhovania (extrakcie). 

 Manipulovať s pomôckami 

 Pozorovať 

 Porovnať dáta s hypotézou 

 Formulovať nové otázky 

 Formulovať závery 

 Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Žiak rozumie pojmu zmes, dokáže pripraviť zmes.  

 Žiak má osvojené návyky systematického pozorovania vlastností látok,  

 Žiak pozná spôsoby oddeľovania zložiek zmesí: odparovanie, usadzovanie, kryštalizácia... 

Riešený didaktický problém 

Žiaci získajú poznatky o význame filtrácie v bežnom živote. Porozumejú princípu filtrácie na časticovej úrovni. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Interaktívna demonštrácia  

 Žiacky pokus  

 kávový filter, prázdne vrecúška od čaju, rôzne 
zmesi (napr. čaj, káva, melta, bahno vo vode, 
…)  

 pracovný list 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overenie prehĺbených poznatkov na základe úlohy na porozumenie filtrácie na časticovej úrovni, lístok pri odchode. 

 

Autor: Mária Ganajová 
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Titulný a metodický list TitleKávový filter  

 
 
 

KÁVOVÝ PAPIEROVÝ FILTER  

ÚVOD  
Je to úvodná metodika k tematickému celku Látky a ich vlastnosti k téme Zmesi a Oddeľovanie zložiek zmesí. 

PRIEBEH VÝUČBY 

1. EVOKÁCIA (CCA 8  MIN.): 
 Žiakom ukážeme papierový kávový filter a opýtame sa ich, čo to je. Ak sa žiaci nevedia dohodnúť na tom, čo je 

ukazovaný kúsok papiera, kladieme im pomocné otázky:  

 Viete, čo je káva? 

 Videli ste, ako sa káva pripravuje? 

 Aké druhy kávy poznáte? 

 Ako by sa mohol tento papier pri príprave kávy použiť? 
Dáme im prečítať úvodný text pracovného listu a požiadame ich odpovedať na úlohu 1. (Úloha na čitateľskú gramotnosť) 

 Vysvetlite nasledovné pojmy. 

Kávovník, extrakcia, zrnková káva, instantná káva, melta, kávovar... 

Ďalej žiakom ukážeme kuchynské sitko a opýtame sa, čo majú tieto dva ukazované predmety spoločné a čo odlišné. 

Prípravu kávy možno demonštrovať aj využitím nasledovných videí. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPIB2G0XbKA 

https://www.youtube.com/watch?v=cJP6--vU8w0 

 

2.  UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

 Do dvoch kadičiek pripravíme kávu. Do jednej kadičky dáme rozpustnú kávu, do druhej nerozpustnú 

a zalejeme horúcou vodou. Žiakov sa opýtame, či môžeme použiť aj studenú vodu. Pripravenú kávu prelejeme 

cez filter. Žiakov vyzveme, aby opísali prebiehajúci dej. Prípadne im môžeme pomôcť otázkami: 

 Prečo zrnká pomletej kávy neprechádzajú cez kávový filter? 

 Prečo sa iný druh kávy (rozpustnej) nezachytáva na kávovom filtri? 

 Prečo sa farba vody zmenila? 

Po ich odpovediach zavedieme pojmy  filtrácia a extrakcia ako základné deje, ktoré sa využívajú pri príprave 

kávy. Po vysvetlení týchto pojmov žiakom poskytneme potrebné pomôcky (filtračný papier, nožnice, kadičku, 

lievik, vodu, sypaný čaj, instantná a zrnková káva) a vyzveme ich, aby zrealizovali podobný pokus, teda pripravili 

čaj podobným  spôsobom. 

3. REFLEXIA  
Reflexiu môžeme urobiť zadaním nasledovnej úlohy alebo prostredníctvom lístka pri odchode. 
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Titulný a metodický list TitleKávový filter  

 
 
 

 Určte, ktorý model na obrázku znázorňuje filtráciu mletej zrnkovej kávy a ktorý model filtráciu instantne 

(rozpustnej ) kávy 

  

Legenda 

 častice rozpustnej kávy 
o častice vody 

 častice mletej kávy 
 

 

 

 

 

 

                                     Obr.  Znázornenie filtrácie na úrovni častíc 

Správna odpoveď: 
Filtrácia mletej zrnkovej kávy – model B. 
Filtrácia instantnej (rozpustnej) kávy – model A. 

 

Učiteľ sa môže ďalej opýtať žiakov, aká situácia zodpovedá modelu C (prípad veľkých pórov filtračného 
papiera alebo využitie sitka). 
 

Alternatíva úlohy: 

 Žiakom môžeme zadať podobnú úlohu so sypaným čajom a čajom vo vrecúšku. 

 Preskúmajte, ako vplýva na vylúhovanie (extrakciu) zrnkovej a instantnej kávy studená voda 

           Pripravíme si dve kadičky. Do jednej kadičky dáme rozpustnú (instantnú) a do druhej mletú (zrnkovú) kávu 

a zalejeme ich studenou  vodou. Obidve pripravené kávy prelejeme cez filter a pozorujeme.  

 
Zakreslite model filtrácie mletej zrnkovej kávy  

po zaliatí studenou vodou ................ . 
 
 
 
 
 
 
 

Zakreslite model filtrácie instantnej (rozpustnej) kávy  

po zaliatí studenou vodou ................ . 

Legenda 

častice rozpustnej kávy 
častice vody 
častice mletej kávy 
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Titulný a metodický list TitleKávový filter  

 
 
 

 Prečo zrniečka kávy (príp. sypaný čaj, bahno) neprejdú cez filtračný papier, ale voda áno? 

Pretože ich častice sú väčšie ako otvory vo filtračnom papieri. Molekula vody je  menšia, takže cez otvory filtračného 

papiera prejde. 

 Aký je rozdiel vo filtráte po filtrácii čaju  a po filtrácii bahna? Pre riešenie tejto úlohy si môžete pomôcť pokusom.  

Rozdiel je vo farbe filtrátu, filtrát čaju je svetlejší, bahna je tmavší. Látky v čaji sa vylúhujú pomalšie (čaj potrebuje 

čas na vylúhovanie) pričom filtrát bahna je sfarbený rovnakou intenzitou a nezávisí od dĺžky vylúhovania. Častice 

bahna neprejdú cez filtračný  papier 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Niektorí žiaci nepoznajú  pojem Melta. Skôr to poznajú  druhy káv Caro, raňajková káva. 
Možno doplniť poznámku, aký je rozdiel medzi papierom kancelárskym a papierovým filtrom. 

ZDROJE 
1. Ganajová, M., Kristofová, M. (2015). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní. Časť B. Chémia. Ukážky 

vytvorených metodických a pracovných listov. Bratislava: ŠPÚ ISBN 978-80-8118-149-8. 

 
2. Finlayson, O. a kol.: Unit Exploring holes. [online]. [cit.2011-04-17]. Dostupné na internete: 

http://www.establishfp7.eu/index.php?option=com_content#&view=article&id=106&Itemid=178 
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ROPNÁ ŠKVRNA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/Oddeľovanie zložiek zo zmesí 

ISCED 2 / 7.ročník 

Metodika je súčasťou sady metodík pre tému 
Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Navrhnúť postup oddelenia zložiek zmesí vody a 
ropy, resp. oleja. 

• Realizovať navrhnutý postup oddelenia zložiek zmesí 
vody a ropy, resp. oleja. 

• Využiť metódy oddeľovania zmesi pri riešení 
problémových situácií a zdôvodniť použitie daných 
separačných metód. 

• Využiť poznatky o metódach oddeľovania zložiek zo 
zmesí pri riešení problémov bežného života. 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlišovať pojmy rovnorodá a rôznorodá zmes, roztok, emulzia, usadzovanie 

• Rozumieť pojmu filtrácia. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Realizovať postup na oddeľovanie zložiek zmesí. 

Riešený didaktický problém 

Ropná škvrna je stále aktuálny problém, nielen na moriach a oceánoch, ale aj na riekach. Táto metodika je 

zameraná na využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote aktívnou činnosťou 

žiakov. Úlohou žiakov je odstrániť nasimulovanú ropnú škvrnu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Nasmerované bádanie 

• Skupinová forma (3-5  žiakov v skupine) 

• Rozhovor, diskusia 

 

• Vanička, laboratórna lyžička, oddeľovací lievik, 
olej, voda, drevené piliny, vata, zápalky 

• Technický benzín 

• Kadička so vzorkou 

• Projektor, počítač, internet 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Lístok pri odchode 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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ROPNÁ ŠKVRNA  

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesi. Využíva poznatky o zmesiach. 

Metodika je zameraná na aktuálnu problematiku ropných škvŕn a ich odstraňovania. Môže využiť aj pri tematickom celku 

Voda a jej znečistenie, pričom si žiaci opätovne zopakujú separačné metódy a prepoja ich s praxou. Tiež vhodne dopĺňa učivo 

v 9. ročníku - Zdroje uhľovodíkov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Úloha 1 je zameraná na čítanie s porozumením. Žiaci majú za úlohu prečítať text o ropnej škvrne a následne odpovedať 

na 3 otázky. Učiteľ dá žiakom čas na prečítanie textu a odpovedanie na otázky podľa potreby. Potom je vhodné frontálne 

diskutovať o ropnej škvrne ako aj o odpovediach na otázky v Pracovnom liste. 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text  a napíšte odpovede na otázky pod textom: 

Ropná škvrna je škvrna, ktorá vzniká v dôsledku úniku tekutej ropy, či iného ropného produktu do okolitého prostredia 

v dôsledku ľudskej činnosti. Ide o druh znečistenia ale vo všeobecnom chápaní označuje akékoľvek vyliatie ropnej látky do 

prostredia. Môže ísť o vyliatie surovej nespracovanej ropy, rafinovanej ropy, benzínu, nafty atď. Pri úniku ropných látok 

často trvá mesiace až roky, než sa prostredie opätovne vyčistí do pôvodného stavu pred únikom. Mimo ľudského zavinenia 

sa môže ropa do prostredia dostať tiež prírodnými pochodmi ako aj únikom z 

miest, kde bola akumulovaná. Väčšina znečistení je spôsobená únikom ropných 

látok z pevniny, ale najväčšej pozornosti sa dostáva nehodám tankerov, či 

ťažobných plošín, poškodení cisterien, ale aj z ropných vrtov a trhlín na morskom 

dne. Keďže ropné látky sú ľahšie než voda, plávajú na jej povrchu a vytvárajú tak 

mikrofilm, ktorý je nebezpečný pre život nie len živočíchov ale aj ľudí.  Mikrofilm 

neprepúšťa kyslík, ktorý sa tak nemôže dostať k rybám a ostatným živočíchom vo 

vode. Naopak, ak živočíchy prídu do kontaktu s ropou, tento mikrofilm ich 

obaľuje a spôsobuje im veľké ťažkosti. 

Obr. 1 Ropná škvrna na rieke Mississippi, 12. 9. 2016 

Poznámka:  

Učiteľ môže žiakom doplniť informácie o ropných škvrnách na Dunaji na Slovensku. Ropné škvrny sa netýkajú len morí a 

oceánov ale aj riek. K nehodám na riekach a k vzniku ropných škvŕn dochádza aj na Slovensku. Najmä na Dunaji, kde je často 

využívaná lodná doprava. Napríklad, 17. 2. 2015 sa na Jarovskom ramene Dunaja objavila ropná škvrna. Ďalej 23. 3. 2015 

bratislavskí hasiči zasahovali na Žitnom ostrove. Na Malom Dunaji sa objavila ropná škvrna veľká 1,5 km. K nehodám často 

dochádzalo aj v roku 2014. V posledných dvoch rokoch sa zvýšila kontrola lodí. K poslednému väčšiemu úniku ropy na území 

Slovenska došlo 16. 8. 2016 na Hričovskej priehrade pri Žiline. Škvrna sa tiahla na hladine po dĺžke približne 600 m. 

a) Čo je to ropná škvrna? 

Ropná škvrna je druh znečistenia, je to vyliata ropa na vodnej hladine 

b) Ako vzniká ropná škvrna? 

Ropná škvrna vzniká únikom ropy do vody, ropná škvrna sa nachádza na vodnej hladine 

c) Prečo sú ropné škvrny nebezpečné? 

Ropné škvrny sú nebezpečné, pretože dochádza k znečisteniu vody, úhynu živočíchov (najčastejšie rýb) 
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SKÚMANIE  
Žiaci v Úlohe 2 doplnia krátky text venovaný zmesi voda a ropa. V tejto fáze je potrebné zopakovať so žiakmi pojmy – 

roztok, rovnorodá a rôznorodá zmes, emulzia, zložky zmesi. Dôležité je aj porovnanie hustoty vody a ropy. 

Úloha 2. Doplňte nasledujúci text. 

Zmes vody a ropy je RÔZNORODÁ, pretože voľným okom vidíme jej zložky. Ropa má MENŠIU hustotu ako voda, preto 

pláva na vodnej hladine. 

Úloha 3. Pozorujte demonštračný pokus učiteľa – Horenie ropnej škvrny. Na základe pozorovania doplňte tabuľku. 

Tab. 1 Zápis pozorovaní demonštračného pokusu 

Jav Pozorovanie – opíšte, čo ste pozorovali 

Čmudenie  

Zápach  

Farba plameňa  

Poznámka:  

Demonštračný pokus – horenie technického benzínu: učiteľ demonštruje pokus, zapáli vaničku s nasimulovanou ropnou 

škvrnou. Žiaci pozorujú priebeh pokusu. Učiteľ upozorní žiakov, aby sa zamerali na tieto faktory – čmudenie, zápach, farba 

plameňa.  

Pri tomto demonštračnom pokuse je dôležitá bezpečnosť pri práci. Do vody nalejte malé množstvo technického benzínu 

a opatrne ho zapáľte. Ak máte k dispozícii vzorku ropy, môžete použiť aj to. 

Následne žiaci vyplnia tabuľku 1 v Pracovnom liste. 

 

 

Úloha 4 je zameraná na spôsoby odstránenia nasimulovanej ropnej škvrny, kde úlohou žiakov je priradiť pomôcky 

k metódam a vytvoriť tak dvojice. 

Úloha 4. Vytvorte dvojice pomôcky a metódy oddeľovania zložiek zmesi, akou by bolo možné odstrániť nasimulovanú ropnú 

škvrnu. 

a) oddeľovací lievik 

b) zápalky  

c) drevené piliny a/alebo vata 

1. horenie 

2. pohlcovanie 

3. mechanické oddeľovanie 

 a) – 3), b) – 1), c) – 2) 

 

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Odporúčaný počet žiakov v skupine sú traja žiaci. Každá skupina dostane v akváriu (resp. 

vo väčšej kadičke) nasimulovanú ropnú škvrnu, ktorú učiteľ dopredu pripraví tak, že do akvária, resp. do vaničky naleje vodu 

a pridá malé množstvo oleja. Každá skupina bude overovať dve metódy – pohlcovanie ropy drevenými pilinami a vatou a 

mechanické oddeľovanie oddeľovacím lievikom.  

Horenie ropnej škvrny (technického benzínu) predvedie učiteľ ako demonštračný pokus (úloha 3). 

Úloha 5. Realizujte experiment – pokúste sa oddeliť nasimulovanú ropnú škvrnu od vody s použitím metód pohlcovanie 

a mechanické oddeľovanie uvedených v Úlohe 4. 

Žiaci pracujú v skupinách na odstraňovaní ropnej škvrny. Učiteľ upozorní žiakov na bezpečnosť pri práci. Po uskutočnení 

experimentov, učiteľ vyberie z každej skupiny jedného žiaka, ktorý oboznámi ostatných spolužiakov s výsledkami 

experimentov. 
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VYSVETLENIE  
Úlohou žiakov je vyplniť tabuľku, kde zhodnotia jednotlivé metódy a postupy odstraňovania ropnej škvrny. Učiteľ 

diskutuje so žiakmi o výhodách a nevýhodách daných spôsobov odstraňovania ropnej škvrny. 

Tab. 2 Výsledky oddeľovania nasimulovanej ropnej škvrny 

Pomôcka Metóda Výhody metódy  Nevýhody metódy 

Oddeľovací 
lievik 

Mechanické 
oddeľovanie 

Jednoduchá metóda 

Takmer úplné oddelenie vody od 
ropy 

Nevhodné pre veľké množstvo vody a ropnej 
škvrny 

Zápalky Horenie Pomerne rýchle odstránenie 
ropnej škvrny 

Čmudenie, zápach, nebezpečné pre životné 
prostredie 

Drevené piliny Pohlcovanie Jednoduché a ekologické riešenie Potrebné následné odstránenie pilín s ropou 

Vata Pohlcovanie Jednoduché riešenie Vata je menej efektívna ako drevené piliny. 

Potrebné následné odstránenie vaty s ropou. 

Nevýhodou všetkých metód je následné zbavenie 
sa odpadu. 

ROZPRACOVANIE  
Vo fáze rozpracovanie je úlohou žiakov vysvetliť možnosti použitia daných metód v reálnej situácii na mori, prípadne 

využiť obrazové a filmové záznamy zo záchranných akcií. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBRe2GLoVco – ropné škvrny vo vnútrozemí, dĺžka videa 1:13 

https://www.youtube.com/watch?v=zHB7hoLXAP0 – zrážka lodí pri belgickom pobreží, dĺžka videa 0:43 

https://www.youtube.com/watch?v=nXWenrBtBaM – ropná škvrna na Dunaji, dĺžka videa 1:33 

https://www.youtube.com/watch?v=V6qMrYr7kxk – ropná škvrna a vtáky, dĺžka videa 1:52 

Úloha 6. Vysvetlite, ktoré z postupov sa dajú uplatniť aj na mori a ktoré nie. Zdôvodnite prečo.  

Oddeľovací lievik – vhodné použitie na malé množstvo ropnej škvrny, na mori nepraktické 

Horenie – pri horení vzniká dym a zápach, dochádza k čmudeniu, je to neekologické pre životné prostredie 

Drevené piliny – ekologické a jednoduché riešenie, vhodné aj na veľké plochy, piliny sa potom dajú pomerne jednoducho 

a rýchlo oddeliť 

HODNOTENIE  
Formatívne hodnotenie spočíva vo vyplnení Lístka pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je vhodná aj pre žiakov 9. ročníka k téme Zdroje uhľovodíkov. 

Niektorí učitelia navrhovali zadať úlohu 1 za domácu úlohu pred danou hodinou. 

Najproblematickejšou úlohou bola úloha 7, kde majú žiaci vlastnými slovami vyjadriť svoje myšlienky, čo ako vieme im 

robí veľký problém. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pre lepšiu viditeľnosť je možné na simuláciu ropnej škvrny použiť tekvicový olej. Je efektnejší, ale je drahší. 

Namiesto oddeľovacích lievikov (ak ich učiteľ nemá k dispozícii) je možné použiť injekčné striekačky. 

Ak má učiteľ možnosť, môže okrem pilín použiť originálny sací materiál požiarnikov, ktorí likvidujú pri autonehode škvrny 

pohonných hmôt, typ E100M (biela farba) a E 1000 (šedá farba). Následne tak môžu porovnávať rozdielnosť sacích 

materiálov. 

ZDROJE 
Coastal News Today. Louisiana – Parish Hit By Third Oil Spill In Ten Days As Pressure Grows To Hold Oil And Gas Industry 

Accountable For Coastal Damage. [vid. 2017-09-11]. Dostupné z: http://coastalnewstoday.com/louisiana-parish-hit-by-

third-oil-spill-in-ten-days-as-pressure-grows-to-hold-oil-and-gas-industry-accountable-for-coastal-damage/ 

Trebulová, J. Pre ropu v Dunaji spustia kontroly lodí.  [vid. 2017-09-11]. Dostupné 

z: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/345914-na-jaroveckom-ramene-je-ropna-skvrna-zasahuju-tam-hasici/ 

SITA. Na Malom Dunaji objavili ropnú škvrnu, zasahujú hasiči. [vid. 2017-12-11]. Dostupné z: 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/349578-na-malom-dunaji-objavili-ropnu-skvrnu-zasahuju-hasici/  

Jaloviarová, R. Ropná škvrna pri Žiline sa natiahla na dĺžku 600 metrov. [vid. 2018-09-11]. Dostupné z: 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/402287-ropna-skvrna-pri-ziline-sa-natiahla-na-dlzku-600-metrov/ 
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PRÍPRAVA DOMÁCEHO TVAROHU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/Zmesi a oddeľovanie 
zložiek zmesí 
 
 

ISCED 2/7. roč. 
Metodika je súčasťou sady metodík k tematického 
celku  Látky a ich vlastnosti, téma Zmesi 
a oddeľovanie zložiek zmesí 

Ciele 

Žiakom nadobúdané vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Žiak dokáže realizovať postupy na oddeľovanie 
zložiek zmesí podľa návodu. 

 Žiak získa poznatky o oddeľovaní zložiek zmesí 
v priemysle. 

 Žiak získa manuálne zručnosti, intelektové a 
sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych pokusov 

 Žiak vie vyhľadať potrebné informácie 
v dostupných zdrojoch. 

 Žiak si rozvíja čitateľskú gramotnosť.  

Formulovať otázku. 
Formulovať hypotézu. 
Naplánovať postup skúmania. 
Predpovedať výsledok experimentu. 
Manipulovať s pomôckami. 
Pozorovať. 
Formulovať závery.  

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Mať osvojené návyky systematického pozorovania vlastností látok  

 Poznať spôsoby oddeľovania zložiek zmesí: odparovanie, usadzovanie, kryštalizácia, filtrácia, destilácia 

Riešený didaktický problém 

Žiaci získajú poznatky o význame oddeľovania zložiek zmesí pre priemyselnú výrobu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa,  pomôcky a chemikálie 

 Potvrdzujúce  bádanie 

 Skupinová forma (3-5  žiakov v skupine ) 

skysnuté mlieko alebo acidofilné mlieko, gáza, 
kadička, tyčinka, kahan, stojan, sieťka, teplomer 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overovanie poznatkov prostredníctvom  metakognície. 

Autor: Mária Ganajová 
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PRÍPRAVA TVAROHU  

ÚVOD  
 Táto aktivita nadväzuje na predchádzajúcu aktivitu týkajúcu sa používania sít v domácnosti. Je súčasťou systému 

metodík k tematického celku  Látky a ich vlastnosti, téma Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  
So žiakmi si zopakujeme poznatky o oddeľovaní zložiek zmesí napr. na základe nasledovných otázok: 

 Kde v bežnom živote môžeme využiť sitá? 

 Navrhnite možné využitie sít v kuchyni. 

 Porovnajte otvory v nasledujúcich pomôckach na oddeľovanie zložiek zmesí: sitá v domácnosti, gáza a tkaná látka. 

 Navrhnite možnosti ich využitia. 

 Viete, ako sa vyrába tvaroh? Aké druhy mlieka poznáte? 

Zdôrazníme: Sitá majú dôležité využitie v potravinárskom priemysle. Gáza sa používa na výrobu syrov, aby sa oddelila 

srvátka od zrazeného mlieka - tvarohu. Rovnako sa používa aj pri výrobe vín na odstránenie sedimentov - usadenín. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
Opýtame sa žiakov, či už videli, ako sa pripravuje tvaroh, z čoho sa vyrába a akým postupom.  Žiakom vysvetlíme poznatky 

spojené s postupom prípravy tvarohu alebo si tieto poznatky vyhľadajú na internete. 

Na výrobu domáceho tvarohu je najvhodnejšie čerstvé plnotučné mlieko alebo acidofilné (z trvanlivého mlieka sa nám 

tvaroch nepodarí urobiť). Čerstvé mlieko necháme skysnúť v nádobe pri izbovej teplote (1-2 dni). Samovoľné skysnutie 

mlieka sa uskutočňuje pôsobením baktérií Streptococcus lactis. Keď je mlieko dostatočne skysnuté, odoberieme smotanu, 

pomaly ho zahrievame a stále miešame. Teplota zahrievania by sa mala pohybovať v rozmedzí od 28 do 32 °C. Tvaroh začne 

pomaly vystupovať na povrch srvátky za 30 až 60 minút. Potom ho zoberieme zo sporáka a necháme ešte chvíľu stáť a usadiť.  

Pýtame sa žiakov, ako môžeme oddeliť tvaroh od srvátky. Žiaci by mali prísť na to, že jednotlivé zložky pripravenej zmesi 

oddelíme preliatím cez gázu, čím oddelíme tvaroh od srvátky. 

Učiteľ si musí pripraviť zohrievanie kyslého alebo acidofilného mlieka ešte pred hodinou. Žiaci budú zahrievanie iba 

dokončovať.  

Následne žiaci podľa uvedeného postupu v pracovnom liste pripravia tvaroh. 

REFLEXIA  
Reflexiu môžeme urobiť kladením napr. nasledovných otázok v pracovnom liste a sumárom: 

 Ktorá zložka pri príprave tvarohu sa oddelí ako prvá a prečo?  
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 Prečo tvaroh ostane na gáze? 

 Čo by nastalo, ak by sme tvaroh oddelili od srvátky len jednoduchým vyliatím srvátky z nádoby? 

       Otázky na rozšírenie poznatkov: 

 Navrhnite pomôcku, ktorú by ste využili na oddelenie tvarohu od srvátky, keby ste nemali gázu (husté sitko).  

 Navrhnite inú zmes v domácnosti,  kde možno jednotlivé zložky oddeliť gázou. ( výroba domácej veľkonočnej hrudky 

https://www.youtube.com/watch?v=58CDMjBNb28 

 Na základe uvedeného textu napíšte  informácie o tvarohu a  srvátke. 

 

        V závere majú žiaci za úlohu vyplniť metakogníciu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 

Je potrebné aby učiteľ  zohrieval kysnuté alebo acidofilné mlieko už pred hodinou a žiaci už len dokončia prípravu. Možno 
doplniť diskusiu o význame tvarohu pre kosti.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Ako alternatívu môžeme premietnuť video o príprave syra a  tvarohu. 

https://www.youtube.com/watch?v=vTAZmzB3QOc 

ZDROJE 
1. Ganajová, M., Kristofová, M. (2015). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní. Časť B. Chémia. Ukážky 

vytvorených metodických a pracovných listov. Bratislava: ŠPÚ ISBN 978-80-8118-149-8. 

2. Teoretické poznatky k téme MLIEČNE VÝROBKY. [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné na internete: 

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/vllab/HTML/mliecne_vyrobky_trieda.html 

Lístok pri odchode 
 

Dnes som sa naučil, že ...  

Najviac ma zaujalo...  

Otázka, ktorú stále mám...  
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POZBIERANIE SOLI ROZSYPANEJ PO ZEMI 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti 
ISCED 2/7. ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík Látky a ich 
vlastnosti 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Navrhnúť a uskutočniť vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesí: destilácia, filtrácia, usadzovanie, 
kryštalizácia, odparovanie. 

 Žiak dokáže využiť separačné metódy pri riešení 
problémových situácií a zdôvodniť použitie danej 
separačnej metódy. 

Formulovať otázku 

Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

Naplánovať postup  

Navrhnúť pozorovanie  

Manipulovať s pomôckami 

Pozorovať 
Zaznamenávať výsledky pozorovania 
Formulovať závery 
Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Rozlišovať pojmy roztok, rozpúšťadlo a rozpustená látka.  

 Vedieť realizovať postupy na oddeľovanie zložiek zmesí (destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia, odparovanie) 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Používanie okuliarov pri zahrievaní. 

Riešený didaktický problém 

 Navrhnúť vhodný spôsob oddelenia zložiek  zmesí. Vedieť vyhodnotiť, ktoré faktory ovplyvnili výber daných metód.  

 Vedieť použiť a realizovať filtráciu, kryštalizáciu, oddeľovanie magnetom na oddeľovanie zložiek zmesí. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

 kuchynská soľ, piesok (prach), železné piliny 
(klinčeky), voda, aparatúra na filtráciu, magnet, 
kadičky, tyčinka, odparovacia miska, kahan, 
trojnožka, laboratórny stojan, železný kruh,  

 pracovný list  

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overenie soft skills   pomocou karty sebareflexie po skupinovej spolupráci 

 

Autor: Mária Ganajová 
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Titulný a metodický l ist Pozbieranie soli  rozsypanej po zemi   

 

 

 

 

 

POZBIERANIE SOLI ROZSYPANEJ PO ZEMI 

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Model 5E: 

ZAPOJENIE (ENGAGE)   
Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a rozdá im pracovné listy.  

Učiteľ formuluje problém: „V kuchyni sa nám rozsypala soľ na podlahu, kde sa zmiešala s rôznymi nečistotami a  

prachom.” Žiakov sa pýta, ako by soľ oddelili od nečistôt a čiastočiek prachu (aké rôzne metódy a pomôcky by použili na 

danú separáciu).  

Úlohou žiakov je oddeliť od seba jednotlivé zložky zmesi – soľ, nečistoty, prach.  

Pri bádaní si musí žiak sformulovať sám postup riešenia, závery, aj vysvetlenia zistení.  

Ak žiaci nevedia samostatne riešiť túto úlohu, učiteľ môže žiakom pomôcť – navedie ich, aby využili schopnosť soli 

rozpúšťať sa vo vode, pričom prachové častice zostanú nerozpustené, resp. môže uviesť príklady z praxe, napr. získavanie 

soli z morskej vody.  

 SKÚMANIE (EXPLORE) 
Žiaci majú k dispozícii vzorku zmesi. 

Žiaci diskutujú v skupinách: Ako možno od seba oddeliť jednotlivé zložky zmesi? Radia sa a vzájomne si vymieňajú názory. 

Vyslovujú hypotézy, navrhujú postup riešenia, musia použiť niekoľko metód a uvedomiť si, v akom poradí uskutočnia 

jednotlivé metódy oddeľovania.  

Očakávaný postup: Do zmesi pridajú vodu (je potrebné ich upozorniť, že majú pridať iba malé množstvo vody, aby 

odparovanie nebolo zdĺhavé), zmes prefiltrujú a kryštalizáciou oddelia soľ od vody.  

Žiaci porovnávajú závery z experimentov so svojimi predpoveďami. 

VYSVETLENIE (EXPLAIN)  

Pracovné skupiny prezentujú výsledky svojej práce, odôvodňujú jednotlivé kroky postupu, ktorým oddeľovali zložky 

východiskovej zmesi.  

 ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 
Žiaci navrhujú iné príklady zmesí a možnosti oddeľovania ich zložiek. Napríklad ak sa do zmesi pridajú železné piliny, 

piesok apod. Môžu navrhnúť využitie niektorých filtrov z domácnosti, ktoré možno v tomto prípade použiť (gáza, kus tkanej 

látky). 

HODNOTENIE (EVALUATE)  
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Titulný a metodický list Pozbieranie soli rozsypanej po zemi   

 

 

 

 

 

Aktivita je vhodná na hodnotenie soft skills - skupinovej spolupráce. Žiaci hodnotia skupinovú spoluprácu na základe 

karty  sebareflexie po skupinovej spolupráci. 

 

Karta sebareflexie po skupinovej spolupráci 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

1. Počas skupinovej práce som sa vedel/a   

dohodnúť  so spolužiakmi, čo budem robiť. 

      

2. Pri skupinovej práci som bol/a pre skupinu           

užitočný. 

      

3. Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj 

moje názory a diskutovali so mnou. 

      

4. Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som 

tak pracovať aj nabudúce. 

      

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY  
Aby žiaci všetko stihli, môžu si aparatúru kresliť nakoniec. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Úlohu možno realizovať aj s cukrom. Vhodné je pripraviť aj pieskový filter napr. v plastovej fľaši s odrezanou spodnou časťou 

a obrátenou hore dnom. Tu môžu žiaci sledovať aj mechanické zachytávanie nečistôt. 

ZDROJE  
1. Ganajová, M., Kristofová, M. (2015). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní. Časť B. Chémia. Ukážky 

vytvorených metodických a pracovných listov. Bratislava: ŠPÚ ISBN 978-80-8118-149-8. 

2. KIREŠ, M., JEŠKOVÁ, Z., GANAJOVÁ, M., KIMÁKOVÁ, K. (2015). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní. 

ŠPÚ: Bratislava. ISBN 978-80-8118-149-8 
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TAJOMSTVO FAREBNÝCH ZMESÍ  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti / Zmesi a Oddeľovanie zložiek 
zmesi 

ISCED 2 / 7.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Zmesi 
a oddeľovanie zložiek zmesí 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Navrhnúť postup a uskutočniť spôsob oddelenia 
zložiek zmesi pomocou destilácie. 

• Využiť princíp destilácie pri riešení problémových 
situácií a zdôvodniť použitie danej separačnej 
metódy. 

• Využiť poznatky o destilácii pri riešení problémov 
bežného života. 

• Precvičiť si prácu s laboratórnymi pomôckami v praxi 
 

• Formulovať otázku/problém 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlišovať pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo. 

• Rozumieť pojmu teplota varu. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Vedieť realizovať postup na oddeľovanie zložiek zmesí – destilácia. 

Riešený didaktický problém 

Využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí destiláciou v bežnom živote aktívnou činnosťou 

žiakov. Metodika poukazuje na jednoduché využitie a realizovanie destilácie aj doma. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• nasmerované bádanie 

• skupinová forma (3-5  žiakov v skupine) 

• riadený rozhovor 

 

• Bunsenov kahan, trojnožka so sieťkou, kadičky, 
hodinové sklíčka, zápalky, ľad 

• voda, potravinárske farbivá rôznych farieb (príp. 
prírodné farbivá), kola, mlieko, džús s dužinou 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia - Sumár – 10 viet 

Overovanie rozvoja zručností pre skupinovú spoluprácu: dotazník 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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TAJOMSTVO FAREBNÝCH ZMESÍ   

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Zmesi a využíva poznatky o roztokoch a destilácii. Metodiku je možné 

zaradiť do 7. ročníka ZŠ, ale aj v rámci opakovania v 8.ročníku. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Učiteľ musí v predstihu pripraviť vzorky kvapalných zmesí alebo aj iné: 

a) zmes vody a  potravinárskeho farbiva 

b) kola 

c) mlieko 

d) džús s dužinou. 

Počet vzoriek učiteľ prispôsobí počtu skupín v triede. Žiakom rozdá pracovné listy, v ktorých si žiaci prečítajú úvodný text. 

V rámci fázy zapojenia žiaci v skupinách diskutujú o zložení týchto zmesí, ako aj o možnosti oddelenia čistej vody od ostatných 

zložiek zmesi.  

Učiteľ so žiakmi zopakuje metódu na oddeľovanie zložiek zmesi – destiláciu, princíp destilácie, destilačnú aparatúru a 

pojmy s tým súvisiace – rovnorodé a rôznorodé zmesi, roztok, suspenzia, teplota varu, var, kondenzácia, destilát. 

Každá skupina si vyberie jednu vzorku. 

Prečítajte si nasledujúci text 

V pohároch sa nachádzajú vzorky rôznych nápojov. Na prvom obrázku zľava sa nachádza voda, zafarbená potravinárskym 

farbivom. Nasledujú kola, mlieko a pomarančový džús s dužinou. Všetky uvedené vzorky sú kvapalné zmesi. 

V skupinách diskutujte o zložení týchto nápojov, o tom či by bolo možné oddeliť čistú vodu od ostatných zložiek zmesi. 

     

Obr. 1 Ukážka vzoriek kvapalných zmesí 

Poznámka:  

Vhodné farbivá sú napr. farbivá na potraviny. Učiteľ môže použiť aj prírodné farbivá (cvikla, červená kapusta, šupka 

cibule). V diskusii od žiakov očakávame, že vymenujú niektoré základné zložky hore uvedených zmesí – napr. voda a farbivo, 

ktoré je v nej rozpustené, kola je zložená z vody, cukru a ďalších prímesí, mlieko je zmes vody a mnohých ďalších látok, džús 

je zmes vody, ovocnej šťavy a dužiny. 
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SKÚMANIE  
Žiaci odpovedajú na prvé tri úlohy v Pracovnom liste. Cieľom Úlohy 1 je zopakovať si pojmy rovnorodé a rôznorodé zmesí 

v praktickej úlohe. Úloha 2 je rovnako zameraná na opakovanie pojmov, ktoré súvisia s destiláciou a s témou Zmesi. V Úlohe 

3 si žiaci majú zopakovať vybrané časti destilačnej aparatúry.  

Úloha 1. Rozdeľte vyššie uvedené zmesi na rovnorodé a rôznorodé. 

Rovnorodé  voda s potravinárskym farbivom 

 Rôznorodé  kola v pohári, mlieko, džús s dužinou 

Úloha 2. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

a) Ako nazývame rovnorodé zmesi? 

ROZTOKY 

b) Navrhnite vhodnú metódu na oddelenie zložiek vo vašej zmesi.  

DESTILÁCIA 

c) Ktorú vlastnosť látok využijete na oddelenie zložiek zmesi vo vami navrhovanej metóde? 

NA ZÁKLADE ROZDIELNEJ TEPLOTY VARU 

Úloha 3. Popíšte vybrané časti aparatúry, ktoré sa používajú na oddeľovanie zložiek zmesi. 

 

 

 

1   LABORATÓRNY STOJAN 

3   DESTILAČNÁ BANKA 

8   ZBERNÁ BANKA 

9   CHLADIČ 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Destilačná aparatúra 

Úloha 4. Zostavte aparatúru podľa nasledujúceho obrázka. Realizujte experiment – pokúste sa oddeliť čistú vodu od 

ostatných zložiek zmesi. Svoje pozorovanie zapíšte. 

Po vypracovaní prvých troch úloh, nasleduje samotná destilácia kvapalnej zmesi. Žiaci si v skupinách za pomoci učiteľa 

zostavia jednoduchú aparatúru podľa Obr. 3.  

Žiaci do kadičky nalejú svoju vzorku (10 ml) a vložia varný kamienok. Kadičku prikryjú hodinovým sklíčkom. Na hodinové 

sklíčko dajú ľad a zapália kahan. Žiaci pozorujú dej a výsledky pozorovania si zapíšu. 
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Obr. 3 Aparatúra na oddelenie čistej vody od ostatných zložiek zmesi 

Poznámka:  

Namiesto kahana môžete použiť varič alebo liehový kahan. 

Podobne, namiesto hodinového sklíčka je možné použiť varnú banku. S bankou je jednoduchšia manipulácia a ak sa ľad 

topí, nevylieva sa preč. 

VYSVETLENIE  
Vo fáze vysvetlenia je dôležité, aby si žiaci jasne uvedomili princíp destilácie a čo sa im podarilo oddestilovať. Preto 

v Úlohe 5 majú do prázdneho políčka napísať, čomu odpovedajú kvapky na hodinovom sklíčku. V Úlohe 6 majú žiaci vybrať 

správne tvrdenie o vzťahu medzi teplotou zmesi v kadičke a teplotou vody na hodinovom sklíčku. 

Úloha 5. Dopíšte do prázdneho políčka na Obr. 4, čomu odpovedajú kvapky na spodnej strane hodinového sklíčka. 

 

Obr. 4 Kadička s hodinovým sklíčkom 

Poznámka:  

Vznikajúce kvapky vody je možné utrieť bielou servítkou, aby žiaci naozaj videli, že sa tam žiadna farba nenachádza. 

Úloha 6. Vyberte správnu možnosť – porovnajte teplotu zmesi v kadičke a kvapiek vody na hodinovom sklíčku. 

a. Teplota zmesi v kadičke je menšia ako teplota kvapiek vody na hodinovom sklíčku 

b. Teplota zmesi v kadičke je väčšia ako teplota kvapiek vody na hodinovom sklíčku 

c. Teplota zmesi v kadičke je rovnaká ako teplota kvapiek vody na hodinovom sklíčku 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 7 – Kde v praxi (v priemysle) sa používa takáto metóda? Žiaci by z prebraného učiva mali vedieť uviesť príklady, 

napr. frakčná destilácia ropy, výroba alkoholu. 

 

50



  

  

 

Úloha 7. Uveďte príklady, kde v praxi sa destilácia využíva a za akým účelom. 

frakčná destilácia ropy – výroba benzínu, nafty; výroba alkoholu a liehovín 

Poznámka:  

Učiteľ by mohol pridať aj príklady z bežného života, ako napr. varenie polievky alebo cestovín v hrnci s pokrievkou. Na 

chladnej pokrievke sa zrážka vodná para. Opäť je zaujímavé porovnanie teplôt vriacej vody, vodnej pary a kondenzovanej 

vody. 

HODNOTENIE  
Formatívne hodnotenie – Úloha 8 obsahuje problémovú situáciu, kde žiak má 10 vetami opísať riešenie danej 

problémovej situácie. Ich úlohou je aplikovať získané poznatky o destilácii a navrhnúť postup, ako by získali pitnú vodu 

z morskej vody.  

Úloha 8. Predstavte si, že ste na odpustenom ostrove, všade navôkol je more a nemáte zdroj pitnej vody. Navrhnite 

a 10 vetami popíšte spôsob, ako by ste získali pitnú vodu z morskej vody, ak máte k dispozícii nasledujúce pomôcky 

používané v kuchyni: hrniec s pokrievkou, tanier, miska, poháre, lyžice, nôž, cedidlo, slamky, alobal. Ohnisko aj 

trojnožku si pripravíte z dreva a kameňov nachádzajúcich sa na ostrove. Nemusíte využiť všetky pomôcky. 

Príklad sumára: Pripravíme si ohnisko a trojnožku z dreva a kameňov nachádzajúcich sa na ostrove. Na trojnožku dáme 

hrniec naplnený morskou vodou. Hrniec prikryjeme pokrievkou tak, aby úchytka smerovala do hrnca. Na pokrievku dáme 

tanier so studenou morskou vodou. Studená morská voda bude slúžiť ako chladič. Zapálime ohnisko. Z alobalu si pripravíme 

odvodnú trubicu. Jeden koniec trubicu prichytíme k úchytke pokrievky. Druhý koniec trubice bude smerovať do čistého 

pohára. Pohár musí byť nižšie ako pokrievka, aby destilát mohol stekať do čistého pohára. 

Poznámka:  

Počet viet si môže učiteľ zvoliť podľa úrovne vedomostí žiakov. 

Úloha 9. Vyplňte kartu sebareflexie po skupinovej spolupráci. 

V Úlohe 9  žiaci hodnotia skupinovú spoluprácu na základe Karty sebareflexie po skupinovej spolupráci. Učiteľ na konci 

hodiny zhodnotí, či takéto rozdelenie do skupín vyhovovalo práci žiakov a či v budúcnosti môže zvoliť podobnú metódu 

rozdelenia do skupín. Učiteľ tiež zistí, ako žiaci pracovali. 

 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

1. Počas skupinovej práce som sa vedel/a dohodnúť  so spolužiakmi, čo 
budem robiť. 

   

2. Pri skupinovej práci som bol/a pre skupinu užitočný/á.    

3. Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a diskutovali so 
mnou. 

   

4. Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som tak pracovať aj 
nabudúce. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodiku je možné využiť aj pri téme roztoky. 

Pre niektorých žiakov bolo náročné rozlíšiť džús s dužinou ako rôznorodú zmes. Podobne kola – v pohári sa nachádzajú 

aj viditeľné bublinky oxidu uhličitého. 

Ak každá skupina overuje inú vzorku a následne rozdiskutuje svoje pozorovania, týmto spôsobom sa to stihne v 

uvedenom čase. 

Úloha 8 robí slabším žiakom väčšie problémy a potrebujú na jej riešenie viac času. Pre lepšiu predstavivosť a riešenia 

žiakov je možnosť tieto podmienky ostrova imitovať priamo v triede. Pripraviť si pomôcky a ponúknuť žiakom aby si ich prišli 

pozrieť. Ak si žiaci najprv nakreslia svoj návrh, bude sa im to jednoduchšie opisovať. 
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ISITA s.r.o. Webnoviny Kola. [Grafická ilustrácia]. [vid. 2017-07-17]. Dostupné z: https://www.webnoviny.sk/napoje-

ktore-nicia-vase-telo/  

Laboratórna destilačná aparatúra. [Grafická ilustrácia]. [vid. 2017-07-17]. Dostupné 

z: http://predmety.skylan.sk/6/che/7/jcloze76/jcloze76sl.htm  

Privacy Policy. The Truth about juice by Molly Raisch. [Grafická ilustrácia]. [vid. 2017-07-17]. Dostupné 

z: https://www.prevention.com/food/healthy-eating-tips/juice-healthy   
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SME BUDÚCI VOŇAVKÁRI 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/Oddeľovanie zložiek zo zmesí 

ISCED 2 / 7.ročník 

Metodika je súčasťou sady metodík pre tému 
Zmesi a oddeľovanie zložiek zo zmesí 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Navrhnúť postup a uskutočniť oddeľovanie zložiek 
zo zmesi vonnej látky rozpustenej vo vode pomocou 
destilácie. 

• Využiť princíp destilácie pri riešení problémových 
situácií a zdôvodniť použitie danej separačnej 
metódy. 

• Využiť poznatky o destilácii pri riešení problémov 
bežného života. 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlišovať pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo. 

• Rozumieť pojmu teplota varu. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Vedieť realizovať vhodný postup na oddeľovanie zložiek zmesí – destilácia. 

Riešený didaktický problém 

Využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí destiláciou v bežnom živote aktívnou činnosťou 

žiakov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Nasmerované bádanie 

• Skupinová forma (3-5  žiakov v skupine, podľa počtu 
aparatúr) 

• Diskusia 

• Motivačný rozhovor 

• Bunsenov kahan, kadičky, Erlenmayerove banky, 
zátky s odvodnou hadičkou, skúmavky so zátkou 
(príp. flakóny), zápalky, studená voda/ľad 

• Trecia miska s roztieračkou, odmerný valec 

• Voda (najlepšie horúca), rastlinný materiál (napr. 
škorica, klinčeky, pomarančová kôra, rasca, 
lupene ruží, fenikel, tymian, zázvor, majorán, 
badián a pod.) 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia - metakognícia 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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SME BUDÚCI VOŇAVKÁRI  

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Zmesi a využíva poznatky o roztokoch a destilácii. Je zaradená do 7. 

ročníka ale je možné ju využiť aj počas opakovania v 8. ročníku. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Hlavnou časťou metodiky je bádateľská metóda zameraná na skúmanie zložiek kvapalných zmesí a na praktické využitie 

destilácie. Učiteľ si v predstihu pripraví pomôcky podľa Titulného listu metodiky. Počet a množstvo korenín si učiteľ 

prispôsobí podľa počtu skupín. 

Vo fáze zapojenia si žiaci prečítajú motivačný text v Pracovnom liste a doplnia tajničku. Správnym vyriešením tajničky sa 

žiaci dozvedia, aká je ich úloha na danej hodine chémie.  

Zopakujte so žiakmi pojmy v tajničke. Diskutujte so žiakmi o nastolenej úlohe – Ako by ste pripravili parfum? Akú metódu 

na oddeľovanie zložiek zmesí by ste použili? Z akého materiálu by ste pripravili parfum? 

Úloha 1. Prečítajte si úvodný text a doplňte tajničku. 

Začínajúca kozmetická a voňavkárska firma chce preraziť na trhu a potrebuje nové vône. Preto vás vyšle do neprebádanej 

časti pralesa, aby ste tie vône našli a získali. 

K dispozícii máte len jednu maringotku so základným chemickým vybavením a zásoby potravy. Pri maringotke tečie 

potok. 

Vašou úlohou je pripraviť  PARFUM (doplňte riešenie tajničky). 

      1 S U S P E N Z I A    

2 D E S T I L Á C I A         

       3 V A R         

         4 F I L T R Á C I A 

      5 P O K U S        

        6 E M U L Z I A    

 

1 Rôznorodá zmes tuhej a kvapalnej látky 

2 Metóda oddeľovania kvapalných zložiek zmesí, na základe ich rôznych teplôt varu 

3 Dej, pri ktorom voda dosiahne 100°C 

4 Metóda oddeľovania tuhej zložky zmesi od kvapalnej 

5 Chemický experiment 

6 Rôznorodá zmes oleja a vody 

SKÚMANIE  
Vo fáze Skúmanie je úlohou žiakov na základe obrázka navrhnúť postup prípravy parfumu. Na obrázku je zobrazený 

jednoduchý postup destilácie. V postupe majú žiaci ako pomôcku napísaný prvý aj posledný krok.  Po vypracovaní Úlohy 2 

je vhodné, aby učiteľ so žiakmi slovne prediskutoval nimi navrhnutý postup. Ďalšou úlohou žiakov je samotné realizovanie 

experimentu podľa postupu, ktorý si navrhli. 
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Úloha 2. S pomocou obrázka navrhnite postup, ako by ste získali vôňu z vybraného rastlinného materiálu. Ako pomôcku 

máte napísaný prvý a posledný krok. 

 

 

Postup výroby vlastného parfumu: 

1. Pripravíme si suspenziu z vody a vybraného rastlinného materiálu – rastlinný materiál rozdrvíme v trecej miske. Zmes 

dáme do čistej kadičky a zalejeme 40 ml destilovanej vody. 

2. Zmes pomocou lievika prelejeme do banky. 

3. Banku uzavrieme zátkou s odvodnou hadičkou. 

4. Do kadičky dáme studenú vodu/ľad. 

5. Zapálime kahan. 

6. Odvodnú hadičku vložíme do skúmavky položenej v kadičke so studenou vodou/ľadom a zmes začneme zahrievať.  

7. Po 15 min. ukončíme zahrievanie. Skúmavku opatrne vyberieme z kadičky so studenom vodou/ľadom. 

8. Skúmavku uzavrieme zátkou. 

Poznámka:  

Odporúčame si vopred pripraviť horúcu vodu do termosky, alebo ju nechať zovrieť v kanvici, aby sa experiment urýchlil. 

Ak nemáme k dispozícii Bunsenov kahan, môžeme využiť liehový alebo akýkoľvek iný. 

Úloha 3. Realizujte experiment podľa vami navrhnutého postupu. 

Ak nemáme k dispozícii plynový kahan, využijeme liehový kahan alebo elektrický varič. Zátky s odvodnou rúrkou si možno 

so žiakmi svojpomocne zostaviť pomocou vopred prichystanej hadičky (kúpenej v akvaristike) a korkovej zátky kúpenej v 

kuchynských potrebách 

VYSVETLENIE  
Vo tejto fáze je potrebné žiakom vysvetliť princíp destilácie. Úloha 4 obsahuje 3 otázky (a) –  c), zamerané na analýzu 

uskutočneného experimentu. 
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Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

a) Prečo bolo dôležité pred začiatkom destilácie rozdrviť rastlinný materiál v trecej miske? 

Aby sa čo najlepšie uvoľnili vonné látky z rastlinného materiálu. 

b) Zdôvodnite, prečo a ako by ste pri príprave parfumov využili studenú vodu z potoka? 

Voda z potoka má dvojité využitie, 1. ako rozpúšťadlo pre vonné látky, 2. ako chladič, keďže voda z potoka býva 

chladná.  

c) Na základe akej vlastnosti látok možno oddeliť zložky zmesi pri destilácii? 

Na základe odlišnej teploty varu jednotlivých zložiek zmesi.  

ROZPRACOVANIE  
Diskutujte so žiakmi o využití tejto metódy v domácnosti – Je možné, že ste proces destilácie pozorovali aj u vás doma v 

kuchyni? Ak áno, za akých podmienok?  

Prečo je destilácia vhodným spôsobom na získavanie vonných látok? Prečo je vhodné využiť na prípravu zmesi vonných 

látok práve vodu? 

Poznámka:  

V rámci rozpracovania je vhodné, aby si žiaci uvedomili, že destilácia nie je len záležitosťou chémie a laboratória, ale 

princíp destilácie je možné pozorovať aj pri varení, napr. cestovín. Keď hrniec s vriacou slanou vodou a cestovinami 

prikryjeme chladnou pokrievkou, na pokrievke sa zráža horúca vodná para, dochádza ku kondenzácii vodnej pary na 

kvapalnú vodu – princíp destilácie. 

HODNOTENIE  
Hodnotenie spočíva vo vyplnení tabuľky – Metakognícia.  

Čo som na dnešnej hodine robil?  

Prečo som to robil?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  

Poznámka:  

Ak sa žiaci s formatívnym hodnotením stretávajú prvý krát, ich odpovede budú veľmi všeobecné. Tento typ hodnotenia 

je ale dlhodobý proces a žiaci sa musia naučiť ako takto pracovať. Povzbudzujeme ich, aby porozmýšľali čo počas hodiny 

robili, ako to vedia využiť a čo by ich ešte zaujímalo. Tieto odpovede sú smerodajné aj pre učiteľa, aby vedel ako postupovať 

počas nasledujúcej hodiny. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Dôležité dbať na bezpečnosť pri práci. 

Pojmy suspenzia a emulzia nie sú povinnou súčasťou výučby, napriek tomu sme ich nechali v metodike na základe spätnej 

väzby od učiteľov, ktorí to do svojej výučby začleňujú. Učiteľ môže tieto pojmy nahradiť vlastnými (laboratórne sklo, a iné). 

Metodiku je možné spojiť s hodinou výtvarnej výchovy. Žiaci navrhnú názov a dizajn voňavky, ktorý si si aj vytvoria. 

Úloha 2 vyžaduje využitie slovnej zásoby – môže robiť problémy slabším žiakom, ktorí na to potrebujú viac času. 

Úloha 3 - Žiakom môžeme predviesť stavbu aparatúry, postaviť ju a žiaci počas destilácie budú písať postup z úlohy 2. 

Postavenie destilačnej aparatúry si vyžaduje manuálne zručnosti, ktoré mnohým žiakom chýbajú. Žiaci sú počas destilácie 

veľakrát netrpezliví a málo korigujú teploty, takže sa nemusí nepodariť správne oddestilovať vôňu. Niektorí žiaci rýchle 
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zahrievajú a obsah banky im potom vybuble až do odvodnej rúrky. Podobne, množstvo zmesi ktorá sa destiluje nemusia 

niektorí žiaci odhadnúť a tak naplnia banku doplna. 

Dôležitý je výber rastlinného materiálu - príliš dužinaté ovocie s veľkým obsahom vody - jahody, čučoriedky – môže dôjsť 

k vyvretiu ovocnej šťavy. Naopak málo vody spôsobí prihorenie materiálu. Pár žiakov sa pokúsilo izolovať zmes vôní a dali 

do skúmavky 2-3 ingrediencie napr. čaj, ihličie a citrónovú kôru – tam sa vytvorí zmes vôní. Najviac sa žiakom páčila vôňa 

voňavky so škoricou a klinčekmi, lesné plody (černica, malina, čučoriedka - a ovocný čaj + pomarančová kôra + pamajorán + 

materina dúška). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Možnosť pokračovať s metodikou ďalej (možno aj na iných premetoch) – žiaci majú porovnať výťažnosť jednotlivých 

rastlín, navrhnúť finančné náklady na výrobu takéhoto parfumu, navrhnúť obal parfumu a reklamu na jeho propagáciu. 

ZDROJE 
MEL Science. Distillation. Obtain an essence of apple juice. [Grafická ilustrácia]. [vid. 2017-08-27]. Dostupné 

z https://melscience.com/en/experiments/distillation/ 

Novodomský, V. (2015). Využitie bádateľskej metódy vo vyučovaní chémie 6. a 7. ročníka základnej školy. (Atestačná 

práca pre vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca).  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. 
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DETEKTÍVNY PRÍBEH   
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti 
Zmesi a Oddeľovanie zložiek zo  zmesí 
 

ISCED 2 / 7.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Zmesi 
a oddeľovanie zložiek zmesí 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 navrhnúť a uskutočniť vhodný spôsob oddelenia 
zložiek zo zmesí: destilácia, filtrácia, usadzovanie, 
kryštalizácia, odparovanie, chromatografia 

 využiť separačné metódy pri riešení problémových 
situácií a zdôvodniť použitie danej separačnej metódy. 

Formulovať otázku 

Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

Naplánovať postup  

Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké pomôcky, 
aká zostava experimentu)  

Manipulovať s pomôckami/softvérom 

Pozorovať 
Zaznamenávať výsledky pozorovania 
Formulovať závery 
Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Rozlišovať pojmy roztok, rozpúšťadlo a rozpustená látka.  

 Vedieť realizovať postupy na oddeľovanie zložiek zmesí (destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia, odparovanie) 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

Riešený didaktický problém 

Využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote aktívnou činnosťou žiakov. Zoznámiť sa 

s metódami a zameraním foréznej chémie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 otvorené bádanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

 Chemikálie: voda z vodovodu, čaj, hnedý cukor, 
železné piliny  

 Pomôcky: 2 kadičky, tyčinka, stojan, kruh, filtračný 
lievik, filtračný papier, odparovacia miska, trojnožka, 
kovová sieťka (s keramickou vložkou), plynový kahan, 
chromatografický papier, ceruzka, pravítko, magnet 

 Pracovný list 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overenie prehĺbených poznatkov – Metakognícia 

Overovanie rozvoja mäkkých zručností - soft skills – dotazník na rozvoj skupinovej spolupráce. 

 

Autor: Mária Ganajová 
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ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík tematického celku Látky a ich vlastnosti, téma Zmesi a Oddeľovanie zložiek 

zmesí. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Model 5E: 

ZAPOJENIE (ENGAGE)   
Učiteľ vysvetlí pojmy forézna chémia, vzorka 

Čo je to forézna chémia. 

 Forenzná chémia skúma chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti prostredia, materiálov a dejov dôležitých pre 

dokazovanie v trestnom konaní. K tomu sa využívajú metódy všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej 

chémie a fyziky, ktoré sa aplikujú a rozvíjajú v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí. Slovo 

forenzný pochádza z latinského pred fórom čo bolo v starovekom Ríme miesto, kde sa prerokúvali obchodné a právne 

záležitosti. https://sk.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%A1_ch%C3%A9mia 

 Vzorka patrí vo forenznej chémií k základným pojmom. Používa sa na získavanie odpovede na otázky 

vyšetrovateľov, ale najskôr sa musí odobrať a pred samotnou analýzou upraviť. 

Navodí problém: 

Učiteľ môže navodiť zaujímavú situáciu prezentovanú ako správu z novín: „Z mora bolo vytiahnuté mŕtve telo a pátra sa 

po príčine smrti, pričom sa v dome obete našla šálka čaju a hnedý cukor.“  

Žiakov rozdelíme do skupín, rozdáme im pracovné listy a diskutujeme s nimi o okolnostiach skúmaného prípadu. Žiaci 

majú k dispozícii vzorku vody z pľúc obete, cukor a v prípade rozširujúcej úlohy čaj zo šálky. Od žiakov očakávame formuláciu 

hypotéz ako napr., že obeť zomrela utopením, resp. obeť zomrela otrávením, návrh postupu skúmania, experimentovanie, 

vyvodzovanie záverov a argumentáciu. 

Zopakujeme princípy metód uvedených v pracovnom liste – magnetizmus, filtrácia, destilácia, odparovanie.  

Poznámka: Učiteľ musí v predstihu pripraviť „vzorky z miesta činu“ a pomôcky na realizáciu metód, ktoré použijú žiaci 

na analýzu vzoriek. 

Vzorky z miesta činu: 

Vzorka vody z pľúc: voda z vodovodu 

Vzorka cukru: hnedý cukor s pridanými železnými pilinami 

Vzorka čaju: uvarený čaj  
 

SKÚMANIE (EXPLORE) 
Žiakom predložíme odobraté vzorky: vzorka vody z pľúc, vzorka cukru a čaju nájdené v dome obete. 

Žiaci diskutujú: 

 Zomrel Liam Johnson ešte pred potopením do mora? 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii cukru inou látkou? 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii čaju inou látkou?  

 Žiaci tvoria predpoklady: 

 Existuje niekoľko hypotéz o úmrtí Liama Johnsona: 

 Liam Johnson sa utopil v mori. 
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 Liam Johnson bol utopený doma v bazéne a až neskôr bol odvlečený do mora.   

 Liam Johnson bol otrávený kontaminovaným cukrom a neskôr odvlečený do mora. 

 Liam Johnson bol otrávený kontaminovaným čajom a neskôr odvlečený do mora.  

 Žiaci navrhujú spôsoby riešenia: 

 Aké separačné metódy je potrebné použiť pri vyšetrovaní zločinu? 

       Žiaci realizujú jednotlivé separačné metódy pri skúmaní vzoriek. 

        Vžijú sa do úlohy súdnych znalcov, pričom využívajú separačné metódy, ktoré sú im známe z predchádzajúcej výučby. 

Hľadajú dôkazy na potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz. Musia pritom zvoliť vhodné postupy, akým spôsobom separovať 

jednotlivé zložky zmesi, či na základe magnetických vlastností, filtrácie, destilovania, odparovania alebo pomocou 

chromatografie.  

 V prípade, že učiteľ chce, môže vysvetliť aj chromatografiu. Učiteľ vysvetlí pojmy chromatografia prostredníctvom 

internetových stránok a realizáciou pokusu – volí buď demonštračný alebo žiacky pokus. Pozrite časť alternatíva metodiky. 

Očakávané výsledky: 

Vzorka vody z pľúc: zahrievaním, odparovaním  a kryštalizáciou nevzniká veľké množstvo soli 

Vzorka cukru: po rozpustení cukru a následnej filtrácií sa odhalila prítomnosť ďalších látok (pomocou magnetiymu) (cukor 

bol kontaminovaný) 

Vzorka čaju: chromatografia nevykazuje znečistenia – rozširujúce učivo 

        Správne riešenia  

        Tabuľka Výsledky vyšetrovania vzoriek 

Vzorka Použitá 

metóda 

Výsledky Záver 

a) voda z pľúc 

Liama Johnsona 

odparovanie, 

kryštalizácia 

Po odparení vody zo vzorky sa neobjavila 

biela kryštalická látka, čo je dôkazom toho, 

že  voda v pľúcach zavraždeného nebola 

morská.  

Liam Johnson sa neutopil v mori, 

pretože sa v jeho pľúcach 

nenašla slaná voda. Zomrel ešte 

pred vhodením do mora. 

b) cukor z 

cukorničky 

filtrácia, 

magnetizmus 

Rozpustením cukru vo vode a následnou 

filtráciou sme zistili prítomnosť cudzorodej 

látky v cukre. Pomocou magnetu sme 

zistili, že ide o látku kovovú. 

Cukor bol kontaminovaný 

cudzorodou látkou kovového 

charakteru.  

c) čaj z kanvice 

Alternatíva  

chromatografia Chromatografia neukázala prítomnosť 

žiadnych cudzorodých látok.  

Čaj nebol kontaminovaný inou 

látkou. 

 

Čo ste zistili? 

1. Liam Johnson sa neutopil v mori, pretože sa v jeho pľúcach nenašla slaná voda.  

2. Dôkazy o kontaminácií čaju inou látkou neexistujú. Chromatografia neukázala prítomnosť žiadnych cudzorodých 

látok v čaji - alternatíva metodiky  

3. Áno, pri vyšetrení vzorky cukru sme zistili prítomnosť cudzorodej látky v cukre.  Po rozpustení vzorky cukru vo vode 

sme zistili, že cukor sa vo vode rozpustil, ale okrem toho sa v zmesi objavila ďalšia vo vode nerozpustná látka, ktorú 

sme oddelili od roztoku cukru filtráciou.  

4. Žiaci môžu uvádzať rôzne návrhy a riešenia tohto prípadu.  
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Napr.: Liam Johnson užil cukor kontaminovaný neznámou cudzorodou látkou a potom si išiel zaplávať do bazéna. 

Tam sa pravdepodobne utopil, o čom svedčí voda nájdená v jeho pľúcach. Po smrti neznáma osoba jeho telo 

z bazéna vytiahla a hodila ho do mora, kde bolo telo Liama Johnsona nájdené. 

5. Žiaci môžu opäť uvádzať rôzne návrhy postupov, ktoré by dokázali správnosť ich úsudkov. 

Napr.: Vyšetrovaním sme zistili, že cukor bol kontaminovaný inou látkou, nevieme však akou. V ďalšej časti riešenia 

tohto prípadu by preto bola potrebná ďalšia analýza vzorky cukru, aby sa presne identifikovala neznáma látka. Aby 

sme dokázali, že Liam Johnson užil kontaminovaný cukor, musíme hľadať stopy neznámej látky aj v jeho tele. Ďalej 

by bolo potrebné vyšetriť vodu v pľúcach zavraždeného, aby sme zistili,  či sa jej zloženie zhoduje s vodou v bazéne. 
 

VYSVETLENIE (EXPLAIN) 
Žiaci na základe výsledkov experimentov určia, či voda z pľúc bola slaná, či čaj alebo cukor boli kontaminované a 

formulujú závery o príčinách smrti obete. Odpovedajú pritom na otázky: 

 Utopil sa Liam Johnson v mori? Svoju odpoveď zdôvodnite s použitím dôkazov. 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii cukru inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite s použitím dôkazov. 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii čaju inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite s použitím dôkazov.  

ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 
Napríklad vyšetrovaním sme zistili, že cukor bol kontaminovaný inou látkou, nevieme však akou. Ako by sa to prejavilo 

na tele obete, ak by bola obeť otrávená kyanidom?  Informácie nájdite na internete.  

Ako by sme zistili, či sa zhoduje voda v pľúcach s vodou obete v bazéne?  

Poznámka: Vzorky (resp. príčinu úmrtia Liama Johnsona) môžeme pre jednotlivé triedy meniť. 

 

Zadanie rozširujúcej prípadne domáce) úlohy: 

Spracujte krátku informáciu na tému: Najznámejšie jedy so zameraním na  - kyanid a arzén.  

Pomôžu Vám pritom nasledovné stránky: 

https://g.cz/8-popularnich-zakernych-jedu/ 

https://www.stefajir.cz/otrava-kyanidem 

http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2009_2010/leaders/kriminalistika/otrava.html 

 

HODNOTENIE (EVALUATE) 
 Žiaci hodnotia úroveň porozumenia na základe metakognície a skupinovú spoluprácu na základe dotazníkovej metódy. 

       Metakognícia 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

 

Prečo sme to robili?  

 

Čo sme sa naučili?  

 

Kde to môžem využiť?  
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Aké otázky stále mám k tejto téme?  

 

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY  
Ukážka nástrojov sebareflexie žiaka po skupinovej spolupráci je vhodná aj na  interaktívne hlasovanie. 

ALTERNATÍVY METODIKY  

Doplňujúca úloha s využitím chromatografie: 

 

Chromatografia 

Chromatografia je fyzikálno-chemická separačná metóda. Najjednoduchšou chromatografickou metódou je papierová 
chromatografia, pri ktorej preteká vhodne zvolená kvapalina cez upravený filtračný papier a odnáša pritom zložky zmesi 
látok z miesta, kde bola pôvodne nanesená, na vzdialenejšie miesto. Podstatou chromatografie je rozdeľovanie zložiek 
zmesi medzi dvoma fázami: nepohyblivou (stacionárnou) a pohyblivou (mobilnou). Samotná separácia je dôsledkom 
rozdielnej afinity jednotlivých zložiek ku týmto dvom fázam. Stacionárna a mobilná fáza sa od seba odlišujú niektorou 
základnou fyzikálno-chemickou vlastnosťou, napr. polaritou.  

Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. 

        Princíp  chromatografie vysvetlujú nasledovné videá: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6CqNRWg14E 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/chromatografia_dekantacia_heterogenna_zmes_homogenna_kr
ystalizacia_odparovanie_odstredovanie_rozpustnost_roztok_sedimentacia_zmesi_t_page21.html 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/chromatografia_dekantacia_heterogenna_zmes_homogenna_kr
ystalizacia_odparovanie_odstredovanie_rozpustnost_roztok_sedimentacia_zmesi_t_page20.html 
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Môžete si vyskúšať aj nasledovný pokus   Papierová chromatografia 

Cieľom pokusu je určiť jednotlivé zložky farieb farebnej fixky. Farby (okrem žltej, červenej  a modrej) sú zmesou 
základných farieb. 

V tejto papierovej chromatografii je vyvíjačom farieb filtračný papier. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, voda, filtračný papier, farebné fixky Centropen, nožnice, pravítko 

Postup práce: 

Z filtračného papiera vystrihneme pásik asi 4 cm široký a 8 cm dlhý.  

Na pásik nakreslíme čiernou fixkou plnú čiaru asi 2 cm od dolnej časti pásika a umiestnime ho do 
kadičky s vodou tak, aby dolná časť bola vo vode, ale nakreslená čiara nie.  

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Voda unáša zložky zmesi rôznou rýchlosťou, čím dôjde k rozdeleniu zmesi na zložky. Vyvíjanie 
prebieha dovtedy, kým voda nevystúpi  

po čelo vyvíjača. Vyvíjanie jednej farby trvá približne 3 – 5 minút. Vyvíjač farieb Ak použijeme fixky 
rôznych farieb, výsledky porovnáme.  

Poznámka: 

Ak použijeme liehové fixky, je potrebné použiť ako rozpúšťadlo lieh (etanol).  

  

Zistíme, či v čaji z konvice sa nachádza cudzorodá látka? 

Záver:  

c) čaj z kanvice 

Alternatíva  

chromatografia Chromatografia neukázala prítomnosť 

žiadnych cudzorodých látok.  

Čaj nebol kontaminovaný inou 

látkou. 

ZDROJE: 
1. Finlayson, O. a kol.: Unit Exploring holes. [online]. [cit.2011-04-17]. Dostupné na internete: 

http://www.establishfp7.eu/index.php?option=com_content#&view=article&id=106&Itemid=178 
2. Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. 
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KOLOBEH VODY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/Voda 
ISCED 2 / 7.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Voda 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vymenovať fázy kolobehu vody v prírode. 

• Na základe obrázka vysvetliť kolobeh vody v prírode.  

• Navrhnúť postup a uskutočniť experimenty spojené 
so simuláciou kolobehu vody. 

• Využiť poznatky o vyparovaní a kondenzácii pri 
realizácii experimentov. 

• Zrealizovať jednoduchú simuláciu tvorby oblakov v 
laboratórnych podmienkach. 

• Vlastnými slovami vysvetliť tvorbu oblakov v 
atmosfére. 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať pojmy vyparovanie, kondenzácia, zrážanie. 

• Rozlišovať pojmy vyparovanie a kondenzácia. 

• Rozumieť skupenským premenám vody. 

Riešený didaktický problém 

Voda je najdôležitejšia látka na Zemi. Bez vody by sme nemohli existovať. Na Zemi je stále rovnaké množstvo 

vody. Ako je to možné? Daná metodika vysvetľuje kolobeh vody v prírode, prepája ho s procesmi, s ktorými sa 

žiaci stretávajú každý deň. Na základe jednoduchých simulácii sa žiaci oboznamujú s fázami kolobehu vody v 

prírode ako aj s tvorbou oblakov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• nasmerované bádanie 

• skupinová forma (3-5 žiakov v skupine) 

 

• Kadičky (250 ml), hodinové sklíčka 

• veľká kadička 600 ml (alebo sklenená fľaša) 

• hodinové sklíčko (alebo tanier; hodinové 
sklíčko/tanier musí zakryť celý otvor nádoby) 

• Horúca voda, ľad, lak na vlasy 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Metakognícia 

 

Autori: Monika Antušová, Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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KOLOBEH VODY  

ÚVOD  
Metodiku Kolobeh vody je možné zaradiť do vyučovania k téme Voda ako rozširujúce učivo. Napomáha rozvíjať a upevniť 

vedomosti o kolobehu vody v prírode a rozvíja i environmentálne povedomie žiakov. Vhodne nadväzuje aj na učivo fyziky v 

7.roč. Skupenské zmeny. Metodika je realizovateľná za jednu vyučovaciu hodinu. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Hlavnou časťou metodiky je bádateľská aktivita zameraná na skúmanie a vysvetlenie kolobehu vody v prírode. Učiteľ si 

v predstihu pripraví pomôcky podľa Titulného listu metodiky. Počet skupín si učiteľ prispôsobí podľa počtu žiakov.  

ZAPOJENIE  
Vo fáze zapojenia učiteľ motivuje žiakov videom – Kolobeh vody v prírode (Planéta vedomostí). 

 http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/desublimacia_kondenzacia_sublimacia_topenie_tuhnutie_zme

na_kvapaliny_zmeny_skupenstva_t_page11.html 

Žiaci diskutujú o tom, či je voda v pohybe a ako tento pohyb vody v prírode prebieha. Učiteľ zdôrazňuje to, že pohyb 

vody predstavuje neustály kolobeh.  

Úloha 1. Vpíšte do obrázka k číslam fázy kolobehu vody v prírode (kondenzácia, zrážky, zber/zachytávanie vody, 

vyparovanie vody). 

 

 

1 – zber/zachytávanie vody 

2 – vyparovanie vody 

3 – kondenzácia 

4 – zrážky 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma kolobehu vody 

 

Diskusia – navrhované otázky pre žiakov:  

• Prečo sa vodná para vysoko v atmosfére kondenzuje? 

• Kde a ako sa v prírode voda zachytáva?  

• Aký význam má voda pre život na zemi?  

• Aké druhy vôd poznáme?  

Žiaci pracujú samostatne, prípadne v dvojiciach. Na základe informácii z úvodného videa, žiaci v Úlohe 1 vpisujú do 

obrázka fázy kolobehu vody. Po tejto úlohe môže učiteľ rozdeliť žiakov do skupín a pokračovať do fázy skúmanie.  
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SKÚMANIE  
Učiteľ zadá žiakom úlohu: Myslíte si, že môžeme uskutočniť kolobeh vody? Dá sa to v našich podmienkach uskutočniť? 

Poďme si to vyskúšať! 

Úloha 2 sa skladá z niekoľkých podúloh A – D. Po A - žiaci majú navrhnúť, ako možno v laboratórnych podmienkach 

nasimulovať kolobeh vody v prírode, ak majú k dispozícii pomôcky: kadička, hodinové sklíčko, horúca voda, ľad. Po B – žiaci 

majú nakresliť danú simuláciu kolobehu vody. Po C – žiaci majú realizovať samotný experiment, ktorý si v podúlohách A a B 

navrhli. Žiaci zostavia jednoduchú aparatúru na znázornenie malého kolobehu vody a uskutočnia pozorovanie. V prípade 

potreby požiadajú o pomoc učiteľa. Po D – žiaci majú vysvetliť, ktoré fázy kolobehu vody v prírode zodpovedajú fyzikálnym 

dejom v experimente.  

Úloha 2. Simulácia kolobehu vody. 

A: Navrhnite, ako možno v laboratórnych podmienkach nasimulovať kolobeh vody v prírode. K dispozícii máte nasledovné 

pomôcky: kadička, hodinové sklíčko, horúca voda, ľad. 

Odpoveď: Do kadičky nalejeme horúcu vodu. Kadičku prikryjeme hodinovým sklíčkom. Na hodinové sklíčko dáme ľad. 

Poznámka:  

Tu sa učiteľ môže rozhodnúť, či žiakom ponúkne na výber aj iné pomôcky. Môže sa tiež rozhodnúť, že im žiadne pomôcky 

na výber nedá a že žiaci budú musieť sami navrhnúť nie len postup, ale aj vhodné pomôcky. 

Horúcu vodu si môže učiteľ zabezpečiť pomocou rýchlovarnej kanvice, alebo si ju môže priniesť v termoske. 

B: Nakreslite simuláciu kolobehu vody v prírode z predchádzajúcej úlohy. 

 

Obr. 2 Aparatúra simulácie kolobehu vody 

C: Realizujte experiment podľa vami navrhnutého postupu. 

D: Vysvetlite, ktoré fázy kolobehu vody v prírode zodpovedajú fyzikálnym dejom vo vašom experimente. Využite fázy z Úlohy1. 

Horúca voda sa vyparuje, para stúpa nahor – vyparovanie 

Ľad chladí horúcu paru – kondenzácia, premena na kvapalnú vodu  

Skvapalnená voda padá – zrážky 

Kvapalná voda na dne kadičky – zber vody 

VYSVETLENIE  
Po krátkej diskusii žiaci pracujú s textom a dopĺňajú do neho chýbajúce slová/slovné spojenia (Úloha 3). Žiaci si touto 

úlohou rozvíjajú čítanie s porozumením a zručnosť pracovať s textom, zároveň sa detailnejšie oboznamujú s jednotlivými 

fázami kolobehu vody. 
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Úloha 3. Vodný detektív – Doplňte slová z rámčekov do textu: 

zrážky   

 kvapalnú vodu 

 vsakujú 

 vyparovať 

 ohrieva 

 kvalitu 

 vodná para 

 ochladzuje 

 kolobeh 

 oblaky 

Keď slnko svieti, zemský povrch sa 1 _OHRIEVA_. Vďaka slnečnej energii sa voda zo zemského povrchu (najmä z oceánov, 

jazier, riek) môže 2 _VYPAROVAŤ_ .Vzniká tak 3 VODNÁ PARA, ktorá pomaly stúpa vyššie a vyššie. Čím vyššie ale vystupuje, 

tým viac sa 4 _OCHLADZUJE . Ochladzovaním vodnej pary dochádza ku kondenzácii, čiže k jej premene na 5 _KVAPALNÚ 

VODU_. V ovzduší, teda v atmosfére sa vytvárajú drobné kvapôčky vody. Z týchto kvapôčok vznikajú 6  _OBLAKY_. Keď sú 

kvapôčky dostatočne veľké, padajú na zem ako 7 _ZRÁŽKY_. Môžu byť kvapalné, teda dážď, ale ak teplota v atmosfére klesne, 

vznikajú pevné zrážky, najmä sneh a krúpy. Zrážky dopadajú na zemský povrch, kde odtekajú do potokov, riek, oceánov, ale 

aj 8 _VSAKUJÚ_ do pôdy. Tak sa voda opäť dostane na začiatok svojho putovania, aby sa celý jej 9 _KOLOBEH_ mohol znovu 

a znovu opakovať. Vďaka kolobehu máme na Zemi rovnaké množstvo vody. Musíme ale dbať, aby sa do kolobehu nedostali 

látky, ktoré vodu znečistia. Znamená to, že musíme dbať nielen o množstvo vody, ale aj o jej 10_KVALITU_.  

ROZŠÍRENIE  
Nasledujúca úloha je rozšírením. Úlohou žiakov je podľa postupu nasimulovať tvorbu oblakov v  laboratórnych 

podmienkach. Po uskutočnení experimentu je potrebné so žiakmi prediskutovať a vysvetliť im čo sa dialo v nádobe. Žiaci 

majú napísať pozorovanie. 

Úloha 4. Pokúste sa nasimulovať tvorbu oblakov v laboratórnych podmienkach. Postupujte podľa nižšie uvedeného 

postupu. 

Pomôcky a chemikálie: 

• horúca voda 

• ľad 

• veľká kadička (alebo 3 l sklenená fľaša) 

• hodinové sklíčko (alebo tanier; hodinové 

sklíčko/tanier musí zakryť celý otvor nádoby) 

• sprej (lak na vlasy, deodorant,..) 

  

 

Postup:  

1. Do kadičky/fľaše nalejte horúcu vodu približne do 

1/3 objemu nádoby. 

2. Nádobu zakryjeme hodinovým 

sklíčkom/tanierom. 

3. Na hodinové sklíčko/tanier dáme kocky ľadu. 

4. Po 30 s opatrne dvihneme sklíčko/tanier a do 

nádoby striekneme lak na vlasy. 

5. Pozorujeme dej prebiehajúci v nádobe.  

Poznámka:  

Túto časť je možné realizovať aj len ako demonštračný pokus učiteľa. Ak sa nepodarí pokus uskutočniť, k dispozícii je aj 

video v angličtine (dĺžka cca 2 minúty): 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oq5yVILTSmI&feature=emb_title 

Úloha 5. Napíšte odpovede na nasledujúce otázky: 

1. Čo ste pozorovali v nádobe? 

V nádobe sme pozorovali vznik oblaku. 

2. Pokúste sa vysvetliť to, čo ste pozorovali. 

Horúca voda sa vyparovala. Ako stúpala hore, ochladzovala sa aj vplyvom ľadu na hodinovom sklíčku. Vodná para sa 

kondenzovala. Po strieknutí laku na vlasy do nádoby sa čiastočky laku začali miešať v časticami vody a vznikol oblak.  

3. Ako vznikajú oblaky v atmosfére? 

Vodná para sa v atmosfére ochladzuje a kondenzuje. Jej častice sa zachytávajú nečistoty v atmosfére a vznikajú oblaky. 
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Úloha 6. Uveďte ďalšie príklady kolobehu vody, ktoré môžete pozorovať v domácnosti a v prírode. 

Varenie, skleník  

V Úlohe 6 majú žiaci uviesť príklady zo svojho okolia, kde môžu pozorovať podobné javy. 

HODNOTENIE  
Hodnotenie spočíva vo vyplnení tabuľky – Metakognícia. Metakognícia je forma sebahodnotenia, kde žiak analyzuje svoj 

proces učenia sa. Odpovedaním na otázky typu Čo som robil? Prečo som to robil? Kde to môžem využiť? a pod. sa snažíme 

stimulovať žiaka k tomu, aby si uvedomil najdôležitejšie fakty, poznatky, pojmy a deje z vyučovacej hodine. 

Úloha 7. Vyplňte nasledovnú tabuľku. 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodiku je možné použiť aj ako úvodnú k téme Voda v 7.ročníku alebo pre zopakovanie pred témou Voda vo 8.ročníku. 

Problematický môže byť pojem simulácia. 

Problematická je časť s návrhom experimentu – s tým majú (nie len) mladší žiaci problém. Podobne je náročná tvorba 

záverov, zovšeobecnení. 

Často je problémom pre žiakov čítanie s porozumením a formulácia odpovedí (vyjadrovanie sa). Pojmy sú pre žiakov 

zrozumiteľné, ale niektorí majú problém s vyjadrením, načo sa použil lak na vlasy (učiteľ im musí položiť pomocné otázky).  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Možné nadstavby metodiky:  

• vytvorenie animovaného filmu - kolobehu vody pomocou tabletov. Z nakreslenej krajinky a vystrihnutých 

kvapiek a oblakov žiaci fotia postupne pohyb kvapiek po papieri. Nakoniec v jednoduchom programe vytvoria 

video a nahovorilia k tomu text. 

• Vytvorenie diorám (3D modelov) kolobehu vody 

ZDROJE 
AGEMSOFT, a.s., YDP S.A. Planéta vedomostí. Kolobeh vody v prírode [vid. 2016-8-28] Dostupné 

z http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/desublimacia_kondenzacia_sublimacia_topenie_tuhnutie_zmena

_kvapaliny_zmeny_skupenstva_t_page11.html 

Pomoc učitelům [Grafická ilustrácia KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ, vid. 2016-8-28] Dostupné 

z https://www.google.sk/search?q=kolobeh+vody+v+pr%C3%ADrode+z%C5%A1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjTp6v-uqnVAhVEVhoKHU8pCQYQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=rCL1xFL4WypRNM 
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ÚPRAVA PITNEJ VODY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/Voda 
ISCED 2 / 7.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Voda 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Definovať vodu podľa pôvodu. 

• Definovať vodu podľa použitia. 

• Vlastnými slovami vysvetliť význam vody. 

• Na základe obrázka charakterizovať čistenie vody. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne 
postupy 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vymenovať druhy vôd podľa pôvodu. 

• Vymenovať druhy vôd podľa použitia. 

• Vysvetliť rozdiel medzi úžitkovou a odpadovou vodou. 

• Uviesť príklady využitia vody. 

Riešený didaktický problém 

Voda je nadpredmetová téma. Je všade okolo nás a je aj našou súčasťou. Dobre vieme ako využívame vodu v 

bežnom živote. Táto problematika je prepojená s environmentálnou výchovou a poskytuje žiakom informácie o 

úprave vody. Zahŕňa prepojenie tematického celku voda s čistením a šetrením vody a vplyvom znečistenej vody 

na zdravie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• Rozhovor, diskusia 

• plastová fľaša 2l 

• laboratórny stojan 

• filtračný kruh 

• svorka 

• drobné kamienky 

• piesok 

• sklená tyčinka 

• laboratórna lyžička 

• 3x kadička 

• pitná voda 

• olej 

• saponát 

• mletá zrnková káva 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Lístok pri odchode 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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ÚPRAVA PITNEJ VODY  

ÚVOD  
Metodiku Úprava pitnej zapadá do časovotematického plánu. Slúži aj ako opakovanie predchádzajúcich tém (filtrácia, 

usadzovanie,...). Žiaci na základe vlastného skúmania zisťujú, či je len samotná filtrácia postačujúca na úpravu odpadovej 

vody a aký vplyv v prírode má takto znečistená povrchová voda na pôdu a podzemnú vodu. 

Metodiky je využiteľná aj počas hodín environmentálnej výchovy. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Žiakov rozdelíme do skupín hneď na začiatku hodiny, alebo po vypracovaní úlohy 2.  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Napíšte rozdelenie vody podľa pôvodu aj podľa jej použitia na vyznačené miesta v schéme. V spodných rámčekoch 

sú indície na  príklady alebo účel použitia  uvedených druhov vôd. 

 

 

Obr. 1 Delenie vody podľa pôvodu a použitia 

Návrh na diskusiu/aktivitu/úlohu/otázky:  

1. Pokúste sa doplniť ďalšie príklady pôvodu a použitia jednotlivých druhov vôd. 

2. Zostrojte pojmovú mapu (pavúka), kde by ste použili pojmy týkajúce sa VODY vo všeobecnosti (nielen delenia podľa 

pôvodu a použitia). 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Prečítajte si text o úprave pitnej vody z povrchovej. Doplňte do Obr.2 názvy jednotlivých fáz úprav pitnej vody. 

Čistenie vody sa skladá zo štyroch základných krokov. V prvom kroku sa pri stálom miešaní pridávajú do vody chemikálie, 

ktoré vytvoria vločkovité zrazeniny. Dochádza k číreniu vody. Následne sa voda zhromažďuje v kalovej nádrži, kde sa 

zrazeniny, piesok a štrk usadzujú. Rozptýlené látky sa z vody odstraňujú ďalším krokom – filtráciou. Do prefiltrovanej vody 

VODA

podľa pôvodu

dažďová/ 
zrážková

dážď

sneh, 
krupy

povrchová

rieka

potok, 
jazero
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studne
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zdravotne 
nezávadná
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podástva, 
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sa pridáva chlór alebo ozón. Dochádza k dezinfekcii vody.  Tento krok je dôležitý na to, aby  sa voda zbavila mikroorganizmov, 

ktoré by mohli spôsobiť rôzne ochorenia.  

 

 

Obr. 2 Schéma úpravy pitnej vody 

1 – čírenie vody, 2 – usadzovanie piesku, štrku, zrazenín, 3 – filtrácia, 4 – dezinfekcia chlórom, ozónom a pod. 

Úloha 3. Prakticky overte činnosť vodárenského filtra na jednoduchom modeli. Prefiltrujte tri vzorky povrchovej vody, ktorá 

je znečistená v domácnosti kávou(1), olejom (2), saponátom (3).  

Pomôcky: plastová fľaša 2l, laboratórny stojan, filtračný kruh, svorka, drobné kamienky, piesok, sklená tyčinka, 

laboratórna lyžička, 3x kadička 

Chemikálie: pitná voda, olej, saponát, mletá zrnková káva 

Postup:  

1. Najskôr zapíšte do tabuľky 1 svoj predpoklad o tom, čo bude obsahovať filtrát z každej vzorky 

2. Plastovú fľašu s uzáverom upravte odrezaním jej spodnej časti. Vrchnú časť použite ako lievik.  

3. Do upravenej fľaše najskôr nasypte väčšie kamienky a na ne jemný piesok podľa obr. 2. 

4. Do kadičiek si pripravte  3 vzorky odpadovej vody: 

1. Vzorka : voda s mletou zrnkovou kávou 

2. Vzorka: voda s olejom 

3. Vzorka : voda so saponátom 

5. Odstráňte uzáver z fľaše a vzorky postupne prelejte cez pripravený filter. 

 

Obr. 3 Schéma aparatúry 

71



  

  

 

Tab. 1 Predpoklad a pozorovanie 

 Filtrát obsahuje  

Vzorka Predpoklad Reálny výsledok 
experimentu 

Porovnanie predpokladu a 
reálneho výsledku 

experimentu 

Voda s mletou zrnkovou 
kávou 

   

Voda s olejom    

Voda so saponátom    

 

Poznámka:  

Pri tejto úlohe odporúčame pripraviť si rovno 3 filtračné aparatúry, aby sa učiteľ nemusel zdržiavať s ich čistením medzi 

jednotlivými pokusmi. Najlepšie je, ak použijeme do každej aparatúry rovnaký štrk, kamienky a piesok, aby sme vytvorili 

aspoň približne rovnaké podmienky prechodu vody cez „filter“. 

Alternatívy – každá skupina urobí každú filtráciu alebo iba jednu a výsledky sa zdieľajú medzi jednotlivými skupinami. 

Takto sa zredukujú pomôcky a zároveň aj skráti čas potrebný na realizáciu.  

Odporúčame, aby si takýto filter vyskúšal učiteľ zostaviť aj pred samotnou hodinou. Takto zistí kde sú problematické 

body – množstvo a veľkosť kameňov, zatvorenie fľaše počas sypania kamienkov a piesku, a pod. Kamienky a piesok musia 

byť čisté. Učitelia tiež odporúčali, aby sa na hrdlo fľaše dala gáza alebo podobný materiál, aby sa tak zabránilo vysypávaniu 

piesku.  

Mnohí žiaci prehliadnu informáciu, že počas sypania má byť hrdlo fľaše zavreté vrchnákom. Upozorníme ich na to. 

Učiteľ môže využiť aj menšie 0,5l fľaše. 

VYSVETLENIE  

Úloha 4. Odpovedzte na otázky na základe prevedenia a výsledkov Úlohy 3. 

a) Je postačujúce pri úprave pitnej vody povrchovú vodu len prefiltrovať? Zdôvodnite, prečo. 

Povrchovú vodu nestačí len prefiltrovať, je potrebné ju aj zbaviť nežiadúcich mikroorganizmov 

b) Ktorá fáza pri úprave pitnej vody zabezpečí odstránenie nežiaducich látok (olej, saponát) z povrchovej vody, ktoré 

by filter nezachytil? 

Čírenie vody 

c) Zamyslite sa, ak by ste vyliali použité vzorky z experimentu na pôdu, znečistili by ste aj podzemné vody?  

Podzemné vody by sa tým nemali znečistiť, pretože pôda má vrstvy piesku a kameňov rôznej zrnitosti. 

d) Vymenujte aspoň dve ďalšie látky, ktoré majú podobnú vlastnosť ako olej a  znečisťujú  povrchovú vodu. 

Benzín, nafta 

e) Navrhnite spôsob, ako sa zbaviť odpadového oleja z domácnosti, aby sme neznečisťovali povrchové vody a pôdu. 

Odpadový olej zbierať do zberných plastových fliaš a odovzdať ho na benzínovej pumpe. Tie sa postarajú o jeho ďalšie 

spracovanie. Niektoré spoločnosti ho dokonca vykupujú.
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ROZŠÍRENIE  

Úloha 5. Šetrenie pitnou vodou. Priemerná denná spotreba pitnej vody na človeka je 100 l. Vpíšte do tabuľky podľa vzoru  

ďalšie 3 činností, pri ktorých spotrebúvate  pitnú vodu a následne napíšte, koľko a čím ju pri uvedenej činnosti 

znečistíte: 

 

 

Tab. 2 Spotreba pitnej vody 

Činnosť Denné množstvo spotrebovanej pitnej 
vody 

Látky, ktoré pitnú vodu znečistia 

hygiena 40-60 l Mydlo, zubná pasta, kozmetické 
prípravky 

splachovanie 25 l Papier, výkaly 

pranie upratovanie 15 l Čistiace prostriedky, prášok, saponát,.. 

Varenie, umývanie riadu 10-30 l Prostriedky na umývanie riadu, zvyšky 
potravy 

Úloha 6. Navrhnite spôsob, ako ušetriť denne aspoň 30 l pitnej vody: 

 

Krátke sprchovanie namiesto kúpania, zastaviť vodu počas umývania zubov, riady umývať v dreze nie pod tečúcou 

vodou, pri bývaní v rodinných domov využívať dažďovú vodu napr. na polievanie záhrady, kvetov a pod. 

Úloha 7. Zdravie a pitná voda. Môže znečistená voda spôsobiť nasledujúce zdravotné problémy? Zakrúžkujte v každom 

riadku „ÁNO“ alebo „NIE“. 

Tab. 3 Zdravie a pitná voda 

Môže znečistená pitná voda spôsobiť tento zdravotný 
problém? 

ÁNO  alebo   NIE? 

Cukrovka ÁNO / NIE 

Hnačka ÁNO / NIE 

HIV/AIDS ÁNO / NIE 

Črevné parazity/pásomnice ÁNO / NIE 

Vysoký krvný tlak ÁNO / NIE 

Poznámka:  

Problematika nedostatočnej kvality pitnej vody je možno pre Slovákov trochu neznáma, ale je to celosvetový problém. 

Pomocou tejto úlohy žiaci zistia, že mnohé ochorenia môžu byť spôsobené práve kvalitou pitnej vody. Nie je to samozrejmé, 

že zdravotne nezávadnú .
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HODNOTENIE  

Úloha 8. Doplňte tabuľku – Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Čítanie s porozumením je problematickou časťou pre mnohých žiakov. Následné priradenie fáz v úlohe 2 je preto tiež 

problematické. 

V prípade slabších skupín (závisí od zloženia triedy) môže každá skupina žiakov prakticky overiť jednu vzorku znečistenej 

povrchovej vody modelom vodárenského filtra. 

Pri praktickej realizácii pokusu si žiaci musia uvedomiť, že okrem veľkých kamienkov musia využiť aj menšie, aby im piesok 

neprepadal cez hrdlo fľaše. 

Problematickou môže byť úloha 5, kde žiaci píšu spotrebu vody za deň. Je pre nich náročné predpokladať množstvo 

spotrebovanej vody. Na druhej strane to ponúka značný priestor na diskusiu o tom, koľko pitnej vody človek denne 

(zbytočne?) spotrebuje.  

Žiaci mali problém (väčšina) vyjadriť, ktoré ochorenia môže spôsobiť znečistená voda. Nemajú taký prehľad o chorobách 

a máloktorí žiaci si spájajú prenos choroby so znečistenou vodou.   

Hoci boli žiaci upozornení, že sa bavíme o modeli vodárenského filtra, žiaci túto problematiku nasmerovali aj k horským 

prameňom v prírode, ktoré môžu fungovať ako studničky pitnej vody (vychádzali zo skúseností - na niektorých turistických 

chodníkoch narazia aj na takéto pitné zdroje vody) a navrhovali doplniť do upravenej plastovej fľaše ešte jednu vrstvu nad 

piesok - vegetácia napr. machy, tráva s koreňovým systémom, čo by mohlo dokonalejšie predstavovať prírodný filter. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Možnosť doplniť o zistenie aktuálnej ceny vody vo vodárňach a prepočte na množstvo spotrebovanej vody. 

Ak učiteľovi zvýši čas, je možnosť využiť internetovú stránku http://hry-vodplan.sazp.sk/index.php?choice=odber, kde sa 

nachádzajú kvízy, hry k tejto téme. 

Ako doplnenie metodiky sa dajú využiť aj ďalšie videá k úprave vody, oddeľovacím metódam. Tie by však predĺžili čas 

realizácie metodiky a z tohto dôvodu nechávame doplňujúce úlohy na učiteľovi. 

ZDROJE 
ActivIT (2010). Úprava pitnej vody, [vid. 2020-08-06]. Dostupné z: http://hry-vodplan.sazp.sk/index.php?choice=odber  

Geotherm. Priemerná spotreba vody v domácnosti – ako ušetriť za vodu [vid. 2020-08-06]. Dostupné z: 

https://www.geotherm.sk/usetrit-za-vodu/ 
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MINERÁLNE VODY   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/Voda 
ISCED 2 / 7.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Voda 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Získať poznatky o zložení minerálnej vody 

• Zistiť význam a funkcie minerálnej vody pre 
organizmus človeka 

• Zistiť  význam minerálov v ľudskom organizme a ich 
dopĺňanie pitným režimom 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať význam vody pre život a pre náš organizmus 

• Vymenovať druhy vôd 

Riešený didaktický problém 

Voda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Teoretické vysvetľovanie tejto žiakom blízkej témy evokuje u 

žiakov predstavu, že chémia je teoretický predmet. Žiaci si pomocou tento metodiky, ktorá je zameraná najmä 

na čítanie s porozumením, jednoduchšie osvoja význam minerálnych vôd pre náš život. Sprístupní sa im výskyt 

prameňov týchto vôd v ich okolí a aj v rámci celého Slovenska. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice až štvorice) 

 

• pracovný list 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Žiaci majú zhodnotiť výber pitnej vody pre každodenné používanie. 

 

Autor: Mária Babinčáková 

75



  

  

MINERÁLNE VODY  

ÚVOD  
Metodika je určená pre 7. ročník základných škôl a veľmi vhodným a zaujímavým spôsobom dopĺňa časovo-tematický 

plán chémie v 7.ročníku a podnecuje žiakov k diskusii. Je zameraná na spoznávanie minerálnych vôd v okolí a zároveň na 

oboznamovaní sa s pôvodom a zložením minerálnych vôd. Žiaci sa v nej oboznámia s minerálnymi vodami vo svojom okolí a 

tiež porovnajú výhody pitia minerálnej vody a vody z vodovodu. Metodika podporuje a rozvíja čitateľskú gramotnosť. 

Podobne je možné použiť túto metodiku v ôsmom ročníku, ako opakovanie 7. ročníka, ale zároveň ako vstup do témy 

ôsmeho ročníka - chemické prvky.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  
Žiaci majú k dispozícií článok z novín, v ktorom sa píše, že aj napriek tomu, že Slovensko má dostatok vlastných zdrojov 

pitnej vody, čoraz viac dochádza k dovozu vody zo zahraničia. 

Úloha 1. Prečítajte si časť z novinového článku od Borisa Vanyu uverejneného v denníku SME: 

 
Vanya, B. (2015, 17, 09). Naše vody sú jedinečné, mali by sme ich piť viac. SME Plus. Získaný z https://domov.sme.sk/c/8005683/nase-vody-su-jedinecne-mali-by-
sme-ich-pit-viac.html?ref=tab 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   

Úloha 2. Z nasledujúcej mapy vyberte a vypíšte 3 plniarne minerálnych a 3 plniarne pramenitých vôd, ktoré sú najbližšie 

vášmu bydlisku. 
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3 plniarne minerálnych vôd - .................................................................................................................................................. 

3 plniarne pramenitých vôd - ................................................................................................................................................. 

Na základe mapy si žiaci vyberú 3 plniarne prírodných a 3 minerálnych vôd, ktoré sú najbližšie k ich bydlisku. 

Poznámka:  

Pri tejto otázke sú odpovede závislé od toho, kde žiak býva. 

Úloha 3. Ktorá voda je pre človeka najvhodnejšia na pitie? Porozmýšľajte a zapíšte svoj predpoklad. 

................................................................................................................................................................................................ 

Poznámka:  

V zadaní úlohy 3 sa zámerne vyskytuje pojem predpoklad a nie hypotéza. S týmto pojmom sa žiaci nemuseli doposiaľ 

stretnúť a preto im je slovo predpoklad bližšie. Samozrejme, môžeme žiakom pojem hypotéza spomenúť, aby si ho postupne 

začali osvojovať.  

Pri formulácii predpokladu (hypotézy) môžu mať niektorí žiaci problém. Nebudú vedieť čo to je a ako sa to robí. Vtedy je 

potrebnejšia väčšia pomoc učiteľa. 

Pri formulácii predpokladu avšak nesmieme zabúdať, že ten si pomocou ďalších zistení overíme. Čiže vieme to potvrdiť 

alebo vyvrátiť – žiaci teda nemusia hneď vedieť správnu odpoveď (teda správny predpoklad). Dôležité ale je, aby sa nad 

problémom a následnou odpoveďou zamysleli. 

Úloha 4. Doplňte nasledujúcu tabuľku podľa pokynov 

Ste s rodičmi na nákupe v obchode. Mamka vám dala z úlohu, aby ste vybrali vodu pre každého člena vašej rodiny. Keďže 

ste sa toho o vode v škole veľa naučili, chcete mamku prekvapiť a vybrať správnu vodu pre každého člena rodiny. Budete 

postupovať podľa toho, aké látky voda obsahuje a pre koho je alebo nie je vhodná. Vhodnú vodu vyznačte pomocou „X“ 

Musíte prihliadať na to, že ocko je športovec, mamka dojčí vášho súrodenca, dedko má problémy so srdcom a babka má 

problémy s kosťami (k vyplneniu ti pomôže tabuľka na poslednej strane). Vyberte viac vôd ako len jednu. 
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Tab. 1 Výber vôd pre každého člena rodiny 
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Ocko     X  X          

Mamka               X X 

Babka  X   X    X X X  X X X  

Dedko   X  X   X X X X  X X X  

Na základe tohto textu a priloženého textu (materiálu – grafiky) majú žiaci doplniť tabuľku 1. 

 

Ocko – Fatra-extra 

Mamka – Lucka, Drobček, Rajec, Zlatíčko 

Babka – Budiš, Fatra-extra, Matúšov prameň, Mitická, Sulinka, Rajec, Zlatá studňa, Lucka 

Dedko – Čerinská, Fatra-extra, Ľubovnianka, Matúšov prameň, Mitická, Sulinka, Rajec, Zlatá studňa, Lucka 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

Úloha 5. Rozhodnite, či je voda vo fľaši minerálna, alebo pramenitá a svoje tvrdenie zdôvodnite 

Minerálna voda - prírodná pramenitá voda so zvýšeným obsahom rozpustených minerálnych látok alebo plynov 

(najčastejšie oxidu uhličitého alebo sírovodíka). Môže byť: 

• slabo mineralizovaná (1 - 5 g/l rozpustených minerálnych látok) 

• stredne mineralizovaná (5 - 15 g/l rozpustených minerálnych látok) 

• silne mineralizovaná (nad 15 g/l rozpustených minerálnych látok). 

Pramenitá voda – voda, ktorá má nižšiu mineralizáciu ako slabo mineralizovaná voda 

Dojčenská voda – je pramenitá voda, ktoré je špeciálne určená dojčatám, dojčiacim matkám a tehotným ženám. 

 

Uprostred čistej prírody vyviera jedinečná voda. Jej prirodzená mineralizácia je 30 mg/l, má 

vyvážený pomer vápnika a horčíka. Je umelo obohatená o oxid uhličitý, ktorý jej dodáva sviežu chuť.  

Táto voda je minerálna voda/pramenitá voda. Prečo? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Uprostred čistej prírody vyviera jedinečná voda. Jej prirodzená mineralizácia je 15 g/l, je 

obohatená o draslík a sodík. Je prírodne obohatená o oxid uhličitý, ktorý jej dodáva sviežu chuť.  

Táto voda je minerálna voda/pramenitá voda. Prečo? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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Prvá voda je pramenitá, druhá voda je minerálna. Hlavne kvôli obsahu minerálnych látok vo vode. Prvá voda má 30mg/l 

rozpustených minerálnych látok, čo je menej ako má slabo mineralizovaná voda (1 - 5 g/l rozpustených minerálnych látok). 

Druhá voda má mineralizáciu 3000mg/l. Dôležitým bodom je aj to, že minerálna voda je prírodne mineralizovaná, zatiaľ čo 

pramenitá voda je umelo obohatená o oxid uhličitý. 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text a zhodnoťte, ktorá voda (minerálna alebo voda z vodovodu) je pre zdravého človeka 

najvhodnejšia. Porovnajte so svojou odpoveďou v úlohe 3. 

Voda má pre nás nesmierny význam, pretože sa podieľa na metabolických procesoch v organizme, podporuje správnu 

funkciu jednotlivých systémov ako je tráviaci, vylučovací, obehový a iné. Minerálne vody môžu mať vysoký obsah niektorých 

minerálnych látok a ich časté používanie môže jednostranne zaťažovať ľudský organizmus, čo môže spôsobiť aj vážne 

zdravotné problémy. Voda z vodovodu je vyvážená, ale nie natoľko bohatá na minerály. Na druhej strane je potrebné, aby 

bola voda z vodovodu kvalitná a zdravotne nezávadná. Na Slovensku je kvalita vody z vodovodu prísne monitorovaná. 

................................................................................................................................................................................................ 

Žiaci v tejto úlohe zhodnotia plusy a mínusy pitia minerálnej vody a vody z vodovodu. Najoptimálnejšou odpoveďou  je, 

ak žiaci uvedú, že je dôležité jednotlivé vody striedať. Tak nemôže dôjsť k zaťažovaniu tela minerálmi a zároveň ich bude mať  

telo dostatok. 

Úloha 7. Zodpovedajte nasledujúce otázky z priebehu dnešnej hodiny 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Táto metodika má podnietiť najmä diskusiu o minerálnych vodách a zároveň aj uvedomenie si žiakov, akú cennú vodu 

máme na Slovensku. 

Šikovnejší žiaci môžu mať metodiku vypracovanú aj za menej ako 45 minúť. Ostatní žiaci nemajú problém metodiku 

stihnúť vypracovať za 45 minúť. Mnoho učiteľov uvádza, že by si vedelo predstaviť doplniť metodiku o ďalšie úlohy. Tie by 

však predĺžili metodiku na viac ako 45 minút. Uvádzame však niektoré typy, ktoré môže učiteľ v prípade času využiť: 

• Porovnávanie obsahu s obalmi (etiketami) minerálnych vôd 

• Ochutnávka vôd – tu je dôležité upozornenie, že v chemickom laboratóriu je zakázane konzumovať jedlá 

a nápoje!  

• Sladené nápoje vs. minerálne vody 

• Vytvorenie portrétu (plagátu) minerálnej vody 

Problémová je úloha 3, kde žiaci musia čítať s porozumením a prepájať súvislosti v texte. Môže sa tiež stať, že každá 

skupina bude mať iné minerálne vody, ktoré vyberú pre rodinných príslušníkov, ale pritom si každý bude vedieť svoj výber 

zdôvodniť a podložiť faktom z uvedených informácií v texte. 

V úlohe 5 v texte sú popísané druhy vôd a v ich definícii sú dané hodnoty v g/l. V popise neznámy vôd sú jednotky v mg/l 

– dôležité je čítanie s porozumením a následná premena jednotiek.  

Aj keď je grafika v pracovnom liste farebná, nevadí, ak to učiteľ vytlačí čierno-bielo. 

V galérii vôd sa nachádzajú aj pojmy, ktoré môžu byť žiakom nejasné – pojmy plniarne vôd, osteoporóza, 

kardiovaskulárne ochorenie, dna... Tie bude potrebné žiakom ozrejmiť. Najlepšie bude celej triede naraz, ako potom 

dostávať otázky od každého žiaka osobitne. 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Ak máme dostatok priestoru, môže zo žiakmi uskutočniť krátky pokus a urobiť odparky minerálnych vôd. Tie sa môžu líšiť 

na základe obsahu minerálnych látok. Môže sa urobiť aj odparok vody z vodovodu a porovnať. Môžu ho realizovať žiaci, 

ktorým sa podarí vyriešiť pracovný list ako prvým. Podobne môžeme nechať vzorky minerálnych vôd voľne sa odpariť.  

Ponúkame fotografie odparkov (minerálne vody sú z ponuky vôd z metodiky „Pálenie záhy“).  

  

  

ZDROJE 
Vanya, B. Naše vody sú jedinečné, mali by sme ich piť viac. SME Plus. [vid. 2017-09-14]. Dostupný z 

https://domov.sme.sk/c/8005683/nase-vody-su-jedinecne-mali-by-sme-ich-pit-viac.html?ref=tab 

Buzássyova, K., Jarošová, A. a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka. [vid. 2017-09-14]. Dostupný z 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=miner%C3%A1lka&s=exact&c=Q048&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=
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PREČO SA SOLIA CESTY? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti / Voda 
ISCED 2 / 7.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Voda 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vlastnými slovami opísať ako soľ ovplyvňuje teplotu 
tuhnutia vody 

• Vysvetliť rozdiel v usporiadaní častíc medzi 
kvapalnou vodou a ľadom 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať  

• Manipulovať s pomôckami a softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmu skupenské premeny 

• Vysvetliť pojmy: teplota varu, teplota tuhnutia, teplota topenia 

• Poznať merací systém Vernier a vedieť ho obsluhovať - základy 

Riešený didaktický problém 

To, že v zime sa cesty solia vieme všetci. Avšak, vieme odpovedať na otázku, či soľ znižuje alebo zvyšuje teplotu 

topenia ľadu? Predložená metodiky je zameraná práve na tento problém a skúma tento jav pomocou 

meracieho systému Vernier. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie 

• Skupinová forma (3-5  žiakov v skupine ) 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom (napr. Logger Pro 3) 

• Vernier senzor teploty  

• váhy 

• hodinové sklíčko 

• lyžička 

• kadička 400 ml 

• NaCl (kuchynská soľ) 

• ľad (najlepšie rozdrvený) 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – Metakognícia 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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PREČO SA SOLIA CESTY?  

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Voda. Metodika je zameraná na každoročný problém – zamŕzanie ciest 

v zimnom období. Metodika dopĺňa TVVP a jednotlivými úlohami si žiaci rozšíria vedomosti o fyzikálnych vlastnostiach vody. 

Možnosť zaradiť metodiku aj k téme energetické zmeny pri chemických reakciách ako aj po prebratí celoročného učiva. 

Metodika sa dá využiť aj v predmete fyzika – topenie, tuhnutie. Vhodne začlenená aj  do vyučovania v 8. ročníku - Významné 

halogenidy a ich vlastnosti (NaCl). 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  
Vo fáze zapojenie si žiaci spolu s učiteľom prečítajú úvod v Pracovnom liste. V krátkej frontálnej diskusii sa žiaci pokúsia 

odpovedať na nastolený problém. V Úlohe 1 majú žiaci odpovedať na otázky, pomôcť im môžu aj informácie z diskusie. V 

Úlohe 2 majú žiaci napísať svoj predpoklad k otázke – Čo sa stane s teplotou topenia ľadu, keď sa na ulici posype soľou? 

Poznámka:  

Teoretický úvod pre učiteľa: Pridaním soli k ľadu sa nám čistá voda mení na zmes vody a chloridu sodného. V tomto 

prípade nemôžeme vravieť už o bode topenia/tuhnutia vody ale o bode topenia/tuhnutia roztoku chloridu sodného. Dôležitú 

úlohu tu hraje eutektikum. Je to zmes látok, ktorá má nižšiu teplotu topenia ako jednotlivé zložky. V našom prípade je to 

roztok vody a chloridu sodného. 23,3% roztok chloridu sodného môže posunúť teplotu topenia sa zmesi až na 21,2°C.   

V zime keď mrzne, sa zľadovatené chodníky a vozovky posypávajú soľou. Prečo to cestári robia? Čo sa deje s ľadom po 

posypaní soľou?  

 

Obr. 1 Posypávanie zamrznutej cesty soľou  

Úloha 1. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

1. Ako sa nazýva teplota, pri ktorej sa kryštalická látka mení na kvapalinu? 

Teplota, pri ktorej sa kryštalická látka mení na kvapalinu sa nazýva teplota topenia 

2. Akú hodnotu má teplota topenia ľadu? 

Teplota topenia ľadu je 0°C 

3. Vysvetlite, čo sa deje pri teplote tuhnutia. 

Pri teplote tuhnutia dochádza k skupenskej premene kvapalnej látky na tuhú. 
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Úloha 2. Ako sa zmení teplota topenia ľadu, keď sa posype soľou? Zapíšte svoj predpoklad.  

Teplota topenia ľadu sa ................................................................................ . 

Poznámka:  

V zadaní úlohy 2 sa zámerne vyskytuje pojem predpoklad a nie hypotéza. S týmto pojmom sa žiaci nemuseli doposiaľ 

stretnúť a preto im je slovo predpoklad bližšie. Samozrejme, môžeme žiakom pojem hypotéza spomenúť, aby si ho postupne 

začali osvojovať.  

Pri formulácii predpokladu (hypotézy) môžu mať niektorí žiaci problém. Nebudú vedieť čo to je a ako sa to robí. Vtedy je 

potrebnejšia väčšia pomoc učiteľa. 

Pri formulácii predpokladu môže tiež vzniknúť miskoncepcia, kde si žiaci myslia, že keďže sa nám ľad roztápa, teplota sa 

bude zvyšovať. Pri formulácii predpokladu avšak nesmieme zabúdať, že ten si pomocou svojho experimentu overíme. Čiže 

vieme to potvrdiť alebo vyvrátiť – žiaci teda nemusia hneď vedieť správnu odpoveď (teda správny predpoklad). Dôležité ale 

je, aby sa nad dejom a následnou odpoveďou zamysleli. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 21  MIN.): 
V tejto fáze žiaci realizujú experiment podľa postupu v pracovnom liste.  

Úloha 3. Uskutočnite experiment podľa postupu, v ktorom otestujete váš predpoklad. 

 Pomôcky:  

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom (napr. Logger Pro 3) 

• Vernier senzor teploty  

• váhy 

• hodinové sklíčko 

• lyžička 

• kadička 400 ml

  Chemikálie:  

• NaCl (kuchynská soľ) 

• Ľad (najlepšie rozdrvený)

 Postup: 

1. K zapnutému LabQuest-u pripojte senzor teploty a prepojte ho s počítačom, v ktorom spustíte program LoggerPro.  

2. Nastavte rozsah senzora teploty od +10°C do -30°C. 

3. Nastavte časový interval merania na 180s. 

4. Kadičku naplňte do polovice ľadom a vložte do nej teplotný senzor podľa Obr. 2. Počkajte, kým sa teplota ustáli. 

5. Spustite záznam dát, sledujte počiatočnú teplotu. 

6. Po 20 s pridajte do kadičky 1 odmerku cca 25 g soli a za stáleho miešania teplotným senzorom sledujte zmeny 

teploty zmesi ľadu a soli. 

7. Po ustálení teploty zmesi pridajte ďalšie množstvo (1 odmerku) soli. 

8. Po 180 s ukončite meranie. 
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Obr. 2 Kadička s ľadom 

Poznámka: 

Učiteľ žiakov rozdelí do skupín podľa počtu meracích systémov. Odporúčaný počet žiakov v skupine sú traja až piati žiaci. 

Učiteľ si včas pripraví pomôcky a chemikálie, najmä ľad. Ľad si odporúčame vopred nachystať do termosky – nerozpustí sa 

nám tak rýchlo. Podobne, priebeh a manipuláciu počas experimentu uľahčí, ak si ľad rozdrvíme. Ak žiaci prvý krát pracujú s 

teplotným senzorom, môžu si meranie vyskúšať jednoducho (meranie teploty miestností, teploty tela, šúchaním a 

zohrievaním senzora,..). žiakov tiež upozorníme, že senzor nesmú počas merania vyberať z ľadu, pretože sa to hneď prejaví 

na zmene teploty. 

Úloha 4. Načrtnite graf priebehu vášho experimentu. 

 

Obr. 3 Graf zmeny teploty ľadu po pridaní NaCl 

V Úlohe 4 majú žiaci nakresliť graf zmeny teploty ľadu po pridaní kuchynskej soli. Merací systém žiakom automaticky 

vykreslí graf, žiaci ho majú prekresliť do šablóny v Pracovnom liste. 

Poznámka: 

Žiaci si môžu graf, ktorý sa im vykreslil v programe vytlačiť a nalepiť do pracovného listu. Avšak tým, že si žiaci graf 

prekreslia, rozvíjajú si zručnosti pracovať s grafom, ktoré sa v dnešnej dobe v školskom prostredí tak často nerozvíjajú. 

84



  

 

  

 

Úloha 5. Podčiarknite správny výraz na základe experimentu: 

a) Kvapalná voda začne mrznúť a meniť sa na ľad pri teplote 0°C/-5°C. 

b) Po pridaní soli k ľadovej zmesi, teplota zmesi stúpala/klesala. 

c) Soľ zvyšuje/znižuje teplotu topenia ľadu. 

Nasledujúca úloha je zameraná na správanie sa častíc v ľade (ako v tuhej látke) a vo vode (ako v kvapaline). Úlohou žiakov 

je na základe obrázka popísať častice v jednotlivých skupenstvách. Učiteľ môže žiakom s touto úlohou pomôcť, naviesť ich. 

Túto úlohu je možné riešiť frontálne alebo v skupinách. 

Poznámka: 

Na ZŠ sa skupenstvu látok a ich časticovému charakteru nevenuje pozornosť. Táto úloha obsahuje rozširujúce učivo, 

ktoré sa prekrýva s poznatkami z fyziky. Rozvíjajú sa medzipredmetové vzťahy a žiaci si dokážu prepojiť poznatky z viacerých 

predmetov.  

Teoretické poznámky: Tuhé látky (ľad) – ich častice sú blízko seba a majú pravidelné usporiadanie. Kvapaliny (voda) – ich 

častice sú veľmi blízko seba, ale nie sú pravidelne usporiadané. Medzi molekulami ľadu a vody vznikajú vodíkové väzby. Plyny 

(vodná para) – ich častice sú ďaleko od seba, nevyskytujú sa medzi nimi žiadne väzby/interakcie. 

Úloha 6. Na základe Obr. 4 vysvetlite rozdiel v usporiadaní častíc medzi kvapalnou vodou a ľadom 

 

Obr. 4 Usporiadanie častíc v jednotlivých skupenstvách 

ĽAD – častice sú blízko seba, sú pravidelne usporiadané 

KVAPALNÁ VODA – častice sú veľmi blízko seba, nepravidelné usporiadané 

VODNÁ PARA – častice sú ďaleko od seba, nepravidelne usporiadané 

 

REFLEXIA  
Reflexia sa skladá z dvoch úloh. Úloha 7 je zameraná na aplikáciu poznatkov v reálnej situácii. Úloha 8 je formatívne 

hodnotenie.  

Úloha 7. Do rovnakých nádob dáme rovnaké množstvo vody. Do jedného hrnca pridáme soľ. Obidve nádoby dáme do 

mrazničky. V ktorej nádobe voda zamrzne skôr? Zdôvodnite prečo. 

Voda zamrzne skôr v nádobe bez soli, pretože soľ znižuje teplotu tuhnutia vody. Voda bez soli bude tuhnúť pri teplote 0°C 

a slaná voda bude tuhnúť pri nižšej teplote. 
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Úloha 8. Vyplňte Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé
  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Veľký problém robila žiakom orientácia sa na zápornej osi. 

Pohľad solenia ciest z ekologického hľadiska. V meste žiaci registrujú, že sa chodníky nesolia - používa sa jemný štrk - 

vedeli vysvetliť, k danej problematike mali poznatky. 

Pri úlohe 7 môže učiteľ so žiakmi overiť svoje riešenie aj prakticky – že jednu nádobu s vodou a jednu nádobu s vodou a 

so soľou vloží do mrazničky a bude sledovať, kedy ktorá začne mrznúť skôr. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pokles teploty v úlohe 3 je pomerne výrazný. Ak učiteľ nemá k dispozícii meracie zariadenie, môže využiť aj obyčajný 

teplomer. Vtedy je ale potrebné pozerať na stupnicu, aby bola v dostatočnom rozsahu. 

ZDROJE 
Holmquist, D.D., Randall, J., Volz, D.L. Freezing and Melting of Water. In Chemistry with Vernier. Vernier Software & 

Technology, 2017. 

DANAY, I., Soľ roztopí ľad na ceste - je to pravda? [vid. 15. 8. 2017] Dostupné z: 

https://www.aktuality.sk/clanok/457083/sol-roztopi-lad-na-ceste-je-to-pravda/  

Skupenství – Změna skupenství. Uspořádaní molekul vody v různych skupenstvých. [cit. 15. 8. 2017] Dostupné na 

internete: http://www.mvp.cufo.cz/materialy/45.html 
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VZDUCH JE KONEČNE TU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti/ Voda a vzduch ISCED 2 / 7.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv teploty na hustotu vzduchu. 

• Dokázať prítomnosť vzduchu. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky do situácie 
z reálneho života. 

 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať chemické zloženie vzduchu. 

• Rozumieť pojmy z fyziky – hustota, teplota, hmotnosť. 

• Rozumieť percentuálnemu vyjadreniu zloženia 

•  

Riešený didaktický problém 

Prítomnosť vzduchu vieme jednoducho dokázať a to tým, že ho odvážime. Hustota vzduchu tiež nie je vždy 

rovnaká. Táto metodika umožní žiakom prepojiť poznatky o vzduchu z fyziky a chémie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 2-3) 

• rozhovor 

 

• rovnoramenné váhy 

• digitálne váhy 

• basketbalová lopta nafúknutá 

• basketbalová lopta vyfúknutá 

• dve prázdne rovnako veľké plechovky 

• špagát 

• vaničky 

• skúmavky 

• korková zátka 

• vata (alebo čajová sviečka) 

• lieh 

• fixka (centropen) 

• odmerný valec/kadička 

• voda 

• počítač/dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Aplikácia poznatkov v úlohe z reálneho života. 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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VZDUCH JE KONEČNE TU  

ÚVOD  
Zaradenie metodiky k téme Látky potrebné pre život: Voda a vzduch. Metodika je zameraná na fyzikálne vlastnosti 

vzduchu – hmotnosť a hustota aj na chemické zloženie. Žiaci si tiež uvedomia správanie sa častíc v tuhom, kvapalnom a 

plynnom skupenstve. Táto metodika vhodne dopĺňa časovo-tematický plán a ponúka medzipredmetové prepojenie chémie 

a fyziky.  

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiaci si prečítajú úvodný text v Pracovnom liste. Učiteľ začne s diskusiou na otázku – Ako dokážeme prítomnosť vzduchu? 

 

Vzduch obklopuje našu Zem. Nevidíme ho, ale cítime ho, keď fúka vietor. Hoci bez potravy môžeme vydržať niekoľko 

týždňov, bez vody niekoľko dní, bez vzduchu vydržíme iba niekoľko minút.  

Vzduch je z chemického hľadiska homogénna zmes plynov zložená najmä z dusíka (78%) a kyslíka (21%) a z ostatných 

plynov (1%). Z ostatných plynov sú to hlavne oxid uhličitý, argón a vodná para. Vo vzduchu sa bežne vyskytujú aj 

mikroorganizmy, čiastočky prachu a iné nečistoty. 

Plyn, plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky 

relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na nich malé príťažlivé sily.  

Ako dokážeme prítomnosť vzduchu? 

Úloha 1. Napíšte svoj predpoklad na otázku: Má vzduch hmotnosť? 

Áno, vzduch má hmotnosť 

 

SKÚMANIE (EXPLORE)  A VYSVETLENIE (EXPLAIN) 
Fáza Skúmanie a Vysvetlenie sa v Pracovnom liste navzájom prekrývajú, keďže žiaci majú realizovať viacero 

jednoduchých experimentov a po každom nasleduje úloha venovaná vysvetleniu daného experimentu. 

Na úvod skúmania učiteľ realizuje dva demonštračné pokusy: 

A. Váženie basketbalovej lopty – Učiteľ si v predstihu pripraví digitálne váhy a dve rovnaké basketbalové lopty. Jedna 

lopta bude nafúkaná a druhá vyfúkaná. Učiteľ obe lopty odváži. Žiaci pozorujú demonštračný pokus učiteľa. Môže 

prebehnúť krátka diskusia o výsledku experimentu. Lopta nafúkaná vzduchom váži viac ako lopta vyfúknutá. 

B. Váženie teplého a studeného vzduchu – Druhý demonštračný pokus učiteľ realizuje podľa Obr.1. Učiteľ si pripraví 

rovnoramennú váhu a dve prázdne, rovnako veľké plechovky. Plechovky si upraví tak, že nožnicami odstrihne hornú 

časť. Na obe ramená váhy učiteľ zavesí plechovky pomocou špagáta. Pod jednu plechovku dá kahan, ktorý zapáli. 

Žiaci pozorujú pokus. Plechovka, pod ktorou horí kahan stúpa, čiže má nižšiu hmotnosť. Dôvodom je, že vzduch 

v plechovke sa ohrieva a rozpína. To spôsobuje „nadnášanie“ plechovky. 

V Úlohe 3 žiaci odpovedajú na otázky venované demonštračným pokusom. 
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Úloha 2. Pozorujte demonštračné pokusy učiteľa. 

A. Váženie basketbalovej lopty 

 

B. Váženie teplého a studeného vzduchu 

 

 

Obr. 1 Váženie teplého a studeného vzduchu 

Úloha 3. Odpovedzte na nasledujúce otázky 

 

a) Napíšte, koľko vážila vyfúknutá basketbalová lopta? 

Vyfúknutá basketbalová lopta vážila XXX, menej ako nafúknutá. 

b) Napíšte, koľko vážila nafúknutá basketbalová lopta? 

Nafúknutá basketbalová lopta vážila XXX, viac ako vyfúknutá. 

c) Vysvetlite, prečo teplý vzduch má nižšiu hmotnosť (Obr. 1). 

Teplý vzduch má nižšiu hmotnosť, lebo vplyvom teploty sa zväčšuje objem vzduchu (rozpína sa), častice sú ďalej od seba 

a, znižuje sa hustota vzduchu. 

Demonštračné experimenty preukázali, že vzduch má hmotnosť a hustota sa mení v závislosti od jeho teploty. Nasleduje 

žiacky pokus – Prelievanie vody pod hladinou. Žiaci postupujú podľa postupu v Pracovnom liste. Učiteľ im môže pri realizácii 

pomôcť. 

Úloha 4. V predchádzajúcich experimentoch sme dokázali, že vzduch má hmotnosť. Realizujte experiment podľa postupu – 

Prelievanie vzduchu pod hladinou vody. 

 Pomôcky: 

• vanička 

• 2x skúmavky 

 Postup: 

a. Vaničku naplňte vodou do polovice. 

b. Do vody vložte skúmavku otočenú hore dnom. Dávajte pozor na kolmé smerovanie skúmavky.  

c. Do vody vložte ďalšiu skúmavku a pokúste sa preliať vzduch z jednej skúmavky do druhej podľa Obr. 2. 

A B 
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Obr. 2 Prelievanie vzduchu pod vodnou hladinou 

Úloha 5. Zakrúžkuj správnu možnosť 

Vzduch v skúmavke zaberá/nezaberá priestor. 

Úloha 5 je zameraná na chemické zloženie vzduchu. Žiaci vedia, že hlavnými zložkami vzduchu je kyslík a dusík, v tomto 

experimente prakticky dokážu, akú časť vzduchu zaberá kyslík. Žiaci realizujú experiment podľa postupu v Pracovnom liste.  

 

Učiteľ si v predstihu pripraví vaničky, na ktoré s fixkou nakreslí rysku. Na jednu zo stien učiteľ naznačí rysku nasledovne: 

a) Pripravte si odmerný valec s objemom100 ml. 

b) Do vaničky nalejte 100 ml vody a výšku hladiny vody vo vaničke označte čiarkou. 

c) Do vaničky nalejte ďalších 100 ml vody a výšku hladiny vody vo vaničke označte čiarkou. 

d) To zopakujte ešte trikrát, aby ste na vaničke mali označených 5 dielov. 

Táto úloha rozvíja aj medzi predmetové vzťahy s matematikou, pretože žiaci pracujú s jednoduchými zlomkami 

a percentami. Ak to bude potrebné, učiteľ pomôže žiakom odpovedať na otázky v Úlohe 7. 

 

Obr. 3 Vanička s ryskou 

Úloha 6. Vzduch obsahuje predovšetkým dusík a kyslík. Vo všeobecnosti platí, že kyslík podporuje horenie. Oheň vieme 

zahasiť tak, že mu zamedzíme prístup kyslíka. Realizujte experiment podľa postupu. 

 Pomôcky: 

• 500 ml kadička 

• vanička 

• odmerný valec 

• korková zátka 

• kúsok vaty (alebo čajová sviečka) 

  

 Chemikálie: 

• etanol  

 Postup: 

1. Do vaničky nalejte 5 dielov vody podľa pokynov učiteľa.  

2. Na hladinu vody opatrne položte korkovú zátku. Kúsok vaty namočte do etanolu a položte ho na korkovú zátku. 

Kúsok vaty zapáľte a korkovú zátku s vatou prikryte kadičkou/odmerným valcom. 

3. Ak používate sviečku, položte na hladinu vody opatrne sviečku. Zapáľte ju a prikryte kadičkou/odmerným valcom. 

4. Pozorujte zmeny, ku ktorým dochádza. 
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Úloha 7. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

a) Vysvetlite, prečo sa po zhasnutí sviečky (vaty) hladina vody vo valci/kadičke zodvihne? 

Hladina vody vo valci sa zodvihne, pretože vzniká podtlak. 

b) Napíšte, o akú časť sa voda vo vaničke zodvihla? 

Voda vo vaničke sa zodvihla o 1/5 alebo o 1 diel na ryske. 

c) S čím súvisí množstvo vytlačenej vody v kadičke? 

Množstvo vytlačenej vody v kadičke súvisí s množstvom kyslíka vo vzduchu. 

d) Aký obsah kyslíka je vo vzduchu podľa vášho experimentu? 

Obsah kyslíka vo vzduchu je 1/5 alebo 1 diel z 5. To je približne 20%. 

ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 

Úloha 8. Pozorne sledujte nasledujúcu animáciu. Na základe animácie doplňte do tabuľky vlastnosti plynov, kvapalín 

a pevných látok (usporiadanie častíc – stále usporiadanie blízko seba/ bez stáleho usporiadania blízko 

seba/vzdialené od seba; pohyb častíc – voľný pohyb/kmitanie/pohyb veľmi rýchly vo všetkých smeroch; 

stlačiteľnosť – stlačiteľné/nestlačiteľné). 

http://www.middleschoolchemistry.com/ multimedia/chapter1/lesson5#comparing_solids_liquids_and_gases 

Tabuľka 1  Porovnanie vlastností 3 skupenstiev látok 

 

 Tuhá látka Kvapalina Plyn 

Usporiadanie častíc stále usporiadanie, blízko 
seba 

bez stáleho usporiadania, 
blízko seba 

bez stáleho usporiadania, ďaleko od 
seba  

Pohyb častíc kmitanie voľný pohyb pohyb veľmi rýchly vo všetkých smeroch 

Stlačiteľnosť nestlačiteľné  nestlačiteľné  stlačiteľné 

 

HODNOTENIE (EVALUATE) 
Hodnotenie spočíva v aplikácii poznatkov na konkrétny príklad zo života – lietanie teplovzdušného balóna.  

Úloha 9. Na základe obrázka a poznatkov, ktoré ste nadobudli vysvetlite, ako funguje teplovzdušný balón. 

 

Obr. 4 Teplovzdušný balón 
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 Princíp teplovzdušného balóna spočíva v ohrievaní vzduchu. Teplý vzduch má menšiu hustotu ako chladnejší 

vzduch okolo balóna. Preto balón môže stúpať. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V metodike sa nachádza viacero praktických úloh. Učitelia zhodnotili, že na jednu hodinu by stačil aj jeden experiment. 

Nechávame ale v metodike všetky úlohy a je už na učiteľovi, ktoré sa rozhodne začleniť a ktoré nie (pomôcky, čas, žiaci,..).  

Pri prelievaní vzduchu mali žiaci mierne problémy, chce to trocha cviku - zručnosti. 

Pri tejto metodike, veľa učiteľov napísalo, že žiaci majú problém formulovať odborné odpovede. S týmto problémom sa 

stretávame aj pri iných metodikách aj keď v menšom počte. 

Metodiku je možné využiť aj aj vo fyzike v téme Vlastnosti plynov a Hustota plynov. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Loptu je možné nahradiť balónom. 

Alternatívny postup v Úlohe 2 – učiteľ v demonštračnom pokuse môže použiť aj digitálnu váhu, pokiaľ nemá k dispozícii 

rovnoramennú váhu. 

 

Obr. 5 Váženie basketbalovej lopty 

ZDROJE 
ACS Chemistry for Life. Middle School Chemistry. American Chemical Society [vid. 2017-03-09]. Dostupné z: 

https://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter1/lesson5 
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SKLENÍKOVÝ EFEKT 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti / Vzduch ISCED 2 / 7.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Dokázať skleníkový efekt. 

• Vyhodnotiť grafické záznamy experimentu vplyvu 
CO2 na teplotu. 

• Porovnať grafický záznam kriviek experimentov. 

• Spracovať namerané hodnoty do tabuľky. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Popísať a vysvetliť skleníkový jav. 

• Vymenovať skleníkové plyny. 

• Nácvik práce s meracím systémov Vernier a senzorom teploty, prepojenie senzorov s počítačom, orientovať 
sa v základnej ponuke programu, ktorý umožňuje záznam dát zo senzora, meranie senzora teploty. 

Riešený didaktický problém 

Skleníkový efekt sa v súčasnosti spomína veľmi často. Pre správne pochopenie tohto javu je tento experiment 

výbornou alternatívou k teoretickému vysvetľovaniu skleníkového efektu. Na druhej strane je potrebné žiakom 

predostrieť nevyhnutnosť prítomnosti tohto efektu na našej zemi pre našu existenciu. Pozitívnym faktorom 

tejto úlohy je, že žiaci si uvedomia, kde môžeme podobné javy vidieť a využívať v živote. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• počítač, LabQuest  

• senzor teploty 3x 

• kadičky 3x 

• fólia 

• pôda (hlina) 

• voda 

• lampa 

• železný stojan 

• pipeta (slamka) 

• pravítko 

• pracovný list pre každého žiaka 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - metakognícia. 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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SKLENÍKOVÝ EFEKT  

ÚVOD  
Návrh predloženej metodiky je založený na realizácii počítačom podporovanom experimente v téme skleníkový jav. Žiaci 

budú skúmať skleníkový jav v troch experimentoch. V prvom experimente budú pozorovať kontrolné meranie (kadička s 

pôdou, bez fólie). V druhom experimente budú žiaci sledovať priebeh teploty s fóliou. V treťom experimente budú merať 

teplotu v kadičke s pôdou a vodou. Na konci aktivity žiaci vedia vysvetliť ako prebieha skleníkový jav. Žiaci  spracujú  a 

interpretujú získané dáta, interpretované výsledky formulujú do záverov. Rozumejú a vedia vysvetliť prečo sme na meranie 

použili senzor teploty. 

Aktivita je zaradená do 7. ročníka základnej školy, k téme Významné chemické prvky a zlúčeniny. 

Poznámka:  

Aktivita môže byť zaradená do vyučovacej hodiny ako interaktívna demonštrácia ktorú prezentuje učiteľ, alebo ako 

laboratórne cvičenie pre skupinovú prácu žiakov. 

Pred začatím aktivity má učiteľ pripravené chemikálie, počítač alebo notebook pripojený k meracej jednotke so senzorom 

teploty a spustený program, v ktorom bude pracovať. V prípade interaktívnej demonštrácie je počítač prepojený s 

dataprojektorom. Ak sa experiment bude realizovať ako skupinová práca v rámci laboratórneho cvičenia je potrebné, aby 

predchádzal nácvik práce s meracím systémom. Žiaci musia vedieť pripojiť senzor teploty k interfejsu, prepojiť interfejs s 

počítačom alebo notebookom. Orientovať sa v ponuke programu, ktorý umožňuje zber dát pomocou senzora teploty, vedieť 

zmeniť štandardnú frekvenciu merania. Pri laboratórnom cvičení volí učiteľ počet žiakov v skupine podľa počtu meracích 

jednotiek. Učiteľ pred začatím experimentu rozdá žiakom pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  
Okrem dusíka a kyslíka sa v atmosfére nachádzajú aj iné plyny. Medzi nich patria aj tzv. skleníkové plyny, ktoré 

zachytávajú tepelné žiarenie (časť slnečného žiarenia) v atmosfére a vracajú ho späť na Zem. Takto sa atmosféra postupne 

zohrieva a priemerná teplota atmosféry sa preto zvyšuje. Takto dochádza ku globálnemu otepľovaniu.  

Antropogénny skleníkový efekt je označenie pre príspevok ľudskej činnosti k skleníkovému efektu. Je spôsobený 

spaľovaním fosílnych palív, výrubom lesov a globálnymi zmenami krajiny.   

Vodná para (H2O) spôsobuje asi 60% prirodzeného zemského skleníkového efektu. Ostatné plyny ovplyvňujúce tento 

efekt sú oxid uhličitý (CO2 - okolo 26%), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3 - asi 8%). 

 

Diskutujte so žiakmi o skleníkovom jave, aký vplyv má našu planétu, čo spôsobuje tento jav. 

• Čo je skleníkový jav, vysvetlite skleníkový jav. Aké plyny spôsobujú tento jav? 

• Vysvetlite, prečo sa uzatvorený automobil na slnku ohrieva. 

• Popíšte jednu z výhod použitia skleníka na pestovanie rastlín. 

• Prečo môže byť skleníkov jav problémom pre Zem? 

Úloha 1. Skleníkový efekt sa vyskytuje prirodzene na Zemi takmer od jej vzniku. Skleníkový efekt je nevyhnutným 

predpokladom života na Zemi. Zdôvodnite prečo. 

Bez výskytu skleníkových plynov by priemerná teplota pri povrchu Zeme bola omnoho nižšia ako je dnes (okolo−18 °C a 

nie 14 °C). Existovali by tiež veľké výkyvy medzi dennými a nočnými teplotami (kvôli Slnku). 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 21  MIN.): 

Úloha 2. Vykonajte nasledujúci experiment, pomocou ktorého si namodelujete prostredie našej planéty a  dôsledky 

zvýšeného množstva skleníkových plynov okolo nej. 

Pomôcky 

• Počítač 

• Vernierov počítačový interfejs 

• 3x senzor teploty 

• lampa so 100 W žiarovkou 

• lepiaca páska 

• 3x 600 ml kadička 

• pôda 

• plastová fólia 

• pravítko 

• železný stojan 

Postup  

1. Prilepte na pravítko senzor teploty (podľa Obr. 1). Koniec senzora má byť 3 cm od konca pravítka a páska nemá 

pokrývať konce senzorov.  

2. Zoberte kadičky a pripravte ich na záznam dát.  

a) Do prvej kadičky dajte 1 cm vrstvu pôdy (ako alternatíva čierny papier, čierna fólia, lepenka). Položte senzor 

teploty do kadičiek podľa obrázka č.1. Prvé meranie bude slúžiť ako kontrolné meranie. Ku kadičke umiestnite 

lampu so žiarovkou. 

b) Do druhej kadičky dajte 1 cm vrstvu pôdy (ako alternatíva čierny papier, čierna fólia, lepenka). Položte senzor 

teploty do kadičiek podľa obrázka č.1. Kadičku zakryte plastovou fóliou. Ku kadičke umiestnite lampu so 

žiarovkou. 

c) Do tretej kadičky dajte 1 cm vrstvu pôdy (ako alternatíva čierny papier, čierna fólia, lepenka). Do kadičky 

nalejte vodu a zakryte ju plastovou fóliou. Položte senzor teploty do kadičiek podľa obrázka č.1. Ku kadičke 

umiestnite lampu so žiarovkou. 

3. Kliknutím na  spustite záznam dát. Zapnite lampu. Záznam dát sa zastaví po 15 minútach. 

4. Keď sa záznam dát zastaví, vypnite žiarovku. Kliknite na tlačidlo Statistics , a potom kliknutím na  

zobrazte okno štatistiky senzorov. Zapíšte si minimálne a maximálne teploty senzora. 

 

Obr. 1 Obr. 1 Otvorená kadička s pôdou a teplotným senzorom (kontrolné meranie); Kadička s pôdou a teplotným 

senzorom uzavretá fóliou; Kadička s pôdou a vodou 

Poznámka:  

Tento pokus robíme: 

a) Demonštračne - do jedného systému Labquest napojíme naraz 3 senzory teploty a pozorujeme pokus 

b) V skupinách – rozdelíme do jednej skupiny jeden pokus – jedna skupina bude robiť kontrolné meranie, druhá model 

skleníka a tretia bude sledovať experiment s vodou a fóliou.  

Merania trvajú 15 minút, preto ich robíme naraz. 
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Úloha 3.  Namerané dáta zapíšte do tabuľky 1 

Tab. 1 Hodnoty nameraných teplôt a vypočítaná zmena teploty 

 
1. kontrolné meranie 

(kadička bez fólie) 
2. model skleníka (kadička 

uzavretá fóliou) 
3. kadička s vodou a fóliou 

Minimálna teplota 
(počiatočná teplota) 

25 °C 25 °C 25 °C 

Maximálna hodnota 
(konečná hodnota) 

27, 8°C 30,4 °C 31,4 °C 

Zmena teploty 2,8 °C 5,4 °C 6,4 °C 

Úloha 4. Prekreslite si jednotlivé grafy nameraných teplôt do jedného grafu a popíšte ich (pomenujte graf, osy x a y, doplňte 

jednotky veličín, vyznačte na osy x a y stupnicu, zaznamenajte krivku grafu). 

 

 

Obr. 1 Kontrolné meranie  

 

Obr. 2 Teplota v kadičke s fóliou. 
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Obr. 3 Teplota v kadičke v vodou a fóliou 

REFLEXIA: 

Úloha 5. Odpovedajte na otázky 

a) Ohrievali sa modelové skleníky rýchlejšie alebo pomalšie ako kontrolná kadička? Čo si myslíte, že spôsobilo 

tento rozdiel? 

Modelové skleníky (kadička č. 2 a 3) sa ohrievali rýchlejšie ako kontrolná kadička č. 1. Tento rozdiel spôsobil obsah CO2 

v jednotlivých kadičkách. V kadičkách č. 2 a 3 bol obsah CO2 vyšší a preto sa tieto kadičky ohrievali rýchlejšie.   

b) Vysvetlite, prečo sa uzatvorený automobil na slnku ohrieva. 

Automobil sa na slnku ohrieva preto, lebo má veľa okien a predstavuje uzavretú kadičku s fóliou, kde sme mohli 

pozorovať skleníkový jav. 

c) Popíšte jednu z výhod použitia skleníka na pestovanie rastlín. 

Možnosť pestovania rastlín, ktoré sú náročné na vyššiu teplotu ako sú napr. paradajky, uhorky, paprika a pod. 

d) Prečo môže byť skleníkov jav problémom pre Zem? 

Skleníkový jav spôsobuje globálne otepľovanie a tým spôsobený negatívny vplyv na živé organizmy na Zemi, stúpanie 

hladiny oceánov, zmenšovanie pevninových ľadovcov a s tým spojený úhyn zvierat žijúcich v polárnych oblastiach. 

Poznámka:  

Žiakom vysvetlíme jav spojený s kadičkou v ktorej je voda a fólia. Rozdiel medzi kadičkou zakrytou fóliou v ktorej je voda 

a v ktorej nie je voda je nasledovný. Voda v kadičke postupne vplyvom tepla mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. 

V kadičke sa tak nachádza vodná para. Tá dokáže teplo udržať dlhšie ako „čistý vzduch“. Preto sa teplo udržuje v atmosfére 

dlhšie, ak je tam prítomný skleníkový plyn (napr. vodná para). 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku o vašej dnešnej práci 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  

97



  

  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodiku je možné zaradiť aj do ôsmeho ročníka k téme oxidy v životnom prostredí.  

Aby bola metodika realizovateľná na 1 vyučovacej hodine, odporúčame skrátiť merania na 10 minút. 

Niektoré pojmy môžu robiť žiakom problém – metán, globálne, fosílne palivá, antropogénny – je potrebné ich vysvetliť. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Ak učiteľ nemá k dispozícii meracie zariadenie Vernier, môže ako senzor teploty použiť teplomer, ktorý bude plniť 

podobnú funkciu. Pri tomto meraní je ale potrebné, aby žiaci odčítavali teplotu z teplomera priebežne. Z nameraných 

výsledkov si následne žiaci načrtnú graf. 

ZDROJE 
Volz, D. (2007). Investigating Environment Science through Inquiry. Beaverton: Vernier Software & Technology,  
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PLATÍ V CHÉMII ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok ISCED 2 / 7. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak dokáže na základe porozumenia zákona 
zachovania hmotnosti pri chemických reakciách 
vyhodnotiť zmenu hmotnosti reakčnej sústavy 
pred a po chemickej reakcii v závislosti od 
skupenstva vznikajúcich produktov. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom chemická reakcia, reaktant, produkt, zákon zachovania hmotnosti. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom a pripojenými digitálnymi váhami. 

Riešený didaktický problém 

Chybný predpoklad u žiakov, že vznikom plynného produktu neplatí zákon zachovania hmotnosti. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (digitálne váhy), 
Erlenmayerova banka (100 cm3), balónik. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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PLATÍ V CHÉMII ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI? 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Premeny látok podľa ŠVP ISCED 2 (7. ročník). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine 

pracovali viac ako 3 žiaci. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). Je vhodné so 

žiakmi zopakovať pojmy chemická reakcia, reaktanty, produkty. Po uvedení do problematiky a oboznámení 

s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohu uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME 

EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Zopakujte si zákon zachovania hmotnosti. Napíšte jeho znenie. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom a 

digitálnymi váhami. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby ich učiteľ oboznámil a názorne im predviedol 

prácu s týmito zariadeniami. 

Zákon zachovania hmotnosti je v tejto laboratórnej úlohe prezentovaný jednoduchým spôsobom, realizáciou toho istého 

experimentu dvomi rozdielnymi spôsobmi: (i) v otvorenej sústave, kedy plynný produkt uniká do okolitého prostredia, čím 

sa hmotnosť reakčnej sústavy zmenší a (ii) v uzavretej sústave, kedy produkty ostávajú v sledovanom systéme, a teda 

hmotnosť reakčnej sústavy zostáva konštantná. 

Dbajte na to, aby ste použili Erlenmayerovu banku s úzkym hrdlom. 

VYSVETLENIE  
Po experimentovaní žiaci porovnajú tvar kriviek, na základe čoho budú hodnotiť priebeh experimentu, realizovaného 

dvomi rozdielnymi spôsobmi. Odpovedajú pritom na otázky v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 2. Do grafov zakreslite, ako sa menila hmotnosť reakčnej sústavy počas pokusu bez balónika a s balónikom. 

  
  

a) pokus bez balónika b) pokus s balónikom 
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Úloha 3. Prečo sa hmotnosť reakčnej sústavy pri pokuse s balónikom nemenila? 

Pretože reakcia bola uskutočnená v uzavretej sústave, teda produkty reakcie nemajú kde uniknúť. 

Poznámka: 

V skutočnosti sa pri pokuse s balónikom hmotnosť reakčnej sústavy pomaly znižuje, čo je spôsobené nedokonalým 

tesnením spojenia medzi balónikom a Erlenmayerovou bankou. 

Úloha 4. Aké závery vyplývajú z oboch pokusov? 

Pri oboch chemických reakciách platí zákon zachovania hmotnosti. V prvej reakcii (bez balónika) plynný produkt uniká 

do okolitého prostredia, preto sa hmotnosť reakčnej sústavy zmenšuje. Pri druhej reakcii zostáva hmotnosť reakčnej sústavy 

konštantná, keďže reakcia je realizovaná v uzavretej sústave, plynný produkt je v balóniku..  

Úloha 5. Aký plyn vznikal chemickou reakciou? 

Oxid uhličitý (CO2). 

ROZPRACOVANIE  
Ďalšie úlohy súvisiace s experimentom možno v prípade dostatku času riešiť v časti NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE 

NADŠENCOV CHÉMIE. 

Úloha 6. Aký je chemický názov sódy bikarbóny? 

Hydrogenuhličitan sodný 

Úloha 7. Chemickou rovnicou zapíšte reakciu kyseliny octovej so sódou bikarbónou. 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  →  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 

Úloha 8. Koľko gramov plynu sa pri reakcii bez balónika uvoľnilo do atmosféry? Koľko molekúl tohto plynu to predstavuje? 

Pri pokuse bez balónika sa do atmosféry uvoľnilo 0,64 g oxidu uhličitého, čo predstavuje 0,087 ∙ 1023 molekúl oxidu 

uhličitého. 

HODNOTENIE  

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• Ak zápis chemickej rovnice robí žiakom problémy, postačí aj slovný zápis chemickej reakcie. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Pri časovom obmedzení môže každá pracovná skupina uskutočniť len jeden z experimentov, pričom na záver si 

všetky skupiny porovnajú svoje výsledky. 

• Pokusy sú primárne mienené ako žiacke pokusy. Môžu však byť použité aj ako demonštračné (overujúce, 

potvrdzujúce) pokusy. 

• V prípade absencie digitálnych váh s možnosťou pripojenia k PC je metodiku možné realizovať na digitálnych váhach 

s písomným zaznamenávaním zmien hmotnosti v určitom vopred zvolenom časovom intervale. Graf meranej 

závislosti sa zostrojí na milimetrový papier alebo v tabuľkovom procesore, napr. MS Excel. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
ŠOLTYSOVÁ, L. 2015. Školský chemický počítačom podporovaný experiment s digitálnymi váhami. Banská Bystrica : FPV 

UMB. Diplomová práca. 
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STRÁŽCOVIA OHŇA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok/Horenie ako chemická reakcia ISCED 2 / 7.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Charakterizovať podmienky horenia. 

• Zrealizovať experiment podľa postupu. 

• Definovať horenie. 
 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvéromň 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vlastnými slovami charakterizovať chemickú reakciu 

Riešený didaktický problém 

Horenie je fascinujúci proces. Žiaci sa v tejto metodike oboznamujú s podmienkami horenia, s horením ako s 

chemickou reakciou. Riešia problémovú úlohu – Vieme zapáliť oheň bez zápalky? Metodika žiakom 

sprístupňuje aj to, ako je potrebné s ohňom zaobchádzať, na akom princípe funguje hasiaci prístroj. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Demonštrácia 

• Riadené bádanie 

• Skupinová forma (3-5  žiakov v skupine) 

 

• Demonštračný pokus učiteľa: KMnO4 kryštáliky, 
H2SO4 koncentrovaná, etanol, hodinové sklíčko, 
tyčinka, liehový kahan, stojan na skúmavky, 
lyžička, pipeta 

• Pre jednu skupinu: Buchnerova banka (250 ml), 
zátka na banku, malá skúmavka, kadička (100 ml), 
váhy, tyčinka, Büchnerova banka (250 ml), zátka 
na banku, malá skúmavka (10 ml), kadička (100 
ml), kyselina chlorovodíková, hydrogenuhličitan 
sodný (pevný), saponát 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Metakognícia 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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STRÁŽCOVIA OHŇA  

ÚVOD  
Metodika je venovaná téme Horenie. Téma sa hodí do učiva chémie v 7. ročníku alebo v 2. ročníku gymnázia s 

osemročným štúdiom v tematickom celku Premeny látok a podcelku Energetické zmeny pri chemických reakciách do témy 

Horenie ako chemická reakcia (resp. Požiar a jeho hasenie). Úlohy v metodike sa zaoberajú aj situáciami, s ktorými sa žiaci 

môžu stretnúť v bežnom živote. Metodika využíva bádateľsky orientovanú výučbu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
V úvode si žiaci prečítajú text v Pracovnom liste. Medzi tým učiteľ pripraví demonštračný pokus (Úloha 1). Po 

demonštračnom pokuse, žiaci odpovedajú na otázky v Pracovnom liste. Demonštračný pokus je potrebné so žiakmi 

rozanalyzovať a prediskutovať. 

Poznámka:  

Žiaci majú v Pracovnom liste k dispozícii takýto úvodný text: 

Schopnosť založiť oheň, udržať ho a využívať umožnilo ľuďom pohodlnejší život, dala im nové možnosti úpravy pokrmu, 

dala im svetlo a neskôr priniesla možnosť spracovávať kovy. Práve oheň bol prvý pokročilý spôsob, ktorým človek začal 

využívať do tej doby skryté energetické zdroje a otvoril tak cestu k ďalším technológiám.  

Oheň vzniká horením látok, najčastejšie reakciou látok s kyslíkom. Pri horení vzniká teplo a svetlo. Horenie látky je 

podmienené jej zohriatím na teplotu, pri ktorej sa na povrchu látky uvoľnia plyny. 

Pre vznik ohňa musia byť splnené tri základné podmienky: 

- horľavá látky 

- jej zohriatie na dostatočne vysokú teplotu  

- prítomnosť kyslíka alebo iného oxidačného činidla. 

Úloha 1. Zapálenie kahana bez zápaliek. Pozoruj demonštračný pokus učiteľa. Odpovedz na otázky. 

Pomôcky: KMnO4 kryštáliky, H2SO4 koncentrovaná, etanol, hodinové sklíčko, tyčinka, liehový kahan. 

Postup:  Na hodinové sklíčko nasypte pár kryštálikov hypermangánu, prikvapnite 3 kvapky koncentrovanej H2SO4, zamiešajte 

a vytvorte kašičku. Sklenenou tyčinkou naneste kašičku na knôt liehového kahana.  

a) Akú farbu mala kašička?  

b) Čo si pozoroval po niekoľkých sekundách? - Kahan sa zapálil 

c) Skús zdôvodniť, prečo vznikol plameň: - Látky prítomné v zmesi začali medzi sebou reagovať, došlo k exotermickej 

reakcii, dosiahla sa zápalná teplota knôtu, a preto začal horieť. 

SKÚMANIE  
V úvodnom texte majú žiaci napísané podmienky horenia. V Úlohe  2 majú overiť tretiu podmienku – prítomnosť kyslíka. 

K dispozícii majú pomôcky a postup by mali zvládnuť navrhnúť sami. Následne svoj postup prakticky overia. Túto úlohu môžu 

vykonávať v skupinách – podľa toho aké má učiteľ pomôcky a podmienky. 
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Úloha 2. Navrhnite postup, ako by ste dokázali, že bez kyslíka prítomného vo vzduchu horenie nebude prebiehať. 

K dispozícii máte nasledovné pomôcky. Prakticky overte to, čo ste navrhli. 

Pomôcky:  dva liehové kahany rovnakej veľkosti, 1 kadička, zápalky 

Postup: Zapálime obidva liehové kahany. Jeden kahan prikryjeme kadičkou. 

Vysvetlenie: Kahan prikrytý kadičkou zhasol, pretože sa spotreboval všetok kyslík. 

Poznámka:  

Kahany sa dajú nahradiť sviečkami. 

Úloha 3. Vyrobte si vlastný hasiaci prístroj a doplňte nasledujúci text 

Pomôcky: Buchnerova banka (250 ml), zátka na banku, malá skúmavka, kadička (100 ml), váhy, tyčinka, kyselina 

chlorovodíková, hydrogenuhličitan sodný (pevný), saponát 

Postup: 

1. Buchnerovu banku naplníme do tretiny vodou a pridáme 30g hydrogénuhličitanu sodného a saponát. Zmes 

dôkladne premiešame 

2. Do skúmavky nalejeme kyselinu chlorovodíku a skúmavku opatrne vložíme do banky tak, aby sa nevyliala. 

3. Banku pevne uzavrieme zátkou. Hasiaci prístroj spustíme otočením banky. 

Poznámka:  

Banku je potrebné dôkladne uzavrieť, aby vznikajúci tlak nevystrelil zátku.  

Je dôležité zvoliť vhodné miesto na hasenie – napr. umývadlo. 

VYSVETLENIE  
V tomto „hasiacom prístroji“ vznikala pena, ktorá pomohla uhasiť oheň. Pomocou tohto hasiaceho prístroja zabraňujeme 

prístupu kyslíka k horiacemu materiálu. Tento plyn je potrebný na to, aby prebiehalo horenie. Takýmto typom hasiaceho 

prístroja sa nesmú hasiť predmety pod elektrickým prúdom, pretože hasiaca zmes obsahuje vodu, ktorá je vodivá. 

Poznámka:  

V tejto časti môžu vzniknúť aj otázky o iných typoch hasiacich prístrojoch ako aj o samotnom hasení. 

ROZPRACOVANIE  
Vo fáze Rozpracovanie žiaci riešia úlohy zamerané na popáleniny, uhasenie požiaru. Úloha 7 sa dotýka problematiky 

spaľovania benzínu v motore auta.  

Úloha 4. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Priamym pôsobením ohňa, kontaktom s horúcim telesom, ale aj s horúcou vodou 

alebo vodnou parou či pôsobením slnečného žiarenia na pokožku vznikajú popáleniny. Sú bolestivé, hoja sa ťažko, 

do postihnutých miest ľahko vniká infekcia. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení. Zakrúžkujte svoj 

súhlas (áno) alebo nesúhlas (nie) 

A) Popáleniny prvého stupňa sú ťažké popáleniny, na koži sú spálené miesta, ktoré uhoľnatejú. áno / nie 

B) Na popáleniny prikladáme suchú sterilnú gázu.  áno / nie 

C) Ak sa na koži vytvoria pľuzgiere, prepichneme ich sterilnou ihlou.  áno / nie 

D) Ľahké popáleniny (začervenaná koža) môžeme chladiť studenou vodou alebo ľadom obaleným utierkou  áno / nie 

E) Pri rozsiahlych popáleninách prevedieme preventívne protišokové opatrenia. áno / nie 

F) Lekársku službu prvej pomoci privoláme na čísle 158.  áno / nie 
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Úloha 5. Podmienky horenia, ktoré sú v úvodnom texte, sú dôležité pre založenia aj pre hasenie ohňa. Pokiaľ nie je splnená 

jedna z podmienok, oheň nevzniká, ale zhasína. V praxi sa na hasenia využívajú rôzne látky a prostriedky, ich výber 

závisí od vlastnosti horiacej látky a druhu horiaceho objektu. Pri hasení požiaru nesmieme podliehať panike. 

Rozhodnite o správnosti nasledujúcich riešení. Pri každom z navrhovaných riešení stručne odôvodnite svoju 

voľbu. (berte do úvahy vlastnosti látok, podmienky potrebné k horeniu aj minimalizáciu možných škôd na zdravie 

a majetok.) 

Eva chcela rodičov prekvapiť samostatne pripraveným obedom. Rozohriala na panvici s olejom rezne na smaženie. V tom 

pri dverách zazvonila jej kamarátka. Kým si dievčatá pri dverách vymieňali novinky, olej na panvici začal horieť. Eva sa do 

kuchyne vrátila včas, oheň sa nerozšíril mimo panvice. Ako sa mala v tejto nebezpečnej situácií zachovať?  

A. Vypnúť varič a okamžite panvicu s horiacim olejom vyniesť pred dom.    áno / nie 

Hrozí, že sa popáli pri manipulácií; možnosť ďalšieho rozšírenia ohňa do okolitých priestorov. 

B. Vypnúť varič a horiaci olej na panvici uhasiť studenou vodou.      áno / nie 

Olej má menšiu hustotu ako voda, s vodou sa nemieša – horenie neprestane, neobmedzí sa prístup kyslíka (kvapky 

oleja vo vzniknutom aerosole majú väčší povrch; dochádza k rozšíreniu požiaru); vysoké riziko vzniku popálenín.  

C. Vypnúť varič, panvicu opatrne zakryť pokrievkou alebo vyžmýkanou utierkou namočenou predtým v studenej 

vode.           áno / nie 

Obmedzenie prístupu kyslíka, postupné zníženie teploty oleja (vypnutie variča); najbezpečnejší spôsob 

Úloha 6. Pri jazde autom sa v jeho motore spaľuje benzín. Motor poháňa auto a súčasne sa pri tom zohrieva. K akým 

premenám energie pri tom dochádza? Zakrúžkujte správnu odpoveď.  

A) Chemická energia sa spaľovaním benzínu mení len na pohybovú energiu auta. 

B) Chemická energia sa spaľovaním benzínu mení len na vnútornú energiu auta. 

C) Chemická energia sa spaľovaním benzínu mení na pohybovú energiu auta a na vnútornú energiu motora auta.  

D) Pohybová energia auta sa mení na chemickú energiu benzínu. 

HODNOTENIE  
Formatívne hodnotenie spočíva vo vyplnení tabuľky Metakognície. 

Úloha 7. Vyplňte tabuľku Metakognície. 

Čo som robil/a na dnešnej hodine?  

Čo nové som sa dnes naučil/a?  

Čo by som sa chcel/a o tejto téme ešte dozvedieť?  

Čo sa mi na dnešnej hodine páčilo?  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Školy väčšinu nedisponujú dostatočným počtom Buchnerových baniek a preto úlohu 3 realizujú demonštračne. 

Žiaci preberajú tému energia v 8. ročníku na fyzike. Preto najväčší problém robila žiakom úloha č. 6. Pojem vnútorná 

energia sa už vôbec nespomína. Dôležité je stručne žiakom vysvetliť pojmy pohybová energia, časticové silové pôsobenie, 

vnútorná energia, premeny energie. Je možné túto úlohu aj vynechať. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Úloha  je náročnejšia z toho dôvodu, že je potrebné ju vykonávať vonku za slnečného žiarenia. To žiaľ nevieme na hodinu 

bezpečne zaručiť :-), preto sa táto úloha nachádza v alternatívach. Učiteľ si musí dopredu pripraviť ľad vhodnej veľkosti 
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a tvaru. Vhodná je silikónová forma alebo aj igelitové vrecko. Ľad by mal mať hrúbku 1,5 – 2 cm. Táto úloha sa v pracovnom 

liste nenachádza. 

Úloha 8. Oheň z vody. Pokúste sa zapáliť oheň podľa nižšie uvedeného postupu.  

Pomôcky: väčší kus ľadu, inštalatérske konope, čierna samolepiaca páska, priame slnečné svetlo. 

Postup práce: 

1. Ľad pokvapkajte vodou a trite prstami, aby bol číry.  

2. Na plochu s priamym slnečným svetlom položte chumáč konope, do jeho 

stredu nalepte terčík z čiernej lepiacej pásky.  

3. Ľadovou šošovkou sústreďte slnečné lúče na čierny terčík. Pozoruj priebeh 

pokusu. 

Úloha 9. Odpovedzte na otázky. 

a) Opíšte, čo si pozorovali: 

Pozorovali sme zapílenie inštalatérskeho konope. 

b) Ako je možné, že studený ľad vytvoril horúci oheň?  

Ide o fyzikálne jav, kedy sa svetlo odrážalo od ľadu (šošovky) a sústredilo sa do jedného bodu.  

c) Ako nazývame teplotu, pri ktorej sa látka zapáli? Zápalná teplota 

d) Bez ktorej zložky vzduchu by nebolo horenie možné? Bez kyslíka 

e) Zakrúžkujte percento obsahu daného plynu v atmosfére: 78   1  21 

ZDROJE 
Černocký, B., a kol. (2011). PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST VE VÝUCE příručka pro učitele se souborem úloh. Praha: 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  (NUV), 

divize VÚP. 

Bílek, J. (2010). Efektní pokusy anorganické chemie. Dostupné z: 

https://socv2.nidv.cz/archiv33/getWork/hash/459fe242-2f71-11e0-a0b3-001e6886262a 
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EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok  
Tepelné zmeny pri chemických reakciách (Exotermické 
a endotermické reakcie) 

ISCED 2 / 7.ročník 
 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje 
(exotermické) a pri ktorých sa teplo spotrebúva 
(endotermické) 

• Overiť prakticky tepelné zmeny pri chemických 
reakciách 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 
• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť pojmy: teplota, teplo, exotermická a endotermická reakcia 
• Uviesť príklady exotermických a endotermických reakcií 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

Vonkajším merateľným prejavom energetických zmien počas exotermických a endotermických reakcií je 
zmena teploty sústavy. Zmenu teploty sústavy môžeme sledovať napríklad pri reakciách octu so sódou 
bikarbónou a sódy bikarbóny (roztok) s chloridom vápenatým.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: 2 kadičky (250 cm3), 2 odmerné valce 
(50 cm3), 2 teplomery (sklenený alebo digitálny), 
2 lyžičky  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna 
(hydrogenuhličitan sodný), sóda bikarbóna (w = 
0,05), chlorid vápenatý (bezvodý)  

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež sebahodnotiaca karta žiaka, ktorá tvorí súčasť pracovného 
listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ   

ÚVOD  
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k tematickému celku „Premeny látok“.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci postupujú podľa pokynov 

zadaných v pracovnom liste. Najprv si zopakujú poznatky o uvoľňovaní alebo spotrebe tepla pri skupenských premenách 

vody pomocou obrázka.  Potom riešia dve úlohy zamerané na zopakovanie poznatkov o exotermických a endotermických 

reakciách. 

Riešenia úloh 1, 2:  

Úloha 1: Exotermická reakcia prebieha v kadičke A. Endotermická reakcia prebieha v kadičke B. 

Úloha 2: exotermické reakcie – obr. 4 (horenie dreva) a obr. 6 (hasenie páleného vápna)  

                endotermické reakcie – obr. 3 (fotosyntéza) a obr. 5 (výroba železa vo vysokej peci)   

Poznámka: 

V úlohe 2 pri určovaní typu reakcie prostredníctvom obrázkov je potrebné žiakom pomôcť s obr. 5 (výroba železa vo 

vysokej peci) a obr. 6 (príprava haseného vápna). S uvedenými reakciami sa žiaci vo výučbe nemuseli stretnúť.   

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu, sódy bikarbóny a chloridu vápenatého.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina octová sa 

vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj 

na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom 

množstve.  

 Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok  

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Chlorid vápenatý (CaCl2) je biela, kryštalická až práškovitá látka. Bezvodý chlorid vápenatý je hygroskopický (pohlcuje 

vzdušnú vlhkosť za vzniku hydrátov). Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a menej v acetóne. Pripravuje sa reakciou 

uhličitanu vápenatého (vápenca, CaCO3) a kyseliny chlorovodíkovej (HCl).  

Použitie: 
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  -  elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého sa pripravuje vápnik a chlór 

  -  sušiace činidlo do exikátorov pre látky, ktoré slabo viažu vodu  

  -  posyp vozoviek 

        -  chladiaca zmes (zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v pomere 1:1,5)  

  -  v potravinárstve (E509) a farmácii ako látka na úpravu pH 

Bezpečnostné upozornenia: P 102, 234, 260, 261, 262, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311  

Výstražné upozornenie:  H319 

 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Na meranie teploty je možné použiť sklenený alebo digitálny teplomer.   

Žiaci následne overia prakticky tepelné zmeny pri dvoch reakciách, octu so sódou bikarbónou a roztoku sódy bikarbóny 

s chloridom vápenatým (úloha 3).   

Tabuľka  

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota 

[°C] 

t2 

konečná 

teplota 

[°C] 

rozdiel 

t2 – t1 

[°C] 

Teplota 

reakčnej zmesi 
sa zvýšila 

/znížila 

exotermická/ 

endotermická reakcia 

ocot a sóda bikarbóna 
 

22  15  -7  znížila endotermická 

sóda bikarbóna (roztok) 

a chlorid vápenatý 

22  27 +5  zvýšila exotermická 

Pri reakcii roztoku sódy bikarbóny a chloridu vápenatého je zvýšenie teploty spôsobené nielen samotnou reakciou, ale i 

rozpúšťaním chloridu vápenatého vo vode, pri ktorom sa uvoľňuje teplo.  

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania a merania teploty. 

1. Čo ste pozorovali po pridaní sódy bikarbóny do octu? 

                vznik peny a uvoľňovanie bubliniek plynu 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

klesla/znížila sa 

3. Reakcia octu so sódou bikarbónou je exotermická alebo endotermická reakcia? 

endotermická reakcia 

4. Čo ste pozorovali po pridaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

vznik peny a uvoľňovanie bubliniek plynu, vznik bielej zrazeniny (uhličitan vápenatý) 

5. Ako sa zmenila teplota po reakcii sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

vzrástla/zvýšila sa 

6. Reakcia sódy bikarbóny s chloridom vápenatým je exotermická alebo endotermická reakcia? 

exotermická reakcia 

7. Napíšte názov plynu, ktorý sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách. 

oxid uhličitý 
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V úlohe 4 žiaci vyvodia zovšeobecnenie o tepelných zmenách pri exotermických a endotermických reakciách.  

Riešenie úlohy 4: 

Pri exotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zväčšením/zmenšením teploty reakčnej zmesi. 

Pri endotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zväčšením/zmenšením teploty reakčnej 

zmesi. 

ROZPRACOVANI E (CCA 7  MIN.): 

Učiteľ môže prezentovať žiakom informácie o samoohrievacích konzervách. 

Ďalšími príkladmi využitia exotermických a endotermických reakcií sú vrecúška s okamžitým hrejivým alebo chladivým 

účinkom (https://www.repre.sk/eshop/vrecko-hotcold) ako aj „ohrievače rúk a nôh“ 

(https://www.vsetkopreobuv.sk/katalog/osetrenie-a-doplnky-pre-obuv/ohrievace) 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov  v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 5 vypĺňajú  

sebahodnotiacu kartu. Sebahodnotiaca karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, v ktorej žiaci cez 

naformulované kritériá pomocou škály áno, čiastočne  alebo nie vyjadrujú stav porozumenia danej témy. Vzhľadom k tomu, 

že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom 

vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Pred realizáciou pokusu v úlohe 3 je potrebné  žiakom objasniť zmeny teploty sústavy počas exotermických a 

endotermických reakcií. Žiakov je potrebné usmerniť, čo si majú všímať pri pozorovaní priebehu chemických reakcií, 

prípadne im dať možnosť výberu: vzniká/nevzniká pena, uvoľňujú/neuvoľňujú sa bublinky plynu, vzniká/nevzniká zrazenina 

(uveď jej farbu). Pri vypĺňaní tabuľky niektorí žiaci môžu mať problém so záporným číslom ako rozdielom teplôt. Je vhodné 

im teplotné rozdiely (kladné alebo záporné) predtým vysvetliť/pripomenúť na príkladoch z bežnéh o života pomocou 

izbového (vnútorného) alebo vonkajšieho teplomera, lekárskeho teplomera a pod.   

ALTERNATÍVY METODIKY 
V prípade, že nemáme k dispozícii chlorid vápenatý, je možné ho nahradiť roztokom HCl a skúmať nasledovnú reakciu:  

NaHCO3(aq) + HCl(aq) --> NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

Táto zmena si vyžaduje úpravy v pracovnom liste v úlohách 2 a 3. 

Samoohrievacie konzervy (MRE Meals, Ready to Eat, 1980) boli vyrobené pre potreby americkej armády tak, 

aby sa ľahko mohli previezť (i padákom) a vydržali pri teplotách od -15,6 °C do 48,9 °C. Pre zachovanie dlhšej 

trvanlivosti sa pri ich výrobe nepoužívali chemické konzervanty. Trojvrstvová laminátová fólia chránila jedlo v 

konzervách pred oxidáciou a vlhkosťou, dvoch hlavných činiteľov kazenia potravín. Zahrievanie jedla v týchto 

konzervách prebieha na základe reakcie vody s  oxidom horečnatým za prítomnosti kuchynskej soli. Produktami  

reakcie sú hydroxid horečnatý a vodík. Pri reakcii vzniká teplo a dochádza k varu vody. Vznikajúca para zahreje 

jedlo asi za 10 minút. Zahrievanie sa začína potiahnutím rukoväte na konzerve, čím sa uvoľní voda, a tak 

môže prebehnúť chemická reakcia. Takéto konzervy (Hot Can) sa neskôr začali používať aj v civilnom živote 

napríklad pri stanovaní, turistike či horolezectve. 

Zdroj: Hvízdalová, I. (2005, 15. august). Samoohřívací plastové konzervy. Meat Processing. Získané 4. januára 

2017, z http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176 

„Ako sa aktivuje samoohrievacia konzerva?“ 

Hot can – Instructions. How to activate. Získané 28. februára 2017, z http://www.hotcan.com/instructions.html 

Blake, J. Hot Can Self Heating Emergency Food [video]. Zverejnené: 22. 8. 2013. Získané 12. februára 2017, z 

https://www.youtube.com/watch?v=D4lm-CQpZvI 

Obr. 10 
Samoohrievacia 

konzerva 
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Sledovať zmeny teploty pri chemických reakciách je možné aj prostredníctvom meracích systémov Vernier alebo Coach 

pomocou senzora teploty. V tomto prípade by mali žiaci grafické záznamy priebehu sledovaných reakcií (závislosti teploty 

od času) prekresliť a určiť pomocou funkcie Analyze – Statistics maximum ako začiatočnú teplotu a minimum ako konečnú 

teplotu. 
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Obrázok 8. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017, z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-florask.jpg 

Obrázok 9. Chlorid vápenatý. Získané 27. februára 2017,  z 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_v%C3%A1penat%C3%BD#/media/File:Chorid_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG 

Obrázok 10. Hot Can.  Získané 28. februára 2017, z http://www.hotcan.com/index.html 
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ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok/Exotermické a endotermické reakcie ISCED 2 / 7.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Na základe grafu identifikovať endotermické reakcie 

• Na základe grafu identifikovať exotermické reakcie 

• Na základe grafu rozlíšiť endotermické 
a exotermické reakcie 

• Vymenovať príklady endotermických 
a exotermických reakcií z bežného života 

 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vlastnými slovami opísať čo je to chemická reakcia 

• Poznať horenie ako reakciu, pri ktorej sa uvoľňuje svetlo a teplo 

• Ovládať prácu s meracím zariadením 

Riešený didaktický problém 

Teoreticky rozlíšiť endotermické e exotermické reakcie je pre žiakov siedmeho ročníka, ktorý sa s chémiou ešte 

len oboznamujú, náročné. Výhodou počítačom podporovaného experimentu je, že priebeh sa žiakom vykreslí 

graficky. Žiaci si takto tieto reakcie nie len vyskúšajú, ale aj vizuálne znázornia rozdiely v energiách reaktantov 

a produktov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• rozhovor, diskusia 

 

• počítač 

• meracie zariadenie 

• senzor teploty 

• kyselina chlorovodíková w=0,05 

• kyselina citrónová w=0,30 

• jedlá sóda 

• práškový horčík 

• 250 ml kadička 

• polystyrénový pohárik 

• 50 ml odmerný valec 

• kovová lyžička 

• plastová lyžička 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Sebahodnotiacia karta žiaka po bádateľskej aktivite k téme Exotermické a endotermické reakcie 

 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH   

ÚVOD  
Metodika je založená na počítačom podporovanom experimente k téme energetické zmeny pri chemických reakciách. 

Žiaci budú na hodine skúmať dve reakcie – Endotermickú e exotermickú. Z počítačom podporovaného experimentu bude 

jedným z výsledkov graf, na ktorom budú názorne vidieť, ako tieto dve reakcie prebehajú. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je pripomenúť žiakom učivo minulej hodiny na ktorom budú stavať. 

Úloha 1. Doplňte tajničku 

Tajnička: Chemické reakcie 

SKÚMANIE  
Žiakom predostrieme otázku: Nastávajú pri rozpúšťaní rôznych látok vo vode (sóda bikarbóna, kryštálová sóda) rovnaké 

tepelné zmeny? 

Poznámka:  

Obidve reakcie sú uskutočniteľné aj s menším množstvom reaktantov. Môže sa tiež stať, že má učiteľ staršie chemikálie 

a výsledok bude trochu slabší. Je vhodné, ak si učiteľ vyskúša obidve reakcie Uvidí tak, či sú zmeny pozorovateľné. 

Úloha 2. Prakticky overte priebeh reakcie 

Žiaci postupujú podľa pokynov v pracovnom liste. Je dôležité upozorniť žiakov na bezpečnosť pri práci v chemickom 

laboratóriu! 

 

Obr. 1 Priebeh exotermickej a endotermickej reakcie 
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Poznámka:  

Pri reakcii používame bezvodý chlorid vápenatý! 

VYSVETLENIE  

Úloha 3. Prakticky overte priebeh reakcie 

Aj tu žiaci postupujú podľa pokynov v pracovnom liste.  

Úloha 4. Doplňte tabuľku 

Tab. 1 Výsledky merania 

 Kyselina chlorovodíková a horčík Kyselina citrónová a jedlá sóda 

Začiatočná teplota t1 23,43°C 20,94°C 

Konečná teplota t2 102,1°C 11,76°C 

Teplota sa zvýšila/znížila zvýšila znížila 

Teplota reaktantov je vyššia/nižšia 
ako teplota produktov 

nižšia vyššia 

Teplo sa uvoľňuje/spotrebuje uvoľňuje spotrebuje 

 

Keďže odčítanie väčšieho čísla od menšieho sa preberá na matematike až v 8. ročníku, nasledujúce dve položky boli 

z pracovného listu odstránené. Nechávame ich však v metodickom liste ako pomoc/inšpiráciu pre učiteľa. 

 

t  < 0  alebo   t > 0 t > 0 t  < 0 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) 78,67°C -9,18°C 

Úloha 5. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

 

a) Predpona exo- znamená von, predpona endo- znamená do. Slovo termický znamená  tepelný, súvisiaci s termikou 

(odbor zaoberajúci sa teplom a tepelnými javmi). Pomocou týchto slov skúste nazvať nasledujúce reakcie a priradiť 

im príklady z úlohy 2 a 3: 

reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje – exotermické reakcie, reakcia kyseliny chlorovodíkovej a horčíka 

reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebuje – endotermické reakcie, reakcia kyseliny citrónovej a jedlej sódy 

 

b) V čom sa líšili tieto dve reakcie? 

Reakcie sa líšili v tom, že pri jednej reakcii sa teplo uvoľňovalo (kyselina chlorovodíková a horčík) a pri druhej reakcii 

sa teplo spotrebovalo (kyselina citrónová a jedlá sóda). 

ROZPRACOVANIE  
c) uveďte 3 príklady reakcií z bežného života pri ktorých sa teplo uvoľňuje a 3 pri ktorých sa teplo spotrebuje 

endotermické reakcie – zapálenie sviečky, varenie, pečenie  

exotermické reakcie – horenie sviečky, horenie plynu, horenie uhlia 
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HODNOTENIE  

Úloha 6. Vyplňte nasledujúcu tabuľku 

 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami 

áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť  

rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami 

   

Viem vymenovať  

príklady exotermických reakcií 

   

Viem vymenovať 

príklady endotermických reakcií 

   

Viem uskutočniť 

pokus na overenie tepelných zmien pri chemických reakciách 

   

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Osemsmerovku na začiatku je možné realizovať ako súťaž pre najrýchlejších žiakov. 

Pre viditeľnejší výsledok, odporúčame nastaviť osi grafov tak, aby neboli zbytočne veľké. Teda os Y maximálne po  

100 (stupňov), ale môže aj menej. Rovnako aj os X (dĺžku merania) je možné upraviť – 200 sekúnd alebo aj menej.  

V úlohe 5 c) majú žiaci napísať príklady exotermických a endotermických reakcií. Niektorý žiaci majú ale problém rozlíšiť 

fyzikálne a chemické deje a uvádzajú tu aj príklady fyzikálnych dejov.  

Problematická bola aj práca s číselnou osou y, kde sa mali žiaci problém orientovať. Respektíve odčítavanie záporných 

čísel. 

ZDROJE 
Buzássyova, K., Jarošová, A. a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka. Získaný z http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html 

Holmquist, D.D., Randall, J., Volz, D.L. (2017). Chemistry with Vernier. Beaverton: Vernier Software & Technology. 
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VPLYV MNOŽSTVA REAGUJÚCICH ČASTÍC NA RÝCHLOSŤ 

CHEMICKÝCH REAKCIÍ  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok 
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7.ročník 

 
Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv množstva reagujúcich častíc na 
rýchlosť chemických reakcií  

• Overiť prakticky vplyv množstva reagujúcich častíc 
na rýchlosť chemických reakcií 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom živote, 
ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná množstvom 
reagujúcich častíc 

• Manipulovať s pomôckami 
• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania  

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií 

• Uviesť príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, veľkosť 

povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory)  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme reakcie 

poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj priebeh, to závisí 

od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. Žiaci si vytvárajú určitú predstavu 

o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia 

reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých látok; vzniká zrazenina a pod. Rýchlosť chemických 

reakcií je ovplyvňovaná množstvom reagujúcich častíc. Tento vplyv môžeme sledovať na  príklade reakcie octu 

so sódou bikarbónou. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), 
odmerný valec (50 cm3), 2 balóniky rovnakej 
veľkosti, lievik, filtračný papier, lyžička, váhy  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (prášok alebo 2 
ks tablety), voda 

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež „karta mapujúca proces učenia sa žiakov“, ktorá tvorí súčasť 
pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VPLYV MNOŽSTVA REAGUJÚCICH ČASTÍC NA RÝCHLOSŤ 

CHEMICKÝCH REAKCIÍ  

ÚVOD  
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k tematickému celku „Premeny látok“.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 

Učiteľ zopakuje so žiakmi poznatky o priebehu a rýchlosti chemických reakcií ako aj faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú. 

Otázky pre žiakov: 

1. Ktoré podmienky musia byť splnené, aby sa reaktanty premenili na produkty?  

2. Definujte pojem rýchlosť chemických reakcií.  

3. Uveďte príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií. 

4. Ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií?  

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať priebeh chemických reakcií na úrovni častíc pomocou animácie . Animácia sa nachádza na 

portáli Planéta vedomostí v Úroveň 2 – Chémia – XIII. Chemické reakcie – 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej 

reakcie – Kedy môže prebehnúť chemická reakcia?,  

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychl

ost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page3.html 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny. 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina octová sa 

vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj 

na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom 

množstve.  

 Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok  

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 
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Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. V úlohe 1 žiaci vytvoria predpoklad 

o väčšom množstve octu v roztoku, ktorý obsahuje 20 cm3 octu (fľaša A) v porovnaní s roztokom, ktorý obsahuje 5 cm3 

octu a 15 cm3 vody (fľaša B). Väčšie množstvo octu je vo fľaši A. 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Žiaci podľa postupu v pracovnom liste overia prakticky vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť reakcie octu 

a sódy bikarbóny (úloha 2). Po nasypaní rovnakého množstva sódy bikarbóny z balónikov do roztokov octu s odlišným 

hmotnostným zlomkom vznikajúci oxid uhličitý nafúkne rôzne balóniky nad fľašami, v  ktorých prebieha uvedená chemická 

reakcia. 

Poznámka: 

Namiesto práškovej formy sódy bikarbóny možno použiť aj tablety (2 ks). 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a octan sodný, látka ktorá je 

rozpustná vo vode a vo vznikajúcom roztoku nie je viditeľná.  

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch.  

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu.  

vznik peny a uvoľňovanie bubliniek plynu  

2. Zakreslite do obrázka vznik bubliniek plynu vo fľašiach A, B. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom 

bubliniek.   

väčší počet bubliniek plynu vznikal vo fľaši A  

3. V ktorej fľaši vznikal väčší počet bubliniek plynu? 

vo fľaši A 

4. Napíšte, nad ktorou fľašou sa nafúkol balónik skôr. 

nad fľašou A 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

oxid uhličitý 

6. Zakrúžkujte správne tvrdenie: 

a) Vo fľaši A bol väčší hmotnostný zlomok octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie. 

b) Vo fľaši B bol väčší hmotnostný zlomok octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie.  

Žiaci v úlohe 3 vyvodia zovšeobecnenie o vplyve množstva reagujúcich častíc  na rýchlosť chemických reakcií.  

      Riešenie úlohy 3: 

Rýchlosť chemických reakcií je tým väčšia/menšia, čím je v určitom objeme viac/menej reagujúcich častíc, pretože 

dochádza za určitý čas k väčšiemu/menšiemu počtu zrážok.  

alebo 

Rýchlosť chemických reakcií je tým väčšia/menšia, čím je v určitom objeme viac/menej reagujúcich častíc, pretože 

dochádza za určitý čas k väčšiemu/menšiemu počtu zrážok.  
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Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať vplyv množstva reagujúcich častíc  na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc pomocou 

animácie. Animácia sa nachádza na portáli Planéta vedomostí v Úroveň 2 – Chémia – XIII. Chemické reakcie – 66. Faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie – Vplyv zvýšenia koncentrácie na reakčnú rýchlosť na molekulovej úrovni, 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychl

ost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page10.html . 

ROZPRACOVANI E (CCA 5  MIN.): 

V úlohe 4 žiaci majú z nasledovných látok: cukor, školská krieda, vaječné škrupiny, soľ, mušľa, prášok do pečiva, vybrať 

látky, ktoré reagujú s octom. 

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať príklady reakcie octu s vaječnými škrupinami, školskou kriedou či mušľami pomocou videí. 

Video-odkazy: 

Reakcia octu a vaječných škrupín https://youtu.be/B4wghv4zdHI  (TIME LAPSE egg in vinegar – Ei in Essig Zeitraffer) 

Reakcia octu a školskej kriedy https://youtu.be/mHLVGzMkX4Q    (Amar Chitra Katha Pvt Ltd – Chemical Reactions) 

Reakcia octu a mušlí https://youtu.be/jfO62sYXFJo (Irene Alonso – Experiment with shells and vinegar) 

HODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 5 vypĺňajú 

mapovaciu kartu. Táto karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, v ktorej žiaci k naformulovaným tvrdeniam 

z témy Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie vyberajú spôsob, ako získali vedomosti a zručnosti (napr. Počúval/a 

som výklad učiteľa alebo Získal/a som poznatok/zručnosť pri realizácii pokusov a pod.). Karta ďalej zisťuje, ktorými 

spôsobmi sa žiaci učia najčastejšie, ktoré spôsoby učenia by si chceli vyskúšať a ktoré spôsoby učenia zatiaľ nepoužili.  

Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby 

učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Vzhľadom k tomu, že metodika sa podľa TVVP realizuje s časovým odstupom od témy „Vyjadrenie zloženia roztokov“, 

je vhodné v úvode zopakovať pojem hmotnostný zlomok na príklade konzumného octu.  

ALTERNATÍVY METODIKY 
Ako alternatíva pokusu sa môže uskutočniť pokus s rovnakým množstvom octu a rozdielnym množstvom sódy 

bikarbóny. Vhodnými otázkami je možné priviesť samotných žiakov k návrhu tejto alternatívy. 

Ďalším príkladom je skúmanie priebehu reakcie zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej s práškovým uhličitanom 

vápenatým alebo železnými pilinami (videosekvencia je dostupná na Elearning Ivan Kováčik – Chémia – Premeny látok,  

https://www.ourwonders.eu/chemia/index.html). 

ZDROJE 
Jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný). Získané 27. februára 2017, z https://www.chloritansodny.sk/Jedla-soda-

hydrogenuhlicitan-sodny-1kg-d62.htm 
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Obrázok 2. Ocot. [upravený]. Získané 27. februára 2017, z https://www.prelika.sk/produkty/ocot/ 

Obrázok 3. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017, z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-florask.jpg 

Obrázok 4. Voda. Získané 27. februára 2017, z http://www.waterpurifier.org/wp-content/uploads/best-tap-water-

filters.jpg 

Szarka, K. & Brestenská, B. (2014). Prostriedky rozvíjajúceho hodnotenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov. In: 

Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského. 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Vicenová  H. & Ganajová, M. (2019). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok 
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv teploty na rýchlosť chemických 
reakcií  

• Overiť prakticky vplyv teploty na rýchlosť 
chemických reakcií 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom živote, 
ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná teplotou 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami 
• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania  

• Formulovať závery 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií 

• Uviesť príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, veľkosť 

povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory)  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme reakcie 

poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj priebeh, to závisí 

od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. Žiaci si vytvárajú určitú predstavu 

o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia 

reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých látok; vzniká zrazenina a  pod. Rýchlosť chemických 

reakcií môžeme ovplyvniť zmenou teploty. Tento vplyv môžeme sledovať na príklade reakcie octu so sódou 

bikarbónou. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: 3 rovnaké odmerné banky (alebo 
fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 
cm3), 3 balóniky rovnakej veľkosti, lievik, filtračný 
papier, lyžička, váhy  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (prášok alebo 
tablety), voda, ľad, šumivá tableta (2 ks) 

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež tabuľka s otázkami zameranými na metakogníciu, ktorá tvorí 
súčasť pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

ÚVOD  

Predložená metodika je súčasťou sady metodík k tematickému celku „Premeny látok“.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 

Na motiváciu žiakov môže učiteľ uskutočniť pokus, rozpúšťanie šumivej tablety v teplej a studenej vode.  

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy.  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny. 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina octová sa 

vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj 

na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom 

množstve.  

 Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Žiaci vytvoria v úlohe 1 predpoklad o tom, ako by mohla teplota octu ovplyvniť jeho reakciu so sódou bikarbónou. 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

V úlohe 2 žiaci overia prakticky priebeh chemickej reakcie octu a sódy bikarbóny pri rôznej teplote (vo vodných kúpeľoch 

– 400 cm3 kadičky naplnené do polovice studenou a teplou vodou). Vodný kúpeľ so studenou vodou pripravíme ako zmes 

vody a ľadu. Po nasypaní sódy bikarbóny z balónikov do octu vznikajúci oxid uhličitý nafúkne rôznou rýchlosťou balóniky nad 

fľašami, v ktorých prebieha uvedená reakcia. 

Fľaše s octom je potrebné pred samotnou chemickou reakciou nechať chvíľu postáť v teplom aj v studenom kúpeli, aby 

bol rozdiel v rýchlosti chemických reakcií viditeľný. 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a  octan sodný, látka ktorá je rozpustná vo vode a 

vo vznikajúcom roztoku nie je viditeľná.  

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch.  
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Poznámka: 

Namiesto práškovej formy sódy bikarbóny možno použiť aj tablety (3 ks). 

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu.  

uvoľňovanie bubliniek plynu a vznik peny 

2. Zakreslite do obr. 4 vznik bubliniek plynu vo fľašiach. Tam, kde ich vznikalo viac, 

zakreslite väčším počtom bubliniek. 

reakcia prebiehala rýchlejšie vo fľaši, kde vznikal väčší počet bubliniek plynu 

3. Upravte správne tvrdenia (preškrtnite to, čo do vety nepatrí). 

a) Vo fľaši postavenej v kadičke so studenou vodou vznikalo viac/menej bubliniek 

plynu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie/pomalšie.  

b) Vo fľaši postavenej v kadičke s teplou vodou vznikalo viac/menej bubliniek plynu, 

preto reakcia prebiehala rýchlejšie/pomalšie. 

4. Napíšte, nad ktorou fľašou sa nafúkol balónik skôr. 

nad fľašou, ktorá stála v kadičke s teplou vodou 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

        oxid uhličitý 

6. Napíšte, ako vyššia teplota octu ovplyvnila rýchlosť reakcie. 

zväčšila rýchlosť reakcie 

7. Usporiadajte chemické reakcie zostupne podľa rýchlosti na základe pozorovania (chemická reakcia pri teplote 

miestnosti, chemická reakcia pri teplote studenej vody, chemická reakcia pri teplote teplej vody) 

                1. chemická reakcia pri teplote teplej vody 

                2. chemická reakcia pri teplote miestnosti 

                3. chemická reakcia pri teplote studenej vody 

Žiaci v úlohe 3  vysvetľujú, ako teplota ovplyvňuje rýchlosť chemických reakcií.   

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc pomocou animácie . Animácia sa 

nachádza na portáli Planéta vedomostí v Úroveň 2 – Chémia – XIII. Chemické reakcie – 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemickej reakcie – Vplyv zvýšenia teploty na reakčnú rýchlosť na molekulovej úrovni , 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychl

ost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page7.html 

ROZPRACOVANI E (CCA 5  MIN.): 

V úlohe 4 žiaci diskutujú v skupine a odpovedajú na nasledujúce otázky: 

1. Prečo uchovávame potraviny v chladničke alebo v mrazničke? 

Pri uchovávaní potravín v chladničke alebo mrazničke sa zmenšuje rýchlosť nežiadúcich reakcií (vznik plesne, hnitie) 

a spomaľuje sa kazenie potravín. 

2. Prečo sa potraviny uvaria v tlakovom hrnci skôr ako v bežnom hrnci? 

Tu je potrebné orientovať žiakov na vedomosti z fyziky o závislosti teploty varu od tlaku. Teplota varu kvapaliny závisí 

od atmosférického tlaku. Čím je tlak vyšší, tým je teplota varu kvapaliny vyššia.  

Špeciálne utesnená pokrievka zaisťuje nárast tlaku v hrnci – jedlo sa pripravuje pod vyšším tlakom. Keď v tlakovom 

hrnci zohrievame vodu, tlak pary nad ňou stále rastie. A pri vyššom tlaku než obvyklom (tlak vzduchu okolo) vrie voda 
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pri vyššej teplote, než je 100 °C. To umožňuje varenie jedla pri vyššej teplote a jeho príprava teda trvá kratšie. Zvýšený 

tlak v hrnci znamená vyšší bod varu vody, aby sa mohlo jedlo pripravovať pri väčšej teplote.  

HODNOTENIE (CCA 7  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 5 vypĺňajú tabuľku 

s otázkami zameranými na metakogníciu. Termínom “metakognícia“ nazývame schopnosť žiakov analyzovať vlastné učenie 

sa a toto učenie efektívne riadiť. Žiaci si uvedomujú, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a upevňujú nové vedomosti 

(čo už o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spresnili, na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme 

vedieť a pod.). Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia, 

je vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Problematická sa ukazuje otázka č. 2 v úlohe 4 zameraná na varenie v tlakovom hrnci. Žiaci to nemusia poznať z bežného 

života a tak je potrebné im tlakový hrniec viac priblížiť. Pomôcť  pri tom môžu nasledovné zdroje: 

O škole – Pre deti – Základná škola – Učivá – Fyzika – 7. ročník – Fyzika v kuchyni II – Tlakový hrniec, 

https://oskole.detiamy.sk/clanok/fyzika-v-kuchyni-ii 

Delimano – Hlavná stránka – Články – Trendy vo varení – Všetky tajomstvá tlakového hrnca, 

https://www.delimano.sk/clanky/vsetky -tajomstva-tlakoveho-hrnca 

How does a Pressure Cooker Work? – Science for Kids – Educational Videos by Mocomi Kids, 

https://www.youtube.com/watch?v=TWV3FbgPPXo 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Alternatívy k pokusu: reakcia zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej s práškovým uhličitanom vápenatým alebo 

železnými pilinami (videosekvencia je dostupná na Elearning Ivan Kováčik – Chémia – Premeny látok, 

https://www.ourwonders.eu/chemia/index.html).  

ZDROJE 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21. 

Obrázok 1. Ocot. [upravený]. Získané 20. februára 2017, z http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg 

Obrázok 2. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017, z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-florask.jpg 

Obrázok 3. Voda. Získané 29. marca 2017, z 

https://st2.depositphotos.com/3336339/8440/i/950/depositphotos_84401462 -stock-photo-cold-and-hot-water-tap.jpg 

Obrázok 5. Chladnička. Získané 29. júna 2019, z https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-

orig/cfb/cfbca13dcf9df6a6576cc2333861803b.jpg 

Obrázok 6. Tlakový hrniec. Získané 29. júla 2019, z https://kulturastolovania.sk/sk/tlakovy -hrniec-12-l-barazzoni/p-

1481/ 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Vicenová  H. & Ganajová, M. (2019). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA 

RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok 
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7.ročník 

 
Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na 
rýchlosť chemických reakcií  

• Overiť prakticky vplyv veľkosti povrchu tuhého 
reaktantu na rýchlosť chemických reakcií 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom živote, 
ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná veľkosťou povrchu 
tuhého reaktantu 

• Predpovedať výsledok experimentu 
• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania  

• Formulovať závery 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií 

• Uviesť príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, veľkosť 

povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory)  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme reakcie 

poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj priebeh, to závisí 

od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. Žiaci si vytvárajú určitú predstavu 

o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia 

reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých látok; vzniká zrazenina a  pod. Rýchlosť chemických 

reakcií môžeme zväčšiť zväčšením povrchu tuhého reaktantu rozdrvením či mletím.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), 
odmerný valec (50 cm3), 2  balóniky rovnakej 
veľkosti, lievik, lyžička, filtračný papier, trecia 
miska s tĺčikom 

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (tablety) 

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež sebahodnotiaca karta žiaka, ktorá tvorí súčasť pracovného 
listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA 

RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

ÚVOD 
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k téme „Premeny látok“.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny. 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina octová sa 

vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj 

na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom 

množstve.  

 Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok  

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci vytvoria v úlohe 1 

predpoklad o tom, ako by mohlo rozdrvenie tablety sódy bikarbóny ovplyvniť jej reakciu s octom. 

Doplňujúce otázky pre žiakov: 

1. Drvenie je fyzikálny alebo chemický dej? 

fyzikálny dej 

2. Ktorú laboratórnu pomôcku použijeme na drvenie? 

treciu misku s tĺčikom 

SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  
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V úlohe 2 žiaci overia prakticky priebeh chemickej reakcie octu s celou a rozdrvenou tabletou sódy 

bikarbóny. Po nasypaní celej a rozdrvenej tablety sódy bikarbóny z balónikov do octu vznikajúci oxid 

uhličitý nafúkne rôznou rýchlosťou balóniky nad fľašami, v ktorých prebieha uvedená chemická reakcia. 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a  octan sodný, látka ktorá je 

rozpustná vo vode a vo vznikajúcom roztoku nie je viditeľná.  

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch.  

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Ak vysypete rozdrvenú tabletu sódy bikarbóny na papier a vedľa položíte celú tabletu, ktorá  

zaberie väčšiu plochu (má väčší povrch), celá alebo rozdrvená? 

rozdrvená 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania  sódy bikarbóny do octu. 

uvoľňovanie bubliniek plynu a vznik peny 

3. Porovnajte rýchlosť reakcie octu s celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

reakcia s rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny prebiehala rýchlejšie 

4. Zakreslite do obrázka vznik bubliniek plynu vo fľašiach. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom 

bubliniek.  

väčší počet bubliniek plynu vznikal vo fľaši s rozdrvenou sódou bikarbónou 

5. Napíšte, nad ktorou fľašou sa nafúkol balónik skôr. 

nad fľašou s rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny 

6. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky.  

oxid uhličitý 

7. Rozdrvenie tablety sódy bikarbóny rýchlosť reakcie zväčšilo alebo zmenšilo? 

zväčšilo rýchlosť reakcie 

V úlohe 3 žiaci vysvetľujú, ako ovplyvňuje zväčšenie povrchu tuhého reaktantu (napr. rozdrvením, mletím) rýchlosť 

chemických reakcií.   

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc 

pomocou animácie.  Animácia sa nachádza na portáli Planéta vedomostí v Úroveň 2 – Chémia – XIII. Chemické reakcie – 66. 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie – Vplyv veľkosti povrchu tuhých látok, 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakc na_rychl

ost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page13.html 

ROZPRACOVANI E (CCA 8  MIN.): 

V úlohe 4 žiaci diskutujú v skupine a odpovedajú na nasledujúce otázky:  

1. Prečo potravu žujeme a nehltáme?  

Rozhryzením sa zväčšuje povrch potravy a môžu sa lepšie využiť živiny z potravy. Uľahčuje sa proces trávenia. 

2. Prečo sa oheň zakladá s trieskami a nie s polenami?  

Rýchlosť horenia závisí od veľkosti horiacej plochy (povrchu) rovnakého množstva dreva (polienka, triesky, hobliny).  

Poznámka: 

Ak žiaci majú záujem uskutočniť ďalšie zaujímavé pokusy k tejto téme, môže im učiteľ ponúknuť nasledovné zdroje :  

Essays, UK. (November 2018). Effect of Surface Area on Reaction Rate. Retrieved from 

https://www.ukessays.com/essays/chemistry/effect-surface-reaction-rate-1462.php?vref=1  
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Agar Cell Diffusion. Use cubes of agar to investigate how size impacts diffusion. Retrieved from 

https://www.exploratorium.edu/snacks/agar-cell-diffusion 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 5 vypĺňajú  

sebahodnotiacu kartu. Sebahodnotiaca karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, v ktorej žiaci cez 

naformulované kritériá pomocou škály áno, čiastočne alebo nie vyjadrujú stav porozumenia danej témy. Vzhľadom k tomu, 

že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom 

vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Ukazuje sa, že predkladaná bádateľská aktivita je pre žiakov zaujímavá. Pre žiakov sú náročnejšie úlohy v pracovnom liste 

zamerané na tvorbu predpokladov a tvorbu záverov a zovšeobecnení. Z analýzy odpovedí žiakov v pracovných listov sa 

ukázalo, že žiaci sa potrebujú v týchto spôsobilostiach naďalej rozvíjať, pretože majú problémy s prepájaním jednotlivých 

poznatkov v širších súvislostiach.  

Aplikácia nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe  vyžaduje, aby učiteľ vedel, ako v ďalšej výučbe využiť získané 

informácie v prospech žiakov.   

ALTERNATÍVY METODIKY 
Alternatívy k pokusu: rozpúšťanie celej a rozdrvenej šumivej tablety vo vode (videosekvencia je dostupná na Elearning 

Ivan Kováčik – Chémia – Premeny látok, https://www.ourwonders.eu/chemia/index.html), reakcia zriedeného roztoku 

kyseliny chlorovodíkovej s uhličitanom vápenatým (kúsky, práškový). 

ZDROJE 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21. 

Obrázok 1. Ocot. [upravený]. Získané 20. februára 2017, z http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg 

Obrázok 2. Sóda bikarbóna (tablety). Získané 27. februára 2017, z https://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-

od-a-po-z/vitar-soda-tablety-150ks/ 

Obrázok 4. Jedenie. Získané 20. marca 2017, z http://undergroundhealthreporter.com/wp/wp-

content/uploads/2011/08/chewing-food.jpg 

Obrázok 5. Oheň. Získané 20. marca 2017, z 

https://www.nepocujucedieta.sk/buxus/images/uploads/attachments/12764/ohe%C5%88.JPG 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Vicenová  H. & Ganajová, M. (2019). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Premeny látok 
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť pojem katalyzátor  

• Overiť prakticky vplyv katalyzátorov na rýchlosť 

chemických reakcií 

• Poznať príklady látok, ktoré sú katalyzátormi   

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami 
• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania  

• Formulovať závery 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií 

• Uviesť príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, veľkosť 

povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory)  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme reakcie 

poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj priebeh, to závisí 

od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. Žiaci si vytvárajú určitú predstavu 

o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia 

reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých látok; vzniká zrazenina a  pod. Niektoré chemické 

reakcie prebiehajú len za prítomnosti katalyzátorov. „Aký význam a vplyv majú katalyzátory na priebeh 

chemických reakcií?“ „Ktoré látky slúžia ako katalyzátory?“ 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: chemické kliešte, kahan, lyžička, 

hodinové sklíčko, zápalky, ochranná podložka, 

ochranné okuliare 

• Chemikálie: cukor (kockový), cigaretový 

popol/škorica, piesok,  

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež „lístok pri odchode“, ktorý tvorí súčasť pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

ÚVOD  
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k tematickému celku „Premeny látok“.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 

Poznámka:  

Na motiváciu žiakov učiteľ môže realizovať alebo premietnuť pokus „Faraónove  hady“. 

Odkazy:  

Studium Chemie – Portal PřF Uk pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ – Chemické experimenty – Všechny obory  

https://studiumchemie.cz/experiment/faraonovi-hadi/ 

Virtual Lab.sk – Virtuálne prírodovedecké laboratórium – Videozáznamy – Videozáznamy experimentov a exkurzií – 

Chémia – Faraónove hady, http://www.virtual-lab.sk/videozaznamy.html   

Dovalová, L. (2013). Faraónov had – motivačný pokus. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. I, č. 1, s. 21.    

https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_1.pdf 

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy.  

Žiaci si najprv prečítajú text o tom, čo sú katalyzátory. Potom v úlohe 1 riešia učiteľom sformulovaný problém:  „Ak 

vložíme do nesvietivej časti plameňa kahana kocku cukru, začne karamelizovať. Ak ju však posypeme popolom a vložíme do 

nesvietivej časti plameňa kahana, tak cukor horí modrým plameňom. Prečo v tomto prípade cukor horí?“ 

Cukor je prírodné sladidlo. Z chemického hľadiska je to takmer čistá sacharóza (minimálne 99,8 %), disacharid zložený z 

jednej molekuly glukózy a jednej molekuly fruktózy. Vyrába sa v  cukrovaroch, najmä z cukrovej trstiny a repy.  Predáva sa 

ako kryštálový, práškový či kockový. 

Karamelizácia je proces premeny cukru pomalým zahrievaním na teplotu nad 110 °C (závisí od druhu cukru) na karamel.  

Pri zahriatí bežného cukru (sacharózy) dôjde k oddeleniu dvoch jednoduchých cukro v, ktoré ho tvoria – fruktózy a glukózy 

(teplota varu fruktózy je 110 °C, glukózy 160 °C). 

Katalyzátory sú látky, ktorých prítomnosť zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, ale po skončení reakcie zostávajú 

nezmenené. 

Popol ako katalyzátor 

Hoci je popol produktom horenia a ďalej už nemôže horieť, jeho prítomnosť ovplyvňuje horenie cukru so vzdušným 

kyslíkom. Pri tejto reakcii je popol katalyzátorom. Katalytický účinok v  cigaretovom popole majú lítne soli. 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití cukru (sacharózy).  

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Žiaci následne v úlohe 2 overia prakticky správanie sa samotnej kocky cukru v plameni kahana, potom po posypaní 

popolom/škoricou a pieskom. Kocka cukru posypaná popolom/škoricou horí, posypaná pieskom nie. 
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Poznámky: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s plynovým kahanom, je potrebné ich zvlášť upozorniť na dodržiavanie 

bezpečnosti práce. Základné informácie o zahrievaní v laboratóriu možno nájsť na stránke: VIZLAB – Základné laboratórne 

operácie – 2.2. Zahrievanie a žíhanie,  https://analytika.sk/VIZLAB/zlo/22z.html 

Ak chceme predísť znečisteniu kahana, je potrebné nakloniť ho nad ochrannou podložkou. 

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru do nesvietivej časti plameňa kahana. 

Samotná kocka cukru v nesvietivej časti plameňa kahana nehorí, stmavne, začne sa taviť a kvapkať ako sviečka 

(karamelizovať). 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej popolom/škoricou do nesvietivej časti plameňa kahana. 

Kocka cukru posypaná popolom/škoricou v nesvietivej časti plameňa kahana horí modrým plameňom. 

3. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej pieskom do nesvietivej časti plameňa kahana. 

Kocka cukru posypaná pieskom v nesvietivej časti plameňa kahana nehorí. 

4. Upravte správne tvrdenia (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Samotná kocka cukru v nesvietivej časti plameňa kahana horí/nehorí, stmavne, začne sa taviť a kvapkať ako sviečka 

(karamelizovať).  

Kocka cukru posypaná popolom/škoricou v nesvietivej časti plameňa kahana horí/nehorí. Prítomnosť popola 

ovplyvňuje/neovplyvňuje horenie cukru so vzdušným kyslíkom.  

Kocka cukru posypaná pieskom v nesvietivej časti plameňa kahana horí/nehorí. Prítomnosť piesku 

ovplyvňuje/neovplyvňuje horenie cukru so vzdušným kyslíkom. 

V úlohe 3 žiaci vysvetľujú, ako ovplyvňuje prítomnosť katalyzátora rýchlosť chemických reakcií. 

Poznámka: 

Ako alternatívu realizácie pokusu je možno využiť jeho videosekvenciu  dostupnú na: Elearning Ivan Kováčik – Chémia – 

Premeny látok, https://www.ourwonders.eu/chemia/index.html. 

ROZPRACOVANI E (CCA 7  MIN.): 

V úlohe 4 žiaci pracujú s textom a odpovedajú na zadané otázky. 

Žiaci si prečítajú v pracovnom liste text o tom, akú funkciu plní enzým laktáza v živom organizme. Text informuje 

o enzýme laktáza, ktorý pomáha tráviť laktózu (mliečny cukor). Intolerancia (neznášanlivosť) laktózy je spôsobená 

nedostatočnou činnosťou, malým množstvom alebo úplným nedostatkom enzýmu laktázy. Príznaky tejto intolerancie sú 

tráviace ťažkosti. Intolerancia laktózy nie je alergia na laktózu, povolená je konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov so 

zníženým obsahom laktózy podľa individuálnej tolerancie.  

Žiaci po diskusii v skupine odpovedajú na nasledujúce otázky:  

1. Ako sa nazýva enzým, ktorý pomáha tráviť laktózu (mliečny cukor)?  

2. Vysvetlite, prečo dochádza k intolerancii (neznášanlivosti) laktózy. 

3. Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Zdôvodnite. 

„Ak má niekto intoleranciu na laktózu, tak nesmie konzumovať žiadne mlieko a mliečne výrobky.“ 

Poznámka: 

Viac informácií: 

Čierna, I. (2007). Intolerancia laktózy nie je alergia. Pediatria pre prax (3), s. 129 -134. Získané 28. februára 2017, z 

http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404 

Laktazan – Ako zistím či mám intoleranciu na laktózu? Dostupné na:  

132



 

 
 

                                                                                                                                                                          

       

https://www.laktazan.com/sk/ako-zistim-ci-mam-intoleranciu-na-

laktozu?gclid=Cj0KCQjwn7j2BRDrARIsAHJkxmy8ev0mvJQe2p06NVxyfNkT007y8MPjj43qD58XmSsuwMT5H8PLcb0aAsktEAL

w_wcB 

Učiteľ môže rozšíriť poznatky žiakov prezentovaním funkcie katalyzátora v automobile pomocou animácie.  Animácia sa 

nachádza na portáli Planéta vedomostí v Úroveň 2 – Chémia – XIII. Chemické reakcie – 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemickej reakcie – Automobilový katalyzátor, 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/ako_funguje_katalyzator_inhibitor_inhibitory_katalyzatory_nie_su

_v_reakcii_spotrebovane_pri_ochrane_zivotneho_prostredia_selektivne_ochrana_prostredie_reakcia_selektivny_t_page1

6.html 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

    Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 5 vypĺňajú lístok pri 

odchode, v ktorom uvádzajú 3 poznatky, zručnosti, ktoré sa dnes naučili, 2 aktivity, informácie, ktoré ich najviac zaujali a 1 

otázku, ktorú majú stále nezodpovedanú. Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným  nástrojom 

formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím.  

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Pre niektorých žiakov sú náročnejšie úlohy v pracovnom liste zamerané na tvorbu predpokladov a tvorbu záverov a 

zovšeobecnení. Z analýzy odpovedí žiakov v pracovných listov sa ukázalo, že žiaci sa potrebujú v týchto spôsobilostiach 

naďalej rozvíjať, pretože majú problémy s prepájaním jednotlivých poznatkov v širších súvislostiach. Tiež praktické zručnosti 

žiakov (napr. zapaľovanie kahana, zohrievanie a pod.) je potrebné ďalej rozvíjať práve realizáciou žiackych pokusov. 

Aplikácia nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe  vyžaduje, aby učiteľ vedel, ako v ďalšej výučbe využiť získané 

informácie v prospech žiakov.   

ALTERNATÍVY METODIKY 
Namiesto popola možno v pokuse s kockou cukru použiť aj škoricu. 

ZDROJE 
Čierna, I. (2007). Intolerancia laktózy nie je alergia. Pediatria pre prax (3), s. 129-134. Získané 28. februára 2017, z 

http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404  

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21. 

Obrázok 1. Cukor (kockový). Získané 20. februára 2017, z https://pixabay.com/sk/photos/kockov%C3%BD-cukor-cukor -

kocky-biela-549096/ 

Obrázok 3. Škorica. Získané 20. decembra 2019, z https://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/534647-zdrava-

skorica-je-viac-ako-len-sucast-vianocnych-dobrot/ 

Obrázok 4. Piesok. Získané 27. februára 2017, z https://www.marlus.sk/problemy-s-vodou/piesok-vo-vode 

Obrázok 5. Zdroje mliečneho cukru. Získané 22. marca 2017, z http://www.zdravie.sk/choroba/48251/intolerancia -

laktozy 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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ATÓMY, MOLEKULY, IÓNY 
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zloženie látok 
Atómy, molekuly, ióny  

ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Pomocou obrázka opísať stavbu atómu. 

• Poznať označenie elektrického náboja protónov, 
elektrónov a neutrónov. 

• Vedieť zapísať vznik iónov z atómov. 

• Vedieť vysvetliť vznik iónov z atómov. 

• Vedieť rozlíšiť pojmy: atóm, molekula a ión. 
 

• Zamyslieť sa na všeobecnej platnosti modelu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať obsah pojmov: atóm, protón, neutrón, elektrón 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni základnej školy predstavuje pre žiakov problém porozumieť zloženiu mikrosveta, rovnako ako 

vzniku molekúl a iónov. Pomocou interaktívnych simulácií je možné žiakom poskytnúť mikroskopický pohľad 

na látky a uľahčiť porozumenie zloženia atómov, molekúl a iónov.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice, trojice) 

 

• počítače/tablety/mobily pre žiakov 

• online simulácia „Stavba atómu“ dostupná na 
https://phet.colorado.edu/sk/simulation/build-
an-atom 

• pracovný list 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Hlavným spôsobom diagnostiky je vyplnený pracovný list žiakmi. Sebahodnotiaca karta je vhodnou formou, 
ktorou učiteľ zistí do akej miery žiak hodnotí svoje vedomosti a zručnosti získané počas hodiny. Učiteľ môže 
pozorovať prácu žiakov jednotlivo alebo aj celej skupiny. Sebahodnotiaca karta žiaka ponúka dva pohľady na 
zvládnutie aktivity.   

 

Autor: Veronika Gibová  
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ATÓMY, MOLEKULY, IÓNY  

ÚVOD  
Metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) do tematického celku Zloženie látok, k téme 

Atómy, molekuly, ióny. Túto aktivitu možno zaradiť do výučby 8. ročníka základnej školy.  

V didaktickom systéme chémie základnej školy má tento tematický celok ústredné postavenie. Sústredená je v ňom 

väčšina všeobecných chemických pojmov (atóm, elektrón, protón, neutrón, chemický prvok, chemická väzba, molekula, 

chemická zlúčenina, ión, katión, anión a iné). Tematický celok sa na vyššej úrovni vracia k poznatkom žiakov z fyziky 

o časticovom zložení látok. Postupne budujeme základný pojmový systém chémie z aspektu zloženia, štruktúry a vlastností 

častíc chemických látok. Poznatky o zložení a štruktúre obalu atómov sú východiskom na vymedzenie obsahu pojmu 

periodický zákon, ktorý zjednocuje poznatky o chemických prvkoch do systému. Obsah a štruktúra tematického celku 

podmieňujú variabilitu logicko-myšlienkových postupov v spojení s názornými vyučovacími metódami. 

Metodika je koncipovaná vo forme riadeného bádania, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom 

postupujú podľa inštrukcií, resp. otázok zadaných v pracovnom liste. Metodika nadväzuje na systém metodík týkajúcich sa 

Periodickej tabuľky prvkov.  

Metodická poznámka: 

V metodike sa využíva simulácia „Stavba atómu“, dostupnej na: https://phet.colorado.edu/sk/simulation/build-an-atom  

Prostredníctvom tejto simulácie žiaci majú možnosť precvičiť si usporiadanie mikročastíc v atóme a aplikovať teoretické 

poznatky o štruktúre atómu v úlohách. Simulátory HTML5 môžu bežať na iPadoch a Chromebookoch, ako aj na počítačoch 

PC, Mac a Linux. Systém Android nie je oficiálne podporovaný. Ak používate simulátory HTML5 v systéme Android, 

odporúčame Vám použiť najnovšiu verziu prehliadača Google Chrome. Viac informácií o softvéri si prečítate po načítaní linku 

v sekcii „Software requirement“. Je vhodné ak si žiaci vopred stiahnu simuláciu alebo učiteľ zabezpečí inštaláciu simulácie 

do technických zariadení (počítače, tablety,...). V prípade, že nie je dostatok technického vybavenia pre žiakov, stačí ak učiteľ 

premietne cez dataprojektor simuláciu, pretože súčasťou pracovného listu sú schémy, kde žiaci môžu dokresliť vnútornú 

štruktúru atómu. Učiteľ pred začatím bádateľskej aktivity rozdá žiakom pracovné listy.  

Učiteľ by mal odhadnúť zručností žiakov. Učiteľ môže rozhodnúť a žiakov zoznámiť so simuláciou prostredníctvom domácej 

prípravy ešte pred hodinou, kde budú pracovať so simuláciou. Minimalizujú sa tým technické problémy na hodine zo strany 

žiakov.  

 

PRIEBEH VÝUČBY  

1. FÁZA:  ZAPOJENIE (ENGAGE)  –  5  MIN. 

Úloha 1. Čo si myslíte o veľkosti atómu? Navrhnite ďalšie prirovnania. 

Keby sme jablko zväčšili do veľkosti Zeme, každý z atómov vodíka by mal veľkosť jablka. 

So žiakmi diskutujeme o veľkosti atómu. Povzbudzujeme žiakov k tomu, aby sami navrhli iné prirovnania z bežného života. 

Žiaci si môžu (nemusia) do pracovného listu zapísať svoje návrhy, myšlienky.  

Učiteľ následne doplní, že všetky atómy nie sú rovnako veľké, ale atómy rôznych prvkov sa líšia veľkosťou a najmä počtom 

mikročastíc. Na tento fakt nadväzujú ďalšie úlohy pracovného listu. 

Metodická poznámka: 

Dôležité je upriamiť pozornosť žiakov na to, že práve kvôli svojej veľkosti je atóm častica, ktorú nemôžeme pozorovať voľným 

okom. Rovnako ako na úrovni vesmíru nedokážeme vidieť na Zemi práve to jedno jablko.  
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Pre lepšie porozumenie môžeme žiakom poskytnúť aj iné prirovnania:   

V našom tele je približne tisíckrát viac atómov ako hviezd vo vesmíre. 

Do priemeru jedného vlasu a vojne pol milióna atómov. 

2. FÁZA:  SKÚMANIE (EXPLORE)  –  20-25  MIN. 

Úloha 2.   Prečítajte si nasledujúci text a preskúmajte bližšie vlastnosti atómov. 

                                          

       B)  ELEKTRÓNY:  ( - ) ,  PROTÓNY:  (+) ,  NEUTRÓNY:  0   

Metodická poznámka: 

Úloha je zameraná na uvedomenie si štruktúry atómu a miesta výskytu jednotlivých mikročastíc v atóme. Žiakov sa snažíme 

viesť k tomu, aby vysvetlili prečo sú 2 elektróny bližšie k jadru a zvyšné 4 elektróny sú vzdialenejšie. Prvá vrstva 

elektrónového obalu obsadená elektrónmi je viac pútaná príťažlivými silami k jadru ako druhá vrstva, ktorá je vzdialenejšia. 

Zároveň prvá vrstva môže byť obsadená max. 2 elektrónmi a druhá vrstva max. 8 elektrónmi. Čo sa týka náboja  mikročastíc, 

žiakom prepojíme ich označenie (p+, e-, n0) s nábojom, ktorý naznačia do obrázka. Odporúča sa opýtať sa žiakov ako 

označujeme atómy s rovnakým počtom protónov a elektrónov. Tým nadviažeme na nasledujúce úlohy, kedy budú žiaci 

pracovať s aplikáciou „Stavba atómu“.    

Úloha 3.     Pracujte s aplikáciou „Stavba atómu“ podľa uvedeného postupu a následne odpovedzte na otázky.  

    

a) Je tento atóm elektricky neutrálny?  

       Atóm je neutrálny. 
................................................................. 

b) Do rámčeka napíšte značku prvku a jeho protónové číslo. Pod rámček napíšte názov tohto prvku.                                                                                       

                                                                                                                                                                                           

a) Jadro atómu a) Obal atómu 

 

2He  
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                                                                                            HÉLIUM 
              .......................... 

c) Pomenujte vzniknutú časticu.  
                     KATIÓN 
............................................................................................ 

 

Úloha 4.   Doplňte prázdne políčka tabuľky tak, aby boli atómy prvkov neutrálne (názov, značku, počet protónov a elektrónov, 

protónové číslo). 

Názov Značka p+ e- Protónové 
číslo 

VODÍK H 1 1 1 

dusík N 7 7 7 

BERÝLIUM Be 4 4 4 

kyslík O 8 8 8 

 

Úloha 5. Zistite, ktorý ión má nasledujúce vlastnosti a doplňte správne slová do textu. Slová vyberajte z bubliny. 

➢ Protónové číslo: 3 

➢ Počet elektrónov: 2 

➢ Perióda: 2  

➢ Vznikol som odovzdaním 1 elektrónu z elektrónového obalu 

neutrálneho atómu prvku. 

     

1. Som ............................. ión. 2. Nazývaný ........................... . 3. 

V neutrálnom stave som odovzdal .........................   4. Volám sa 

.........................  5. Moje ióny sa zapisujú v tvare  .................... .  

 

Úloha 6. Ak má neutrálny atóm 9 protónov, koľko elektrónov sa nachádza v jeho elektrónovom obale?  

 
Odpoveď: 9 

a) Podčiarknite pojem v zátvorke tak, aby bolo tvrdenie správne.  

Atóm prvku musí (prijať/odovzdať) jeden (protón/elektrón), aby z neho vznikol anión. 

b) Zapíšte vzniknutý anión, ktorý obsahuje 10 elektrónov a 9 protónov (značka, náboj) ako napr. O2-. 

F-             

Úloha 7. Roztrieďte modely (A-D) na atómy prvkov, molekuly prvkov a zlúčenín.  

 

1. kladný  2. katión 

3. elektrón 4. lítium 

5. Li+ 

 

? 
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A)                       B)                     C)                  D)  

 

Odpoveď:  

Atóm prvku: ............C).................................... 

Molekula prvkov: .......B)................................. 

Molekula zlúčeniny: .........A)...D).................... 

3. FÁZA:  VYSVETLENIE (EXPLAIN)  –  5  MIN. 
Vysvetliť, čo reprezentujú čísla: protónové číslo, hodnota náboja (+/-) 

Vysvetliť súvislosť medzi protónovým číslom a postavením v periodickej tabuľke prvkov.  

V tejto časti sa pomocou otázok pýtame žiakov na úlohy 2-7. 

Našli žiaci všetky potrebné informácie?  

Mali žiaci problém pri vypĺňaní jednotlivých úloh? 

Sú im niektoré pojmy nejasné/nerozumejú im?   

4. FÁZA:  ROZŠÍRENIE (EXTEND)  –  5  MIN. 
          Na rozšírenie je možné použiť HRU na tom istom linku simulácie, ale vyberie sa Hra namiesto Značky/Symboly. Tu 

si môžu žiaci ešte lepšie precvičiť štruktúru atómov prvkov. Učiteľ si môže pripraviť aj alternatívne príklady, kedy majú žiaci 

uhádnuť atómy prvkov, ióny. 

 

Na rozšírenie témy molekúl si môže učiteľ pripraviť ďalšie modely (tyčinkové, stavebnice,...).  

5. FÁZA:  HODNOTENIE (EVALUATE)  –  5  MIN. 

• Kontrola pracovného listu, kedy žiakom kladieme otázky takého typu, aby sme zistili či porozumeli tomu čo 

a prečo robili:  

        Ako si prišiel k tomuto výsledku?  

 Ak má toľko protónov, koľko bude mať elektrónov? 

 Ak má toľko elektrónov, koľko bude mať protónov? 
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 Kde v atóme sa nachádza väčšina hmotnosti?  

 Prečo je atóm navonok elektricky neutrálny? 

 Aký je rozdiel medzi atómom a prvkom?  

 Podľa čoho odlíšite molekulu prvkov od molekuly zlúčeniny?  

 Ako zistíte či ide o katión alebo anión?  

 Čo musí atóm prijať/odovzdať, aby z neho vznikol katión/anión? 

• Sebahodnotiaca karta žiaka. Vyplnením sebahodnotiacej karty si žiak reflektuje, či sa niečo naučil a hodina ho 

zaujala. Z tých výsledkov dokáže aj učiteľ získať podobné informácie o hodine. Túto kartu vám môžu žiaci 

odovzdať a je už na Vás či to bude anonymné.  

• Hodnotiaca karta pre učiteľa. Učiteľ môže počas práce sledovať zručnosti žiakov. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 1 – je problémová, pre žiakov je náročné predstaviť si veľkosť atómu, niektorým aj navrhnúť prirovnania 

Úloha 2 - žiaci majú problém so zápisom protónového čísla prvku a jeho umiestnením (vľavo dole pri značke prvku), preto 

často nevyplnia túto časť alebo vyplnia nesprávne (ako oxidačné číslo, nukleónové číslo). 

Úloha 5 – je potrebné žiakom zdôrazniť, že vyberajú pojmy z bubliny vpravo 

Úloha 6 – žiaci určia správne, že ide o elektrón, ale majú problém s určením, či ho atóm prijíma/odovzdáva, rovnako ako 

aj so zápisom iónu  

Úloha 7 – učiteľ môže túto úlohu rozšíriť a zadať žiakom prácu s modelmi (guľôčkové, kalotové a iné). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodiku je možné zaradiť aj pri zavedení vzorcov zlúčenín – objasnenie vzniku oxidačných čísel. 

Učiteľ môže využiť Model interaktívneho atómy (vhodný aj pre žiakov so ŠVVP), ktorý pomáha žiakovi lepšie si 

vizualizovať atóm.  

Pri vypracovaní môžu žiaci používať aj PTP v akejkoľvek forme. 

ZDROJE 
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NÁZVY A ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické prvky / Periodická tabuľka prvkov ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Žiak sa naučí: 

• Poznať názvy a značky prvkov. 

• Poznať a rozlišovať delenie prvkov na kovy, 
nekovy a polokovy podľa umiestnenia v PTP. 

• Zistiť vlastnosti niektorých prvkov z  
 

 

• pracovať s pomôckami/softvérom (PTP – 
periodická tabuľka prvkov), 

• pozorovať, 

• prezentovať výsledky pred spolužiakmi.   

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmu chemický prvok. 

• Poznať používanú formu usporiadania chemických prvkov do periodickej tabuľky a pojmy s ňou 
súvisiace (značka prvku, protónové číslo, skupenstvo, kovy, nekovy, polokovy). 

• Pracovať s aplikáciou PTP. 

Riešený didaktický problém 

Problémom súčasnej školy je stále ťažšia motivácia žiakov k učeniu a nedostatočná fixácia 
nadobudnutých vedomostí, spôsobilostí a zručností. Tu sa účinným nástrojom javí využitie hry vo 
vyučovacom procese. Žiak má pri hre pocit, že sa neučí. Cieľom tejto metodiky je prepojiť 
nadobudnuté vedomosti s ich aplikáciou v praxi, zabezpečiť ich upevnenie, využívajúc pritom 
vhodné didaktické hry.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené objavovanie (potvrdzujúce bádanie) 

• skupinová forma (odporúčané trojčlenné skupiny) 

 

• Pracovný list (v tlačenej alebo elektronickej 
forme), 

• potreba digitálnej technológie, 

• periodická tabuľka prvkov (v tlačenej alebo 
elektronickej forme), 

• tablety s aplikáciou PTP (ak nimi škola 
alebo žiak disponujú), 

• dataprojektor/interaktívna tabuľa. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Rozhovor, skupinové hodnotenie spolupráce. 

Autor(i): Müllerová 
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NÁZVY A ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKOV  

ÚVOD 
Metodika je zaradená k metodikám na tému Chemické prvky a na tému Periodická tabuľka prvkov. Obsahuje úlohy 

zamerané na prácu s periodickou tabuľkou prvkov. Precvičuje, utrieďuje, systemizuje predovšetkým názvoslovie 

chemických prvkov využívajúc pritom didaktické hry ako jeden z možných motivačných nástrojov. Počet úloh je možné 

optimalizovať vzhľadom na aktuálne zloženie žiakov triedy či skupiny. Prípadné nevyriešené úlohy je možné zadať v rámci 

domácej úlohy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 6  MIN.): 
 V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ spolu so žiakmi zopakuje pojmy súvisiace s chemickými prvkami  a 

periodickou tabuľkou prvkov.  

 Pri riešení nasledujúcich úloh žiaci pracujú v skupinách. Odporúčané sú maximálne štvorčlenné skupiny. Pri 

väčšom počte žiakov v skupine môže vzniknúť nedostatočný priestor pre prácu všetkých členov skupiny.  

 

Na rozohriatie, sústredenie pozornosti a precvičenie zrakovej pamäti je vhodné zvoliť tzv. Kimovu hru. Jej princíp 

spočíva v časovo ohraničenom pozorovaní obrazu s chemickými prvkami. Po uplynutí časového limitu zapíšu žiaci do 

pracovného listu (alebo vymenujú) čo najviac zo zobrazených chemických prvkov. Víťazom je skupina, ktorá uviedla najviac 

zo zobrazených chemických prvkov. Obraz s názvami a značkami chemických prvkov si môže učiteľ vytvoriť v niektorom 

z pre neho dostupných textových alebo grafických editorov. Uvedený príklad obsahuje 15 prvkov, čo napr. pri trojčlennej 

skupine predstavuje v priemere 5 prvkov na zapamätanie pre jedného člena skupiny.  

 

Kimova hra s chemickými prvkami 

Úloha 1. Prezrite si podrobne počas 30 sekúnd obraz obsahujúci chemické prvky. Po prekrytí obrazu zapíšte čo najviac       

zapamätaných chemických prvkov. Použite zápis slovom alebo značkou prvku. 
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Riešenie: 

1. draslík (K) 6. kyslík 11. síra 

2. dusík (N) 7. lítium 12. sodík (Na) 

3. horčík 8. mangán 13. vodík (H) 

4. kobalt 9. neón 14. zlato (Au) 

5. kremík (Si) 10. olovo (Pb) 15. železo 

 
V prípade rovnakého počtu prvkov u viacerých družstiev, je možné overiť ich postreh na ďalšom obrázku, v ktorom boli 
urobené nejaké zmeny. Víťazom je družstvo, ktoré postrehne všetky, alebo čo najviac zmien.   

 

Riešenie: 

1. olovo (Pb) bolo odstránené 

2. značka v šípke sa z dusíka (N) zmenila na nikel (Ni) 

3. pribudla značka vápnika (Ca) 

 

Na potvrdenie riešenia zobrazí učiteľ obrázok so zvýraznenými zmenami. 

 

Obrázok pred a po je zaradený na  konci metodiky a je priamo využiteľný vo výučbe. 

 

V nasledujúcich úlohách pracujú žiaci s periodickou tabuľkou prvkov (PTP). Pri práci s PTP má učiteľ na výber niekoľko 

alternatív:  

1. interaktívna periodická tabuľka – Ptable, ktorá je dostupná na https://www.ptable.com/?lang=sk, podmienkou je 

prístup žiakov na internet, 
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2. bezplatná aplikácia Periodická Tabuľka 2018 pre Android – ktorá zobrazuje celú periodickú tabuľku na spúšťacom 

rozhraní, má dlhú podobu schválenú Medzinárodnou úniou pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC), je stiahnuteľná do 

mobilu alebo tabletu, práca s aplikáciou nie je náročná, žiaci ju zvládnu intuitívne. 

Link pre stiahnutie aplikácie: https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=sk 

3. papierová verzia PTP, obsahujúca údaje o skupenstve, rozdelenie na kovy, nekovy a polokovy. 

  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 34  MIN.): 
  

 V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu zameranú na pátranie po neznámych chemických 

prvkoch na základe rôznych charakteristík. Pre žiakov bude dôležité zistenie, že dokážu na základe vybraných informácií 

presne určiť o ktorý chemický prvok ide a dokážu nájsť jeho umiestnenie v PTP. Aktívna práca s PTP vedie u žiakov 

k upevneniu názvoslovia chemických prvkov a zlepší orientáciu v PTP.  

 

Šifrovanie 

 

 Rébusy a šifry patria k obľúbeným motivačným úlohám. Príkladom jednoduchej úlohy je vyhľadávanie 

zašifrovaných značiek prvkov v ľubovoľných slovách. Pomáhajú si pritom PTP. 

 

Pri riešení nasledujúcej úlohy je vhodné využiť matematické vedomosti z kombinatoriky a upozorniť žiakov na 

systematické vyhľadávanie. Začať možno začiatočným písmenom daného slova a postupne overovať všetky vytvorené 

dvojpísmenové kombinácie. Dĺžku slova môže voliť učiteľ v závislosti od času, ktorý chce tejto aktivite venovať.  

Úloha 2. Vypíšte značky a slovenské názvy chemických prvkov zašifrovaných v slove CHÉMIA. 

Riešenie: 

C H I Ce Cm Ca He Ac Am 

uhlík vodík jód cér curium vápnik hélium aktínium amerícium 

 

Úlohy podobného typu akou je nasledujúca úloha, žiaci radi riešia najmä na slovenskom jazyku. Zašifrovať je 

možné aj chemické prvky. Vzhľadom na predpokladanú vyššiu obtiažnosť riešenia je možné precvičiť si spoločne niektoré 

zašifrované slová, napr.: I → MA (zima), CE 100 (cesto), D+R (dar), ... a prípadne upozorniť, že čísla v zašifrovanom prvku 

môžu predstavovať rímske číslice alebo protónové čísla chemických prvkov. Využitie týchto pomôcok zváži učiteľ podľa 

triedy, ktorá dané úlohy rieši. 

 

Úloha 3. Doplňte tabuľku so zašifrovanými kovovými prvkami. 

Riešenie: 

zašifrovaný prvok slovenský názov značka prvku protónové číslo perióda skupina 

LA → TO zlato Au 79 6 I.B / 11 

100  Í  N cín Sn 50 5 IV.A / 14 

OB + LT kobalt Co 27 4 VIII.B / 9 

1 Li 7 Í 19 hliník Al 13 3 III.A / 13 
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Reťazovka 

 V nasledujúcej úlohe vyhľadávajú žiaci chemické prvky na základe vybraných vlastností. Úloha je sťažená tým, že 

názvy nájdených prvkov musia na seba nadväzovať. Názov nasledujúceho prvku začína tým písmenom, ktorým názov 

predchádzajúceho prvku končí. Vlastnosti prvkov uvedené v stĺpcoch môže učiteľ ľubovoľne obmieňať a počet vlastností 

prispôsobiť počtu členov skupiny.  

Úloha 4. Zapíšte čo najdlhšiu reťazovku, pozostávajúcu z názvov rôznych prvkov s danou vlastnosťou tak, aby ďalší člen 

reťazovky začínal na to písmeno, ktorým názov predchádzajúceho prvku končí. V každom riadku je uvedená  

vlastnosť a názov prvého chemického prvku z reťazovky. V jednej reťazovke je možné použiť názov konkrétneho 

prvku iba raz. 

Je to kov Sodík, kobalt, tálium, mangán, nikel, lantán, niób, berýlium, molybdén ,... 

Je to plyn Dusík, kyslík, kryptón, neón, ... 

 

 V nasledujúcej úlohe je v prvom stĺpci reťazovka zostavená z protónových čísel chemických prvkov. Úlohou 

žiakov je identifikovať chemické prvky a zo zápisov značiek zostaviť pojmy súvisiace s chémiou. 

Úloha 5. Nájdite a zapíšte značky chemických prvkov s danými protónovými číslami. Vytvorte poprehadzovaním značiek 

pojmy súvisiace s chémiou a zapíšte ich. V niektorých vytvorených pojmoch je potrebné doplniť diakritiku. 

Riešenie: 

 

 Osemsmerovka je slovný hlavolam, ktorý žiakom nie je neznámy. Skladá sa z tela osemsmerovky (štvorec, kruh, 

trojuholník, atď...) a zo zoznamu slov. V tele osemsmerovky sú na prvý pohľad náhodne zoradené písmená. Slová má žiak 

v osemsmerovke vyhľadať a vyškrtať. Po vyškrtaní všetkých slov ostanú písmená tvoriace tajničku a čítame ju po riadkoch.  

Úloha 6. Vyškrtajte v osemsmerovke slovenské názvy nižšie uvedených 

chemických prvkov a rozlúštite tajničku. Ide o prvky so značkami: Ag, 

Au, B, Br, Cs, Cu, H, He, Hg, I, Nb, S, Sn, Sr, Ti, V, W, Xe.  

 

 

 

Riešenie: My sme múdri chemici. 

 

Protónové čísla 

(Usporiadané sú vzostupne, nie logicky) 
Značky prvkov Pojmy 

 vzor: 2 – 7 – 8 He, N, O OHEŇ 

16 – 19 – 84 – 92  S, K, Po, U POKUS 

5 – 7 – 8 – 22 – 57 – 88  B, N, O, Ti, La, Ra LABORANTI 

15 – 16 – 52 – 57  P, S, Te, La PLÁŠTE 

M O T A L Z A R Í S 

M    Y S C É Z I U M M 

U O B Ó I N M E U K 

I R R X M Ď N I Í Ú 

L B Ó D E Á C D Ó J 

É E M M T N O C R I 

H I C I O V Ó Í H E 

B R T R M D Á N A V 

Ó T T V O L F R Á M 

R S I C I O R T U Ť 
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REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Formatívne hodnotenie skupiny je možné realizovať vyplnením Karty sebareflexie po skupinovej spolupráci. 

Úloha 7. Označte pravdivé tvrdenia. 

 takmer 
vždy 

zriedkavo 
takmer 
nikdy 

Počas skupinovej spolupráce som sa vedel/a dohodnúť so spolužiakmi, čo budem 
robiť. ☺   

Pri skupinovej spolupráci som bol/a pre skupinu užitočný/á. ☺   
Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a diskutovali so mnou. ☺   
Práca s skupine sa mi páčila. Chcel/a by som tak pracovať aj nabudúce. ☺   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY  
▪ Často sa u žiakov vyskytovali chyby v písaní dvojprvkových značiek, kedy obidve písmená písali veľké. 

▪ Nie v každej PTP nájdu žiaci informácie o skupenstve a preto majú problém s riešením týchto úloh.  

▪ Z poprehadzovaných písmen v úlohe 5 nevedeli utvoriť slová. 

▪ Metodika je dostatočne flexibilná a každý si ju môže prispôsobiť podľa potrieb. Po úprave počtu úloh je použiteľná ako 

celok na jednej hodine alebo aj ako úlohy na upevňovanie učiva rozdelené do viacerých hodín. 

ALTERNATÍVY METODIKY  

ZDRO JE :  

1. Vicenová, H. 2011. Chémia pre 8.ročník základnej školy a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2011, 17 s. ISBN 978-80-8091-223-9 

2. Dzurišinová, Z. 2012. Periodická sústava chemických prvkov v hrách a pracovných listoch. [online]. Prešov 

2012. [citované 31.01.2018]. Dostupné na:  https://goo.gl/8BUJUQ  
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SPOZNAJ PSP 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 
Periodická tabuľka prvkov 

ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Charakterizovať prvok pomocou: názvu, značky, 
protónového čísla a atómovej hmotnosti.  

• Vlastnými slovami vysvetliť podľa čoho sú 
usporiadané prvky v PSP 

• Vysvetliť, že vo vrstve narastá počet valenčných 
elektrónov 

• Vysvetliť, že v skupine narastá počet vrstiev 

• Uvedomiť si, že počet elektrónov sa rovná počtu 
protónov v neutrálnom atóme. 

• Na základe počtu protónov, elektrónov rozmiestniť 
prvky do periodickej tabuľky prvkov 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vlastnými slovami opísať stavbu atómu 

• Orientovať sa v pojmoch spojených so stavbou atómu: vrstvy, obal, valenčné elektróny 

Riešený didaktický problém 

Prvotné osvojenie si periodickej tabuľky prvkov je pre žiakov istou statickou predstavou. Dynamické riešenie 

tohto problému pomôže žiakom si ľahšie vytvoriť a predstaviť PSP. Na základe tejto aktivity žiaci získajú lepšiu 

predstavu o usporiadaní prvkov v PSP a o jednotlivých súvislostiach medzi počtom protónov, elektrónov 

v atóme ako aj počte valenčných elektrónov a vrstiev. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice, trojice) 

 

• pracovný list 

• kartičky 

• počítač a dataprojektor – voliteľné 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - sebahodnotiaca karta 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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SPOZNAJ PSP  

ÚVOD  
Metodika je zaradená do tematického celku Významné chemické prvky a zlúčeniny v téme Periodická tabuľka prvkov. 

Túto aktivitu možno zaradiť do výučby 8. ročníka základnej školy.  

Metodika je dynamická, prelína sa rozhovor a diskusia učiteľ - žiaci a aktívna práca vo dvojici (skupine). Žiaci svojim 

aktívnym prístupom riešia problém, diskutujú a navrhujú postup aktivity. Metodika výrazne podporuje aktívnu prácu žiakov 

na hodine a rozvíja ich skupinovú spoluprácu. 

Predkladaná aktivita je zameraná na stavbu periodickej sústavy prvkov (PSP). Žiaci získajú vedomosti o charakteristike 

prvkov v PSP, osvoja si kritérium pre usporiadanie prvkov v PSP a aplikujú svoje vedomosti o protónoch, elektrónoch a 

neutrónoch. Všetky tieto zručnosti využijú vo vlastnej konštrukcii  PSP, kde výsledkom aktivity je vyplnená periodická tabuľka 

s názvom prvku a s počtom protónov, elektrónov a neutrónov. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Atóm. 

Poznámka:  

Pred začatím aktivity učiteľ pripraví pomôcky podľa počtu pracovných skupín žiakov.  

Žiaci budú pri svojej činnosti používať kartičky, ktoré si učiteľ vytlačí. 

Učiteľ pred začatím aktivity rozdá žiakom pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Zoznámenie žiakov s PSP 

• Ukázať žiakom periodickú tabuľku (OBRÁZOK) 

• Opýtať sa ich otázky: 

o  Videli ste už niekedy túto tabuľku?  Viete na čo slúži? 

o  Viete kto je Dmitrij Ivanovič Mendelejev? 

o  Viete, čo znamená periodický? 

• Oboznámiť žiakov s cieľmi hodiny, povedať im, že dnes sa budeme venovať PSP 

• Periodická tabuľka zobrazuje všetky prvky ktoré poznáme a z ktorých sa skladá celý vesmír 

• Tabuľka je podobná abecede, v ktorej iba 26 písmen v rôznych kombináciách vytvára tisíce slov 

• Atómy PSP v rôznych kombináciách a množstvách vytvárajú tisíce látok  

• Vysvetliť žiakom, že každý štvorec obsahuje informácie o inom atóme  

• Rozširujúce učivo: Učiteľ má možnosť pustiť žiakom ako doplnenie pesničky v anglickom jazyku s názvami 

prvkov – potrebný počítač a dataprojektor 

o The Elements by Tom Lehrer (www.privatehand.com/flash/elements.html) 

o Meet the Elements by They Might be Giants (www.youtube.com/watch?v=d0zION8xjbM) 

Poznámka:  

Žiaci si často mýlia pojmy prvok a atóm. Vysvetliť študentom rozdiel. Vysvetliť že atóm je základná stavebná častica látky. 

Prvok je látka zložená z rovnakých typov atómov. Napríklad kúsok čistého uhlíka je zložený iba z atómov uhlíka. Tento kúsok 

čistého uhlíka je vzorka prvku uhlíka. Ľudia, ktorý vyvinuli periodickú tabuľku prvkov ju mali nazvať periodická tabuľka 

atómov. V tom čase ale ešte nemali informácie a poznatky o atómoch. 
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Obr. 1 Periodická tabuľka prvkov 

SKÚMANIE  

Úloha 1. Vyplňte periodickú tabuľku prvkov na predchádzajúcej strane. 

Žiaci vypĺňajú tabuľku 

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a rozdá im kartičky. Každá skupina dostane jednu sériu všetkých kartičiek (100 kartičiek). 

Učiteľ žiakom rozdá aj pracovné listy. 

Učiteľ ukáže žiakom, že má 100 kartičiek (5 kartičiek pre každý z prvých 20 prvkov). Vysvetlí im, že každá kartička obsahuje 

informácie o jednom z prvých 20 prvkov periodickej tabuľky. Úlohou študentov je pozorne si prečítať kartičky, zistiť ktorý 

atóm daná kartička popisuje a umiestniť kartičku ku danému atómu. 

 Prediskutujte umiestnenie kartičiek u dvoch alebo troch atómoch 

• Vyberte dva alebo tri atómy a skontrolujte, či boli kartičky umiestnené správne. Táto kontrola môže posilniť 

informácie o štruktúre atómov a pomôže študentom vybrať každému atómu počet protónov, neutrónov 

a elektrónov. 

• Učiteľ môže nechať skupiny spolupracovať pri priradení kartičky k správnemu atómu  

• Snažíme sa nechať žiakov pracovať čo najsamostatnejšie!! 

Poznámka:  

Učiteľ sa môže rozhodnúť, že z časového alebo iného hľadiska žiakom nezdá všetkých 20 prvkov, ale len napríklad prvých 

10 prvkov – podľa toho aj vytlačí príslušné kartičky. 

Žiakom môže byť nejasné opakovanie sa rovnakých kartičiek (viaceré prvky v tabuľke majú rovnaký počet vrstiev a 

valenčných elektrónov). Neskôr pochopia prečo. 
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Obr. 2 Ukážka usporiadania kartičiek k jednotlivým prvkom 

VYSVETLENIE  
Vysvetliť, čo reprezentujú čísla a písmená v každom štvorci (každej krabičke). 

• Protónové číslo 

• Názov prvku 

• Atómovú hmotnosť 

• Symbol prvku 
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Vyplnená tabuľka z úlohy 1: 

 

Vodík 
 

# p+          1 
# e-                1 
# vrstiev  1 
# val. e-    1 
 

Periodická tabuľka  
prvkov 1-20 

Hélium 
 

# p+          2 
# e-                2 
# vrstiev   1 
# val. e-    2 
 

Lítium 
 

# p+          3 
# e-                3 
# vrstiev  2 
# val. e-    1 
 

Berýlium 
 

# p+          4 
# e-                4 
# vrstiev  2 
# val. e-    2 
 

 
Bór 

 
# p+          5 
# e-                5 
# vrstiev  2 
# val. e-    3 
 

Uhlík 
 

# p+          6 
# e-                6 
# vrstiev  2 
# val. e-    4 
 

Dusík 
 

# p+          7 
# e-                7 
# vrstiev  2 
# val. e-    5 
 

Kyslík 
 

# p+          8 
# e-                8 
# vrstiev  2 
# val. e-    6 
 

Fluór 
 

# p+          9 
# e-                9 
# vrstiev  2 
# val. e-    7 
 

Neón 
 

# p+          10 
# e-                10 
# vrstiev  2 
# val. e-    8 
 

Sodík 
 

# p+          11 
# e-                11 
# vrstiev  3 
# val. e-    1 
 

Horčík 
 

# p+          12 
# e-                12 
# vrstiev  3 
# val. e-    2 
 

 
Hliník 

 
# p+          13 
# e-                13 
# vrstiev  3 
# val. e-    3 
 

Kremík 
 

# p+          14 
# e-                14 
# vrstiev  3 
# val. e-    4 
 

Fosfor 
 

# p+          15 
# e-                15 
# vrstiev  3 
# val. e-    5 
 

Síra 
 

# p+          16 
# e-                16 
# vrstiev  3 
# val. e-    6 
 

Chlór 
 

# p+          17 
# e-                17 
# vrstiev  3 
# val. e-    7 
 

Argón 
 

# p+          18 
# e-                18 
# vrstiev  3 
# val. e-    8 
 

Draslík 
 

# p+          19 
# e-                19 
# vrstiev  4 
# val. e-    1 
 

Vápnik 
 

# p+          20 
# e-                20 
# vrstiev  4 
# val. e-    2 
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Úloha 2. Vyberte správnu odpoveď 

Na základe predchádzajúcej tabuľky, žiaci vyberajú správne odpovede. 

a) Protónov je v neutrálnom atóme viac/menej/rovnako ako elektrónov. 

b) Elektrónov je v neutrálnom atóme viac/menej/rovnako ako protónov. 

c) V rámci vrstvy, počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

d) V rámci stĺpca (skupiny) počet vrstiev narastá/klesá/sa nemení. 

e) V rámci stĺpca (skupiny) počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

f) Najjednoduchší prvok je vodík. 

g) Počet protónov v periodickej tabuľke stúpa/klesá/sa nemení. 

h) Prvky sú v periodickej tabuľke zoradené podľa narastajúceho protónového čísla. 

ROZŠÍRENIE  
Vytvorenie projektovej práce – možnosť rozšírenia metodiky. Voviesť študentov do projektovej práce a ukázať online 

zdroje, ktoré môžu využívať. 

• Priradiť každému žiakovi prvok. Nech si vyhľadá zaujímavosti o ňom, ktoré bude samostatne prezentovať. Môže 

čerpať z kníh, časopisov, internetu. 

• Každý študent by mal  triede prezentovať základné informácie o prvku. Prezentácia môže byť vo forme plagátu, 

letáku, PowerPoint prezentácie alebo akejkoľvek inej forme. Prezentácia by mala byť krátka a mala by obsahovať: 

názov atómu, protónové číslo, pôvod mena, kedy a kde bol atóm objavený, prírodné zdroje prvku, hlavné využitie 

a akékoľvek informácie, ktoré považujete za dôležité. Niektoré zdroje budú prevažovať. Prezentácia môže tiež 

zahŕňať obrázky a videá. Ak je na to čas, nechajte študentov pracovať na tomto atómovom projekte v priebehu 

týždňa. Na prezentáciu projektov si vyhraďte priestor na nasledujúcej hodine. Ak je žiakov veľa, môžete ich zase 

rozdeliť do skupín (dvojíc, trojíc) a viac študentov môže pracovať na jednom prvku. 

• Povedzte žiakom, že je potrebné dávať si pozor na to, z akých internetových zdrojov budú čerpať, pretože na 

internete sa nachádza veľké množstvo nepravdivých informácií. Ponúknite im niektoré zaujímavé stránky, ktoré už 

mate overené, napríklad: 

o http://www.chemeddl.org/resources/ptl/ (v angličtine) 

o http://www.chemickeprvky.cz/ 

HODNOTENIE  
• Kontrola pracovného listu.  

• Pri jeho kontrole nezabudnite klásť otázky, pomocou ktorých si overíte, či žiak svojej odpovedi rozumie: 

o Prečo si priradil tento prvok? 

o Ako si prišiel k tomuto výsledku? 

o Ak má toľko protónov, koľko bude mať elektrónov? 

o Ak má toľko elektrónov, koľko bude mať protónov? 

o Kde v atóme sa nachádza väčšina jeho hmotnosti? Ako sa volá táto hmotnosť? 

o V ktorej časti atómu je koncentrovaná takmer celá jeho hmotnosť? 

o Prečo je atóm navonok elektroneutrálny? 

o Aký je rozdiel medzi atómom a prvkom? 

• Vyplnenie sebahodnotiacej karty žiaka 
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• Hodnotiaca karta pre učiteľa. Učiteľ môže počas práce sledovať zručnosti žiakov a ich prácu v skupine. 

Úloha 3. Vyberte svoju odpoveď na základe vašej práce na hodine  

Vyplnenie sebahodnotiacej karty žiaka. Na záver je dôležité, aby si žiaci vyplnili sebahodnotiacu kartu, kde môžu aj sami 

sebe reflektovať, či sa niečo v priebehu hodiny naučili, či ich hodina zaujímala. Z tých výsledkov viete aj vy získať podobné 

informácie o hodine. Túto kartu vám môžu žiaci odovzdať. Je už na vás, či to bude anonymné, alebo nie. 

 

KATEGÓRIA 4 3 2 1 

Riešenie 
problémov 

Aktívne som hľadal 
vhodné riešenia na naše 
problémové situácie a 

pomáhal som zlepšovať 
riešenie iných. 

Hľadal som riešenie, 
ale nepomáhal som 
zlepšovať riešenie 

iných. 

Nehľadal som riešenie, 
ale bol som ochotný 
prijať riešenie iných. 

Nehľadal som riešenie, 
ani som sa nesnažil 
pomáhať pri riešení 

problému. Nechal som 
to na ostatných. 

Spolupráca s 
ostatnými 

Počúval som návrhy 
iných a ak boli dobré, tak 

som ich dokázal prijať. 

Počúval som návrhy 
iných, ale 

nereagoval som na 
ne. 

Počúval som ostatných 
ale neprijal som ich 

návrh, aj keď bol lepší 
ako môj. 

Nepočúval som návrhy 
ostatných. 

Úloha v 
skupine 

Bol som lídrom v 
skupine, robil som aj za 

iných. 

Bol som aktívny a 
robil som, čo bolo 

potrebné. 

Robil som niečo, len keď 
ma o to niekto požiadal. 

Nerobil som nič, 
dokonca ani vtedy, keď 

ma o to požiadali 

Pripravenosť 
Priniesol som si pomôcky 

a bol som pripravený 
pracovať. 

Skoro stále som si 
priniesol pomôcky a 

stále bol som 
pripravený 
pracovať. 

Skoro stále som si 
priniesol pomôcky, ale 
občas som potreboval 
pomôcť s prípravou na 

prácu. 

Často som si zabúdal 
pomôcky a nebol som 
pripravený na prácu. 

Kvalita mojej 
práce 

Svoju prácu som urobil 
na 100% 

Urobil som časť 
svojej práce. 

Prácu po mne musel 
stále niekto 

skontrolovať. 

Moju prácu museli 
urobiť za mňa iný. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pre učiteľa je náročná príprava – nastrihanie kartičiek. 

Metodika je zaujímavejšia pre šikovných žiakov, pre slabších žiakov je problém čítať s porozumením text na kartičkách, 

títo žiaci sledujú len číslo a nevedeli "roztriediť" danú kartičku podľa toho, či ide o počet protónov, elektrónov spolu, alebo 

len valenčných elektrónov. Ale práve na tomto "probléme" sa naučia úlohu vyriešiť a pochopiť súvislosti. 

V metodike je zaujímavé sledovať spoluprácu žiakov a to, ako si ktorá skupina rozdelí úlohy. V jednej skupine si každý 

žiak vzal na zodpovednosť jeden z prvkov a hľadal všetky kartičky, ktoré k nemu patria. V inej skupine si prácu rozdelili, jeden 

zapisoval, jeden hľadal kartičky, ďalší ukladal správne riešenia a jeden určoval, čo patrí k danému prvku. 
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Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Periodická video tabulka prvku. [vid. 2016-09-29]. Dostupné z:   

http://www.chemickeprvky.cz/ 

Stanfill, M. Private Hand. [vid. 2017-03-06]. Dostupné z: http://www.privatehand.com/flash/elements.html 
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PERIODICKÁ TABUĽKA PRVKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zloženie látok. Chemické prvky. / Atómy a chemické 
prvky. Periodická tabuľka prvkov. 

ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele  

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Žiak sa naučí: 

• rozlíšiť pojmy atóm, stavba atómu, chemický prvok, 
perióda, skupina, 

• orientovať sa v periodickej tabuľke prvkov (PTP), 

• vyvodiť možné vlastnosti prvkov podľa ich 
umiestnenia v PTP.   

• Manipulovať s pomôckami/softvérom. 

• Pozorovať. 

• Formulovať závery. 

• zdieľať a prezentovať výsledky so spolužiakmi. 

• Diskutovať, obhajovať výsledky, argumentovať. 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti 

• Poznať a rozumieť stavbe atómu. 

• Rozumieť pojmu chemický prvok. 

• Poznať používanú formu usporiadania chemických prvkov do periodickej tabuľky a pojmy s ňou súvisiace 
(skupina, perióda). 

Riešený didaktický problém 

Formálnosť získaných poznatkov sa prejavuje najmä tým, že žiaci ich nevedia v praxi správne používať a nie sú 
schopní primerane ich vysvetliť. Pôvodné predstavy žiakov o stavbe látok a formálne poznatky prežívajú vedľa 
seba, zväčša bez vzájomných väzieb, často sa miešajú s nesprávne, resp., nedostatočne pochopenými pojmami, 
čo podporuje vznik mylných predstáv u žiakov. Cieľom tejto aktivity je prepojiť teoretické vedomosti s ich 
aplikáciou v praxi a zabezpečiť ich upevnenie.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• problémové vyučovanie 

• skupinové vyučovanie  

 

• Pracovný list (v tlačenej alebo elektronickej 
forme), 

• potreba digitálnej technológie, 

• periodická tabuľka prvkov (v tlačenej alebo 
elektronickej verzii), 

• tablety/mobily s aplikáciou PTP (ak nimi škola 
alebo žiak disponujú), 

• dataprojektor/interaktívna tabuľa. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Rozhovor, analýza výstupov práce, lístok pri odchode. 

 

Autor(i): Müllerová 
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PERIODICKÁ TABUĽKA PRVKOV  

ÚVOD 
Metodika je zaradená k metodikám na tému Atómy a chemické prvky a na tému Periodická tabuľka prvkov. Obsahuje 

úlohy zamerané na prácu s periodickou tabuľkou prvkov. Vhodné je zaradiť ju po prebratí témy Kovy, polokovy a nekovy 

nakoľko utrieďuje, systemizuje a potvrdzuje dovtedajšie teoretické vedomosti a zároveň umožňuje ich aplikáciu v praxi. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 8  MIN): 
 V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ spolu so žiakmi zopakuje pojmy súvisiace so stavbou atómu. Zameria sa 

na pritom na vzťahy medzi počtom jednotlivých častíc v jadre a obale atómu a na charakteristiku chemického prvku. Pri 

opakovaní môže učiteľ využiť ponúkané úlohy alebo i vybraný digitálny vzdelávací obsah na niektorých portáloch, napr. na  

www.digiskola.sk alebo planetavedomosti.iedu.sk . 

 http://dvo.digiskola.sk/portfolio-view/uc_s3_l064/ 

 http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/atom_atomove_cislo_elektron_hmotnostne_izotop_neutron_proton_radioaktivita_radioakt

ivne_izotopy_t_page2.html 

 http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atom_atomove_cislo_elektron_hmotnostne_izotop_neutron_proton_radioaktivi

ta_radioaktivne_izotopy_page0&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F14

._%2525C5%2525A0trukt%2525C3%2525BAra_at%2525C3%2525B3mu%252C1%252C0%252C276%253B525%253B542%252C0%252C30%252C1%2

52Ctn%252C1.html 

 http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atom_atomove_cislo_elektron_hmotnostne_izotop_neutron_proton_radioaktivi

ta_radioaktivne_izotopy_t&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F14._%2

525C5%2525A0trukt%2525C3%2525BAra_at%2525C3%2525B3mu%252C1%252C0%252C276%253B525%253B542%252C0%252C30%252C1%252Ct

n%252C1.html 

 http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atomy_kovy_nekovy_periodicka_sustava_prvkov_prvky_skupiny_v_periodickej_

sustave_t_page5&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F35._Prvky%252C

1%252C0%252C1222%253B1223%253B1264%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html  

 

Úloha 1.  Doplňte vynechané slová v texte. 

 

Táto úloha je zameraná na zopakovanie pojmov – atóm, jadro, obal, protón, neutrón, elektrón, protónové číslo, 

nukleónové číslo, chemický prvok. V prípade potreby, môžu žiaci využiť pri práci aj učebnicu, v ktorej sa nachádzajú 

informácie o nukleónovom čísle. 

 

Riešenie: 

Atóm je častica látky zložená z jadra a obalu. V jadre atómu sa nachádzajú protóny a neutróny. Protón je častica 

s kladným elektrickým nábojom, neutrón je častica bez elektrického náboj, preto má jadro atómu kladný náboj. V obale sa 

nachádzajú elektróny, ktoré sú usporiadané vo vrstvách. Elektrón je častica so záporným elektrickým nábojom, preto má 

obal atómu záporný elektrický náboj. Atóm je elektricky neutrálna častica látky, pretože počet protónov v jadre sa rovná 

počtu elektrónov v obale a veľkosti elektrického náboja protónu a elektrónu sú až na znamienko rovnaké. Protónové číslo Z 

udáva počet protónov v jadre a zapisuje sa pred značku prvku vľavo dole. Nukleónové číslo A udáva súčet protónov 

a neutrónov v jadre a zapisuje sa pred značku prvku vľavo hore. Prvok je chemicky čistá látka zložená z atómov, ktoré majú 

rovnaké protónové číslo.  
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http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atomy_kovy_nekovy_periodicka_sustava_prvkov_prvky_skupiny_v_periodickej_sustave_t_page5&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F35._Prvky%252C1%252C0%252C1222%253B1223%253B1264%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atomy_kovy_nekovy_periodicka_sustava_prvkov_prvky_skupiny_v_periodickej_sustave_t_page5&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F35._Prvky%252C1%252C0%252C1222%253B1223%253B1264%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atomy_kovy_nekovy_periodicka_sustava_prvkov_prvky_skupiny_v_periodickej_sustave_t_page5&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F35._Prvky%252C1%252C0%252C1222%253B1223%253B1264%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html


 

 

Okrem zopakovania vyššie uvedených pojmov je potrebné zopakovať pojmy súvisiace s periodickou tabuľkou prvkov. 

Ide o pojmy perióda, skupina, elektrónová vrstva, vonkajšia (valenčná vrstva), kov, nekov, polokov. Pri opakovaní môže 

učiteľ opäť využiť ponúkané úlohy alebo digitálny vzdelávací obsah na portáli planetavedomosti.iedu.sk :  

 http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atomy_kovy_nekovy_periodicka_sustava_prvkov_prvky_skupiny_v_periodickej_

sustave_t_page11&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F35._Prvky%252

C1%252C0%252C1222%253B1223%253B1264%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html  

 http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=atomy_kovy_nekovy_periodicka_sustava_prvkov_prvky_skupiny_v_periodickej_

sustave_t&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252F35._Prvky%252C1%252C

0%252C1222%253B1223%253B1264%252C0%252C30%252C1%252Ctn%252C1.html 

 

Úloha 2.    Označte krížikom pravdivosť tvrdení v tabuľke. 

 

Riešenie: 

Tvrdenie pravdivé nepravdivé 

Elektróny sa pohybujú okolo jadra atómu usporiadané vo vrstvách. x  

Atóm môže mať najviac osem elektrónových vrstiev.  x 

Posledná vrstva, v ktorej sa nachádzajú elektróny, sa nazýva valenčná. x  

Počet elektrónových vrstiev je rovnaký ako číslo skupiny, v ktorej sa prvok nachádza.  x 

Číslo periódy udáva počet elektrónov vo valenčnej vrstve.  x 

V prvej elektrónovej vrstve sa môžu nachádzať najviac dva elektróny. x  

Najväčšie zastúpenie v periodickej tabuľke prvkov majú kovy. x  

Počet nekovov v periodickej tabuľke prvkov neprevyšuje počet polokovov.  x 

 

 Po zopakovaní vyššie uvedených pojmov sa učiteľ zameria na ich využitie v praxi, na upevnenie vzťahov medzi 

počtom protónov a elektrónov, na poukázanie rozdielov medzi protónovým a nukleónovým číslom a na upevnenie zápisu 

uvedených číselných charakteristík atómov. Nevyhnutnou pomôckou pre žiakov je periodická tabuľka prvkov v ktorej sú 

uvedené okrem základných charakteristík (názov prvku, značka, protónové číslo) aj skupenstvá a roztriedenie na kovy 

polokovy a nekovy. Pre prácu s periodickou tabuľkou prvkov sa ponúka hneď niekoľko možností, pričom výber závisí od 

možností, ktoré vybavenie školy ponúka. 

 

Alternatívy využitia PTP:  

1. interaktívna periodická tabuľka – Ptable, ktorá je dostupná na https://www.ptable.com/?lang=sk, podmienkou je 

prístup žiakov na internet, 

2. bezplatná aplikácia Periodická Tabuľka 2018 pre Android – ktorá zobrazuje celú periodickú tabuľku na spúšťacom 

rozhraní, má dlhú podobu schválenú Medzinárodnou úniou pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC), je stiahnuteľná do 

mobilu alebo tabletu, práca s aplikáciou nie je náročná, žiaci ju zvládnu intuitívne. 

Link pre stiahnutie aplikácie: https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=sk 

3. papierová verzia PTP. 

 

Úloha 3.  Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. Stĺpce označené * tvoria bonusovú úlohu a vyriešiť ju viete s využitím 

informácií o nukleónovom čísle z úlohy 1. 

Riešenie: 

Atóm 
Počet 

protónov 
Počet 

elektrónov 
Protónové 

číslo (Z) 
Počet 

neutrónov* 
Nukleónové 

číslo (A)* 
Zápis atómu* 

kyslík 8 8 8 10 18 18
8O 

fosfor 15 15 15 16 31 31
15P 

uhlík 6 6 6 6 12 12 
6 C 
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chlór 17 17 17 19 36 36
17Cl 

  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 25  MIN): 
  

 V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu zameranú na pátranie po neznámych chemických 

prvkoch na základe rôznych charakteristík. Pre žiakov bude dôležité zistenie, že dokážu na základe niekoľkých vybraných 

informácií presne určiť o ktorý chemický prvok ide. Aktívna práca s periodickou tabuľkou prvkov vedie u žiakov 

k upevneniu teoreticky získaných vedomostí, k poznávaniu vlastností chemických prvkov, hľadaniu súvislostí, k aktívnemu 

spracovávaniu poznatkov a informácií ako aj k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti.  

 

  

Úloha 4.   Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. 

 

Riešenie: 

Názov prvku 
Značka 
prvku 

Protónové 
číslo 

Perióda Skupina 
Počet 

elektrónových 
vrstiev 

Počet elektrónov 
vo valenčnej  

vrstve 

hliník Al 13 3 III.A/13 3 3 

síra S 16 3 VI.A/16 3 6 

vápnik/zinok Ca/Zn 20/30 4 II.A/2/II.B/12 4 2 

kremík Si 14 3 IV.A/14 3 4 

 

Úloha 5.   Určte podľa indícii názvy chemických prvkov z PTP a následne odpovedzte na uvedené otázky.                                                            

 

Prvok A - Tento atóm prvku má v jadre spolu 14 častíc, pričom neutrónov je 7. 

Prvok B - Tento má model znázornený na obr. 1.  

Prvok C - Tento prvok patrí medzi kovy. Predpokladá sa, že historicky išlo po zlate a železe o tretí kov, 

ktorý ľudia používali. Vyrábali sa z neho nádoby, šperky, zbrane, náradie i mince. V dejinách je veľmi 

známa jeho zliatina s názvom bronz. Po striebre je v súčasnosti druhým najlepším elektrickým 

vodičom. Nájdeme ho aj na strechách historických budov, ktoré postupne menia pôvodnú farbu na 

zelenú. 

Prvok D - Malú časť atmosféry vypĺňa jeho trojatómová molekula. Môžeme sa na ňu dívať z dvoch 

rôznych uhlov pohľadu. Jednak je pre nás veľmi dôležitá, pretože vo výške okolo 25 km nad zemským povrchom tvorí vrstvu, 

ktorá zabraňuje prenikaniu škodlivého ultrafialového žiarenia. Zároveň je však pre ľudské zdravie nebezpečná, pretože 

vdychovaním poškodzuje pľúca. 

Prvok E - Čiernobiela fotografia by nevznikla, keby film a fotografický papier neobsahovali jeho zlúčeninu, ktorá sa vplyvom 

svetla rozkladá a tmavne. Tento prvok je kvapalný nekov.  

Riešenie: 

Otázky Prvok A Prvok B Prvok C Prvok D Prvok E 

Aký je slovenský názov tohto prvku?  dusík sodík meď kyslík bróm 

Aká je značka tohto prvku? N Na Cu O Br 

Aké je jeho protónové číslo? 7 11 29 8 35 

Koľko elektrónov má v obale? 7 11 29 8 35 

V ktorej perióde PTP sa nachádza? 2 3 4 2 4 

V ktorej skupine PTP sa nachádza? V.A/15 I.A/1 I.B/11 VI.A/16 VII.A/17 

V koľkých vrstvách má umiestnené elektróny? 2 3 4 2 4 

Koľko elektrónov má vo valenčnej vrstve? 5 1 1 6 7 

Obr. 1 Model atómu 
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Patrí medzi kovy, polokovy alebo nekovy? nekov kov kov nekov nekov 

Aké je jeho skupenstvo? plynné tuhé tuhé plynné kvapalné 

 

Úloha 6.   Doplňte do slepej PTP tie chemické prvky, s ktorými ste sa stretli v predchádzajúcich úlohách. Na zápis využite 

                  značky týchto prvkov. 

 

Riešenie: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B I.B II.B III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A 

1                     

2                C N O     

3 Na            Al Si P S Cl   

4   Ca                 Cu Zn         Br   

5                                     

6                                     

7                                     

                   

                                 

                   

                                 
  

 

 Je predpoklad, že po vyriešení predchádzajúcich úloh sa žiaci už vedia pomerne dobre orientovať v PTP. V prípade, 

že tomu tak nie je, je možné zaradiť do opakovania viac úloh podobného typu. Počet úloh v pracovnom liste je orientačný, 

učiteľ si ho vždy vie prispôsobiť aktuálnej potrebe a situácii v triede. Takéto úlohy je možné zaraďovať v úvode 

ktorejkoľvek vyučovacej hodiny a upevňovať tak zručnosti žiakov v práci s PTP, ktoré tvoria východisko k úspešnému 

zvládnutiu tém o chemických zlúčeninách a chemických reakciách. 

  

  

REFLEXIA (CCA 12  MIN): 
Formatívne hodnotenie je možné realizovať vyplnením Lístka pri odchode. 

 

Napíšte na základe vyučovacej 
hodiny: 

Odpovede 

3 veci, ktoré ste sa dnes naučili 

 

 

 

2 veci, ktoré boli zaujímavé 
 

 

1 otázku, ktorú k téme máte  
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY  
▪ Je dobré, že vo viacerých úlohách určujú protónové čísla prvkov, čísla periód, skupín, počty elektrónov, protónov, 

počty elektrónových vrstiev či počty valenčných elektrónov a tým si upevňujú vedomosti o prvkoch v PTP. 

▪ Predpokladať vlastnosti niektorých prvkov na základe ich umiestnenia v PTP je pre slabších žiakov náročnejšie. 

▪ Najviac času venovali žiaci úlohe 5, v ktorej mali na základe indícii určiť chemický prvok. 

▪ V uvedenej úlohe žiaci doplnili do tabuľky na základe indícií ozón a potom ho márne hľadali v PTP. Neuvedomili si, že 

je to trojatómová molekula kyslíka, čiže hľadaným prvkom je kyslík. 

▪ Je to vhodné spojenie teoretických vedomostí s praxou. Žiakom často chýbajú aj väzby medzi jednotlivými témami. 

▪ Na základe odporúčania autorky je možné prispôsobiť si počet úloh aktuálnej potrebe a situácii v triede. Je veľmi 

dobré mať viacero možností, z ktorých si možno vyberať. 

ALTERNATÍVY METODIKY  

ZDROJE: 

1. Bárta, M. 2012. Chemické prvky kolem nás. Brno, Edika, 2012. s. 54-56, 61-63 

2. Vicenová, H. – Ganajová, M. 2012. Chémia pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom. 1.vydanie. Bratislava, Expol pedagogika, s.r.o., 2012.  
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KOVY, POLOKOVY A NEKOVY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Porovnať vlastností kovov a nekovov. 

• Uviesť príklady kovov. 

• Uviesť príklady nekovov. 

• Uviesť príklady polokovov. 

• Uviesť príklady využitia polokovov v priemysle. 

• Prakticky overiť tvarovateľnosť kovov a nekovov. 

• Prakticky overiť kujnosť kovov a nekovov. 

• Prakticky overiť elektrickú vodivosť kovov 
a nekovov. 

• Tvorivo riešiť problematiku LED svetiel. 

• Naplánovať postup (identifikovať a definovať 
nezávislé a závislé premenné veličiny, vzájomný 
vzťah) 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozdeliť prvky v PSP podľa kovového charakteru. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci z predchádzajúcich kapitol vedia, že prvky je možné rozdeliť podľa ich kovového charakteru na kovy, 

polokovy a nekovy. Akými vlastnosťami sa navzájom líšia? Vieme zmeniť ich vlastnosti a prispôsobiť ich pre 

svoje potreby? Táto metodika rozvíja základné poznatky o kovoch, polokovoch a nekovoch. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Nasmerované bádanie 

• Skupinová forma (3  žiaci v skupine) 

• Rozhovor, diskusia 

 

 

• kladivo 

• vodiče 

• žiarovka 

• batéria 

• meď – pliešok a drôt (dlhý cca 15 cm) 

• síra – kryštál 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – dva fakty a jeden výmysel 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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KOVY, POLOKOVY A NEKOVY  

ÚVOD  
Metodiku Kovy, polokovy a nekovy je vhodné využiť v 8. ročníku pri téme s rovnakým názvom. Metodika obsahuje prvky 

bádateľsky orientovanej výučby a svojim obsahom vhodne doplnila vzdelávací program a časovo-tematicky plán predmetu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Pracujte s PSP. Napíšte: 

a) 3 príklady kovov, s ktorými sa podľa vás najčastejšie stretávate 

železo, hliník, nikel, chróm, striebro, zlato, meď, ... 

b) 1 príklady polokovu, ktorý sa podľa vás najviac využíva v priemysle 

kremík 

c) 2 príklady nekovov pevného skupenstva 

síra, selén, fosfór 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Navrhnite ako overiť vlastnosti medi a síry – tvarovateľnosť, kujnosť/krehkosť, vedenie elektrického prúdu. 

Pomôžte si obrázkom 1. Svoj postup následne realizujte. 

Poznámka:  

Žiaci by mali sami navrhnúť pomôcky a postup. Pre učiteľa uvádzame v metodickom liste postup a aj pomôcky. 

Pomôcky a chemikálie:  

• kladivo 

• vodiče 

• žiarovka 

• batéria 

• meď – pliešok 

• síra – kryštál 

 Postup: 

1. Skúmajte tvarovateľnosť – ohýbajte pliešok medi a kryštál síry. 

2. Skúmajte kujnosť/krehkosť – poklepkávajte kladivom po medi a kryštály síry. 

3. Skúmajte vodivosť medi a síry – meď a síru vkladajte postupne do elektrického obvodu, v ktorom je zapojená 

žiarovka. Pracujte podľa obrázkov. 

  

Obr. 1 Zapojenie skúmaného prvku do elektrického obvodu 
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VYSVETLENIE  

Úloha 1. Zapíšte (pomocou symbolu X) svoje pozorovanie do nasledujúcej tabuľky.  

Tab. 1 Sledované vlastnosti kovov a nekovov 

 1. tvarovateľnosť 2. kujnosť 3. krehkosť 4. elektrická vodivosť 

meď X X  X 

síra   X  

 

Učiteľ sa následne žiakov opýta, či im sú všetky pojmy jasné a zrozumiteľné.  

Poznámka:  

Ak má učiteľ na to priestor, žiaci môžu otestovať aj iné kovy/nekovy. 

Možnosť spomenúť aj vlastnosť tažnosť kovov (alebo duktilita) - schopnosť materiálu (v našom prípade kovov) byť 

plasticky natiahnutý. Plasticky znamená, že nevznikajú trhliny a materiál ostane roztiahnutý. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 2. Železo je najpoužívanejší kov. Zo železa sa vyrábajú rôzne druhy ocele. Pri výrobe ocele sa k železu pridávajú ďalšie 

kovové prvky, ktoré výrazne menia jeho vlastnosti. Tabuľka 3 obsahuje niektoré prvky pridávané k železu 

a vlastnosti, ktoré ovplyvňujú. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

A. Chirurgická oceľ je druh nehrdzavejúcej ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré sa pridávajú k železu, aby nehrdzavelo. 

Cr, Mo, Ti, Ni 

B. Pri výrobe pružín je dôležitá elasticita ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré ovplyvňujú túto vlastnosť. 

Si - kremík 

C. Napíšte prvok/prvky, ktoré zvyšujú tvrdosť ocele. Cr, Ti, Si, V, W, Co. 

D. Oceľ sa využíva aj v zdravotníctve. Viete, ktorý prvok je dominantný v oceli používanej ako náhrada kĺbov? 

Ti – titán 

Tab. 2 Prvky ovplyvňujúce vlastnosti ocele 

 
Zvyšuje 
tvrdosť 

Zvyšuje 
krehkosť 

Zvyšuje tuhosť 
Zvyšuje 

odolnosť voči 
oderu 

Zvyšuje 
odolnosť voči 

korózií 
(hrdzaveniu) 

Zvyšuje 
elasticitu 

Cr X  X X X  

Mn  X  X   

Mo  X X  X  

Ti X  X  X  

Si X     X 

V XX   XX   

Ni   X  X  

W XX X X XX   

Co X   XX   

Poznámka:  

Úloha je zameraná na orientáciu sa v tabuľke a čítanie údajov z tabuľky. 
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HODNOTENIE  

Úloha 3. Dva fakty a výmysel. Napíšte dva fakty a jeden výmysel k téme Kovy a korózia. Potom ich prezentujte pred triedou 

a úlohou ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Dva fakty a výmysel. Žiaci majú napísať dva fakty k tejto téme a jeden výmysel. 

Následne majú svoje tvrdenia prezentovať pred celou triedou s tým, že spolužiaci rozhodujú, či je daný výrok fakt alebo 

výmysel. Výroky môžu vymýšľať aj v skupinách 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Problematické je zabezpečiť tuhú síru. 

Niektorým žiakom robí problém pojem kujnosť kovu, preto im to bude možno potrebné viac objasniť. 

V tejto metodike sa nachádza úloha na čítanie s porozumením. To robí našim žiakom stále problém a je jedno akou 

témou sa daná metodika zaoberá. 

Úloha 4, časť  D - Táto úloha si vyžaduje predchádzajúce vedomosti. Veľmi málo žiakov vie, ktorý kov sa  používa ako 

dominantný v oceli používanej ako náhrada kĺbov. 

Úloha 5 - Niektorí žiaci uviedli v úlohe fakty a výmysly, ktoré nesúviseli s témou. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Začlenenie nasledujúcej úlohy je na učiteľovi. Závisí od toho, koľko času vie metodike venovať. Z overovaní vieme, že bez 

tejto úlohy sa metodika dá stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu.  

Tieto úlohy sa v pracovnom liste nenachádzajú! 

Úloha 1. Kde všade nachádzame polovodiče? Prečítajte si text a odpovedzte na otázky. 

 

Polovodič je materiál, ktorý sa v čistej podobe zaraďuje elektrickou vodivosťou medzi vodiče a nevodiče. Jeho vodivosť 

sa silne mení s teplotou, dopadajúcim svetlom, usporiadaním kryštalickej mriežky a s obsahom prímesí. V Tabuľke 4 sú 

uvedené príklady zloženia LED svetiel.  

Najčastejšie polovodiče sú polovodiče na báze kremíka. Sú aj najlacnejšie a na svoju cenu majú aj najlepšie vlastnosti. 

Takéto polovodiče sú súčasťou smartfónov, počítačov, tabletov a pod. 

Fotovoltický článok je  alebo solárny článok veľkoplošná polovodičová súčiastka, ktorá priamo premieňa svetelnú energiu 

na energiu elektrickú. Takéto články majú široké využitie. Používajú sa na nabíjanie malých kalkulačiek až po osvetľovanie 

priemyselných budov. 

 

Tab. 3 Zloženie LED svetiel 

        

Farba Infračervená Červená Oranžová Žltá Zelená Modrá Biela 

Vlnová dĺžka 

λ [nm] 
λ > 760 

610 < λ < 
760 

590 < λ < 
610 

570 < λ < 
590 

500 < λ < 570 
450 < λ < 

500 
celé 

spektrum 

Zmes 
polovodičov 
v LED 
svetlách 

Ga+As 
Al+Ga+As 

Al+Ga+As 
Ga+As+P 
Al+Ga+In+P 
Ga+P 

Ga+A+sP 
Al+Ga+In+P 
Ga+P 

Ga+As+P 
Al+Ga+In+P 
Ga+P 

In+Ga+N/Ga+N 
Ga+P 
Al+Ga+In+P 
Al+Ga+P 

Zn+Se 
In+Ga+N 
Si+C 
Si 

modrá + 
žltý 
luminofor   
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Otázky: 

1. Napíšte, ktoré vlastnosti ovplyvňujú vodivosť polovodičov. 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Napíšte príklady využitia polovodičov. 

................................................................................................................................................................................................ 

3. Napíšte, ktoré prvky/zmes prvkov by ste využili pri výrobe červeného LED svetla? 

................................................................................................................................................................................................ 

1. Napíšte, ktoré vlastnosti ovplyvňujú vodivosť polovodičov. 

Vodivosť sa silne mení s teplotou, dopadajúcim svetlom, usporiadaním kryštalickej mriežky a s obsahom prímesí. 

2. Napíšte príklady využitia polovodičov. 

Polovodičové súčiastky – smartfóny, PC; diódy, LED svetlá, fotovoltaické články 

3. Napíšte, ktoré prvky/zmes prvkov by ste využili pri výrobe červeného LED svetla? 

AlGaAs, AlGaInP, GaAsP, GaP 

Poznámka:  

Luminofor - látka, schopná absorbovať energiu žiarenia, čiastočne ju uchovať a následne ju vyžiariť vo forme svetla. 

Medzi najstaršie známe a zároveň najrozšírenejšie luminofory patrí Sulfid zinočnatý, aktivovaný najčastejšie prímesou medi 

(ZnS:Cu). 

 

ZDROJE 
Luminofor. [vid. 2018-09-23]. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Luminofor 

Polovodič. [vid. 2018-09-23]. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D#Pou%C5%BEitie 

Luminiscenčná dióda. [vid. 2018-09-23]. Dostupné z:  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Luminiscen%C4%8Dn%C3%A1_di%C3%B3da 

Vicenová, H. (2011). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL 

Pedagogika.  
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KYSLÍK 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Pomocou aplikácie spoznať základné údaje o prvku 
(slovenský a latinský názov, značka, počet protónov, 
elektrónov) 

• Do obrázku atómu kyslíka zakresliť počet protónov a 
elektrónov 

• Prakticky dokázať prítomnosť kyslíka pri 
experimente 

• Vymenovať 3 spôsoby výroby kyslíka 

• Aplikovať využitie kyslíka do bežného života 

• Na základe grafu priradiť mapu s hrúbkou ozónovej 
vrstvy správnemu mesiacu 

• Z nadobudnutých vedomostí zostrojiť pojmovú 
mapu 

 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Formulovať závery 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Porozumieť učivu predchádzajúcej hodiny – vodík 

• Základná orientácia v periodickej tabuľke prvkov 

• Poznať zásady bezpečnosti pri práci s chemickými látkami 

• Ovládať prácu s mobilným zariadením 

Riešený didaktický problém 

Práca s mobilnou aplikáciou, alebo všeobecne mobilným zariadením je pre žiakov pútavou formou získavania 

vedomostí. Určovanie počtu protónov a elektrónov názornou grafickou úlohou pomáha žiakom si jednoduchšie 

predstaviť ako to v jednotlivých atómoch vyzerá. V metodike sa využíva práca s informáciami, ktoré musia žiaci 

triediť, analyzovať, využiť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• rozhovor 

• diskusia 

• pokus 

 

• mobilné zariadenie s Android (tablet, mobilný 
telefón) 

• aplikácia Chemické prvky (dostupná na: 
https://goo.gl/8MiOA8) 

• skúmavky + stojan (alebo kužeľová banka) 

• peroxid vodíka 

• oxid manganičitý (burel) 

• špajla 

• sviečka/kahan + zápalky 

• ochranné pomôcky (okuliare, rukavice, plášť) 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – pojmová mapa 

Autor: Mária Babinčáková 
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KYSLÍK 

ÚVOD  
Metodika je zaradená do 8. ročníka základnej školy do celku Významné chemické prvky a zlúčeniny. Metodika nadväzuje 

na metodiky o chemických prvkoch. Metodika je postavená tak, aby naplnila ciele v oblasti vedomostí a zručností o kyslíku. 

Je dostatočne obšírna a prevedie žiakov cez všetky hlavné vedomosti a zručnosti o kyslíku. Práca s tabletom je pre žiakov 

veľmi lákavá a veľmi zaujímavá. V tejto metodike žiaci musia potrebné informácie hľadať a vyberať z nich tie potrebné a 

dôležité. 

Poznámka:  

V metodike sa využíva mobilná aplikácia „chemické prvky“, ktorá je voľne dostupná pre systém Android avšak nie pre 

systém iOS. Žiaci môžu ale pracovať v dvojiciach (alebo skupinách) s jedným zariadením. Aplikácia je bezplatná. 

Najlepšie je, ak si žiaci aplikáciu stiahnu už doma. Preto je potrebné, aby im učiteľ vopred oznámil, že tak majú urobiť. 

Aplikácia pracuje aj bez potreby pripojenia k internetovej sieti, preto na hodine už žiaci nebudú potrebovať prístup na 

internet. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci výrok. Čo si o ňom myslíte, je pravdivý? Diskutujte spoločne v skupine. 

Niekde tam vonku je strom, ktorý usilovne vyrába kyslík, aby si mohol žiť a dýchať. 

 

So žiakmi diskutujeme o tom, aký je kyslík pre život človeka nevyhnutný. Zároveň sa dostaneme k téme úbytok lesov v 

našej krajine a aké je dôležité lesy a stromy chrániť. Žiaci si môžu (nemusia) svoje myšlienky zapísať do pracovného listu. 

Úloha 2. Doplňte nasledujúcu tajničku 

      
 

         
 

 
1 P R V O K 

         
1 - chemicky čistá látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo 

    
2 H Y D R O G E N I U M 2 - latinský názov vodíka 

     
3 S K U P Í N 

    
3 - prvky sú v periodickej tabuľke usporiadané do 18 zvislých stĺpcov - ................ 

4 M E N D E L E J E V 
     

4 - chemik, ktorý usporiadal prvky do periodickej tabuľky 
  

5 V O D Í K 
        

5 - plyn ľahší ako vzduch 
 

6 Z N A Č K A M I 
      

6 - prvky sa pomenúvajú názvami a zapisujú ................... 
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SKÚMANIE  
V tejto fáze môže učiteľ rozdeliť žiakov do skupín ak nemá  dispozícii dostatok zariadení Android. Žiaci si tak budú môcť 

aj pomôcť. Zároveň to trochu urýchli vyriešenie úloh keď ich bude viacero vyhľadávať potrebné informácie. Učiteľ tiež môže 

využiť aj iné zdroje informácii ako je internet, učebnica alebo iná literatúra.  

Úloha 3. V aplikácii „Chemické prvky“ vyhľadajte prvok z úlohy 2 a doplňte tabuľku: 

1.  Slovenský názov: Kyslík 7. Číslo skupiny: 16, VI. A 

2. Latinský názov: Oxygenium 8. Číslo periódy: 2 

3. Značka: O 9. Počet valenčných elektrónov: 6 

4. Protónové číslo: 8 10. Počet elektrónových vrstiev: 2 

5. Počet protónov v jadre atómu: 8 11. Elektronegativita: 2. najvyššia 

6. Počet elektrónov v obale atómu: 8 12. Relatívna atómová hmotnosť: 15,999 

Poznámka: 

V aplikácií sa nenachádza informácia o čísle skupiny a periódy, ale z postavenia prvku v PSP je to zrejmé. 

Úloha 4. Na základe elektrónovej konfigurácie dokreslite neutrálnemu atómu kyslíka protóny a elektróny 

Atóm kyslíka je nestabilný. Koľko elektrónov  musí prijať atóm  kyslíka, aby mal 

na vonkajšej vrstve osem elektrónov? 

Atóm kyslíka musí prijať 2 elektróny, aby mal na vonkajšej (valenčnej) vrstve 

osem elektrónov. 

 

 

Úloha 5. Pripravte kyslík a dokážte ho 

 

Pomôcky:  

• skúmavka 

• lyžička 

• drevená špajľa, sviečka, zápalky 

Chemikálie: 

• peroxid vodíka 

• oxid manganičitý (burel) 

 Postup: 

1. Do skúmavky nalejte do ¼ peroxid vodíka.  

2. Zapáľte si sviečku.  

3. Do skúmavky pridajte štipku burelu, premiešajte.  

4. Špajľu vložte so plameňa sviečky kým nezačne horieť. Keď začne horieť, špajľu z plameňa vyberte a sfúknite. 

Tlejúcu špajľu vložte do skúmavky a pozorujte. 
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Poznámka: 

BOZP! Upozorníme žiakov na dodržiavanie bezpečnosti práce v laboratóriu! 

Žiaci dokazujú vzniknutý kyslík pri rozklade peroxidu vodíka pomocou tlejúcej špajle. Burel je možné nahradiť 

manganistanom draselným. Koncentráciu peroxidu vodíka si zvolíme na základe toho, aký „starý“ ho máme (či už 

nevyprchal). 

Pred realizáciou samotného experimentu sa môžeme žiakov spýtať čo očakávajú, aký priebeh bude mať táto reakcia. 

Žiakom môžeme experiment najprv ukázať demonštračne aby mali predstavu čo majú ako urobiť – bude sa im potom 

jednoduchšie realizovať ich experiment a nebude to musieť ukazovať každej skupine zvlášť (závisí to od skúseností žiakov).  

V tejto časti môžeme začleniť aj otázky ohľadom experimentu – porovnanie hmotnosti kyslíka so vzduchom, farbu,... Tie 

sa v pracovnom liste nenachádzajú. 

Úloha 6. V aplikácii „Chemické prvky“ vyhľadajte nasledujúce informácie  

a) Ako dokážeme prítomnosť kyslíka? Vyberte správne tvrdenie: 

i. plameňovou skúškou  ii. tlejúcou trieskou   iii. šteknutím 

b) Napíšte dve správne vety. 

Kyslík sa nachádza v atmosfére vo forme dvojatómových molekúl O2. 

Kyslík sa nachádza v ozonosfére vo forme trojatómových molekúl O3. 

c) Napíšte 3 spôsoby výroby kyslíka: 

1. Destilácia skvapalneného vzduchu. 

2. Tepelný rozklad manganistanu draselného. 

3. Elektrolýza vody. 

d) Čo to znamená, že kyslík je biogénny prvok? 

To, že kyslík je biogénny prvok znamená, že je stálou a nevyhnutnou súčasťou živých organizmov. 

e) Ako uskladňujeme kyslík a prečo ho uskladňujeme takto? 

Kyslík uskladňujeme v kvapalnom stave v špeciálnych nádobách (Dewarových) alebo v plynnom stave v oceľových 

tlakových fľašiach. Uskladňuje sa takto pre svoju vysokú reaktivitu. 

f) Napíšte, ako vieme využiť kyslík na turistike, v medicíne, priemysle, doprave: 

turistika – vysokohorský horolezci ho dýchajú v nutných prípadoch 

medicína – pri operáciách ako podpora dýchania 

priemysel – horenie zmesi kyslíka s vodíkom sa používa na rezanie ocelí a tavenie kovov 

doprava – palivo raketových motorov 

Poznámka: 

Mnohí žiaci uvádzajú pri úlohe a) ako dôkaz kyslíka plameňovú skúšku. 

Úloha c) robí tiež mnohým žiakom problémy – nezapíšu všetky potrebné spôsoby.  

VYSVETLENIE  
V tejto časti sa pomocou otázok pýtame žiakov na úlohy 3, 4, 5, 6. 

• Našli žiaci všetky potrebné informácie? 

• Mali žiaci problém pri vypĺňaní jednotlivých úloh? 

• Sú im niektoré pojmy nejasné/nerozumejú im? 

V prípade potreby im tieto pojmy vysvetlíme. 

180



  

 

  

 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text a odpovedajte na otázku 

Ozón sa vyskytuje predovšetkým vo vyšších vrstvách atmosféry a je rozložený nerovnomerne. Ozónová vrstva pôsobí ako 

ochranná vrstva, ktorá chráni živé organizmy pred negatívnymi zložkami ultrafialového žiarenia. V posledných rokoch 

dochádza k úbytku ozónu O3 v stratosfére (časť atmosféry) alebo až k vzniku tzv. ozónových dier. Hrúbka ozónovej vrstvy sa 

vyjadruje v tzv. Dobsonových jednotkách DU. Medzi látky poškodzujúce ozónovú vrstvu patria najmä halogény.  

V ľavej časti obrázku máte znázornené mapy A a B, kde je hrúbka ozónovej vrstvy odlišná. V pravej časti obrázku máte 

znázornenú priemernú hrúbku ozónovej vrstvy počas roka. 

Rozhodnite, ktoré mesiace vieme znázorniť pomocou mapy A, a ktoré pomocou mapy B. Svoje tvrdenia zdôvodnite.  

Pomocou mapy A znázorníme mesiace august, september, október, november. Je to preto, lebo na mape A je viac miest 

s menšou hrúbkou ozónovej vrstvy. Menej ozónu zodpovedá podľa pravého obrázka práve týmto mesiacom. 

Pomocou mapy B vieme znázorniť mesiace december, január, február, marec, apríl, máj, jún, júl. Na mape B je hrubšia 

ozónová vrstva, ktorá zodpovedá práve týmto mesiacom. 

 

Metodická poznámka: 

Úloha je rozširujúca. Žiaci v nej majú doplňujúce informácie. Na vyriešenie tejto úlohy ich žiaci nepotrebujú ovládať, 

dôležité je čítanie s porozumením a čítanie grafu (mapy). 
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HODNOTENIE  

Úloha 8. Z informácií o kyslíku vytvorte pojmovú mapu a zahrňte tam všetky poznatky, ktoré máte. Môžete tam doplniť aj 

vlastné „vetvy“ 

Príklad vyplnenej mapy: 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Žiaci vedia s aplikáciou pracovať samostatne, učiteľ nemusí vedieť, kde presne sa ktorá informácia nachádza.   

Pri tejto metodike musia žiaci čítať text s porozumením, čo mnohým robí veľký problém. 

Je potrebné, aby žiaci mali mobilnú aplikáciu nainštalovanú vopred, respektíve, ak je možnosť, vieme využiť tablety 

dostupné na škole. 

Úloha 2 – túto úlohu je možné vynechať alebo zadať ako domácu úlohu. 

Úloha 3 - obsahuje pojem relatívna atómová hmotnosť, čo sa preberá až v deviatom ročníku – je možné tento pojem 

vynechať. 

Problémová je úloha 7, kde žiaci musia čítať informácie z grafu a mapy a vyvodiť z toho závery. Pre mnohých žiakov je 

táto úloha náročná. Napriek tomu je zaradzovanie takýchto problémových úloh do vyučovacieho procesu potrebné, aby sa 

žiaci naučili svoje vedomosti prepájať a pracovať s nesúvislým textom. 

Ak to učiteľ pokladá za vhodné, môže pri pojmovej mape žiakom poskytnúť databázu pojmov, ktoré do nej budú dopĺňať. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pri úlohe 5 – príprava kyslíka a jeho dôkaz môžeme využiť počítačom podporované meranie a senzor kyslíka na jeho 

dôkaz a stanovenie jeho množstva. 

ZDROJE 
National Aeronautics and Space Administration. NASA Ozone Watch. [vid. 2017-01-17]. Dostupné z: 

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/SH.html  

The Green LaneTM. Environment Canada's World Wide Web Site: Ozone and Ultraviolet Research and Monitoring. [vid. 

2017-01-17]. Dostupné z: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/ozone.htm 
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SODÍK A DRASLÍK 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Samostatne vymenovať prvky patriace medzi 
alkalické kovy 

• Pomocou aplikácie identifikovať farbu plameňa 
sodíka a draslíka 

• Na základe protónového čísla zakresliť počty 
protónov a elektrónov do obrázka 

• Poznať využitie sodíka a draslíka v praxi 

• Vyčítať z tabuľky zdroje s najväčším obsahom sodíka 
a draslíka 

 

• Pozorovať/merať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Orientovať sa v PSP a čítať z nej potrebné informácie 

• Poznať názvy a značky prvkov 

• Rozumieť, že počet protónov a elektrónov je v elektroneutrálnom atóme rovnaký 

Riešený didaktický problém 

Sodík a draslík sú prvky, ktoré sa vyskytujú v značnom množstve v bežnom živote. Overiť si ich prípravy  

a reakcie nie je v bežnom školskom laboratóriu možné. Metodika s využitím aplikácie umožňuje vytvoriť 

„virtuálne“ prostredie, kde si žiaci môžu niektoré reakcie overiť a vyskúšať. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• individuálna práca žiakov respektíve práca  
v dvojiciach 

 

• pracovný list pre žiakov 

• periodická tabuľka 

• Aplikácia „Beaker“, dostupná pre Android na: 
https://goo.gl/Wo7871 

• Aplikácia „Beaker“, dostupná pre iOS na: 

• https://itunes.apple.com/us/app/beaker-by-
thix/id961227503?mt=8 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sumár 

 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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SODÍK A DRASLÍK  

ÚVOD  
Túto metodiku zaradzujeme do ôsmeho ročníka základnej školy k téme Významné chemické prvky a zlúčeniny – Sodík a 

draslík. Metodika využíva mobilnú aplikáciu na znázornenie priebehu chemických reakcií. Metodika nadväzuje na metodiky 

týkajúce sa chemických prvkov. 

Metodika je jednoduchá a hravá, bez problémov to zvládnu aj prospechovo slabší žiaci. 

Poznámka:  

V metodike sa využíva mobilná aplikácia „Beaker“, ktorá je voľne dostupná ako pre systém Android, tak aj pre systém 

iOS. Za aplikácie nie je potrebné platiť aj keď voľná verzia neposkytuje všetky možnosti ako platená, ale pre účely tejto 

metodiky je postačujúca. 

Najlepšie je, ak si žiaci aplikáciu stiahnu už doma. Preto je potrebné, aby im učiteľ vopred oznámil, že tak majú urobiť. 

Aplikácia pracuje aj bez potreby pripojenia k internetovej sieti, preto už žiaci nebudú potrebovať na hodine prístup na 

internet. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 
Žiakom je v úvode predstavená hádanka, ktorá ich vovedie do problematiky nasledujúcej témy: 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúcu hádanku a uhádnite jej riešenie 

Medzi prstami belie sa, 

ako piesok sype sa. 

Kuchár bez nej smúti, 

ako more chutí.        Riešenie: soľ 

Na dnešnej hodine sa budeme venovať dvom prvkom – sodík a draslík. Oboznámime žiakov s tým, z čoho sa skladá 

kuchynská soľ. Je to zlúčenina sodíka a chlóru (vzorec NaCl, minerál halit). Sodík je jeden z dvoch prvkov, ktorému sa budeme 

na dnešnej hodine venovať. 

SKÚMANIE: 

Úloha 2. Vyhľadajte prvky 1.skupiny v periodickej tabuľke prvkov a vyriešte nasledujúce úlohy: 

a) Napíšte názvy prvkov 1. skupiny: 

vodík, lítium, sodík, draslík, rubídium, cézium, francium 

b) Napíšte značky prvkov 1. skupiny: 

H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 

c) Doplňte: Prvky 1. skupiny okrem vodíka nazývame alkalické kovy. 

Žiaci pracujú s periodickou tabuľkou prvkov. Môžeme využiť papierovú verziu alebo digitálnu periodickú tabuľku. 

Poznámka:  

Je dôležité upozorniť žiakov, že aj keď vodík patrí medzi prvky s1, nepatrí už medzi alkalické kovy. 
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Úloha 3. Overte pomocou aplikácie „Beaker“, ako farbia plameň katióny prvkov sodík a draslík.   

Katión Farba plameňa 

Na+ žltá 

K+ fialová 

Poznámka: Farbu plameňa v aplikácii overíte tak, že si vyberiete daný prvok a niekoľko krát po ňom prejdete s plameňom. 

Poznámka:  

Pre doplnenie môžeme žiakom pustiť video na ktorom sú zobrazené farby plameňa prvkov 1 skupiny: 

• https://www.youtube.com/watch?v=MGUPKA_pOEE (dĺžka videa je 01:15) 

• https://www.youtube.com/watch?v=ytRRWfmbSzc (dĺžka videa 00:30) 

• https://www.youtube.com/watch?v=6Z_Qp9UpUIo (dĺžka videa 00:31) 

Farby, ktoré vykresľuje aplikácia nie sú 100% totožné s farbou ktorú vidíme pri tradičnej plameňovej skúške. Len na to 

žiakov upozorníme, aby nemali skreslenú predstavu. 

Postup: 

1. Otvoríme aplikáciu Beaker. Klikneme na krúžok a otvorí sa nám ponuka chemikálií. 

2. Vyberieme z ponuky chemikáliu, ktorú potrebujeme. 

3. Ak prejdeme prstom po obrazovke, objaví sa plameň.  

4. Priložíme plameň ku prvku a ak prvok farbí plameň, uvidíme to na obrazovke. 

    

Úloha 4. Spoločne v triede diskutujte o tom, ako by sa dali overiť plameňové skúšky v laboratóriu, ak by sme nemali k 

dispozícii aplikáciu. Svoje návrhy a závery si zapíšte: 

Plameňové skúšky by sa v laboratóriu dali overiť tak, že by sme medený drôtik ponorili do roztoku s iónmi prvku a vložili 

do plameňa. Môžeme žiakom spomenúť fakt, že drôtik je potrebné najprv ponoriť do kyseliny dusičnej a vyžíhať. 

Poznámka:  

Ak má učiteľ priestor, môže žiakov nechať vyhľadať túto informáciu na internete alebo pomocou iných zdrojov. Ak to nie 

je možné, tak len s triedou diskutuje o možnostiach odpovediach. 
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Úloha 5. Zakreslite do obrázkov počet elektrónov (-) a počet protónov (+) elektroneutrálnych atómov sodíka a draslíka 

Atóm sodíka 11Na:      Atóm draslíka 19K: 

 

Poznámka:  

Ak sa žiaci ešte nestretli s takýmto zakresľovaním, tak je pri tejto úlohe potrebná väčšia pomoc učiteľa. Žiaci nebudú 

vedieť že majú zakresľovať elektróny na čiary a nie medzi.  

Učiteľ môže doplniť túto úlohu aj o ďalšie doplňujúce otázky: 

• Vyvoďte zo štruktúry atómu postavenie prvku v PSP - skupinu a periódu 

• Aké je obsadenie valenčnej vrstvy? 

• Aký je počet voľných (nespárených) elektrónov? 

• S prihliadnutím na hodnotu elektronegativity, sodík a draslík sú prvky, ktoré ľahko prijímajú, alebo odovzdávajú 

elektróny? Koľko? 

• Aký typ chemickej väzby vytvárajú tieto prvky? Prečo? 

Úloha 6. Vyskúšajte pomocou aplikácie „Beaker“ ako reaguje sodík s vodou a draslík s vodou. Priebehy reakcií zapíšte 

schémou alebo chemickou rovnicou: 

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 

2K + 2H2O → 2KOH + H2 

Poznámka: Zo zoznamu zlúčenín vyberiete tie, ktoré potrebujete a necháte ich spolu reagovať. 

Postup na prácu s aplikáciou: 

1. Kliknite na krúžok na obrazovke a zobrazí sa vám ponuka prvkov a zlúčenín 

2. Vyberte vodu. Tá vám spadne akoby na dno kadičky. 

3. Znova kliknite na krúžok a vyberte potrebný prvok. Ten tiež spadne na dno a zreaguje s vodou. 
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Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text a vypíšte výskyt a využitie sodíka a draslíka. 

Jednou z najdôležitejších zlúčenín sodíka je soľ chlorid sodný – NaCl. Ten najčastejšie využívame v kuchyni ako kuchynskú 

soľ. Nie je to však jeho jediné využitie. Používa sa tiež na konzervovanie potravín. Tvorí fyziologický roztok, ktorý je súčasťou 

infúzií. Keďže si potravu solíme, prijímame ho v dostatočnom množstve, mnohokrát až veľa. Nadbytok soli v strave je príčinou 

zvýšeného krvného tlaku a iných ochorení. 

Naopak, draslíka prijímame málo, pretože jeme málo rastlinnej potravy. Hlavným zdrojom draslíka je ovocie a zelenina. 

Nedostatok draslíka sa prejavuje napríklad poruchami činnosti svalov. Draslík je veľmi nevyhnutný pri raste rastlín, preto sa 

pridáva do hnojív.  

Na – chlorid sodný – kuchynská soľ, konzervovanie potravín, fyziologický roztok – infúzia 

K – rastlinná potrava, ovocie, zelenina, hnojivá 

VYSVETLENIE: 
Po vyplnení všetkých doterajších úloh nasleduje vysvetlenie. Učiteľ sa spýta žiakov, či im doterajšie informácie boli jasné 

a či porozumeli všetkému. Ak žiakom nie sú niektoré veci zrozumiteľné, je na učiteľovi, aby im to ozrejmil. 

Poznámka:  

V tejto časti môže učiteľ poskytnúť žiakom aj iné využitie prvkov, pokiaľ to uzná za vhodné. Môže im tiež spomenúť 

minerály a iné zlúčeniny s prítomnosťou alkalických kovov. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 8. Napíšte nákupný zoznam pre mamku tak, aby kúpila 4 potraviny s najvyšším obsahom sodíka a 4 potraviny s 

najvyšším obsahom draslíka: 

Potravina Obsah sodíka (mg/100g) Obsah draslíka (mg/100g) 

Vajce 70 mg 90 mg 

Červená repa 90 mg 310 mg 

Banán 1,5 mg 366 mg 

Marhule 59 mg 340 mg 

Mlieko polotučné 53 mg 160 mg 

Ryby 105 mg 380 mg 

Jogurt biely 64 mg 205 mg 
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sodík – ryby, červená repa, vajce, biely jogurt 
draslík – ryby, banán, marhule, červená repa 

Poznámka:  

Cieľom tejto úlohy nie je len zistiť aké potraviny majú najväčší obsah daného prvku ale zároveň je táto úloha zameraná 

na získavanie údajov z tabuľky, čítanie a orientovanie sa v nej. Toto riešenie môže mať viacero podôb. Žiaci môžu vypísať 

potraviny aj s obsahom, atď. Je už na učiteľovi aké odpovede budú pre neho postačujúce. 

Úloha 9. Napíš pomocou 3-5 viet čo si sa dnes naučil. 

Žiak má pomocou 3-5 viet napísať čo sa dnes naučil. Z toho učiteľ vie vyvodiť, fakty z akej oblasti si žiaci zapamätali najviac 

a čo bolo pre nich najzaujímavejšie – to si budú pamätať dlhšie. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodiku je možné zaradiť aj po prebratí učiva chemické reakcie a chemické rovnice, aby žiaci vedeli napísať chemickú 

rovnicu, poznali vzorce hydroxidov. Zároveň si zopakujú aj chemické prvky. 

V rámci metodiky možno začleniť aj praktickú ukážku plameňových skúšok respektíve ukážku reakcie sodíka s vodou. 

Žiaci môžu mať problém so správnym zakreslením elektrónov do vrstiev (úloha 5). 

ZDROJE 
Vicenová, H.. (2011). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA. 

THIX. Beaker. [vid. 2018-07-26]. Dostupné z:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker 
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KYSLÍK A HORENIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak si utvrdí poznatky o možnosti vzniku oxidov 
horením látok v atmosfére kyslíka. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul kyslíková sonda) 

Riešený didaktický problém 

Horenie rôznych látok v kyslíku 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (sonda na meranie 
obsahu plynného kyslíka), vysoká kadička 
(ideálny objem 1000 cm3), spaľovacia lyžička, 
chemická lyžička, hliníková fólia (alobal), pipeta 

• H2O2 (w% = 10 %), MnO2, síra, práškový horčík, 
vápnik, prípadne špajdla 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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KYSLÍK A HORENIE 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Významné chemické prvky a zlúčeniny podľa ŠVP ISCED 2 (8. ročník). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine 

pracovali viac ako 3 žiaci. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). Je vhodné so 

žiakmi zopakovať pojmy horenie, kyslík, oxidy. Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi cieľmi 

laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Je horenie látok exotermická alebo endotermická reakcia? 

Horenie je exotermická reakcia. 

Úloha 2. Odkiaľ pochádza kyslík, ktorý je nevyhnutný pre proces horenia  v prírode? 

Zo vzduchu. 

Úloha 3. Je kyslík ťažší alebo ľahší ako vzduch? 

Kyslík je ťažší ako vzduch. 

Úloha 4. Aké zlúčeniny vznikajú reakciou chemických prvkov s kyslíkom? 

Oxidy. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom a sondou 

na meranie obsahu plynného kyslíka. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby im učiteľ vysvetlil a názorne 

predviedol prácu s týmito zariadeniami. 

Poznámka: 

Ideálnou nádobou na realizáciu tohto experimentu by v skutočnosti (kvôli možnému úniku pripraveného kyslíka) bola 

objemná nádoba s úzkym hrdlom – napr. Erlenmayerova banka. Pri ponorení spaľovacej lyžičky s horiacou látkou však kvôli 

menšiemu priestoru hrozí poškodenie kyslíkovej sondy. Preto pri žiackom pokuse volíme radšej kadičku alebo inú nádobu 

so širokým hrdlom. Žiakov je potrebné dôrazne upozorniť na toto riziko. V prípade zaradenia pokusu ako demonštračného 

pokusu však učiteľ môže použiť Erlenmayerovu banku. 
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Poznámka: 

Konkrétne chemikálie určené na horenie určí pred pokusom učiteľ. Najvhodnejšie sú síra a práškový horčík. Pokus by 

bolo možné realizovať aj s tlejúcou špajdľou, avšak pri jej rozhorení po ponorení do atmosféry kyslíka je riziko poškodenia 

kyslíkovej sondy. 

 

Poznámka: 

Kyslíkovú sondu možno použiť už pri príprave kyslíka a zaznamenávať tak nárast jeho koncentrácie v reakčnej sústave. 

VYSVETLENIE  
Pri experimentovaní žiaci sledujú tvar krivky, na základe ktorej vyvodia závery o priebehu pokusu. Riešia pritom úlohy 

v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 5. Do grafu zakreslite, ako sa menil obsah kyslíka v reakčnej sústave (kadičke) počas pokusu: 

Predpokladané výsledky s rôznymi spaľovanými látkami: 

 

 
 

Úloha 6. Ako sa mení množstvo kyslíka v reakčnej sústave (kadičke) počas pokusu? Čo to dokazuje? 

Množstvo kyslíka v kadičke sa počas pokusu zmenšuje, teda kyslík sa v priebehu reakcie spotrebúva. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 7. Aký produkt horenia vznikal počas reakcie? 

Vznikajú oxidy. V prípade horenia síry je to SO2. Analogicky pri horení iných použitých látok vznikajú ich príslušné oxidy 

(MgO, CaO a pod.) 

Úloha 8. Napíšte chemickú rovnicu (rovnice) procesu horenia, ktorý ste práve sledovali. 

S + O2 → SO2 

Pri použití ďalších látok napr.: 2Mg + O2 → 2MgO 

 2Mg + O2 → 2MgO 
 2Ca + O2 → 2CaO 

 

  

191



 

  

Ďalšie úlohy súvisiace s experimentom možno v prípade dostatku času riešiť v časti NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE 

NADŠENCOV CHÉMIE. 

Úloha 9. Napíšte chemickú rovnicu rozkladu peroxidu vodíka za použitia oxidu manganičitého ako katalyzátora: 

2H2O2  
        𝑀𝑛𝑂2       
→          O2 + 2H2O 

Úloha 10. V odbornej literatúre vyhľadajte ďalšie spôsoby, ktorými možno v laboratóriu pripraviť kyslík. Napíšte chemické 

rovnice týchto reakcií. 

Napríklad: 

- redukciou manganistanu draselného peroxidom vodíka: 

- 2KMnO4 + 5H2O2 + 4H2SO4 → 2MnSO4 + 2KHSO4 + 8H2O + O2 

- rozklad peroxidu vodíka za použitia roztoku dichrómanu amónneho ako katalyzátora: 

- 2H2O2  
   (𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7   
→             2H2O + O2 

- rozklad peroxidu vodíka za použitia roztoku jodidu draselného ako katalyzátora: 

- 2H2O2  
            𝐾𝐼            
→           2H2O + O2 

- rozklad peroxidu vodíka za použitia roztoku chloridu meďnatého ako katalyzátora: 

- 2H2O2  
         𝐶𝑢𝐶𝑙2        
→           2H2O + O2 

HODNOTENIE  

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• V prípade časovej tiesne odporúčame realizovať spaľovanie len jednej vybranej látky. 

• Ak zápis chemických rovníc robí žiakom problémy, postačí aj slovný zápis chemickej reakcie. 

• Na prikrytie kadičky je vhodnejší alobal na grilovanie (hrubší). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Pokus môže byť realizovaný ako žiacky alebo demonštračný (overujúci, potvrdzujúci) pokus. V prípade, že zručnosti 

žiakov, vyplývajúce z ich predchádzajúcich skúseností s laboratórnou činnosťou, nie sú dostatočné, odporúčame ho 

realizovať len ako demonštračný pokus. 
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• ZJEDNODUŠENIE: Namiesto spaľovania síry, horčíka, atď., možno použiť tlejúcu špajdľu, ktorú opakovane vkladáme 

do atmosféry pripraveného kyslíka v kadičke. Efekt znižovania koncentrácie kyslíka v kadičke je rovnaký. 

• Kyslíkovú sondu možno použiť už pri príprave kyslíka a zaznamenávať tak nárast jeho koncentrácie v reakčnej 

sústave. Pri tom je potrebné dbať na reguláciu rýchlosti tejto reakcie opatrným pridávaním peroxidu vodíka ku 

katalyzátoru oxidu manganičitému po kvapkách, aby nárast koncentrácie v reakčnej sústave bol pozvoľný. Príklad 

výsledku takéhoto merania je nasledujúci: 

 

 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
SKORŠEPA, M., BÍLEK, M. 2002. Zaujímavé sledovania s kyslíkovou sondou – počítačom podporovaný experiment. In 

Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus. s. 243-247. ISBN 80-7041-437-5. 
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OXIDY V BEŽNOM ŽIVOTE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny  
Oxidy v bežnom živote 

ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Porozumieť vlastnostiam nasledujúcich 

oxidov (CO, CO2, CaO, SiO2, SO2).  

• Uviesť príklady použitia vybraných oxidov. 

• Formulovať hypotézu  

• Pozorovať  

• Zaznamenávať výsledky  

• Formulovať závery  

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť uplatniť základné pravidlá názvoslovia oxidov s využitím PTP. 

• Vedieť charakterizovať pojmy skleníkový efekt a kyslý dážď.  

• Vedieť vysvetliť reakcie premeny vápenca na pálené vápno, hasené vápno a jeho premenu na vápenec. 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni základnej školy častokrát nie je venovaná dostatočná pozornosť významným oxidom a pre žiakov je 

náročné porozumieť ich vlastnostiam, prípadne ich využitie prepojiť s bežným životom. Cieľom metodiky je, aby 

žiaci porozumeli vlastnostiam a použitiu nasledujúcich oxidov: CO, CO2, CaO, SiO2, SO2. Vlastnosti oxidov budú 

sprístupnené prostredníctvom úlohy na čítanie s porozumením, osemsmerovky, videozáznamu a obrázkov.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Trojfázový model EUR 

• individuálna forma 
 

• Počítač, dataprojektor 

• Pracovný list 

• Videozáznamy oxidov dostupné na 

https://www.youtube.com/watch?v=b_z6kiAk6s0 

https://www.youtube.com/watch?v=YfKRG-yCpU0   

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pracovný list vypracovaný žiakmi predstavuje hlavnú časť diagnostiky. Súčasťou je lístok pri odchode, domáca 
úloha, príp. test.  

 

Autor:  Veronika Gibová  
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OXIDY V BEŽNOM ŽIVOTE   

ÚVOD  
Oxidy sú súčasťou učiva dvojprvkových zlúčenín v tematickom celku Významné chemické prvky a zlúčeniny, ktorý sa 

vyučuje vo 8. ročníku základnej školy. Názvoslovie oxidov je pre žiakov náročné, lebo nasleduje po názvosloví halogenidov 

a postupne bude pridávané aj názvoslovie kyselín, hydroxidov a solí. Z toho dôvodu má význam od začiatku dbať na správne 

názvoslovie a upevňovať ho u žiakov. Téma Oxidov v bežnom živote je rozsiahla, lebo zahŕňa viaceré oblasti priemyslu a 

prírodných javov. Na úrovni základnej školy je tento typ zlúčenín pre žiakov nový a je potrebné zvážiť výber najvýznamnejších 

oxidov.  

Cieľom tejto metodiky je priblížiť žiakom oxidy v podobe, s ktorou sa stretávajú v bežnom živote (vinárstvo, stavebníctvo, 

environmentálne javy, potravinárstvo a iné). Metodika neobsahuje žiakmi realizované experimenty nakoľko väčšina oxidov 

je plynných a pre zdravie potenciálne škodlivých, príp. ich výroba je žiakom známa (napr. výroba oxidu uhličitého zo sódy 

bikarbóny a kyseliny octovej). Metodika je koncipovaná vo forme potvrdzujúceho bádania, kedy si žiaci overujú a potvrdzujú 

svoje poznatky v aktivitách pracovného listu, pričom výsledok už poznajú. Z tohto dôvodu je možné metodiku využiť nielen 

vo 8. ročníku, ale aj v 9. ročníku v súvislosti s opakovaním učiva predchádzajúceho školského roka.  

Metodická poznámka:  

Príprava učiteľa spočíva v zabezpečení technického vybavenia, aby žiaci mohli pozerať videozáznamy. Zároveň učiteľ 

vytlačí pracovné listy pre žiakov a rozdá im ich na začiatku vyučovacej hodiny.   

 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (5  MIN.) 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, či žiaci rozlišujú medzi prvkami a rôznymi zlúčeninami.  

Úloha 1. Zakrúžkujte, ktorá látka nepatrí medzi ostatné a zdôvodnite prečo.  

 

          KCl              CaF2                      NaCl                                     KBr     

 

Zdôvodnenie si žiaci nemusia zapísať, postačí slovne. Dôležité je, aby si uvedomili, že medzi zlúčeniny nepatrí oxid hlinitý, 

lebo predstavuje samostatnú skupinu zlúčenín (oxidy - prvky a halogenidy).  

Metodická poznámka:  

Ak to učiteľ považuje za vhodné tak je možné si pri tejto úlohe zopakovať pravidlá pri vytváraní názvoslovia. Zároveň na 

motiváciu môžeme žiakom pustiť videozáznam experimentu Aluminotermická sopka voľné dostupného na:  

http://www.virtual-lab.sk/videozaznamy.html.  

Súčasťou videa je rozklad dichrómanu amónneho s hliníkom za vzniku oxidu hlinitého, ktorý môžu žiaci pozorovať. Dôležité 

je upozorniť žiakov, že video je staršie a takýto pokus už nie je možné na školách realizovať z dôvodu ochrany zdravia. Učiteľ 

môže žiakom vysvetliť aj pojem aluminotermia.  

 

Al2O3 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU (20-30  MIN.) 

Úloha 2. Označte (✓), ktoré výroky platia pre oxid uhličitý, oxid uhoľnatý alebo pre obidva oxidy.  

                                                                                                                                                                     CO                 CO2 

A) Vzniká nedokonalým spaľovaním palív.                                                                                           .... ✓........        ............ 

B) Je to bezfarebný plyn bez zápachu.                                                                                                     .... ✓........        ... ✓......... 

C) Jedovatý plyn, ktorý sa v krvi viaže na hemoglobín a bráni prenosu kyslíka v tele.                 .... ✓........        ............ 

D) Pri ochladení stuhne a vytvorí bielu látku podobnú snehu, tzv. suchý ľad.                                  ............        ... ✓......... 

E) Používa sa na plnenie hasiacich prístrojov a výrobu šumivých nápojov.                                       ............        ... ✓......... 

Metodická poznámka:  

 Prostredníctvom tvrdení si žiaci overujú už získané vedomosti o oxide uhličitom a oxide uhoľnatom, ich spoločných 

a rozdielnych vlastnostiach. Povzbudzujeme žiakov k hodnotiace mysleniu. 

 

Úloha 3. Pozrite si reportáž a napíšte odpovede na otázky.   

Reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=Ylu07vDoYEc 

a) Ktorý plyn spôsobil tragédiu v pivnici?   

..............oxid uhličitý....................................... 

b) Pri akom procese vzniklo príliš veľa tohto plynu?  

.............kvasenie (hrozna)............................... 

c) Koľko osôb museli záchranári vytiahnuť z pivnice?  

............štyri..................................................... 

d) Podčiarknite v texte, ktorá fyzikálna vlastnosť oxidu uhličitého spôsobila smrť človeka.  

 

 

 

 

e) Navrhnite, ako by ste mali správne postupovať pri záchrane človeka, ktorý odpadol v pivnici v dôsledku otravy CO2. 

Pri poskytovaní prvej pomoci by sme mali dbať na svoje vlastné zdravie. Pred vstupom do pivnice sa zhlboka 

nadýchneme, vojdeme do pivnice a vytiahneme chorého, odídeme z pivnice von a až potom sa nadýchneme 

znovu. Nesmieme vdýchnuť oxid uhličitý, ktorý sa nahromadil, lebo by sme odpadli tiež. 

....................................................................................................................................................................................... 

Oxid uhličitý nie je priamo nebezpečný, ale vo vysokej koncentrácii má narkotické účinky. V prípade, že sa nahromadí 

v uzavretých priestoroch, človek, ktorý tam vstúpi po chvíli odpadne a môže sa aj udusiť. Príčinou je hustota oxidu 

uhličitého, ktorý vytlačí menej husté plyny ako je vzduch a kyslík. Pri kvasení vznikajúci oxid klesá k zemi, a preto naši 

predkovia vždy chodili do pivnice so zapálenou sviečkou. Sviečku treba držať čo najnižšie a keď zhasne, tak je 

potrebné priestor opustiť.  

                                                                                                                 https://vinko.sk/poradna/nebezpecny-oxid-uhlicity 
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Metodická poznámka:  

 Touto úlohou sa snažíme u žiakov rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením, ale aj prepojenie 

senzorických zmyslov (prepojenie sluchu a zraku) videozáznamom. Ak učiteľ predpokladá, že žiaci nebudú schopní 

odpovedať na otázky a-c po prvom prehratí videa, môže žiakov usmerniť, aby si tieto 3 otázky prečítali pred spustením videa 

a sústredili sa tak, aby boli schopní na ne odpovedať. Ďalšou možnosťou je pustiť video dvakrát. Postup je na zvážení učiteľa 

podľa potrieb a šikovnosti žiakov.  

Zároveň je možné opýtať sa žiakov ako na hodinách oni videli dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého (pokus Zhasínanie sviečky 

v dôsledku reakcie sódy bikarbóny s kyselinou) a prepojiť/potvrdiť tento pokus do použitia v bežnom živote (vinárstvo).  

Posledná otázka povzbudzuje žiakov k tvorivosti a aplikovaní toho, čo sa dozvedeli z videa a textu.  

 

Úloha 4. Jednotlivé obrázky znázorňujú environmentálne problémy životného prostredia. Priraďte do tabuľky k názvu 

environmentálneho problému číslo obrázka (1-2) a vymenujte oxidy, ktoré ich spôsobujú.                                                         

 Obrázok 1                                                                          Obrázok 2 

                                                     
 

 

Úloha 5.  Vyriešte osemsmerovku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentálny problém Obrázok Oxidy  

Skleníkový efekt 2 CO2 (môže byť aj NO2, CH4,...) 

Kyslý dážď 1 SO2, SO3, NO, NO2 

P V Ý R O B A   S 

L S K L E N Í K 

Y A K N E P Á V 

N  O X I D  Í 

J E D O V A T Á 

T E P L O C R I 

Č I T K Y S L Ý 

Ý J A S K Y Ň A 

CO                            VÁPENKA 

PLYN                         KYSLÝ 

SKLO                         JASKYŇA 

JEDOVATÁ               SKLENÍK      

VÝROBA                   TEPLO 

                    

 

E220 
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Som bezfarebný, jedovatý, zapáchajúci plyn, ktorý dráždi dýchacie cesty a môže spôsobiť smrť. Znečisťujem ovzdušie 

a spôsobujem kyslé dažde. Ale som aj užitočný, pretože zabraňujem rastu plesní a baktérií. Preto sa používam ako 

konzervačná látka pri výrobe nápojov, džemov a sušeného ovocia. Volám sa oxid     .....siričitý............. .  

Úloha 5. Odpovedzte na nasledujúce obrázky týkajúce sa oxidov v stavebníctve.  

a) Pomocou obrázku 3 napíšte, ktoré zložky potrebujete na prípravu vápennej malty. 

........piesok, vodu a hasené vápno....................................................................................... 

        b)    V ktorej zložke (voda – piesok – hasené vápno) na obrázku 3 je zastúpený oxid kremičitý? 

..................piesok................................................................. 

c) Pod akým názvom sa používa oxid vápenatý v stavebníctve? 

.................pálené vápno.......................................................     

d) Napíšte 2 príklady praktického použitia oxidu kremičitého. 

......výroba skla, tvorba stavebných materiálov (súčasť 

betónu a malty), prídavná látka v potravinách ............... 

........................................................................................... 

 

                                                                                                                                                           Obrázok 3  

Metodická poznámka: 

Záleží od preferencií učiteľa či od žiakov žiada aj zápis reakcií chemickými rovnicami pri tomto učive. Cieľom tejto úlohy 

je, aby si žiaci uvedomili súvislosti medzi pojmami (vápenec, pálené vápno, hasené vápno, vápenná malta) a preto sa 

nevyžaduje zápis chemickými rovnicami. Ale učiteľ môže dodatočne dať pokyn žiakom na zápis chemickými rovnicami. 

REFLEXIA (5-10  MIN.) 

Úloha 7.  Vyplňte tabuľku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
 

PIESOK 

VODA 

VÁPENNÁ MALTA 
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• Lístok pri odchode poskytuje spätnú väzbu žiakovi čo bolo pre neho prínosné a zaujímavé, zároveň čomu 

nerozumie, príp. čo ho zaujíma. Učiteľ tak získa spätnú väzbu o tom čo žiaci vedia, resp. čo im je nejasné.  

• Kontrola pracovného listu, kedy učiteľ kladie žiakom otázky tak, aby zistil či porozumeli tomu čo robili:  

Ako rozlíšite vzorce oxidov od iných zlúčenín? 

Môže oxid uhličitý spôsobiť zdravotné problémy? Z akých jeho vlastností do vyplýva?  

Ktorý plyn sa používa na hasenie? Prečo? 

Čo spôsobuje kyslé dažde?  

Čo je to skleníkový efekt? 

Oxid siričitý: výhody použitia a nevýhody/nebezpečenstvá pre človeka, prírodu. 

Ako vzniká pálené/hasené vápno?  

Prečo by sme mali dodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci s vápnom?  

Na čo sa používa oxid kremičitý? 

• Domáca úloha/Písomka: príloha metodiky 

 

 Každá úloha pracovného listu je zameraná na niektorý z oxidov. Učiteľ má množstvo možností na rozpracovanie 

a rozšírenie nielen ich využitia v bežnom živote. Odporúčame niektorú  z nasledujúcich: 

• rozšíriť a precvičiť názvoslovie oxidov (Príloha – Úlohy 1, 2) 

• pustiť žiakom videá na demonštráciu vlastností  a použitia oxidu uhličitého, siričitého a iné  

1. https://www.youtube.com/watch?v=_RIKKBiFw0A 

2. https://www.youtube.com/watch?v=b_z6kiAk6s0 

3. https://www.youtube.com/watch?v=YfKRG-yCpU0 

4. https://www.youtube.com/watch?v=8jgZGDquB3A&t=9s 

5. https://www.youtube.com/watch?v=2sD6FiKrSoQ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=4yRc0gWigq4 

7. https://www.youtube.com/watch?v=GqQ5Vv6xt3U 

• rozšíriť použitie a vlastnosti oxidu siričitého videom z Planéty vedomostí (Príloha – Úloha 3) 

• súčasťou reflexie môže byť hra Pexeso (Príloha - Úloha 4) 

• demonštrácia nerastov (vápenec, odrody kremeňa) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=UPbks9P40No 

2. https://www.youtube.com/watch?v=1xkWRZpCCvM 

 

Príloha - riešenia 

Úloha 1.  Vyplňte tabuľku a zopakujte si názvoslovie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzorec Názov  Vzorec Názov 

1. Cu2O oxid meďný 6. Al2O3 oxid hlinitý 

2. OsO4 oxid osmičelý 7. ZnO oxid zinočnatý 

3. Na2O oxid sodný 8. SnO2 oxid cíničitý 

4. MgO oxid horečnatý 9. Fe2O3 oxid železitý 

5. NO2 oxid dusičitý 10. P2O5 oxid fosforečný 
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Úloha 2.  Podčiarknite vzorec/názov zlúčeniny. 

a) NaCl                                    jodid sodný – chlorid sodný – chlorid draselný – bromid draselný 

b) NO2                                     oxid dusný – oxid dusičitý – oxid dusnatý – oxid dusitý   

c) KI                                         jodid horečnatý – jodid sodný – jodid draselný – chlorid draselný  

d) oxid sírový                         SO – SO2 – SO3 – SO4       

e) fluorid vápenatý               CaCl – CaF – CuF – CaF2 

f) oxid strieborný                 AuO – AuCl – Ag2O - AgO 

Úloha 3.  Zahrajte sa Pexeso. Nájdite ku vzorcu oxidu správny obrázok znázorňujúci jeho použitie v bežnom živote.  

 

CaO 

 

1 

 

CO 

CO2 

 

  3  

SO2 

                

                                                              4 

TiO2 

1 

2 2 

3 

4 
6 
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SiO2 

 6 

 

 

Al2O3 

  

                                                                 7    

NO2 

MgO 

8 
                                                    10 

 

 

ZnO 

                                                                9 

Pexeso 

Oxidy 
v bežnom 
živote 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 1 – žiaci vedia rozlíšiť oxid, ale veľmi ťažko sa im hľadá odôvodnenie svojej odpovede 

Úloha 2 – je vhodné upozorniť na rozdiely medzi oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým z hľadiska vlastností, použitia v praxi 

Pri tejto úlohe mali niektorí žiaci problém s porozumením pojmov: nedokonalé spaľovanie, hemoglobín, suchý ľad, ktoré je 

potrebné vysvetliť, resp. zopakovať so žiakmi. 

Úloha 3 – žiakom robí problém čítanie s porozumením, konkrétne krátky text 

5 

5 

7 

8 

9 

10 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Príloha – úlohy, ktoré môže učiteľ využiť ako domácu úlohu, písomku, opakovanie na ďalšej hodine zábavnou formou 

(pexeso) 
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AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny  
Oxidy – oxid uhličitý, Kyseliny – kyselina uhličitá 

ISCED 2 / 8.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Overiť prakticky kyselinotvornú vlastnosť oxidu 
uhličitého 

• Určiť pomocou indikátora z výluhu červenej kapusty 
pH roztoku 

• Poznať spôsob prípravy oxidu uhličitého 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 
• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania  

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Uviesť príklady výskytu oxidu uhličitého 
• Poznať vlastnosti oxidu uhličitého 

• Poznať pojem indikátor 

• Orientovať sa v stupnici pH 
• Určiť pomocou indikátora pH roztoku 

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami 

Riešený didaktický problém 

Ako oxid uhličitý vytvára kyslý roztok? Oxid uhličitý sa rozpúšťa vo vode, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje 

s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje celý takýto roztok.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 
• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 
• Pomôcky:  

odmerný valec (50 cm3), 100 cm3 prírodného 
indikátora z výluhu červenej kapusty vrátane škály 
sfarbenia indikátora v závislosti od pH roztoku, 2 
slamky, 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), 
2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 
lyžička 

• Chemikálie: voda z vodovodu, minerálna prírodná 
voda (sýtená), sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan 
sodný), ocot 

• Dataprojektor, notebook 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež sebahodnotiaca karta žiaka, ktorá tvorí súčasť pracovného 
listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV   

ÚVOD  
Metodika sa odporúča zaradiť do výučby pred tému „Soli“ na upevnenie poznatkov o oxidoch, kyselinách, zásadách a 

neutralizácii. 

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

V pokusoch je potrebné používať zriedený výluh červenej kapusty, aby očakávané výsledky boli viditeľné. 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 

Učiteľ položí žiakom otázku „Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov?“ Žiaci odpovedajú na základe  svojich vedomostí.  

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. V úlohe 1 sa žiaci 

oboznamujú so stupnicou pH – farebnými prechodmi prírodného indikátora z výluhu z červenej kapusty v závislosti od pH.  

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 

Žiaci sú motivovaní ku skúmaniu pokusom, fúkajú cez slamku do vody s prírodným indikátorom, aby dokázali  

kyselinotvornú vlastnosť CO2 (úloha 2).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. Napíšte, ktorú zmenu ste pozorovali v pohári. 

zmenu sfarbenia prírodného indikátora 

2. Určte podľa stupnice pH, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý roztok 

3. Napíšte schému chemickej reakcie, ktorá prebehla v poháriku. 

oxid uhličitý + voda ⇌ kyselina uhličitá 

 Produkt reakcie oxidu uhličitého s vodou je slabou kyselinou. 

Učiteľ požaduje od žiakov, aby uviedli ďalšie príklady výskytu oxidu uhličitého (napr. zložka vzduchu, zložka prírodných 

minerálnych vôd, produkt kvasenia či horenia zlúčenín uhlíka a pod.).  

Žiaci následne overia prakticky, že CO2 prítomný v prírodnej minerálnej vode (sýtenej) vytvára kyslý roztok. Na 

porovnanie použijú vodu z vodovodu (úloha 3).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie? 

v pohári s minerálnou prírodnou vodou 

2. Určte podľa stupnice pH, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý roztok 

3. Vysvetlite, prečo sa zmenilo sfarbenie prírodného indikátora aj bez toho, aby sa zmiešal s vodou v menšom poháriku. 

Z prírodnej minerálnej vody sa uvoľnil oxid uhličitý, ktorý sa následne rozpustil v  roztoku indikátora a vznikol kyslý 

roztok. 
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Poznámka: 

Informácie o prírodných minerálnych vodách 

Z hľadiska pôvodu a množstva oxidu uhličitého sa prírodné minerálne vody členia na: prírodné minerálne vody 

s prirodzeným obsahom prírodného oxidu uhličitého, prírodné minerálne vody obohatené prírodným oxidom uhličitým, 

prírodné minerálne vody sýtené a prírodné minerálne vody s čiastočne odstráneným oxidom uhličitým.  

Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok (RL) sa prírodné minerálne vody členia na: veľmi nízko mineralizované 

(s obsahom RL do 50 mg/dm3), nízko mineralizované (s obsahom RL 50  – 500 mg/dm3), stredne mineralizované (s obsahom 

RL 500 – 1 500  mg/dm3), vysoko mineralizované (s obsahom RL 1 500 – 5 000 mg/dm3), veľmi vysoko mineralizované (s 

obsahom RL 5 000 – 15 000 mg/dm3) a soľanky (s obsahom RL nad 15 000 mg/dm3). 

 Pitný režim by mali dopĺňať vody s obsahom RL 200 – 500 mg/dm3 (vody nízko mineralizované). 

V úlohe 4 žiaci pripravia oxid uhličitý reakciou octu so sódou bikarbónou (hydrogenuhličitan sodný). Na porovnanie 

použijú jeden pohár iba s octom. 

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie?  

v pohári s octom a sódou bikarbónou 

2. Určte podľa stupnice pH, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý roztok 

3. Vysvetlite, prečo sa použil pohár s octom. 

Zmenu sfarbenia prírodného indikátora by mohlo spôsobiť aj zamiešanie, keďže však roztok indikátora v  pohári s 

octom nezmenil farbu, musí byť žlté sfarbenie indikátora spôsobené oxidom uhličitým, ktorý vznikol v reakcii.  

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci prezentujú závery zo svojich pozorovaní a vysvetľujú ako oxid uhličitý z vydychovaného vzduchu, prírodnej 

minerálnej vody a pripravený reakciou octu so sódou bikarbónou ovplyvnil pH (úloha 5). 

Vo všetkých troch prípadoch prítomný CO2 spôsobil zmenu pH smerom ku kyslej oblasti (kyselinotvorná vlastnosť CO 2). 

Učiteľ sa snaží konfrontovať žiakmi získané výsledky s prípadnými miskoncepciami. 

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa ľahko rozpúšťa, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) 

zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Kyselina uhličitá (H2CO3) je veľmi slabá anorganická kyselina. Niekedy sa pod 

kyselinou uhličitou nesprávne označuje aj celý takýto  roztok. Čistá kyselina uhličitá v bežných podmienkach nie je známa. 

V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to  ionizovanej do prvého alebo 

druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe:  

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

ROZPRACOVANI E (CCA 10  MIN.): 
Úloha 6 je zameraná na neutralizáciu kyseliny zásadou. Učiteľ môže naviac žiakov oboznámiť so schémou a rovnicou 

uvedenej reakcie. 

Riešenie:  

 Ktorú látku by ste pridali ku kyslému roztoku octu, aby ste ho zneutralizovali? 

 napríklad sódu bikarbónu (hydrogenuhličitan sodný)  

 Schéma a rovnica reakcie octu s hydrogenuhličitanom sodným, typ reakcie 

 kyselina octová + hydrogenuhličitan sodný → octan sodný + oxid uhličitý + voda  

 CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O, neutralizácia 
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Ako alternatíva môže byť realizovaný/premietnutý pokus, v ktorom do zásaditého roztoku, ktorý obsahuje fenolftaleín, 

je zavádzaný oxid uhličitý. Roztok sa začne odfarbovať. Jeho videosekvencia je dostupná na:  Kyselinotvorný oxid uhličitý –  

ČT edu z pořadu U6 – Úžasný svět vědy, https://edu.ceskatelevize.cz/kyselinotvorny-oxid-uhlicity-

5e4424164908cf0125157f0b. 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 7 vypĺňajú  

sebahodnotiacu kartu. Sebahodnotiaca karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, v ktorej žiaci cez 

naformulované kritériá pomocou škály bez pomoci, s pomocou a s výdatnou pomocou vyjadrujú stav porozumenia danej 

témy. Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, 

aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Úlohy sú zamerané na aplikáciu poznatkov o oxidoch, kyselinách, zásadách a neutralizácii. Od žiakov sa vyžaduje 

uvažovanie v širších súvislostiach.  

ALTERNATÍVY METODIKY 
V bádateľskej aktivite je možno namiesto prírodného indikátora použiť univerzálny indikátorový papierik alebo  digitálny 

pH meter. 

Alternatívou pre úlohu 3 je uvoľňovanie oxidu uhličitého pri rozpúšťaní šumivých tabliet vo vode (Celaskon, horčík, 

vápnik, Alka-Seltzer) alebo z perlivej vody z prístroja na domácu prípravu sódy. 

ZDROJE 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola  – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21.  

Carbon Dioxide Can Make a Solution Acidic. American Chemical Society: ACS Chemistry for Life: Middle School Chemistry. 

Získané 4. apríla 2017, z  http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 
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http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Obrázok 3.  Príprava aparatúry na pozorovanie  [upravený]. Získané 4. apríla 2017, z  

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Obrázok 4.   Aparatúra na pozorovanie [upravený]. Získané 4. apríla 2017, z 

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Obrázok 5.  Príprava aparatúry na pozorovanie  [upravený]. Získané 4. apríla 2017, z 
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FÚKANIE DO VODY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické zlúčeniny / Významné kyseliny ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať vlastnosti oxidu uhličitého. 

• Poznať význam a využitie oxidu uhličitého. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky do situácie 
z reálneho života. 

 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť pracovať so systémom Vernier na základnej úrovni. 

• Rozumieť pojmu kyselina. 

• Poznať oxidy uhlíka – oxid uhličitý a uhoľnatý. 

Riešený didaktický problém 

Oxid uhličitý je plyn, ktorého vlastnosti by sme mali všetci dobre poznať. Žiaci vedia, že oxid uhličitý 

vydychujeme, že sa nachádza v atmosfére. Ale poznajú jeho vlastnosti? Predložená metodika žiakom umožní 

zistiť a porozumieť rozpustnosti oxidu uhličitého vo vode, rozšíria si vedomosti o jeho využití a dopade na 

životné prostredie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• počítačom podporovaný experiment 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 3-5) 

 

• merací systém LabQuest 

• program LoggerPro 

• pH senzor 

• kadička 400 ml 

• slamky s priemerom 8 mm a viac 

• prevarená voda 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – Tri fakty a výmysel. 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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FÚKANIE DO VODY  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) k téme Významné kyseliny. 

Je ju možné začleniť do výučby tematického celku Chemické zlúčeniny pri téme Významné kyseliny v 8. ročníku ZŠ. Je možné  

začleniť túto metodiku do 7. ročníka k tematike vzduch - globálne ekologické problémy - skleníkový plyn a kyslé dažde. 

Predkladaná metodika je zameraná na vlastnosti a využitie oxidu uhličitého. Keďže oxid uhličitý je kyselinotvorný a jeho 

význam súvisí práve s touto vlastnosťou, predloženú metodiku je vhodné zaradiť po prebratí učiva Kyseliny a pH látok.  

Metodiku odporúčame zaradiť za oxidy na začiatku kyselín alebo po prebratí učiva Kyseliny v domácnosti, pH. 

Poznámka:  

Pred začatím PPE učiteľ rozdá žiakom pripravené pracovné listy. 

Pred začatím aktivity učiteľ zabezpečí a pripraví všetky pomôcky a chemikálie. Vzhľadom k tomu, že žiaci budú aj 

experimentálne pracovať, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. Najvhodnejšie je, ak žiaci pri realizovaní experimentu 

pracujú v skupinách po 3-5 žiakov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Brainstorming – učiteľ napíše na tabuľu OXID UHLIČITÝ. Úlohou žiakov je hovoriť, resp. písať pojmy súvisiace s oxidom 

uhličitým. Žiaci si evokujú poznatky o oxidu uhličitom. Následne vyriešia Úlohu 1. 

Úloha 1. Utvorte trojice. 

 A. plyn, ktorý dýchame  2. kyslík    • O2 

B. plyn, ktorý vydychujeme   1. oxid uhličitý   ○ CO2 

SKÚMANIE  
Fáza Uvedomenie si významu zahŕňa počítačom podporovaný experiment, kde žiaci postupujú podľa postupu v 

Pracovnom liste. Úlohy 3 – 6 sú zamerané na analýzu merania. Úloha 7 je zameraná na čítanie s porozumením a na prácu s 

textom. 

Úloha 2. Napíšte svoj predpoklad: Môže vydychovaný vzduch ovplyvniť hodnotu pH vody? 

................................................................................................................................................................................................ 

Výskumná otázka: Môže vydychovaný vzduch ovplyvniť hodnotu pH vody?  

Učiteľ sa na začiatku žiakov opýta, aký výsledok predpokladajú. 

Úloha 3. Prakticky overte zmenu pH so vzrastajúcim sa obsahom oxidu uhličitého vo vode. 

Pomôcky: 

• merací systém LabQuest 

• program LoggerPro 
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• pH senzor 

• kadička 400 ml 

• slamky s priemerom 8 mm a viac 

• prevarená voda 

Chemikálie: 

• destilovaná voda 

Postup: 

Pri praktickom overovaní zmeny pH budete pracovať v dvojiciach.  

! Pri meraní s pH senzorom dbajte na to, aby ste nerozliali roztok, v ktorom je pH senzor umiestnený ! 

! Po meraní pH senzor opláchnite destilovanou vodou a osušte filtračným papierom ! 

1. Do kadičky nalejte 200 ml prevarenej destilovanej vody.  

2. Pripravte si aparatúru (Obr. 1). Merací systém LabQuest zapnite a pripojte k počítaču. K meraciemu systému pripojte 

pH senzor.  

3. Meranie si nastavte na 300 s (5 min.). Spusťte meranie a súčasne fúkajte vzduch do kadičky s vodou. 

4. Pozorujte zmeny pH v závislosti od množstva vyfukovaného vzduchu. 

5. Po skončení merania doplňte Tabuľku 1 a zakreslite priebeh merania (krivku) do grafu (Obr. 2).  

 

 
Obr. 1 Schéma aparatúry na meranie pH sledovanej vzorky 

 

 

Tab. 1 Hodnoty pH vody 

 pH1 

(namerané na začiatku merania) 

pH2 

(namerané na konci merania) 

ΔpH 

(vypočítaný rozdiel pH) 

pH vody    

 

Poznámka:  

Vodu odporúčame prevariť skôr, aby nebola horúca! 

Po uskutočnení merania odporúčame použiť funkciu automatická mierka grafu   – výsledok je potom lepšie 

viditeľný. 
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Obr. 2 Meranie pH v čase v závislosti od množstva vydychovaného vzduchu 

prevarená destilovaná voda 

VYSVETLENIE  

Úloha 4. Napíšte, ako sa menilo pH vody v závislosti od vydychovaného vzduchu. 

 pH vody klesalo počas fúkania do vody 

Úloha 5. Vysvetlite, prečo sa menilo pH vody v závislosti od vydychovaného vzduchu. 

 pH vody sa menilo, pretože oxid uhličitý, ktorý bol vdychovaný do vody sa rozpúšťal za vzniku kyseliny uhličitej. pH 

vody prestalo klesať v bode, keď roztok dosiahol bod nasýtenia. 

Úloha 6. Pri meraní ste používali prevarenú destilovanú vodu. Pokúste sa zdôvodniť prečo. 

Prevarenú vodu sme použili z toho dôvodu, že obsahuje len minimálne množstvo absorbovaného oxidu uhličitého, ktorý 

bol prevarením odstránený. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak:   ak je daná informácia pre vás známa,  ak ste danú 

informáciu vedeli ale pozmenenú,   ak ste sa dozvedeli novú informáciu, ak danej informácii nerozumiete 

Oxid uhličitý je plyn, ktorý sa z časti rozpúšťa vo vode za vzniku kyseliny uhličitej podľa nasledovnej chemickej rovnice: 

𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 (𝑎𝑞) 

Kyseliny uhličitá je veľmi nestála, preto reakcia prebieha aj opačným smerom.  

Oxid uhličitý je produktom dýchania.    Vzniká pri spaľovaní fosílnych palív a biomasy, čiže pri spaľovaní látok obsahujúcich 

uhlík.       Oxid uhličitý patrí medzi výfukové plyny. Označuje sa ako skleníkový plyn a plyn spôsobujúci kyslé dažde.      Ak je 

koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére vysoká, pri zrážkach dochádza k tomu, že sa časť oxidu uhličitého je zachytávaná 

zrážkovou vodou a na zem dopadajúce kvapky majú kyslé pH. 

Oxid uhličitý má široké využitie v potravinárstve.       Používa sa na sýtenie nápojov a minerálnych vôd, má dôležitú úlohu 

aj pri pečení.        Pri pečení koláčov používame prášok do pečiva alebo sódu bikarbónu.       Tieto látky sa pri vysokej teplote 

rozkladajú, pričom vzniká plyn oxid uhličitý, ktorý zabezpečuje „nadýchanosť“ cesta.  

Pri nedostatočnom prístupe kyslíka pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík, vzniká oxid uhoľnatý.       Oxid uhoľnatý je 

rovnako ako oxid uhličitý bezfarebný plyn bez zápachu, avšak je jedovatý.       Jeho jedovatosť a nebezpečenstvo pre človeka 
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spočíva v tom, že sa viaže na červené krvinky, a tým bráni prenosu kyslíka v tele.      Pri nadmernom nadýchaní tohto plynu 

môže dôjsť k uduseniu.      Oxid uhoľnatý sa používal ako plynné palivo (svietivý plyn).       Jeho zmes s vodíkom sa nazýva 

vodný plyn. 

 

Poznámka:  

Žiak napíše ku každej vete to, ako je na tom s informáciami o tejto vete. Na konci celého textu si žiaci môžu spočítať a 

vyhodnotiť ako sú na tom s vedomosťami o danej problematike. 

HODNOTENIE  

Úloha 8. Porozmýšľajte a napíšte, kde v prírode a vo vašom okolí sa vyskytuje tento jav, ktorý ste sledovali na hodine. 

Od žiakov očakávame, že napíšu príklad, kde vo vode sa vyskytuje oxid uhličitý. Napríklad v potravinách – minerálne 

vody, kola,.. Ďalej napríklad v riekach, kde živočíchy vydychujú oxid uhličitý,.. 

Úloha 9. Tri fakty a výmysel. Napíšte tri fakty a jeden výmysel k téme Fúkanie do vody. Potom ich prezentujte pred triedou 

a úlohou ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

Reflexia zahŕňa formatívne hodnotenie – Tri fakty a výmysel.  Napríklad:  

Tri fakty: oxidu uhličitý je rozpustný vo vode; po rozpustení vo vode sa tvorí kyselina; používa sa na sýtenie nápojov 

Výmysel: oxid uhličitý je jedovatý 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Organizácia hodiny závisí od počtu meracích systémov. Ak máme k dispozícii dve súpravy, triedu je možné rozdeliť na 4 

skupiny, kým prvé dve skupiny pracovali na úlohe č.2, ďalšie na úlohe 6, potom sa vymenili. 

Žiakom robil najväčší problém zostrojiť graf a interpretovať pomocou neho výsledky pokusu. 

Je potrebné dať pozor na chyby merania – senzor je potrebné pred použitým opláchnuť v destilovanej vode. Niektorí 

žiaci môžu vybrať senzor rovno z roztoku, v ktorom sa skladuje (jemne kyslom roztoku), dať ho do kadičky s destilovanou 

vodou a okamžite začať meranie. pH im najprv jemne stúpne a až potom začne klesať. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Je možné použiť a porovnať rôzne vzorky vody z vodovodu, destilovanú a preverenú. 

ZDROJE 
Holmquist, D.D., Randall, J., Volz, D.L. (2017). Chemistry with Vernier. Beaverton: Vernier Software & Technology. 
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ZÁHADA S HYDROXIDOM SODNÝM  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak získa vedomosti o vlastnostiach hydroxidu 
sodného buď pri téme Alkalické kovy alebo 
Hydroxidy. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami, hydroxid sodný 
je silná žieravina 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul digitálne váhy) 

Riešený didaktický problém 

Možná miskoncepcia: Reaktantom môže byť len látka fyzicky pridávaná do reakčnej sústavy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (digitálne váhy), 
plastová nádobka. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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ZÁHADA S HYDROXIDOM SODNÝM 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Významné chemické prvky a zlúčeniny podľa ŠVP ISCED 2 (8. ročník). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine 

pracovali viac ako 3 žiaci. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). Je vhodné so 

žiakmi zopakovať pojmy chemická reakcia, reaktanty, produkty a vlastnosti chemických látok. Po uvedení do problematiky 

a oboznámení s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO 

ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Môže byť, podľa vás, jedným z reaktantov chemickej reakcie aj plyn nachádzajúci sa vo vzduchu? Ak áno, aký? 

Áno, napr. oxid uhličitý. 

Úloha 2. V literatúre vyhľadajte, čo znamená pojem hygroskopická látka. 

Látka schopná pohlcovať vlhkosť z okolitého prostredia. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom a 

digitálnymi váhami. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby im učiteľ oboznámil a názorne predviedol prácu 

s týmito zariadeniami. 

Efekt je tým viditeľnejší (výraznejší nárast hmotnosti), čím dlhšie experiment prebieha. Ak máme k dispozícii viac času, 

môžeme nastaviť aj dlhší čas merania. 

Pri práci s hydroxidom sodným je potrebné, vzhľadom na jeho silné žieravé účinky, pracovať veľmi opatrne. 

VYSVETLENIE  
Pri experimentovaní žiaci sledujú tvar krivky, na základe čoho vyvodia závery o priebehu pokusu. Vyriešte pritom úlohy 

v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 3. Do grafu zakreslite, ako sa menila hmotnosť reakčnej počas pokusu: 
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Úloha 4. Ako sa mení hmotnosť reakčnej sústavy počas pokusu? Čo to dokazuje? 

Hmotnosť reakčnej sústavy sa zväčšuje, pretože pri reakcii NaOH so vzdušným oxidom uhličitým vzniká produkt s väčšou 

hmotnosťou. 

Úloha 5. Prečo sme hydroxid sodný umiestnili do plastovej a nie do sklenej nádoby? 

Pretože NaOH reaguje so sklom, čo sa prejavuje jeho „prilepením“ na povrch sklenej nádoby. 

ROZPRACOVANIE  
Ďalšie úlohy súvisiace s experimentom možno v prípade dostatku času riešiť v časti AK VÁM ZOSTAL ČAS. 

Úloha 6. Napíšte chemickú reakciu hydroxidu sodného s oxidom uhličitým? 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2  →  𝑁𝑎2𝐶𝑂3  +  𝐻2𝑂 

Úloha 7. Čo spôsobuje zmenu hmotnosti reakčnej sústavy, ktorú ste pri pokuse pozorovali? 

Pohlcovanie CO2 hydroxidom sodným, vznik tuhého produktu (Na2CO3). 

Úloha 8. Viete, na čo sa v domácnostiach používa hydroxid sodný? 

Napríklad na čistenie odpadového potrubia. 

HODNOTENIE  

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
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1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• Po ukončenia odporúčame zväčšiť zobrazenie získaného grafu, aby bola zmena hmotnosti viditeľnejšia. 

• Časté sú otázky žiakov, prečo je NaOH nutné umiestniť do plastovej, nie do sklenej nádoby. 

• Žiakom je potrebné pomôcť pri zápise chemickej reakcie, predovšetkým z dôvodu vznikajúceho Na2CO3. Téma solí 

sa vyučuje neskôr. 

• Upozorníme žiakov, že hmotnosť sústavy nenarastá len kvôli vznikajúcemu Na2CO3, ale aj kvôli pohltenej vzdušnej 

vlhkosti. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Pokus je primárne mienený ako žiacky pokus, odporúčame ho však z bezpečnostných dôvodov realizovať ako 

demonštračný (overujúci, potvrdzujúci) pokus. 

• V prípade absencie digitálnych váh s možnosťou pripojenia k PC je metodiku možné realizovať na digitálnych váhach 

s písomným zaznamenávaním zmien hmotnosti v určitom vopred zvolenom časovom intervale. Graf meranej 

závislosti sa zostrojí na milimetrový papier alebo v tabuľkovom procesore, napr. MS Excel. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
ŠOLTYSOVÁ, L. 2015. Školský chemický počítačom podporovaný experiment s digitálnymi váhami. Banská Bystrica : FPV 

UMB. Diplomová práca. 
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VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny  
Kyseliny a zásady 

ISCED 2 / 8.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať príklad prírodného indikátora z výluhu 
červenej kapusty  

• Pozorovať zmenu sfarbenia indikátora vo vybraných 
vzorkách látok  

• Určiť pomocou indikátora pH roztokov 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami 
• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania  

• Formulovať závery 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať indikátory 

• Uviesť príklady indikátorov (napr. lakmus, fenolftaleín, univerzálny indikátorový papierik)  

• Orientovať sa v stupnici pH  
• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami 

Riešený didaktický problém 

Žiaci aplikujú svoje poznatky o kyselinách a zásadách, indikátoroch a pH na príkladoch roztokov z bežného 

života, ako sú ocot, citrónová šťava, neperlivá minerálka, slaná voda a i. Získavajú poznatky o prírodnom 

indikátore z výluhu červenej kapusty a jeho farebných zmenách v závislosti od pH prostredia.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: skúmavky (6 ks), kadičky (6 ks), stojan 
na skúmavky, univerzálny indikátorový papierik, 
výluh z červenej kapusty (prírodný indikátor), 
sklená tyčinka, hodinové sklíčko, varič, odmerný 
valec, filtračná aparatúra, filtračný papier   

• Chemikálie: vzorky látok z bežného života (ocot, 
citrónová šťava, voda s popolom, neperlivá 
minerálka, mydlová voda, slaná voda), voda  

• Dataprojektor, notebook 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež „lístok pri odchode“, ktorý tvorí súčasť pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR    

PRIEBEH VÝUČBY   
Využívať budeme model vyučovania 5E.  

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 
V úvode si žiaci prečítajú text o antokyanínoch, ktoré sú prírodnými indikátormi. Nachádzajú sa napríklad vo výluhu z 

červenej kapusty. Žiaci sa pomocou obrázka (obr. 1) oboznamujú i s farebnými zmenami indikátora z výluhu červenej kapusty 

v závislosti od pH.  

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

SKÚMANIE (CCA 20  MIN.): 

V úlohe 1 žiaci na základe vlastnej skúsenosti s prípravou čaju opisujú, čo je výluh. Čaj vo vrecúškach prelejeme vriacou 

vodou a necháme stáť (vylúhovať).       

V úlohe 2 žiaci najprv na základe usporiadania obrázkov navrhujú postup prípravy výluhu z červenej kapusty a následne 

ho pripravia (úloha 3).  

Poznámka: 

Žiaci budú pracovať v skupinách, preto je dôležité, aby si vhodne rozdelili úlohy.  Žiakov upozorníme na to, že výluh môžu 

prefiltrovať až po jeho vychladnutí. Z časového hľadiska môže výluh červenej kapusty pripraviť učiteľ v škole alebo vybraný 

žiak doma. 

Riešenie úlohy 2:  

A) Poradie obrázkov: 2., 4., 3., 1.  

B) Postup práce na prípravu výluhu z červenej kapusty:   

1. Nakrájame/natrháme si polovicu alebo jeden celý list červenej kapusty.  

2. Do kadičky s asi 150 ml vody pridáme nakrájané/natrhané listy.    

3. Kým sa zohrieva voda s listami, pripravíme filtračnú aparatúru.    

4. Výluh prefiltrujeme.    

Pripravený indikátor z výluhu červenej kapusty žiaci použijú na určenie pH roztokov z bežného života (úloha 4). Na 

porovnanie použijú univerzálny indikátorový papierik.   

Poznámka: 

Na zobrazenie stupníc pH univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu červenej kapusty môže učiteľ 

využiť dataprojektor. 

Žiaci v úlohe 4 vytvoria predpoklady o pH roztokov z bežného života, následne merajú a určujú ich pH pomocou 

uvedených indikátorov. Výsledky zaznamenávajú do tabuľky 1.   

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

      Žiaci porovnávajú svoje predpoklady o pH skúmaných vzoriek s pH, ktoré určili pomocou indikátorov a vyvodzujú závery.   
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Riešenie úlohy 4:  

Tab. 1 Určovanie pH roztokov pomocou univerzálneho indikátorového papierika a  indikátora z výluhu červenej kapusty  

 
Roztok  

Predpoklad Kyslý 
(K)  

Zásaditý (Z)  

Neutrálny (N) 

roztok  

Sfarbenie 
univerzálneho  
indikátorového 

papierika / 

hodnota pH  

Sfarbenie indikátora z 

výluhu červenej 

kapusty/ hodnota pH 

 

  

Porovnanie  
predpoklad  

správny (✓)/ 

nesprávny (x)  

1  ocot  

 

 

K  
svetločervená  ružová  

  

2-3  2-3  

2  
suspenzia vody  s 

popolom  

Z  
modrozelená  modrozelená  

  

9-10  9-10  

3  citrónová šťava  

 

 

K  
svetločervená  svetločervená  

  

2 -3   2-3  

4  neperlivá minerálka  

 

 

K/N  
žltozelená  fialová  

  

6-7  6-7  

5 slaná voda  

 

Z svetlozelená fialová  

7-8 8 

6 
roztok tuhého mydla  

 

 

Z  
modrozelená  modrozelená  

  

8-9  9  

tekuté mydlo  K 
žltá fialová 

 

5 3 
 

Na základe získaných výsledkov žiaci rozdeľujú skúmané roztoky na kyslé (ocot, citrónová šťava), neutrálne (neperlivá 

minerálka) a zásadité (voda s popolom, roztok mydla, slaná voda) (úloha 5).   

Poznámka: 

Niektoré výsledné hodnoty pH určené pomocou indikátora z výluhu červenej kapusty môžu byť odlišné od metódy 

určovania pH pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Antokyaníny sú citlivé najmä v krajných hodnotách pH, teda 

pre kyslú oblasť v rozsahu pH 1-4 a pre zásaditú oblasť pH 10-13. Na výsledné sfarbenie antokyanínov má vplyv aj pôvodná 

farba roztoku, prítomnosť ďalších chemikálií vo vzorke a veľmi záleží i na kvalite a pH vody, ktorou sa riedia vzorky 

a pripravuje pH škála. 

Pri určovaní pH mydla je vhodné porovnať pH tuhých a tekutých mydiel. Tuhé mydlá majú vyššie pH ako tekuté.   

V prípade rozšírenia poznatkov ohľadom pH ďalších látok je možné pracovať s  nasledovným zdrojom: 

Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké. In: Otevřená věda [online]. 2015. Získané 4. apríla 2017 , z 

https://docplayer.cz/4139826-Chuti-mame-na-vyber-aneb-co-neni-kysele-neni-ani-sladke.html 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.):  

Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 6 vypĺňajú lístok pri 

odchode. V tomto lístku uvádzajú 3 poznatky, zručnosti, ktoré sa dnes naučili, 2 aktivity, informácie, ktoré ich najviac zaujali  
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a 1 otázku, ktorú majú stále nezodpovedanú. Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným  

nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím.  

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Niektorí žiaci sú pri opise postupu na prípravu výluhu červenej kapusty veľmi struční, opis nie je výstižný. Je to ovplyvnené  

tým, že žiaci sú zvyknutí na „hotové“ postupy práce.   

Ak má byť aktivita realizovaná na jednej vyučovacej hodine, žiaci pri práci v dvojiciach alebo v skupine musia postupovať 

organizovane a komunikovať medzi sebou.     

ALTERNATÍVY METODIKY 
 V bádateľskej aktivite sa môže namiesto univerzálneho indikátorového papierika použiť digitálny pH meter. 

ZDROJE 
Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké. In: Otevřená věda [online]. 2015. Získané 4. apríla 2017 z:   

https://docplayer.cz/4139826-Chuti-mame-na-vyber-aneb-co-neni-kysele-neni-ani-sladke.html 

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21.  

Vicenová, H. (2018). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  

EXPOL PEDAGOGIKA. 
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LÁTKY S ROZDIELNYM PH 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Merať pH pomocou univerzálneho indikátorového 
papierika. 

• Pracovať s meracím prístrojom a počítačom, 
prevádzať meranie pH pomocou pH elektródy.  

• Porovnať presnosti merania pomocou pH papierika a 
pH elektródy 

• Na stupnici vymedziť kyslú, neutrálnu a zásaditú 
oblasť pH 

• Spoznať pH látok vo svojom okolí 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Určovať presnosť experimentálnych dát 
(identifikovať možné zdroje chýb) 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť vlastnými slovami čo je indikátor 

• Základná manipulácia s meracím systémom a s pH senzorom 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú k dispozícii niekoľkom bežných látok pri ktorých najskôr odhadujú aké je ich pH. Následne zisťujú pH 

pomocou indikátorového papierika. Do pracovného listu si zapíšu pH a zodpovedajúcu farbu indikátorového 

papierika. Hodnoty pH žiaci merajú aj pomocou pH senzora a hodnoty zapisujú do tabuľky. Žiaci ihneď 

porovnávajú približné hodnoty pH s nameranými numerickými hodnotami získanými použitím meracieho 

systému s pH elektródou a diskutujú o rozdieloch, výhodách a dôvodoch. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) – podľa počtu 
meracích zariadení a senzorov 

 

• uvarený čaj 

• citrón 

• univerzálne indikátorové papieriky 

• 9 kadičiek (50ml) – pre jednu skupinu 

• pipety 

• merací systém Vernier, počítač a pH senzor 

• strička 

• kadička na odpad 

• ocot, džús, sóda bikarbóna, perlivá voda, voda 
s popolom, mlieko, saponát, voda s pracím 
práškom 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – lístok pri odchode 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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LÁTKY S ROZDIELNYM PH  

ÚVOD  
Metodika je určená pre žiakov 8. ročníka základnej školy v téme Významné chemické prvky a zlúčeniny. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 8  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je uviesť žiakov do problematiky a ukázať im, že s pH a so zmenou pH sa stretávajú v 

každodennom živote. Metodika neobsahuje pojmy, ktoré by mali byť pre žiakov problematické. Je vhodná pri upevňovaní 

nadobudnutých vedomostí. 

Úloha 1. Uskutočnite krátky pokus 

Žiaci postupujú podľa pokynov v pracovnom liste a uskutočnia meranie pH čistého čaju a čaju s citrónom.  

Pomôcky: 

• uvarený čaj 

• citrón 

• univerzálne indikátorové papieriky 

Postup: 

1. Pomocou univerzálneho indikátorového papierika si zmerajte pH čaju a hodnotu zapíšte do tabuľky 1 

2. Do pripraveného čaju kvapnite pár kvapiek citrónu. Pozorujte viditeľné zmeny. Zmerajte pH čaju a výsledok si 

zapíšte do tabuľky 1. 

Tab. 1 Namerané hodnoty pH čaju 

 hodnota pH farba indikátorového papierika 

čistý čaj   

čaj s citrónom   

Hodnoty pH v tabuľke neuvádzame, pretože pH čaju sa môže líšiť v závislosti od použitého čaju, vody. 

Poznámka:  

Niektorý žiaci môžu byť prekvapený z farebnej zmeny čaju, mnohí to ale poznajú z bežného života. Na druhej strane, to, 

že citrón mení pH čaju môžeme prepojiť s biologickou problematikou kazenia zubov (leptanie skloviny). 

Žiakom môžeme stručne vysvetliť, čo znamená skratka pH – „p“ znamená záporný dekadický logaritmus a „H“ je 

zjednodušený zápis [H], čo označuje koncentráciu H+ v roztoku. V minulosti bolo vysvetlenie písmena p v označení pH 

diskutabilné, pretože chemici, ktorí zaviedli túto skratku nevysvetlili prečo toto písmeno použili. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   

Úloha 2. Odpovedzte na nasledujúce otázky: 
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1. Čo viditeľné sa zmenilo na čaji? Kedy nastala táto zmena? 

Zmenila sa farba čaju. Táto zmena nastala vtedy, keď sme k čaju pridali citrón. 

2. Aká vlastnosť pridanej látky mohla túto zmenu spôsobiť? Ako sa zmenilo pH čaju? 

Túto zmenu mohlo spôsobiť to, že citrón, ktorý sme pridali do čaju, je kyslý. pH čaju kleslo. 

Úloha 3. Skúste odhadnúť pH pripravených vzoriek. Následne si svoje predpoklady overte pomocou univerzálneho 

indikátorového papierika a pomocou pH senzora. Výsledky zapíšte do tabuľky 2. 

Pomôcky:  

• 9 kadičiek (50 ml) 

• univerzálne indikátorové papieriky 

• merací systém Vernier, počítač a pH senzor 

• strička, kadička na odpad 

 Materiál:  

• ocot 

• citrón 

• džús 

• sóda bikarbóna 

• perlivá voda 

• voda s popolom 

• mlieko 

• saponát 

• voda s pracím práškom 

Postup: 

1. Z každého pripraveného roztoku si odoberte do svojej kadičky tak, aby ste mali cca 5cm výšku roztoku. Označte 

obsah každej kadičky. 

2. Odhadnite pH každého roztoku (>/</= 7)  a zapíšte to do tabuľky 2. 

3. Odmerajte pH vzoriek pomocou indikátorových papierikov a hodnoty zapíšte do tabuľky 2. 

4. Odmerajte pH vzoriek pomocou pH elektródy tak, že senzor ponoríte cca 3 cm pod hladinu roztoku. Spustite 

meranie tlačidlom START a po ustálení hodnoty pH meranie zastavte. Zapíšte hodnotu pH danej vzorky do nižšie 

uvedenej tabuľky. 

5. Medzi meraniami elektródu starostlivo opláchnite destilovanou vodou a ľahko osušte filtračným papierom od 

prebytočnej vody. 

Tab. 2 Predpokladané a namerané výsledky pH vzoriek 

Vzorka odhad pH roztoku 
Univerzálny indikátorový papierik pH namerané 

pH senzorom pH Farba Indikátorového papierika 

Ocot  2,5 Červená 3 

Popol  9 Modrá 12 

Prací prášok  8 Modrá 10,7 

Mlieko  6,5 Žltozelená 7 

Citrón  3 Oranžová 3 

Džús  1,5 Oranžová 4 

Sóda bikarbóna  8 Modrá 8 

Saponát  6 Žltá 7 

Žiaci postupujú podľa pokynov v pracovnom liste, merajú pH pomocou indikátorového papierika a uskutočnia počítačom 

podporovaný experiment. pH jednotlivých látok sa môžu mierne odchyľovať (značka, dĺžka otvorenia produktu,...). 

Poznámka:  

Žiakov je potrebné upozorniť (pripomenúť im) na oplachovanie pH elektródy po každom meraní. 
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Úloha 4. Zosumarizujte presnosť meraní pH pomocou indikátorového papierika a pH elektródy všetkých meraní spoločne. 

Meranie pomocou pH elektródy je presnejšie ako meranie pomocou indikátorového papierika. 

Úloha 5. Zoraďte názvy látok od tých s najnižším nameraným pH po tie s najvyšším pH. 

ocot, džús, citrón, mlieko, saponát, sóda bikarbóna, prací prášok, popol 

Úloha 6. Aké spoločné vlastnosti majú látky s pH do 7? Aké spoločné vlastnosti majú tie látky, ktoré majú pH nad 7? 

Látky s pH do 7 majú kyslú povahu. Látky, ktoré majú pH nad 7 majú zásaditú povahu.  

V tejto otázke budú žiaci písať rôzne odpovede, ktoré sa môžu úplne líšiť. Je na učiteľovi, ako bude hodnotiť nesprávne 

výroky. 

Úloha 7. Roztoky s pH do 7 sa volajú kyslé roztoky. Tie roztoky, ktoré majú pH nad 7 sa volajú zásadité roztoky. Neutrálne 

roztoky majú pH 7. Na obrázku vyznačte jednotlivé oblasti a pomenujte ich 

 

Úloha 8. Univerzálny indikátorový papierik je papierik, ktorý je napustený zmesou viacerých indikátorov. Akú farbu má 

univerzálny indikátorový papierik pri určitých hodnotách pH? Doplňte, či sa jedná o kyslú, neutrálnu alebo zásaditú 

oblasť. 

pH 1 – červená farba, kyslá oblasť 

pH 5 – žltá/žlto-oranžová farba, kyslá oblasť 

pH 7 – svetlozelená farba, neutrálna oblasť 

pH 9 – tmavozelená farba, zásaditá oblasť 

pH 14 – tmavomodrá farba, zásaditá oblasť 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

Úloha 9. Doplň tabuľku 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé
  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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Lístok pri odchode nám poskytne informácie, ktoré si žiaci zapamätali, čo považovali za najdôležitejšie a čomu stále 

nerozumejú (3 poznatky ktoré som sa dnes naučil, 2 poznatky ktoré považujem za zaujímavé, 1 otázku ktorú stále mam). 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V úlohe 3 žiaci realizujú pokus, kde sledujú 9 vzoriek. Ak učiteľ pracuje s polovičným počtom žiakov (menej ako 20), tak 

sa metodika dá stihnúť za 1 vyučovaciu hodinu. Aby sa metodika dala stihnúť za 1 vyučovaciu hodinu aj s  vyšším počtom 

žiakov, je potrebné zvoliť menší počet vzoriek, alebo žiakov rozdeliť do skupín. V skupine pomerajú len niektoré vzorky 

a výsledky si následne vymenia. 

Ak je na škole obmedzený počet pH senzorov, odporúčame aby skupina žiakov merala najprv indikátorovými papierikmi 

a druhá skupina merala pomocou pH senzorov. Následne sa vymenia. 

Metodika je realizovateľné aj počas dištančnej výučby.  

Žiaci si nevedia zapamätať pojem zásadité. V mnohých pracovných listoch boli uvedené odpovede ako sladké alebo slané, 

atď. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
V prípade ak žiakom nie je dostupný merací systém, je možné použiť digitálny pH meter. 
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KYSLÉ, NEUTRÁLNE A ZÁSADITÉ ROZTOKY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny  
Kyseliny a zásady 

ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať pH roztokov z bežného života 

• Vysvetliť nárast kyslosti a zásaditosti vodných 
roztokov v závislosti od pH 

• Poznať pH pôdy 

• Navrhnúť pomôcky pre experiment  

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 
• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania  

• Formulovať závery 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať indikátory 

• Uviesť príklady indikátorov (napr. lakmus, fenolftaleín, univerzálny indikátorový papierik)  

• Orientovať sa v stupnici pH  
• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami 

Riešený didaktický problém 

Žiaci aplikujú svoje poznatky o kyselinách a zásadách, indikátoroch a stupnici pH na príkladoch látok z bežného 

života, ako sú pomarančový džús, čistič odpadového potrubia, mlieko, sódová voda, mydlo na ruky a i. 

Vysvetľujú nárast kyslosti a zásaditosti vodných roztokov v závislosti od pH. Majú možnosť samotne realizovať 

simulované merania s virtuálnym pH metrom. Na základe údajov uvedených v tabuľke získavajú poznatky 

o optimálnych hodnotách pH pôdy pre pestovanie rôznych druhov zeleniny. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Počítač, dataprojektor, tablety pre žiakov  

• Simulácia „pH škála“ – Makro 
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-
scale/latest/ph-scale_sk.html 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež „lístok pri odchode“, ktorý tvorí súčasť pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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KYSLÉ, NEUTRÁLNE A ZÁSADITÉ ROZTOKY 

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E.  

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 

V úvode si žiaci zopakujú, ktoré indikátory sa používajú na určovanie pH roztokov  (úloha 1). 

SKÚMANIE (CCA 10  MIN.) 

V úlohe 2 žiaci vytvárajú predpoklady o pH látok z bežného života (kyslé – pomarančový džús, mlieko; neutrálne – slaná 

voda; zásadité – čistič odpadového potrubia, mydlo na ruky). Následne v úlohe 3 overujú správnosť svojich predpokladov 

tak, že realizujú merania s virtuálnym pH metrom pomocou simulácie „pH škála“ dostupnej na webovej stránke 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sk.html. Potom zoraďujú látky od najkyslejšej po 

najzásaditejšiu a určujú ako pridanie vody k týmto látkam ovplyvňuje pH.       

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci porovnávajú svoje predpoklady o pH látok z bežného života s pH, ktoré určili pomocou pH metra a vyvodzujú závery.  

Riešenie úlohy 3: 

 

Tabuľka 1 pH niektorých látok 

Látka A) Hodnota  pH B) Poradie látok od 

najkyslejšej po 

najzásaditejšiu 

C) Po pridaní vody sa 

hodnota pH látky 

zväčší/zmenší 

pomarančový džús 3,5 1. zväčší 

čistič odpadového potrubia 13 5. zmenší 

mlieko  6,5 2. zväčší 

slaná voda* 6-7 3. bez zmeny 

mydlo na ruky 10 4. zmenší 
*pH slanej vody žiaci určujú samostatne  

Poznámka: 

Výslednú hodnotu pH slanej vody môže ovplyvňovať kvalita a pH vody (prítomnosť ďalších látok), ktorou sa pripravuje 

roztok soli (slaná voda). Odporúča sa použiť destilovanú vodu. 

ROZPRACOVANI E (CCA 15  MIN.): 
Na rozšírenie poznatkov žiaci riešia úlohu 4 zameranú na optimálne hodnoty pH pôdy pre pestovanie rôznych druhov 

zeleniny. Pri riešení vychádzajú z údajov uvedených v tabuľke 2. 

Poznámka: 

Na rozšírenie poznatkov o tejto téme možno použiť nasledovný zdroj: Durdík, J. (2016). Ako zistiť pH pôdy a ako je možné 

kyslosť pôdy upraviť. Chovateľ a Hospodár – Záhrada. Získané 20. marca 2017, z 

https://www.chovatelahospodar.sk/te ma/ako-zistit-ph-pody-a-ako-je-mozne-kyslost-pody-upravit 
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Riešenie úlohy 4: 

Otázka č. 1 

Zmiešame vzorku skúmanej pôdy s destilovanou vodou, po premiešaní necháme pevnú látku usadiť (alebo ju oddelíme 

filtráciou) a zmeriame pH kvapaliny (filtrátu) napríklad univerzálnym pH papierikom. 

Otázka č. 2 

A) mrkva, reďkvička, šalát, paradajky, kapusta 

B) uhorky 

C) cibuľa, zeler 

Otázka č. 3 

B 

V úlohe 5 žiaci na základe informácií získaných z odporúčaných zdrojov hľadajú odpoveď na otázku, prečo hortenzia mení 

farby ako chameleón. Jej zvyčajná farba je ružová. Hortenzia však môže byť biela, modrá, červená i fialová. V kvete rastliny 

sú látky, ktoré menia svoju farbu podľa pH pôdy. Pri pH 3,5 - 4,5 kvitne modro až fialovo, pri pH 5,5 - 6 majú kvety ružovú až 

červenú farbu. Pri bielo kvitnúcich odrodách však farbu kvetu nezmeníte. Sfarbenie kvetov sa dá v dlhodobom horizonte 

(mesiace) zmeniť úpravou pH pôdy (zvýšenie pH napríklad pridaním vápenca či popola a zníženie pH pridaním rašeliny).  

Odporúčané zdroje: 

Ondeková, K. (2016). Hortenzia a jej pestovanie. Chovateľ a Hospodár – Záhrada. Získané 16. júna 2020, z 

https://www.chovatelahospodar.sk/te ma/hortenzia-a-jej-pestovanie 

Tojenapad. (11. Apríla 2016). Ako zmeniť farbu na kvetoch hortenzie? Získané 16. júna 2020, z 

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/zmenit-farbu-kvetoch-hortenzie/ 

     Lepšie Bývanie. Zeleň a záhrada. (18. Apríla 2020). Hortenzia: Ak sa o ňu správne staráte, vyrastie aj do výšky 3 metre. 

Získané 16. júna 2020, z https://lepsiebyvanie.pluska.sk/zelen-a-zahrada/hortenzia-ak-nu-spravne-starate-vyrastie-a j-

vysky-3-metre 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 6 vypĺňajú lístok pri 

odchode. V tomto lístku žiaci uvádzajú 3 poznatky, zručnosti, ktoré sa dnes naučili, 2 aktivity, informácie, ktoré ich najviac 

zaujali a 1 otázku, ktorú majú stále nezodpovedanú. Vzhľadom k  tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s 

opísaným  nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred  použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Ako problémové sa ukazujú úlohy zamerané na prácu s (odborným) textom doplneným tabuľkou, ktorý majú žiaci použiť 

ako zdroj informácií. Často nesprávne identifikujú potrebnú informáciu. Tabuľku si len prehliadnu, vní majú ju len ako celok. 

V týchto prípadoch je potrebné  žiakov usmerniť, aby postupovali od jednotlivých častí k celku.  

ZDROJE 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21. 

pH škála Makro. PhET Ineractive simulations. Získané 20. marca 2017, z https://phet.colorado.edu/sims/html/ph -

scale/latest/ph-scale_sk.html 

Mandíková, D. & Palečková, J. (2003). Netradiční přírodovědné úlohy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 

Vicenová, H. (2018). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA. 
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HORÚCE VRECKÁ 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické zlúčeniny 
Soli 

ISCED 2 / 8.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Zistiť zmeny teploty pri rozpúšťaní  rôznych 
návažkov soli vo vode 

• Navrhnúť optimálny pomer rozpúšťadla a návažku 
soli pre výrobu tepelného vankúšika 

• Určiť z grafického záznamu kriviek najvyššiu 
teplotu  

• Spracovať hodnoty nameraných dát do tabuľky a 
výsledného grafu 

• Vyhodnotiť a sformulovať závery experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Konštruovať grafy a opisovať vzťahy medzi 
premennými 

• Formulovať závery 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Pracovať so školským meracím systémom (senzor na meranie teploty) 

• Graficky vyhodnotiť výsledky svojho experimentu 

• Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu 

Riešený didaktický problém 

Navrhnúť design tepelných vankúšikov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca žiakov (5-7 dvojíc žiakov) 

• Pracovný list 

• 400 ml destilovanej vody, 100 g CaCl2,  

• odmerný valec, váhy, tyčinka, kadičky (4 ks) 

• teplotný senzor (možno nahradiť laboratórnym 
teplomerom), merací systém Vernier – meracia 
interfejsová jednotka LabQuest  
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori:    doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 

Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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HORÚCE VRECKÁ  

ÚVOD  
Metodika spadá do tematického celku Chemické zlúčeniny podľa ŠVP ISCED 2A (8. ročník základnej školy).  

Počítačom podporovaný experiment Horúce vrecká je koncipovaný ako laboratórna práca, v ktorej žiaci budú zisťovať 

zmeny teploty pri rozpúšťaní rôznych návažkov soli vo vode. Na základe svojich zistení navrhnú optimálny pomer rozpúšťadla 

a návažku soli pre výrobu tepelného vankúšika. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 
Učiteľ pred realizáciou počítačom podporovaného experimentu diskutuje so žiakmi o rozpúšťaní pevných látok 

v kvapaline. Pýta sa žiakov, či by vedeli uviesť konkrétne príklady, kedy pri rozpúšťaní solí vo vode sa teplo uvoľňuje a naopak, 

kedy sa spotrebuje. Učiteľ vyzve žiakov, aby porozmýšľali nad tým, ako by bolo možné tieto chemické deje využiť  v bežnom 

živote. 

Poznámka:  

Počas vojny v Kórei boli japonským vojakom na bojisko posielané kovové kanistre naplnené práškom. Po zmiešaní s vodou 

produkovali teplo. Po vojne Japonsko začalo vyrábať hrejivé vankúšiky na ruky, ktoré poskytujú teplo v sychravom a 

mrazivom počasí a stalo sa ich masovým  producentom (www.scienceiq.com). 

 

Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

Úloha 1. Uveďte aspoň tri príklady, ako sa možno chrániť pred chladom.  

teplé oblečenie, suché oblečenie, vhodná obuv, tepelné vrecúška, krémy a oxid uhličitý 

Úloha 2. Ktorá soľ pri rozpúšťaní vo vode teplo uvoľňuje?  

napr. CaCl2,  MgCl2  

Úloha 3. Načrtnite vašu predstavu grafu závislosti teploty od hmotnosti chloridu vápenatého pridávaného do 100 ml vody 

 

Graf 1:  Závislosť teploty od hmotnosti chloridu vápenatého 
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SKÚMANIE: 
Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc a rozdá im pracovné listy. V krátkosti im vysvetlí prácu s meracím systémom a pomôže im 

nastaviť parametre merania, postačí nastaviť 3-4 minútové meranie. Úlohou žiakov je zistiť z grafického záznamu kriviek 

najvyššiu teplotu, ktorá sa dosiahne pri CaCl2 rozpúšťaní v 100ml vody. Pretože prevedenie uvedeného kvantitatívneho 

experimentu nie je časovo náročné, každá skupina žiakov môže si zrealizovať všetky merania sama. Je na rozhodnutí 

pedagóga, aké návažky chloridu vápenatého sa budú pridávať k vode.  

Žiaci uskutočňujú počítačom podporovaný experiment podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce problémové 

úlohy:  

Úloha 4. Žiaci zrealizujú počítačom podporovaný experiment podľa postupu uvedenom v pracovnom liste. 

VYSVETLENIE: 
Pozorovanie a vysvetlenie: 

Výsledky meraní sú zobrazené v grafe. Z grafu možno odčítať optimálny návažok soli, ktorý treba pridať k 100 ml vody, 

aby teplota hrejivého vrecúška bola 50°C. 

 

 

Graf 1  Závislosť teploty od hmotnosti chloridu vápenatého 

Poznámka: 

Všetky merania boli realizované za štandardných podmienok. Experimentálne dáta boli následne spracované a 

vyhodnotené. Reprodukovateľnosť výsledkov realizovaných pokusov závisí od počiatočnej teploty použitej vody a čistoty 

chloridu vápenatého. Preto sa môžu jednotlivé výsledky meraní od seba líšiť, napr. od výsledkov, ktoré uvádzame v práci. 

 

Žiaci na základe pozorovania a merania vyplnia tabuľku a  zostroja graf. 

 

ROZPRACOVANIE: 
Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

Úloha 5.  Zistite, aký je optimálny návažok soli, aby vaše vrecúško dokázalo zohriať vodu na 50°C? 

optimálny návažok soli, aby sa vrecúško so 100 ml vody dokázalo zohriať vodu na teplotu 50°C je 23 gramov 
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Úloha 6. Bol váš predpoklad správny? Zhodoval sa váš graf s grafom, ktorý ste zostrojili z výsledkov meraní? 

Žiaci porovnajú krivky z grafu ich predstavy s krivkou grafu zostrojeného z nameraných dát.  

Úloha 7. Pomocou internetového vyhľadávača vyhľadajte informácie o možnosti využitia chloridu vápenatého v bežnom 

živote dát? 

do exikátorov – ako sušiace činidlo 

do posypových zmesí solí pri zimnej údržbe komunikácií 

vo farmaceutickom priemysle – do infúznych roztokov 

v potravinárskom priemysle napomáha lepšiemu zrážaniu mlieka, zvyšuje kvalitu syreniny, znižuje spotrebu syridla  

Úloha 8. Prečo nemožno nechať v laboratóriu otvorenú nádobu s bezvodým chloridom vápenatým? 

pretože pohlcuje vlhkosť zo vzduchu, je hydroskopický 

Úloha 9. Vedeli by ste zistiť, aké látky dnes pridávajú výrobcovia do komerčne vyrábaných tepelných vankúšikov? 

zmes železného prášku, aktívneho uhlia, vody, soli a vermikulitu 

HODNOTENIE: 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
- 

ALTERNATÍVY METODIKY  
- 

ZDROJE 
Daley, H.O. (1994). Heat of solution. Hot Packs. Journal of Chemical Education. Vol. 71, No.9. pp. 791-792. 

Ganajová, M., Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21.  

Gene Mascoli, JD. Warmer Hands (And Toes) Through Chemistry. Získané 6.5.2018 z: 

http://www.scienceiq.com/Facts/WarmerHands.cfm 
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Kmeťová J., Silný P., Medveď M., Vydrová M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Vicenová H. a kol. (2012). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: 

EXPOL PEDAGOGIKA.  
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TEPELNÉ JAVY PRI ROZPÚŠŤANÍ TUHÝCH LÁTOK  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Tepelné zmeny pri chemických reakciách ISCED 2 / 7. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak na základe merania teploty dokáže roztriediť 
tuhé látky, pri rozpúšťaní ktorých sa teplo uvoľňuje 
alebo spotrebúva. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul teplotná sonda) 

Riešený didaktický problém 

Sledovanie tepelného efektu rozpúšťania rôznych tuhých látok. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (teplotná sonda), 
kadička (150 cm3), chemická lyžička, 
elektromagnetická miešačka s miešadielkom 

• NaOH (s), NaCl (s), NaNO3 (s), CuSO4 (bezvodý), 
CuSO4·5H2O (s) 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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TEPELNÉ JAVY PRI ROZPÚŠŤANÍ TUHÝCH LÁTOK  

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Tepelné zmeny pri chemických reakciách podľa ŠVP ISCED 2 (7. ročník). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine 

pracovali viac ako 3 žiaci. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). Je vhodné so 

žiakmi zopakovať pojmy rozpúšťanie, rozpustnosť, teplota. Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi 

cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Zopakujte si základné vlastnosti tuhých látok. 

 

Úloha 2. Uveďte príklady z bežného života, pri ktorých ste mali možnosť pozorovať rozpúšťanie tuhých látok a porovnať 

rozpustnosť rôznych tuhých látok. 

Napríklad rozpúšťanie kuchynskej soli, rozpúšťanie cukru a pod. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom a modulom 

teplomer. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby ich učiteľ oboznámil a názorne im predviedol prácu 

s týmito zariadeniami. 

Poznámka: 

Množstvá (hmotnosti navážok) tuhých látok a objemy destilovanej vody uvedené v tabuľke, sú volené tak, aby po 

rozpustení tuhej látky mal výsledný roztok látkovú koncentráciu c = 1 moldm–3. 

Bezvodý CuSO4 možno pripraviť žíhaním (resp. zahriatím v skúmavke) CuSO4.5H2O. 

VYSVETLENIE  
Po experimentovaní žiaci porovnajú tvar získaných kriviek, na základe čoho budú hodnotiť priebeh jednotlivých pokusov. 

Odpovedajú pritom na otázky v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 3. Farebnými ceruzkami do grafu zakreslite, ako sa menila teplota reakčnej sústavy počas rozpúšťania prvých troch 

tuhých látok: NaOH, NaNO3 a NaCl. 
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Príklad získaných výsledkov: 

 
 

Úloha 4. Pri rozpúšťaní ktorých z týchto troch látok sa teplo (forma energie) uvoľňovala do okolitého prostredia? 

Energia vo forme tepla sa do okolitého prostredia uvoľňovala pri rozpúšťaní NaOH. 

Úloha 5. Farebnými ceruzkami do grafu zakreslite, ako sa menila teplota reakčnej sústavy počas rozpúšťania 

hydratovaného (CuSO4·5H2O) a bezvodého (CuSO4) síranu meďnatého. 

Príklad získaných výsledkov: 

 

 
 

Úloha 6. Porovnajte tepelné javy pri rozpúšťaní hydratovaného a bezvodého síranu meďnatého. 

Pri rozpúšťaní hydratovaného síranu meďnatého sa teplo spotrebúva, teplota reakčnej sústavy klesá. Pri  rozpúšťaní 

bezvodého síranu meďnatého sa teplo uvoľňuje, teplota reakčnej sústavy stúpa. 
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ROZPRACOVANIE  
Ďalšie úlohy súvisiace s experimentom možno v prípade dostatku času riešiť v časti NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE NADŠENCOV 

CHÉMIE. 

Úloha 7. Zdôvodnite, prečo sa pri rozpúšťaní bezvodého síranu meďnatého teplo uvoľňuje a pri hydratovanom sírane 

meďnatom spotrebúva. 

Štruktúra molekuly hydratovaného síranu meďnatého je zložitejšia, pretože, na rozdiel od molekuly bezvodého síranu 

meďnatého, obsahuje molekuly vody. Na jej rozrušenie je preto potrebné dodať energiu. 

HODNOTENIE  

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• Experiment je možné realizovať aj pri témach, ktorých obsahom sú konkrétne zlúčeniny uvedené v pracovnom liste. 

• V prípade časovej tiesne je možné žiakom vopred pripraviť presné navážky rozpúšťaných látok. Preferujeme 

odváženie látok samotnými žiakmi, nakoľko meranie hmotnosti patrí k základným laboratórnym technikám. 

• Namiesto elektromagnetickej miešačky možno zmes miešať manuálne sklenou tyčinkou. 

• Upozorňujeme na zvýšenú bezpečnosť pri práci s NaOH. 

• Pozitívne vnímame  ak sa žiaci pýtajú na rozdielne návažky rôznych použitých látok. Učiteľ to vhodným spôsobom 

vysvetlí tak ako uvádzame v časti PRIEBEH VÝUČBY (fáza 2). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Pri časovom obmedzení môže každá pracovná skupina uskutočniť len jeden z experimentov, pričom na záver si 

všetky skupiny porovnajú svoje výsledky, alebo všetci žiaci pracujú s menším počtom látok. Odporúčame však 

vybrané látky zvoliť tak, aby sa aspoň pri rozpúšťaní jednej z nich teplo uvoľňovalo a inej spotrebovávalo. 

• Pokusy sú primárne mienené ako žiacke pokusy. Môžu však byť použité aj ako demonštračné (overujúce, 

potvrdzujúce) pokusy. 

• V prípade absencie meracieho systéme s pripojenou tepelnou sondou je metodiku možné realizovať meraním 

teploty teplomerom s písomným zaznamenávaním zmien teploty v určitom vopred zvolenom časovom intervale. 

Graf meranej závislosti sa zostrojí na milimetrový papier alebo v tabuľkovom procesore, napr. MS Excel. 
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NÁZVOSLOVIE ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8.ročník (1 – 2 vyučovacie hodiny) 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Precvičiť a upevniť poznatky o názvosloví oxidov, 
halogenidov, hydroxidov, kyselín a solí 
prostredníctvom didaktickej hry. 

• Používať IKT pri precvičovaní tvorby názvoslovia. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Zisťovať hodnoty premenných 

• Zaznamenávať výsledky 

• Aplikovať modelovacie postupy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať základné princípy tvorby názvoslovia jednotlivých druhov anorganických zlúčenín.  

• Zručnosť v používaní PSP pri tvorbe názvov a vzorcov anorganických zlúčenín. 

• Základné zručnosti pri práci s počítačom. 
 

Riešený didaktický problém 

Tvorba názvov a vzorcov anorganických zlúčenín predstavuje pre žiakov náročnejšiu, nie príliš zaujímavú 

tému, pričom niektorí žiaci princípy tvorby názvoslovia pochopia rýchlejšie ako ostatní, čím dochádza k strate 

záujmu žiakov. Preto sa táto aktivita zameriava na využitie prvkov hry vo vyučovaní, čím sa zlepší individuálny 

prístup (pokiaľ žiaci budú pracovať samostatne) alebo motivácia žiakov (pokiaľ budú pracovať v skupine). 

 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• didaktická hra 

• samostatná práca 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• Počítač alebo tablet s pripojením na internet 

• Pracovný list pre žiaka  

• Periodická tabuľka prvkov 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autor: Ivana Ľuptáčiková 
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NÁZVOSLOVIE ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN  

ÚVOD  
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k téme Významné chemické prvky a zlúčeniny. Metodika ja zameraná na 

samostatnú prácu žiaka s IKT a v závere je uvedená alternatíva bez použitia IKT, ktorú je možné realizovať skupinovou 

formou. Metodika obsahuje viac úloh a preto je na zvážení učiteľa, či použije všetky úlohy, alebo realizuje len niektoré úlohy. 

V prvom prípade odporúčame aktivitu uskutočniť na dvoch vyučovacích hodinách. V druhom prípade odporúčame vynechať 

úlohu 2 a úlohu 5, čím sa aktivita môže realizovať na jednej vyučovacej hodine. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Budeme využívať model vyučovania EUR:  

1. fáza: Evokácia 

2. fáza: Uvedomenie si významu 

3. fáza: Reflexia 

EVOKÁCIA: 

Úloha 1. Roztrieďte chemické zlúčeniny do kategórii uvedených v tabuľke. 

NaBr , K2O , H2CO3 , Fe(OH)3 , WO3 , HNO3 , BaSO4 , KOH , HCl , PbO2 , NaNO3 , CaBr2 , H2SO4 , MnI7 , Al(OH)3 , P2O5. 

Kategória Chemická zlúčenina 

Halogenidy NaBr , CaBr2 , MnI7  

Oxidy K2O , WO3 , PbO2 , P2O5  

Hydroxidy Fe(OH)3 , KOH , Al(OH)3 

Kyseliny H2CO3 , HNO3 , HCl , H2SO4 

Soli BaSO4 , NaNO3 

Pred riešením ďalších úloh si pozri nasledujúce videá:  

• goo.gl/UAg3ZT (krížové pravidlo) 

• goo.gl/oQB7qH (názvoslovie kyslíkatých kyselín) 

Zámerom predložených videí je pripomenúť žiakom použitie krížového pravidla v názvosloví halogenidov, oxidov, 

hydroxidov a solí kyslíkatých zlúčenín a tvorbu názvoslovia kyselín. Žiaci si uvedené videá môže pozrieť sami alebo je možné 

ich premietnuť pred celou triedou. (V druhom videu o názvosloví kyslíkatých kyselín je vysvetľovanie od 1:10.) 

Poznámka:  

Pokiaľ je metodika používaná ako opakovanie v deviatom ročníku, videá nie je nutné pozerať. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme interaktívnu demonštráciu formou samostatnej práce, kde žiaci pracujú sami 

vlastným tempom na precvičovaní a upevňovaní tvorby názvov a vzorcov anorganických zlúčenín. 

Úloha 2. Precvič si použitie krížového pravidla v hre „Pexeso“. Klikni na nižšie uvedený  link a pokiaľ potrebuješ si vzorce 

alebo názvy písať, využi prázdne riadky. Môžeš použiť aj periodickú tabuľku prvkov. 
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https://bit.ly/3hbKDkq  

............................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Poznámka:  

Žiaci ôsmeho ročníka ešte nemajú potrebnú istotu v pomenovaní chemických prvkov, preto si môžu pomáhať 

periodickou tabuľkou prvkov (tlačená alebo interaktívna) 

  

Úloha 3. Precvičte si názvoslovie anorganických zlúčenín v „Testoch“. Na uvedenom  linku po zobrazení stránky si v pravej 

časti nastavte formát otázky na multiple choice a počet otázok na 10. Potom kliknite na make new test. Test si 

môžete opakovane skúšať a výsledky si zaznačte do tabuľky. 

https://bit.ly/31gZOTX 

 

 

 

Poznámka:  

Je dôležité, aby si žiaci označili možnosť multiple choice a odznačili možnosť, ktorá tam bude nastavená. 

Úloha 4. Tvorbu názvoslovia si precvič v hre „Diamanty“ (Jewels of wisdom). Na uvedenom linku si v záložke Flashcards 

pozri zoznam anorganických zlúčenín a ich chemických vzorcov, ktoré sú použité v hre. Samotnú hru spustíš 

v záložke Games. 

https://bit.ly/2K6x6wQ  (jednoduchšia verzia) 

https://bit.ly/2VTgwmj 

Pravidlá hry Diamanty: úlohou hráča je dostať minimálne tri diamanty rovnakej farby vedľa seba. Čím viac diamantov 

rovnakej farby sa ti podarí dať k sebe, tým viac bodov získaš za každý diamant. Posúvanie diamantov a ich spájanie je 

umožnené pomocou vedľajšieho hracieho poľa, kde sú umiestnené názvy zlúčenín. Musíš označiť diamant so vzorcom 

a štítok s názvom zlúčeniny, ktorého sa chceš „zbaviť“. Pozor! Ak označíš nesprávny vzorec – diamant ostane na chvíľu 

uzamknutý a stráca svoju bodovú hodnotu. Body môžeš získať aj za čas potrebný na zbavenie sa všetkých diamantov. 

   

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Modul cram.com ponúka žiakom možnosť v rámci záložky flashcards zoznam názvov s priradenými vzorcami, ktoré sa 

vyskytujú v hre Diamanty. Pred samotnou hrou si môže žiak v rámci samoštúdia tieto názvy a vzorce poprezerať. Na túto 

možnosť žiakov môžete upozorniť.  

Po skončení každej hry sa žiakovi zobrazí hodnotenie, kde je uvedené skóre, správnosť v percentách  a dosiahnutý čas. 

Pokiaľ žiak nie je prihlásený, zapíše si svoje výsledky do tabuľky. (Je tam vytvorený priestor pre päť hier, čo však nie je povinné 

– žiak môže hrať menej aj viac hier.) Pokiaľ sa žiak prihlási je výhodou hry, že po jej skončení sa zobrazí sumárna tabuľka, čím 

si žiak môže porovnať svoj výkon s výkonom spolužiakov – podporuje jeho súťaživosť, chuť hrať, snahu o stratégiu. 

Test č.      

Úspešnosť (%)      

DIAMANTY Skóre Správnosť 
[%] 

Čas 

1. hra    

2. hra    

3. hra    
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Úloha 5. Tvorbu názvoslovia si precvičte v hre „Stíhačka“ (Stellar Speller). Na uvedenom linku si v záložke Flashcards pozrite 

zoznam anorganických zlúčenín a ich chemických vzorcov, ktoré sú použité v hre. Samotnú hru spustíte v záložke 

Games. 

https://bit.ly/2JLrWHl   (jednoduchšia verzia) 

https://bit.ly/2K9mjlM 

Pravidlá hry Stíhačka: Po spustení hry sa ti zobrazí názov anorganickej zlúčeniny. Úlohou hráča je strieľať do prekážok – 

písmená, čísla, zátvorky – tak, aby si zostavil správny vzorec k názvu zobrazenej zlúčeniny. Hra je náročnejšia na rýchlosť. 

   

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Táto hra je náročnejšia na rýchlosť a žiaci, ktorí ešte nemajú dostatočne osvojenú tvorbu názvov a vzorcov môžu byť 

spočiatku neúspešní. 

  

REFLEXIA:   
Žiaci vykonajú reflexiu svojej činnosti počas aktivity vyplnením sebahodnotiacej karty žiaka. 

Úloha 6. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Sebahodnotiacia karta žiaka 

po aktivite Názvoslovie anorganických zlúčenín 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami. 

áno čiastočne nie 

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem napísať 

vzorec bezkyslíkatej a kyslíkatej kyseliny 
   

Viem pomenovať 

bezkyslíkatú a kyslíkatú kyselinu zo vzorca 
   

 

  

STÍHAČKA Skóre Správnosť 
[%] 

1. hra   

2. hra   

3. hra   
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PRACOVNÝ LIST: NÁZVOSLOVIE ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN –  

ALTERNATÍVA BEZ IKT. 
Pokiaľ materiálne vybavenie školy neumožňuje pracovať na aktivite každému žiakovi samostatne, je možné aktivitu 

realizovať aj skupinovo, pričom by sa žiaci mali v rámci skupiny vystriedať pri hraní hier. 

 

Pokiaľ učiteľ nemôže použiť na realizáciu aktivity IKT, uvádzame printovú úpravu aktivity. 

Úloha 1. Roztrieď chemické zlúčeniny do kategórii uvedených v tabuľke. 

NaBr, K2O, H2CO3, Fe(OH)3, WO3, HNO3, BaSO4, KOH, HCl, PbO2, NaNO3, CaBr2, H2SO4, MnI7, Al(OH)3, P2O5. 

Kategória Chemická zlúčenina 

Halogenidy  

Oxidy  

Hydroxidy  

Kyseliny  

Soli  

Pred riešením ďalších úloh si pozri nasledujúce videá:  

• goo.gl/UAg3ZT (krížové pravidlo) 

• goo.gl/oQB7qH (názvoslovie kyslíkatých kyselín) 

Úloha 2. Precvič si použitie krížového pravidla v hre „Pexeso“, ktoré dostaneš od učiteľa. Hru opakujte dvakrát. Pokiaľ 

potrebuješ si vzorce alebo názvy písať, využi prázdne riadky. Môžeš použiť aj periodickú tabuľku prvkov. 

Podklady na hru sa nachádzajú na linku: 

goo.gl/GBEK41     a     goo.gl/kxo6zU. Uvedené pexesá je možné použiť jednotlivo ako dve varianty (2x16 kartičiek), 

alebo spolu (1x32 kartičiek). Pred aktivitou je potrebné si pripraviť potrebný počet sád pexesa. 

Úloha 3. Precvič si názvoslovie anorganických zlúčenín v hre „Domino“, ktoré dostaneš od učiteľa. Tvojou úlohou bude  

použiť všetky kocky domina podľa pravidla, že k sebe sa pripájajú len spolu súvisiace kocky, teda chemický názov 

a chemický vzorec zlúčeniny. Prázdne riadky využi na svoje poznámky. 

Zlúčenina 
1. príklad 2. príklad 3. príklad 4. príklad 5. príklad 

názov vzorec názov vzorec názov vzorec názov vzorec názov vzorec 

Halogenid           

Oxid           

Hydroxid           

Kyselina           

Soľ 
kyslíkatej 
kyseliny 
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Podklady pre hru Domino je možné si stiahnuť na linku: goo.gl/aBj8um. Pred aktivitou je potrebné pripraviť si potrebný 

počet sád, pričom dominové kartičky sa strihajú po čiarkovaných čiarach. Žiaci po zložení domina majú do tabuľky uviesť len 

päť príkladov na každý typ zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v ich poskladanom domine. 

Úloha 4. Precvič si názvoslovie anorganických zlúčenín  v hre „Krížovky“, ktoré dostaneš od učiteľa. K zadanému vzorcu 

zlúčeniny napíš jej názov do krížovky, pričom diakritiku nie je povinná. 

Podklady pre hru Krížovky je možné si stiahnuť na linku:  

goo.gl/Qx3SbW 

goo.gl/ZfTfhE 

goo.gl/oVHoH2 

goo.gl/axvye3 

Každý z uvedených linkov obsahuje inú krížovku, učiteľ sa rozhodne, či použije v aktivite jednu krížovku pre celú triedu, 

alebo si pripraví všetky uvedené a bude ich v rámci triedy striedať. 

Úloha 5. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

Sebahodnotiacia karta žiaka 

po aktivite Názvoslovie anorganických zlúčenín 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami. 

áno čiastočne nie 

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem napísať 

vzorec bezkyslíkatej a kyslíkatej kyseliny 
   

Viem pomenovať 

bezkyslíkatú a kyslíkatú kyselinu zo vzorca 
   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodiku je vhodné použiť v ôsmom aj deviatom ročníku na hodinách venovaných názvosloviu. 

Pokiaľ žiaci  majú ešte medzery v tejto téme, je vhodné nechať ich pracovať v malých skupinách aj v IKT verzii. 

Zručnejší žiaci v tejto téme môžu v úlohe 3 využiť aj iné formy testových otázok, ktoré im ponúka stránka. 

 

ZDROJE 
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CHEMICKÉ REAKCIE I – NEUTRALIZÁCIA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 

Chemické reakcie – Neutralizácia 
ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Definovať neutralizáciu ako chemickú reakciu 
kyseliny a zásady.  

• Overiť prakticky priebeh, prejavy a výsledky 
neutralizačnej reakcie (neutralizácia roztoku NaOH 
roztokom HCl). 

• Zapísať priebeh neutralizačnej reakcie chemickou 
rovnicou.  

• Uviesť príklady praktického využitia neutralizačných 
reakcií.  

• Manipulovať s pomôckami  

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 
• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať súvislosť kyslosti a zásaditosti roztokov s množstvom H3O+ a OH- iónov. 

• Orientovať sa v stupnici pH. 
• Určiť pomocou indikátora pH roztoku. 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Na základe experimentu si žiaci uvedomujú princíp neutralizačných reakcií: charakter reaktantov, ktoré 

v roztokoch spolu reagujú, úlohu indikátora a charakter reakčných produktov. V experimente pozorujú 

priebeh, prejavy a výsledky vybranej neutralizačnej reakcie (neutralizácia roztoku NaOH roztokom HCl). 

Následne zapisujú priebeh pozorovanej neutralizačnej reakcie chemickými rovnicami (molekulová, ionová, 

skrátená iónová). V rámci rozšírenia poznatkov žiaci spoznávajú príklady praktického využitia neutralizačných 

reakcií (napr. pri bodnutí včelou, v poľnohospodárstve pri znižovaní kyslosti pôdy, použitie antacíd pri 

neutralizácii žalúdočnej kyseliny a i.) prostredníctvom čítania textu s porozumením.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Chemikálie: HCl (w = 5 %), NaOH (w = 5 %), 
roztok indikátora fenolftaleínu v etanole (1%), 
destilovaná voda, chlorid sodný 

• Pomôcky: 3 ks kadička (250 cm3), 3 ks plastová 
pipeta (1 ml), špáradlo, univerzálny indikátorový 
papierik, hodinové sklíčko, chemické kliešte, 
liehový kahan, ochranná podložka, zápalky, kus 
látky, lesklý euroobal, čierna fixka 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov sa realizuje  prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešia 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež sebahodnotiaca karta žiaka, ktorá tvorí súčasť pracovného 
listu.  

Autor: Ivana Sotáková 
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CHEMICKÉ REAKCIE I – NEUTRALIZÁCIA 

ÚVOD 
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k téme „Chemické reakcie“ pre 8. ročník základnej školy.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využíva sa model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 8  MIN.): 

Učiteľ oboznámi žiakov s problémom naformulovaným v úlohe 1. Žiaci majú navrhnúť postup/kroky, ako najrýchlejšie 

možno rozlíšiť tri fľaštičky s bezfarebnými kvapalinami, na ktorých sa odlepili štítky s označením 5 % kyselina chlorovodíková, 

destilovaná voda a 5 % hydroxid sodný. Učiteľ vyzve žiakov k tomu, aby svoj návrh postupu/krokov vysvetlili a prezentovali 

pred triedou. Potom učiteľ rozdá žiakom pracovné listy a žiaci v úlohe 1 napíšu navrhnutý postup.  

Príklad žiackej odpovede v úlohe 1: Použijem univerzálne indikátorové papieriky na meranie pH roztokov. Najnižšie pH bude 

mať roztok kyseliny chlorovodíkovej, najvyššie roztok hydroxidu sodného a pH destilovanej vody je 7. 

SKÚMANIE (CCA 12  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov). Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a 

laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa 

počtu dvojíc alebo skupín žiakov. 

V úlohe 2 žiaci uskutočnia pokus podľa návodu. Zaujímavosťou je to, že žiaci budú pokus vykonávať na pracovnom liste 

vloženom do lesklého euroobalu. V pracovnom liste sa popri postupu práce nachádzajú označené miesta na vykonanie 

jednotlivých krokov. Na začiatku žiaci určia pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH roztokov HCl a NaOH 

z úlohy 1 (pozri Obrázok 1).  

 

Obr. 1 Určovanie pH roztokov NaOH a HCl pomocou univerzálneho indikátorového papierika  

 

Ďalej budú žiaci pozorovať priebeh, prejavy a výsledky neutralizačnej reakcie roztoku NaOH s roztokom HCl (pozri 

Obrázok 2). 
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Obr. 2 Priebeh, prejavy a výsledky neutralizácie roztoku NaOH roztokom HCl 

Opísaný postup práce v pracovnom liste by mali žiaci zvládnuť samostatne. Žiaci budú pracovať s plastovou pipetou 

pravdepodobne prvýkrát, preto si na vzorke destilovanej vody vyskúšajú techniku pipetovania.  Samotná realizácia pokusu 

(Obrázok 2) – neutralizácia roztoku NaOH roztokom HCl na „mikroúrovni“ si však vyžaduje sústredenosť a trpezlivosť, najmä 

pri pipetovaní roztokov a miešaní reakčnej zmesi. Žiakov treba upozorniť na to, aby reakčnú zmes nerozotierali ďalej na 

ploche. Jednotlivé kroky postupu môžu žiaci zopakovať, stačí, že plochu zotrú kusom látky navlhčenej destilovanou vodou. 

V závere pokusu si žiaci zopakujú techniku práce súvisiacu so zahrievaním a odparovaním, ktorú by mali mať už osvojenú z 

výučby v 7. ročníku. Alternatívou môže byť učiteľova demonštrácia tejto techniky. Produkt reakcie, chlorid sodný vzniká po 

určitom čase aj priamo na mieste uskutočnenia chemickej reakcie (na lesklom euroobale) v dôsledku voľného odparenia 

vody. 

Poznámka: Ak to podmienky výučby dovoľujú, žiaci si môžu počas realizácie pokusu robiť fotodokumentáciu. 

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

V úlohe 3 žiaci doplňujú tvrdenia na základe pozorovania priebehu neutralizácie roztoku hydroxidu sodného roztokom 

kyseliny chlorovodíkovej. 

Riešenie úlohy 3: 

Roztok fenolftaleínu sa použil ako indikátor. Bezfarebný roztok hydroxidu sodného sa po pridaní roztoku fenolftaleínu sfarbil 

do ružova/do fialova. Ružový/fialový (farba) roztok sa v mieste dopadu kvapiek kyseliny chlorovodíkovej odfarboval, až sa 

napokon úplne odfarbil. Pridávaním roztoku kyseliny chlorovodíkovej sa pH postupne znižovalo, roztok hydroxidu sodného 

sa zneutralizoval. Biela látka, ktorá vznikla odparením vody z roztoku, bol chlorid sodný (NaCl).  

Poznámka: 

V prípade potreby môže učiteľ žiakom prezentovať vzorku NaCl  a vyzvať žiakov k tomu, aby ju porovnali s látkou, ktorá 

vznikla po odparení vody z roztoku. Pri porovnávaní sa majú zamerať na vybrané vlastnosti látky (napr. farba, vzhľad, 

skupenstvo alebo rozpustnosť vo vode).  

V úlohe 4 žiaci dopĺňajú do prázdnych políčok v chemických rovniciach reaktanty, produkty a ióny pozorovanej 

neutralizačnej reakcie. Pri zápise iónovej rovnice si žiaci pomáhajú obrázkami, ktoré zobrazujú častice prítomné vo vodných 

roztokoch NaOH a HCl. 

Riešenie úlohy 4: 

Molekulová rovnica: 

     

      +                                                           + NaCl HCl NaOH H2O 

neutralizácia roztoku NaOH 

roztokom HCl 
roztok NaOH 

(2 kvapky) 

roztok NaOH + fenolftaleín  NaCl 
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Iónová rovnica:  

     

      +                       +                       +                                     2                      +                       + 

 

Skrátená iónová rovnica: 

                     

     +                                    2                        

 

V úlohe 5 žiaci na základe dôkazov získaných vo fázach skúmanie  a vysvetlenie vyvodzujú (všeobecný) záver 

o neutralizácii. 

Riešenie úlohy 5:   

Neutralizácia je reakcia kyseliny s hydroxidom za vzniku vody a soli. 

Poznámka: 

Odporúčanie: Prehrávať videa bez zvuku so sprievodným slovom. 

Judiaková, S. Premena vody na víno (21. 6. 2016). UK v Bratislave. Získané 27. novembra 2020, z 

https://www.youtube.com/watch?v=qGsijB12ino 

Kuciaková, D. Neutralizácia (8.7.2015). ZŠ Vendelína Javorku, Žilina. Získané 27. novembra 2020, z 

https://www.youtube.com/watch?v= VJJv6YoepBI 

ROZPRACOVANI E (CCA 10  MIN.): 

V rámci rozšírenia poznatkov žiaci spoznávajú príklady praktického využitia neutralizačných reakcií prostredníctvom 

čítania textu s porozumením. Úlohou žiakov je navrhnúť, čo konkrétne by použili vo vzniknutej situácii.   

Riešenie úlohy 6: 

A. Pálenie záhy spôsobuje žalúdočná kyselina, ktorá sa dostala von zo žalúdka. Trubica spájajúca ústa so žalúdkom sa 

volá pažerák a na jeho konci je pažerákový zvierač. Ten za bežných okolností udrží kyselinu tam, kde má byť. Ak sa 

však dostane von – do pažeráka – pocítime nepríjemný pocit pálenia vychádzajúci z hrude smerom nahor do hrdla. 

Niektoré jedlá môžu riziko pálenia záhy z rôznych dôvodov zvyšovať. Súčasťou  žalúdočných štiav je veľmi zriedená 

kyselina chlorovodíková. Zmierniť nepríjemné prejavy „pálenia záhy“ a  neutralizovať kyselinu môžeme, napríklad 

zásaditou minerálkou (Fatra alebo Sulinka), roztokom sódy bikarbóny (jedlej sódy) alebo vybranými potravinami 

(zázvor, med, ovsené vločky, zemiaky, mrkva, fenikel, aloe vera a  i.).  

Poznámka: Na akútne zvládnutie nepríjemných príznakov pálenia záhy existujú lieky – antacidá (z latinčiny anti – 

proti, acidum – kyselina), ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu a zároveň ochraňujú sliznicu žalúdka a 

pažeráka. Antacidá najčastejšie obsahujú tieto látky: Mg(OH)2, Al(OH)3, NaHCO3, CaCO3 alebo MgCO3. 

B. Keď vás bodne včela, štipne mravec alebo popáli žihľava, môžeme kyslý jed v zasiahnutom mieste čiastočne 

neutralizovať, napríklad roztokom sódy bikarbóny (jedlej sódy) alebo roztokom mydla . 

C. Jed osieho žihadla je zásaditý, a preto ho môžeme čiastočne neutralizovať , napríklad roztokom kyseliny citrónovej 

alebo zriedeným octom. 

D. Jedným zo spôsobov, ako znížiť kyslosť pôdy, je vápnenie. Na vápnenie sa všeobecne používa: hasené vápno, mletý 

vápenec alebo iné vápenaté hnojivo. Haseným vápnom nazývame hydroxid vápenatý. Jeho chemický vzorec je 

Ca(OH)2. Zložkou vápenca je uhličitan vápenatý. Jeho chemický vzorec je CaCO3. 

Na+ H3O+ Cl- OH- H2O 

 

Na+ Cl- 

H2O 

 

H3O+ 

 

OH- 

 

247



 

 
 

                                                                                                                                                                              

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

V úlohe 7 žiaci vypĺňajú  sebahodnotiacu kartu. Sebahodnotiaca karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, 

v ktorej žiaci cez naformulované kritériá – požiadavky na vedomosti a zručnosti pomocou škály samostatne, s pomocou 

učiteľa alebo zatiaľ tomu nerozumiem vyjadrujú stav porozumenia danej témy a úroveň zručností. Vzhľadom k tomu, že 

učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil 

jeho význam ešte pred použitím. Aplikácia nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe  vyžaduje, aby učiteľ vedel, ako v 

ďalšej výučbe využiť získané  informácie v prospech žiakov. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Väčšina žiakov zvládlo praktické činnosti pri realizácii pokusu v úlohe 2 bez problémov. Tu sa treba zamerať na 

pochopenie jednotlivých javov prebiehajúcich  pri neutralizácii. Žiakom to veľmi pomôže pri riešení ďalších úloh. Pre 

niektorých žiakov sa ako problematické ukázalo, najmä rozlišovanie oxóniového katiónu (H3O+) a hydroxidového aniónu    

(OH-) ako aj zápis iónovej rovnice neutralizácie roztoku NaOH roztokom HCl. Niektorí učitelia v  úlohe 6 zameranej na 

rozšírenie poznatkov nechali žiakov vyhľadať informácie na to, aby poznali možné spôsoby využitia neutralizácie. Tento 

prístup vedie žiakov k samostatnosti. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
V pokuse namiesto plastovej pipety možno použiť injekčnú striekačku (2 až 5 ml) alebo sklenenú pipetu. Tejto alternatíve 

je potom potrebné prispôsobiť opis postupu práce v pracovnom liste pre žiakov.  

ZDROJE 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21. 

Mandíková, D. & Palečková, J. (2003). Netradiční přírodovědné úlohy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 

Obrázok 3. Roztok kyseliny chlorovodíkovej. [upravený]. Získané 13. novembra 2020, z    

https://wps.prenhall.com/wps/media/objects/476/488316/Instructor_Resources/Chapter_14/FG14_08.JPG 

Obrázok 4. Roztok hydroxidu sodného. [upravený]. Získané 13. novembra 2020, z     

https://wps.prenhall.com/wps/media/objects/476/488316/Instructor_Resources/Chapter_14/FG14_13.JPG 

Prečo nás páli záha a čo je najrýchlejšia úľava? vsetkosmierou.sk [online]. Získané 20. novembra 2020, z 

http://vsetkosmierou.sk/novinky.php?id=79 

Vápnenie pôdy nie je jednorazová záležitosť. Nepodceňujte ho! Záhradkár – Úžitková záhrada [online 9.9.2020] 

Získané 20. novembra 2020, z https://zahradkar.pluska.sk/uzitkova-zahrada/vapnenie-pody-nie-je-jednorazova-

zalezitost-nepodcenujte-ho 

Vicenová, H. (2018). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA. 
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PÁLENIE ZÁHY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Medzipredmetová téma chémie a biológie 
CHE: Významné chemické prvky a zlúčeniny  
BIO: Tráviaca sústava  

 
ISCED 2 / 8 . - 9. ročník 
ISCED 2/ 7. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Naučiť sa čo je to pH stupnica a aký je jej rozsah. 

 Rozriediť roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité na 
základe hodnôt pH (1-14). 

 Pochopiť význam poznania a merania pH na 
konkrétnom experimente. 

 Uvedomiť si aké máme pH žalúdka z trávenia toho, 
čo jeme. 

 Vyriešiť problém ako zmeniť pH žalúdka, keď máme 
tráviace problémy. 

 Na základe experimentu sa naučiť ako je dôležité, 
s ktorými látkami prichádza naše telo do styku. 

 Zaujať ekologický a praktický prístup k nákupu 
a používaniu týchto látok. 

 

 spôsobilosť pozorovať  

 spôsobilosť usudzovať  

 spôsobilosť predpokladať  

 spôsobilosť interpretovať dáta  

 spôsobilosť formulovať hypotézy  

 spôsobilosť experimentovať  

 spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 

 spôsobilosť manipulovať s pomôckami  

 spôsobilosť zdieľať a prezentovať výsledky pred 
spolužiakmi  

 formulovať otázku/problém 

 diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

CHE:  

 Klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej hodnoty pH. 

 Zapísať chemickú rovnicu neutralizácie. 

 Vymenovať príklady praktického využitia neutralizácie a zmysluplnosť poznania a merania pH látok. 

 Vedieť zistiť pH látok použitím pH meračov. 
BIO:  

 Objasniť prepojenie orgánových sústav pri charakteristike ich funkcií. 

 Orientovať sa v informáciách so zdravým životným štýlom a ochranou zdravia. 

 Analyzovať vzájomné vzťahy medzi procesmi prebiehajúcimi v ľudskom tele. 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni základnej školy porozumieť a pochopiť, prečo je dôležité poznať a merať pH látok, s ktorými 

prichádza človek do styku v bežnom živote. Získané vedomosti a zručnosti sú dôležité v prístupe žiaka k 

životnému prostrediu a nášmu zdraviu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Medzipredmetová téma, ktorá si vyžaduje 
prepojenie učiva chémie a biológie – t.j. spoločné 2 
hodiny laboratórneho cvičenia, kde sú delené 
skupiny a žiaci môžu pracovať vo dvojici.  

 Alternatívne môže byť využitá experimentálna práca 
študentov v rámci projektového vyučovania, alebo 
zážitkového vyučovania, tematického vyučovania a i. 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

 Počítač (notebook, tablet, iPhone), softvér 
Vernier Graphicak Analysis (alebo SPARKwue), 
sentor pH Vernier (alebo Pasco pH senzor, IP 
Coach pH) 

 Kadičky, miešadlo, strička na oplachovanie pH 
senzora, chemické látky, minerálne vody rôzneho 
pH (Fatra, Šaratica, Zajačická horká, Cígeľská), 
destilovaná voda 

 Pracovný list pre každého študenta (alebo 
pripraviť interaktívny e-protokol v softvéri 
SPARKwue). 
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Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

V pracovnom liste je na záver sebahodnotiaca karta, kde žiak má sám zhodnotiť svoj poznávací proces pri 
realizácii bádateľskej metódy.  

Analýza pracovných listov žiakov učiteľom, a sebahodnotenie študentov sú nástroje kde učiteľ získa vedomosti 
o myšlienkových procesoch žiakov a žiaci získavajú zručnosti z metakognície t.j. ako sa učím. 

 

Autor: doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.  
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PÁLENIE ZÁHY   

ÚVOD  
Spracovaná metodika aplikuje bádateľskú metódu vo vyučovaní chémie na základnej škole (a je zameraná aj 

medzipredmetovo v prepojení s biológiou), v téme meranie pH látok. Forma výučby je laboratórne cvičenie s využitím 

počítačom podporovaného experimentu (PPE). Žiaci by mali aktívne získavať vedomosti z chémie a biológie týkajúce sa 

acidobázických vlastností látok, s ktorými prichádzame do styku. Na základe poznania pojmu pH, pH škály a spôsobu merania 

pH, by žiaci mali zrealizovať 4 experimenty a na základe získaných dát vedieť vysvetliť problém pálenia záhy a jeho riešenie 

využitím zásaditosti minerálnych látok, ktoré môžu pomôcť pri neutralizácii kyslého prostredia v pažeráku človeka.  

Žiaci majú postavený bádateľský problém, majú odpovedať na 1 otázku, riešiť 3 úlohy a realizovať dve experimentálne 

práce, kde zisťujú pH minerálnych látok pH papierom a PPE -pH sondou a navrhnúť riešenie bádateľského problému.  

Na záver bádateľskej práce majú žiaci vyplniť sebahodnotiacu kartu, ktorá dáva spolu s vyplneným pracovným listom a 

samostatne riešeným problémom 3, spätnú väzbu o kognitívnom procese žiaka učiteľovi a zároveň rozvoji metakognitívnych 

zručností samotného žiaka. 

Metodická poznámka:  

I. Variant výučby:  

1. Laboratórne cvičenie – 2 hodiny (delené skupiny) práca vo dvojici – riadené bádanie. 

2. Učiteľ musí dopredu pripraviť potrebné notebooky 5 až 6 ks(tablety), pH senzory (6 ks) a pracovný list pre každého 

žiaka.  

3. Žiaci samostatne realizujú experimentálnu prácu 1 meranie pH minerálnych vôd s pH papierom.  

4. Učiteľ spoločne so žiakmi pripraví technické prepojenie hardvéru a odskúša sa aj základná technika práce so softvérom 

a zber dát (dvojice žiakov spoločne s učiteľom zmerajú pH destilovanej vody). http://pmsdelta.sk/  

5. Ďalej žiaci realizujú prvé meranie pH minerálnej vody s pH senzorom (riadené bádanie) s učiteľa. 

6. Žiaci ďalej pracujú samostatne, učiteľ sleduje prácu žiakov a individuálne s nimi konzultuje a riadi ich bádateľskú prácu.  

7. Žiaci zaznamenávajú výsledky meraní a analyzujú získané výsledky, aby vedeli odpovedať na záverečné problémy.  

8. Žiaci na záver práce vyplnia sebahodnotiacu kartu.  

9. Učiteľ zadá žiakom problém 3 na samostatnú prácu doma, ktorú elektronicky odovzdajú učiteľovi podľa dohodnutého 

termínu.  

10. Na ďalšej hodine učiteľ spolu so žiakmi vyhodnotí výsledky ich bádateľskej práce. 

II. Variant výučby:  

Laboratórne cvičenie – 2 hodiny (delené skupiny) podľa počtu pH senzorov, učiteľ vytvorí skupiny po 3 žiakoch (max. 

odporúčaný počet žiakov). Žiaci si môžu doniesť svoje digitálne zariadenia (notebooky, tablety, iPhony), do ktorých si 

nainštalujú ovládací softvér pre meracie senzory. Ďalej postupuje sa podľa predchádzajúceho postupu.  

III. Variant výučby:  

Učiteľ dá realizovať experimentálnu prácu podľa pracovného listu (PPE) vybraným žiakom doma (zapožičia im senzor pH 

a interfejs) a na vyučovacej hodine chémie si dvojica vybraných študentov pripraví interaktívne riadené bádanie s 3-mi 

vzorkami (skrátený čas) a ostatné dvojice žiakov prezentujú svoje výstupy riešenia 1 otázku, 3 úloh a problémov z 

pracovného listu pred celou triedou. 
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PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Hlavným zámerom učiteľa je motivovať a vysvetliť žiakom, aké je dôležité vedieť získať, porozumieť a prepájať vedomosti 

v prírodných vedách pri riešení problémov nášho života a spoločnosti. Vysvetlí im ako je dôležité vedieť si klásť otázky a 

hľadať na ne odpovede t.j. učiť sa bádať. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Učiteľ motivuje žiakov zadaním problémov z praxe.  

Problém – Páli ma záha, čo mám robiť !  

Keď páli záha pociťujeme nepríjemný pocit na hrudi.  

Čo je to pálenie záhy a ako si môžem pomôcť?  

Úloha 1. Odpovedajte na otázky do vyznačených boxov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 2. Analyzujte a označte jednu z látok, ktorá by mohla pomôcť pri pálení záhy. 

   pikantné jedlo 

   čokoláda 

   káva 

   minerálna voda                           

Otázka č. 2 

Navrhnite ako, (alebo s čím), by ste zmiernili nepríjemné pocity pri pálení záhy.    

 

lieky, sóda bikarbóna,.... 

 

Otázka č.1 

Čo dráždi náš pažerák, keď cítime pálenie na hrudi?  

(Analyzujte svoje vedomosti z biológie a svoje životné skúsenosti z domu, z rodiny) a napíšte Vašu odpoveď.  

kyselina zo žalúdka 

 

 

Z bežného života vieme, že keď jeme čokoládu, alebo jeme pikantné jedlo, alebo naši rodičia si dajú kávu, tak 

niekedy cítime kyslí pocit v ústach a v žalúdku. 

Ak ste vybrali z ponúkaných látok  minerálnu vodu na riešenie problému pálenia záhy, tak ste prvý bádateľský 

krok urobili dobre. 

Nie je však jedno, akú minerálku si vyberieme na pitie.  

Bádateľský problém 

Prečo práve niektoré minerálne vody nám pomáhajú pri probléme pálenia záhy? 
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Poznámka:  

Učiteľ po motivácii žiakov problémom im povie, aby si prečítali úvodný text. V úvodnom texte má žiak základné informácie 

o vzniku pálenia záhy vplyvom kyslého prostredia, ktoré zo žalúdka sa dostáva do pažeráka a spôsobuje pálenie záhy.  

Úlohy 1 a 2  

Ak číta žiak s porozumením úvodný text a použije nižšie kognitívne funkcie, vie riešiť Otázku 1. Riešenie Otázky 2 vyžaduje 

rozvíjanie vyšších kognitívnych operácií: analyzuj a navrhni. Učiteľ môže pomáhať usmerňovať myšlienky žiakov, aby 

navrhovali čo najviac riešení na túto otázku. Učiteľ urobí spoločne so žiakmi zhodnotenie Úlohy 2 (nasledujúci text) a zadá 

bádateľský problém.  

Učiteľ urobí spoločné zhodnotenie navrhovaných látok a prejde k samotnému experimentovaniu, t. j. vyberú sa látky 

a bude sa zisťovať pH ich roztokov.  

Úloha 3. Experimentálne zistite, najprv pomocou indikátorového pH papierika a porovnaním so škálou pH, aké pH majú 

jednotlivé minerálne vody.  

 

1. Fatra má pH =  

2. Zajačická hořká má pH =  

3. Šaratica má pH =  

4. Cígeľská má pH =  

Metodická poznámka: 

 Učiteľ stručne vysvetlí základné pojmy pH, pH škála, kyslosť, zásaditosť, neutrálnosť roztokov, aby žiaci mohli 

pristúpiť v bádateľskej práci.  

 Žiaci realizujú samostatne úlohu 3. Pomocou pH papieikov určujú porovnávaním so škálou pH, aké majú pH 

jednotlivých minerálnych vôd. Výsledky si priamo zaznamenávajú do pracovného listu. Rozvíjame nižšie kognitívne funkcie: 

porozumej, aplikuj, porovnaj. 

 Učiteľ aj žiaci môžu podľa dostupnosti navrhnúť aj iné minerálne vody na meranie (Vincentka, Rajec, ...). 

 

 

Úloha 4. Realizujte experimentálnu prácu podľa uvedeného postupu a zaznamenajte pH roztokov 4 minerálnych vôd. 

Odfotografujte si priebehy meraní (grafy vložte do pracovného listu) a zapíšte výslednú hodnotu pH jednotlivých 

minerálnych vôd do Tabuľky 1.  

Metodická poznámka: 

Učiteľ so žiakmi realizuje nulté meranie pH destilovanej vody pre kalibrovanie pH senzora a získanie zručností práce s 

digitálnymi zariadením a senzorom.  

Úlohy 4, 5 si vyžadujú od študentov najvyššie kognitívne operácie - navrhni, vytvor. 

Študenti si urobia plán, ako budú postupovať pri meraní:  

a/ zostaviť merací systém (tablet, interface , ph-senzor, pripraviť softvér na meranie pH (musia si uvedomiť, že je 

potrebné vybrať na osi y, čo bude merať t.j. pH a na osi x si nastaviť časovú škálu merania t.j. napr. po 5s a dĺžka merania 60 

sec.  
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b/ chemické sklo a chemikálie a pripraviť si roztoky látok na meranie pH. Tu je dôležité, aby si uvedomili, že vedecky 

správny postup si vyžaduje pri experimente rovnaké podmienky, rovnaké množstvá látok, čistenie pH senzora po 

jednotlivých meraniach atď. Teda musia si uvedomiť, že okrem 8 kadičiek s roztokmi látok potrebujú aj kadičku na 

oplachovanie pH senzora a ďalšiu kadičku s destilovanou vodou na odloženie pH senzora, keď zapisuje dáta. Takýto postup 

si vyžaduje bádateľská metóda, ktoré rozvíja vedecké zručnosti žiaka a jeho záujem o experimentálne vedy.  

c/ pripraviť si všetky vzorky a začať merania a zaznamenávať výsledky meraní.  

Učiteľ môže individuálne pomáhať študentom pri zostavovaní a realizácii experimentálnej práce (učiteľ si robí záznam 

pomoci študentom). 

 

Grafy 1-4 pH roztokov minerálnych vôd 

 

 

 

    Tab.1 Namerané pH 4 minerálnych vôd 

č. e. Roztoky minerálnych vôd Nameraná hodnota pH  

1 Minerálna voda - Fatra  

2 Minerálna voda - Šaratica  

3 Minerálna voda – Zajačická hořká  

4 Minerálna voda - Cígeľská  
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Analýza výsledkov a záver 

 

Poznámka: 

Žiak má namerať pH jednotlivých minerálnych vôd a rozdeliť minerálne vody na kyslé a zásadité. Na základe porovnania 

a analýzy informácií o kyslom prostredí v žalúdku a pažeráku, má žiak navrhnúť na zmiernenie problémov s pálením záhy 

pitie zásaditých minerálnych vôd, ako je v bežnom predaji Fatra, ale aj špeciálne v lekárňach zásadité minerálne vody 

Zajačická hořká a Cígeľská. Žiak tak pochopí a porozumie procesu neutralizácie.  

Žiak sa naučí porovnávať a zhodnotiť namerané dáta v úlohe 3 a úlohe 4 a má vyvodiť správnu analýzu, že vedecky 

presnejšie dáta získa pomocou merania s pH senzorom.  

Žiak vie navrhnúť (najvyššia kognitívna funkcia) chemický dôkaz, že zásaditá minerálna voda neutralizuje kyslé prostredie 

v žalúdku a pažeráku (ak objaví (alebo ho učiteľ postupne nasmeruje), že v žalúdku máme kyselinu chlorovodíkovú a navrhne 

modelový experiment keď do roztoku HCl (aký máme v žalúdku) bude pridávať zásaditú minerálnu vodu a merať pH, zistí že 

postupne dochádza k neutralizácii roztoku – a teda aj k zániku pálenia záhy.  

 

REFLEXIA: 
 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

Analyzujte  získané dáta z nameraných grafov. 

 

 

 

Porovnajte a zhodnoťte namerané hodnoty pH minerálnych vôd pomocou pH papierika (úloha 3) a namerané hodnoty 

pH minerálnych vôd pomocou pH senzora (úloha 4). 

 

 

 

Formulujte závery experimentu týkajúce sa pH minerálnych vôd a odpovedajte na bádateľský problém. 

Prečo práve niektoré minerálne vody nám pomáhajú pri probléme pálenia záhy ? 

 

 

Aká chemická reakcia prebieha v organizme po vypití zásaditej minerálnej vody?  

 

 

Vedeli by ste navrhnúť experiment, s ktorým by ste dokázali, že zásaditá minerálna voda pomáha pri pálení záhy? 
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 S pomocou učiteľa S pomocou 
spolužiaka 

Samostatne 

Pochopil/a/ som, že pálenie záhy spôsobuje vplyv kyseliny 
zo žalúdka, ktorá pôsobí na pažerák 

   

Naučil/a/ som sa, že minerálne vody podľa zloženia môžu 
byť kyslé alebo zásadité  a viem to určiť pomocou hodnoty 
pH  minerálnej vody                                                                      

   

Pochopil/a/ som, že zásadité minerálky môžu pomôcť pri 
pálení záhy, lebo neutralizujú kyslé prostredie v pažeráku 
a žalúdku. 

   

Viem, že podľa stupnice pH sa delia roztoky na kyslé, 
neutrálne a zásadité 

   

Chápem, že meranie pH pomocou pH papiera je oveľa 
nepresnejšie, ako keď meriame pH roztokov pomocou pH 
sondy. 

   

 

Úloha 6. Zakrúžkujte číslo na škále (1-5).  

Bádateľská práca v chémii:  

1 ma nebaví, 2 trochu ma baví, 3 baví ma, 4 – veľmi ma baví, 5 – mám veľký záujem byť bádateľom 

 

1  2  3  4  5 

 

Úloha 7.  Navrhnite riešenia na otázky v tabuľke.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Akými spôsobmi by ste riešili pomoc pri pálení záhy, keby ste nemali k dispozícii minerálne vody? 

 

 

 

2. Vyhľadajte na internete, pri akých ďalších zdravotných ťažkostiach sa používajú minerálne vody, ktoré ste 

používali pri bádateľskej práci?   (uveďte zdroje, z ktorých ste čerpali). 
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Poznámka: 

Učiteľ zadá žiakom samostatnú prácu doma, aby videl či pochopili danú tému, a vedeli navrhnúť aj ďalšie postupy na 

riešenie pálenia záhy. Môžu konzultovať s rodičmi, hľadať na internete, konzultovať v lekárni a i.  

Zároveň majú spoznať aj hlbšie význam používania minerálnych vôd pre človeka. Opäť učiteľ môže hodnotiť ako vedia 

pracovať s informačnými zdrojmi, ako hlboko preniknú do danej problematiky a ako vedia kriticky a analyticky pracovať so 

zdrojmi informácií.  

Učiteľ by domácu úlohu mal žiadať vypracovať do určitého termínu a mal by žiakom spolu s domácou úlohou dať aj 

kritériá hodnotenia ich práce, aby žiaci vedeli čo od nich očakáva (formatívne hodnotenie) a ako ich bude hodnotiť.  

Učiteľ na základe pracovného listu, sebahodnotiacej karty a samostatnej práce doma získa obraz kognitívneho procesu 

žiaka počas jeho procesu učenia sa t.j. získa spätnú väzbu, ako sa u žiaka formuje jeho proces kognície. Žiak tiež získava 

priebežnú spätnú väzbu a uvedomuje si svoj „úspech, pokrok, sebavedomie“ a to formuje jeho vzťah k predmetu, k bádaniu 

k budúcej profesii vedca. Učiteľ aj žiak získavajú viac dát a kvalitu výstupov v procese kognície a metakognície 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  
 

ZDROJE 
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CHEMICKÉ REAKCIE II – REDOXNÉ REAKCIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 

Chemické reakcie – Redoxné reakcie 
ISCED 2 / 8.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Overiť prakticky priebeh, prejavy a výsledky 
redoxných reakcií.  

• Zapísať priebeh redoxnej reakcie schémou 
a chemickou rovnicou. 

• Vyznačiť v chemickej rovnici atómy prvkov, ktorých 
oxidačné čísla sa v priebehu chemickej reakcie 
zmenili. 

• Rozlišovať čiastkové reakcie oxidáciu a redukciu.  

• Zapísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie. 
• Uviesť príklady látok s oxidačnými a redukčnými 

vlastnosťami. 

• Manipulovať s pomôckami  

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 
• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vyjadrovať počet prijatých alebo odovzdaných elektrónov .  

• Poznať oxidačné čísla atómov prvkov. 

• Charakterizovať redoxné reakcie na základe zmeny oxidačných čísel atómov alebo iónov. 
• Poznať oxidáciu a redukciu ako čiastkové reakcie redoxnej reakcie. 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Rozšíriť obsah pojmu chemická reakcia o reakcie redoxné, skupinu reakcií, pre ktoré je charakteristická zmena 

oxidačného čísla atómov alebo iónov a výmena elektrónov. Na základe experimentu žiaci pozorujú priebeh, 

prejavy a výsledky vybraných príkladov redoxných reakcií. Následne pozorované redoxné reakcie  zapisujú 

schémou a chemickou rovnicou, rozlišujú čiastkové reakcie oxidáciu a redukciu a zisťujú, že obidve reakcie sú 

vzájomne podmienené. Na príkladoch redoxných reakcií žiaci spoznávajú oxidačné a redukčné vlastnosti látok. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Chemikálie: zriedené roztoky HCl, CuSO4, Zn 
(granulovaný), destilovaná voda  

• Pomôcky: 3 ks kadička (250 cm3), 3 ks plastová 
pipeta (1 ml), kus látky, lesklý euroobal (A4), 
čierna fixka 

• Motivačný pokus: kužeľová banka, roztok 
dusičnanu strieborného (c = 0,5 mol.dm-3), 
medený drôtik (priemer 1 – 2 mm), ochranné 
rukavice 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov sa realizuje prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešia v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež pojmová mapa, ktorú majú žiaci doplniť z poskytnutého 
súboru pojmov. Táto úloha tvorí súčasť pracovného listu.   

Autor: Ivana Sotáková 
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CHEMICKÉ REAKCIE II – REDOXNÉ REAKCIE 

ÚVOD 
Predložená metodika je súčasťou sady metodík k téme „Chemické reakcie“ pre 8. ročník základnej školy.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využíva sa model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 

Učiteľ demonštruje žiakom motivačný pokus, príklad redoxnej reakcie.  

Pomôcky a chemikálie: kužeľová banka (kadička vysoká/skúmavka), roztok dusičnanu 

strieborného (c = 0,5 mol.dm-3), medený drôtik (priemer 1 – 2 mm), ochranné rukavice 

Postup práce: Kužeľovú banku naplníme roztokom dusičnanu strieborného a do tohto  

roztoku ponoríme špirálovite stočený medený drôtik. Pozorujeme priebeh chemickej  

reakcie. 

Pozorovanie a vysvetlenie: V banke prebieha redoxná (oxidačno-redukčná) reakcia.  

                                                        Cu + 2 AgNO3 →  Cu(NO3)2 + 2 Ag 

                                      meď + dusičnan strieborný → dusičnan meďnatý + striebro                        Reakcia medi s roztokom 

                                                                                                                                                                          dusičnanu strieborného 

      V dôsledku chemickej reakcie vzniká v roztoku dusičnan meďnatý, čo sa prejaví modrým zafarbením. Ide o vytesnenie 

      (substitúciu) striebra meďou v roztoku dusičnanu strieborného. Vznikajúce kryštály striebra sa zväčšujú so znižujúcou sa  

      rýchlosťou reakcie, teda so znižujúcou sa koncentráciou dusičnanu . 

      Poznámka: Reakciu uskutočňujeme s dostatočným osvetlením banky (napr. zdola stolovou/vreckovou lampou). 

Bezpečnosť práce: 

Roztok dusičnanu strieborného leptá pokožku, preto s ním pracujeme opatrne a chránime ho pred svetlom!  

Dusičnan meďnatý spôsobuje na koži vyrážky, preto dbáme o to, aby neprišiel do styku s  pokožkou!                      

Poznámka: 

Učiteľ môže namiesto demonštrácie pokusu použiť video. Video je potrebné vyhľadať podľa nasledovného odkazu:  

Analia Sanchez, Cu+AgNO3 (26. 1. 2020). Získané 13. novembra 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=9TRe T Y-

VTCo 

 
 

 

        Cu0 +         AgINO3 → CuII(NO3)2 +           Ag0 

 
                                                      
 

 

Čiastkové reakcie:  

 
        Cu0 .......... →  CuII    

 
 
          2 AgI .......... → 2 Ag0 /.2          

-2e- 

   +2e- 

2   

REDUKCIA 

REDOXNÁ  REAKCIA 

OXIDÁCIA 

2   

OXIDÁCIA 

REDUKCIA 
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SKÚMANIE (CCA 10  MIN.):   

Po demonštrácii pokusu učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Vzhľadom k 

tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. Učiteľ 

pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov. 

V úlohe 1 žiaci uskutočnia pokus podľa návodu. Zaujímavosťou je to, že žiaci budú pokus vykonávať na pracovnom liste 

vloženom do euroobalu. V pracovnom liste sa popri postupu práce nachádzajú označené miesta na vykonanie jednotlivých 

krokov. Žiaci budú pozorovať priebeh, prejavy a výsledky vybraných redoxných reakcií, a to reakciu zinku s roztokom kyseliny 

chlorovodíkovej (HCl) a reakciu zinku s roztokom síranu meďnatého (CuSO4) (pozri Obrázok 1). 

 

 

 

 

Obr. 1 Priebeh, prejavy a výsledky redoxných reakcií: Zn a roztok HCl; Zn a roztok CuSO4  

(granulky Zn, chemická reakcia po 1 minúte, chemická reakcia po 5 minútach) 
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Opísaný postup práce v pracovnom liste by mali žiaci zvládnuť samostatne. Žiaci budú pracovať s plastovou pipetou 

pravdepodobne prvýkrát, preto si na vzorke destilovanej vody vyskúšajú techniku pipetovania. Realizácia pokusu – reakcia 

Zn s roztokom HCl a reakcia Zn s roztokom CuSO4 na „mikroúrovni“ si vyžaduje sústredenosť a trpezlivosť, najmä pri 

pipetovaní roztokov. Jednotlivé kroky postupu môžu žiaci zopakovať, stačí, že pracovnú plochu zotrú kusom látky navlhčenej 

destilovanou vodou. Zinok po reakcii nevyhadzujú do odtoku v umývadle. 

Poznámka: Ak to podmienky výučby dovoľujú, žiaci si môžu počas realizácie pokusu robiť fotodokumentáciu.  

VYSVETLENI E (CCA 20  MIN.): 

V úlohe 2  žiaci s pomocou učiteľa opisujú, čo pozorovali počas priebehu každej chemickej reakcie. Potom sa oboznamujú 

so schémou chemickej reakcie. Ďalej dopĺňajú vzorce reaktantov a produktov v chemickej rovnici reakcie. V chemickej 

rovnici vyznačujú oxidačné čísla atómov/molekúl prvkov. Na základe zmeny oxidačných čísel atómov/molekúl prvkov 

dopĺňajú rovnice čiastkových reakcií a pomenúvajú ich (oxidácia, redukcia). Na záver v chemickej rovnici určujú 

stechiometrické koeficienty.  

Riešenie úlohy 2: 

Chemická reakcia 1: 

Pozorovanie chemickej reakcie 1:  Zinok reagoval s roztokom kyseliny chlorovodíkovej, pričom na povrchu granulky zinku 

vznikali bublinky plynu. Tieto bublinky sa z povrchu postupne uvoľňovali.  

Poznámka: Túto reakciu by mohli žiaci poznať z výučby témy „Vodík“. Preto by mohli v odpovedi uvádzať, že pri uvedenej 

reakcii vznikali bublinky plynu – vodíka, ktorý je ľahší ako vzduch. 

Schéma chemickej reakcie 1:   zinok + kyselina chlorovodíková → chlorid zinočnatý + vodík  

Chemická rovnica 1:                                                                    

                                                                                            

 

        Zn0 +         HICl-I → ZnIICl-I2 + H2
0 

 

                                                      

                                                  

Čiastkové reakcie: 

  Zn0 ..........  → ZnII    

 
 

2 HI ..........  → H2
0          

 

 

Chemická reakcia 2: 

Pozorovanie chemickej reakcie 2: Zinok reagoval s roztokom síranu meďnatého, pričom na povrchu granulky zinku vznikal 

čierny/tmavý povlak a modrý roztok sa postupne odfarboval. Úplne odfarbenie roztoku nastalo asi po 5 minútach.  

Schéma chemickej reakcie 2:  zinok + síran meďnatý → síran zinočnatý + meď 

 

 

REDUKCIA 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 

OXIDÁCIA 

-2e- 

   +2e- 

2     

OXIDÁCIA 

REDUKCIA 
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Chemická rovnica 2:                                                                    

                                                                                            

 

        Zn0 + CuIISO4 → ZnIISO4 + Cu0 

 

                                                      

                                                  

Čiastkové reakcie: 

  Zn0 ..........  → ZnII    

 
 

CuII ..........  → Cu0          

 

V úlohe 3 si žiaci doplnením tvrdení zopakujú obsah pojmov redoxná reakcia, oxidácia a redukcia. 

Riešenie úlohy 3: 

Oxidačné číslo atómu sa píše rímskou číslicou za značku prvku vpravo hore. Oxidačné číslo atómov prvkov (Al, C, Cu, Fe, 

...) alebo molekúl prvkov (H2, O2, Cl2, S8, P4, ...) je vždy nula. Oxidácia je dej, pri ktorom sa zväčšuje oxidačné číslo atómov 

prvkov. Pri oxidácii atóm prvku odovzdáva jeden alebo viac elektrónov. Redukcia je dej, pri ktorom sa zmenšuje oxidačné 

číslo atómov prvkov. Pri redukcii atóm prvku prijíma jeden alebo viac elektrónov. Počet odovzdaných a prijatých elektrónov 

v obidvoch čiastkových reakciách musí byť rovnaký. Oxidácia a redukcia prebiehajú vždy súčasne. Chemická reakcia, pri ktorej 

nastáva zmena oxidačných čísel atómov prvkov sa nazýva redoxná reakcia (oxidačno-redukčná reakcia).  

ROZPRACOVANI E (CCA 5  MIN.): 

V rámci rozšírenia poznatkov v úlohe 4 sa žiaci oboznamujú s príkladmi redoxných reakcií (dýchanie, fotosyntéza, korózia, 

horenie a batérie) prostredníctvom obrázka. Bližšie sa jednotlivým príkladom redoxných reakcií môže učiteľ venovať  neskôr 

pri výučbe témy „Praktické využitie redoxných reakcií“. 

Poznámka:  

Alternatíva úlohy 4: 

V tejto fáze môže učiteľ žiakov oboznámiť s obsahom pojmov oxidovadlo a redukovadlo.  

Oxidovadlo (oxidačné činidlo) – je látka, ktorá spôsobuje oxidáciu inej látky (redukovadla), sama sa pritom redukuje (jej 

atómy prijímajú elektróny). Medzi oxidovadlá patrí napríklad: fluór, kyslík, kyselina sírová, kyselina dusičná 

Redukovadlo (redukčné činidlo) – je látka, ktorá spôsobuje redukciu inej látky (oxidovadla), sama sa pritom oxiduje (jej atómy 

odovzdávajú elektróny). Medzi redukovadlá patrí napríklad: sodík, draslík, uhlík, hliník 

 Tá istá látka môže v jednej chemickej reakcii pôsobiť ako oxidovadlo, v  inej ako redukovadlo. Závisí to od druhu látky 

a redoxných schopností reakčného partnera. 

V sledovaných chemických reakciách: Zn0 – redukovadlo, Cu2+, H+ – oxidovadlo 

  

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.):  

V úlohe 5 žiaci dopĺňajú pojmovú mapu z poskytnutého súboru pojmov (oxidácia, redukcia, elektróny, oxidačné číslo, 

redukovadlo a oxidovadlo). 

 

 

REDUKCIA 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 

OXIDÁCIA 

-2e- 

   +2e- 

OXIDÁCIA 

REDUKCIA 
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Riešenie úlohy 5: 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Téma redoxné reakcie je pre žiakov veľmi náročným učivom. Väčšina žiakov zvládla pozorovať deje sprevádzajúce pokus 

(redoxné reakcie), vyhodnotiť a interpretovať ich už bolo pre nich náročnejšie. Základné vstupné znalosti žiakov by mali byť 

nasledujúce – znalosť názvoslovia anorganických zlúčenín, konkrétne tvorba chemického vzorca z názvu. To žiakom pomáha 

určovať oxidačné čísla atómov prvkov v daných redoxných reakciách . Najväčšie problémy sa ukazujú pri zostavovaní rovníc 

redoxných reakcií s využitím zákona zachovania hmotnosti (na obidvoch stranách chemickej rovnice je počet a druh atómov 

rovnaký) a s tým súvisiace vyčíslovanie stechiometrických koeficientov rovníc . Niektorí žiaci si zamieňajú obsah pojmov 

redukovadlo a oxidovadlo.  

ALTERNATÍVY METODIKY 
V pokuse namiesto plastovej pipety možno použiť injekčnú striekačku  (2 až 5 ml) alebo sklenenú pipetu. Tejto alternatíve 

je potom potrebné prispôsobiť opis postupu práce v  pracovnom liste pre žiakov.  

ZDROJE 
Obrázok. Redoxné reakcie. [upravený]. Získané 30. novembra 2020, z    

https://www.wikihow.vn/H%C3%ADt-th%E1%BB%9F 

https://www.popsci.com/tetanus-infection/ 

       https://cz.depositphotos.com/190373770/stock-illustration-set-of-different-batteries.html 

Oxidation vs. Reduction, What are Oxidation and Reduction Reactions in Everyday Life? My Book of Chemistry 

(24.6.2020). Získané 30. novembra 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=Wu3DlY9W0Dw 

Vicenová, H. (2018). Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA. 
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KOVY A KORÓZIA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Významné chemické prvky a zlúčeniny ISCED 2 / 8.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vlastnými slovami charakterizovať pojem korózia. 

• Vlastnými slovami vysvetliť vplyv vzdušnej vlhkosti 
na železo. 

• Uviesť príklady korózie kovov v bežnom živote. 

• Uviesť príklady spôsobov, ktorými je možné 
predchádzať korózií. 

• Prakticky zrealizovať elektrolýzu. 
 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať základy názvoslovia chemických prvkov, hydroxidov, oxidov 

Riešený didaktický problém 

S koróziou sa stretávame takmer každý deň – hrdzavé klince, autá napadnuté hrdzou, kovové ploty a brány, 

kovové strechy budov, atď. Avšak, vieme čo koróziu spôsobuje? Ktoré kovy sú náchylné na koróziu a ktoré sa 

vedia voči nej obrániť? Je možné zabrániť korózii?  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (3-5 členné skupiny) 

 

• dve kadičky (400 ml a 100 ml) 

• drôtenka 

• odmerný valec 

• voda 

• dataprojektor 

• PC/notebook 

• prístup na internet 

• kadička 

• 2 ceruzy zastrúhané na oboch koncoch 

• 9 V batéria 

• lepiaca páska a nožnice 

• 2 prepojovacie káble so zúbkovými svorkami na 
oboch koncoch 

• vodný roztok AgNO3 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Dva fakty a výmysel 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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KOVY A KORÓZIA  

ÚVOD 
Predložená metodika je zameraná na tému Kovy a korózia. Metodiku je možné zaradiť k téme Kovy ako hodina 

sprístupňovania nového učiva, alebo k téme Redoxné reakcie (korózia ako príklad redoxnej reakcie). Metodika je primeraná 

vedomostnej úrovni žiakov, dostatočne prepája teóriu s praxou, poukazuje na každodenný život a poskytuje žiakom 

informácie ako sa o kovové predmety starať, ako predchádzať korózii, prakticky umožňuje zrealizovať experiment - 

elektrolýzu, ktorú si môžu zopakovať aj v domácom prostredí. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Vo fáze zapojenia žiaci riešia Úlohu 1 – práca s textom. Po tom, ako si žiaci prečítajú text a k vetám napíšu jednotlivé 

znaky, učiteľ by mal so žiakmi text analyzovať. 

Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak: ak je daná informácia pre vás známa,  ak ste danú informáciu 

vedeli ale pozmenenú,  ak ste sa dozvedeli novú informáciu, ak danej informácii nerozumiete 

Kovové predmety majú vynikajúce vlastností.    Sú pevné, dobre tvarovateľné, lesklé a hladké, vďaka čomu dobre 

vyzerajú.      Ich hlavným nepriateľom je korózia.      Pri tomto procese dochádza k narušeniu kovového povrchu vplyvom 

vlhkosti a ovzdušia.     Kovy tak strácajú svoj lesk a pokryjú sa vrstvičkou rôznych zlúčenín, ktorým hovoríme produkty korózie.  

Koróziu spôsobuje voda, kyslík a plynné oxidy, ktoré spolu s vodou vytvárajú kyseliny, pôsobiace na povrch kovu.       Tento 

neželaný proces zhoršuje vlastnosti kovu, narúša pevnosť a celistvosť. 

Ochranou proti korózii sú najčastejšie nátery alebo pokrývanie rýchlo korodujúcich kovov vrstvičkou niektorého 

odolnejšieho  kovu.        Meď, zinok, hliník a niektoré ďalšie kovy si vytvárajú na svojom povrchu odolnejšiu vrstvu, ktorá 

bráni korózii. 

SKÚMANIE  
Vo fáze skúmanie sa žiaci budú bližšie zaoberať samotnou koróziou, konkrétne koróziou železa. V Úlohe 2 žiaci vytvárajú 

dvojice – Čo ovplyvňuje koróziu karosérie automobilu? 

Úloha 3 je praktická. Žiaci podľa Obr. 1 napíšu jednoduchý postup a následne zrealizujú pokus podľa postupu. Učiteľ so 

žiakmi skontroluje postup. Pokus je jednoduchý – korózia železa vplyvom vlhkosti. Výsledok pokusu si žiaci overia o týždeň. 

V Úlohe 4 žiaci vyberú predpoklad, aké zmeny budú pozorovať na drôtenke. 

Úloha 1. Videli ste už koróziu u starých automobilov? Čo ovplyvňuje koróziu karosérie automobilu? Utvorte dvojice. 

1. porušenie ochranného náteru 

karosérie 

2. solenie vozoviek v zimnom období 

3. zvýšenie teploty v jarnom období 

A) zvyšujúca sa rýchlosť chemických reakcií, a tým aj priebeh reakcie 

B) prístup vlhkosti a vzdušného kyslíka ku kovovému povrchu 

karosérie 

C) zvýšenie vodivosti roztoku, ktorou sa korózia urýchľuje 

 

1B, 2C, 3A 
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Úloha 2. Prakticky overte účinok vody na železo. Podľa Obr. 1 napíšte postup, ako by ste prakticky overili vplyv vody na 

železo. Následne postupujte podľa vami navrhnutého postupu.  

Pomôcky: dve kadičky (400 ml a 100 ml), drôtenka, odmerný valec, voda 

 

1. Pripravíme si dve kadičky – jednu 400 ml a jednu 100 ml. 

2. Do 100 ml kadičky na dno vložíme drôtenku.  

3. Do 400 ml kadičky nalejeme 150 ml vody. 

4. Kadičku s drôtenkou vložíme do 400 ml kadičky hore dnom. 

5. Takto pripravené pomôcky uložíme na odľahlé miesto v učebni a necháme stáť jeden týždeň. 

6. O týždeň skontrolujeme stav vody v oboch kadičkách a stav drôtenky. 

Poznámka:  

V postupe, bod 2. je dôležité: Drôtenka musí byť dostatočne veľká, aby sa zakliesnila na dno kadičky. Po obrátení kadičky 

hore dnom drôtenka nesmie vypadnúť! 

Úloha 3. Aké zmeny budete pozorovať na drôtenke? Vyberte predpoklad, ktorý je podľa vášho názoru správny. 

A. Drôtenka zhrdzavie. 

B. Na drôtenke nebudeme pozorovať žiadne zmeny. 

VYSVETLENIE  
Úloha 5 je zameraná na vysvetlenie procesu korózie železa. Po prečítaní zadania úlohy, žiaci by mali byť schopný vybrať 

správnu možnosť. 

Úloha 4. Kovy sa v prírode najčastejšie vyskytujú v rudách, ktoré obsahujú zlúčeniny kovov. Korózia je vlastne proces, ktorým 

sa kovy snažia prejsť do takého stavu, v ktorom sa vyskytujú v prírode. Železo sa počas korózie najčastejšie mení 

na hydroxid železnatý a hydroxid železitý (HRDZA). Vyberte schému, ktorá vyjadruje koróziu železa.  

 

a) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒𝑂𝐻

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

b) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒𝑂𝐻

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

c) 𝑭𝒆
𝑶𝟐 ,   𝑯𝟐𝑶
→      𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐

𝑶𝟐 ,   𝑯𝟐𝑶
→      𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑 

d) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)2

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)4 
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ROZPRACOVANIE  
Fáza Rozpracovanie je zameraná na spôsoby predchádzania korózie. Učiteľ žiakom prehrá animáciu a žiaci následne 

odpovedajú na Úlohu 6. Zdroj animácie: Planéta vedomostí, Predchádzanie korózií (viď Zdroje). 

Úloha 5. Pozrite si nasledovné animácie a napíšte aspoň 3 spôsoby ochrany pred koróziou. Zdroj: Planéta vedomostí, 

Predchádzanie korózií. 

Pokovovanie, nátery, povrchová úprava plastom, galvanizácia, olejovanie a mazanie 

V Úlohe 7 žiaci prakticky realizujú jeden zo spôsobov predchádzania korózií. Na základe elektrolýzy AgNO3, učiteľ vysvetlí 

žiakom princíp galvanického pokovovania. 

Poznámka:  

Elektrolýza je fyzikálno-chemický dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez roztok, pri ktorom dochádza k 

chemickým zmenám na elektródach. Elektricky vodivý roztok obsahuje zmes kladných a záporných iónov, ktoré vznikajú 

disociáciou molekúl. Prechodom elektrického prúdu dochádza k pohybu kladných iónov (katiónov) k zápornej elektróde 

(katóde) a záporných iónov (aniónov) ku kladnej elektróde (anóde). Na elektródach takýmto spôsobom môže prebiehať 

chemická reakcia – medzi iónmi a elektródou, medzi iónmi samotnými alebo iónmi a roztokom (vďaka vyššej koncentrácii 

iónov pri elektródach). 

Galvanické pokovovanie je elektrolytické nanášanie vrstvy kovu na vodivý povrch. Najčastejšie sa na bežné materiály 

(meď, železo, hliník…) nanášajú tenké vrstvy ušľachtilých materiálov. Takto sa zvyšuje odolnosť povrchu voči korózii, tvrdosť, 

lesk, elektrická vodivosť a podobne. Pokovanie sa vykonáva ponorením pokovovaného predmetu do elektrolytu, pričom 

tento slúži ako elektróda. Druhou elektródou môže byť nádoba, alebo sa použije elektróda z materiálu, ktorým sa pokovuje. 

Po privedení elektrického prúdu na elektródy sa začne na pokovovanom predmete vylučovať ochranná vrstva nového 

materiálu (elektrolýza). 

Elektrolýza dusičnanu strieborného: 

Keďže uhlíkové elektródy ponárame do vodného roztoku dusičnanu strieborného bude dochádzať k nasledujúcim 

reakciám. Na záporne nabitej elektróde (katóde) dochádza k redukcii: Ag+ + e- → Ag0. Na kladne nabitej elektróde (anóde) 

dochádza ku oxidácii – vznikajú bublinky plynu – kyslíka: 4 OH- - 4 e- → O2
0 + 2 H2O 

Úloha 6. Prakticky zrealizujte postriebrenie podľa nižšie uvedeného postupu. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, 2 ceruzy zastrúhané na oboch koncoch, 9 V batéria, lepiaca páska, nožnice, dva 

prepojovacie káble so zúbkovými svorkami na oboch koncoch, roztok AgNO3 

Postup: 

1. Umiestnite 9 V batériu medzi 2 ceruzky, ktoré sú zastrúhané na oboch koncoch. 

2. Batériu pripevnite lepiacou páskou ku ceruzkám, ako je zobrazené na Obr. 1. 

3. Do kadičky nalejte 10 ml roztoku dusičnanu strieborného. 

4. Prepojovací kábel so zúbkovou svorkou pripevnite na jednom konci ku koncovke 

(kolíčku) batérie a druhý koniec kábla pripevnite k jednému koncu ceruzky. 

5. Rovnako spojte aj druhú koncovku batérie s druhou ceruzkou (viď Obr. 1). 

6. Opačné konce ceruziek ponorte do roztoku dusičnanu strieborného v kadičke a 

sledujte priebeh reakcie. 

 

Obr. 1 Schéma aparatúry 
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Úloha 7. Napíšte, čo ste pozorovali v Úlohe 7. 

Na jednej ceruze (elektróde) sa vyzrážalo striebro – postriebrila sa. Táto ceruza bola záporne nabitá = katóda – 

dochádzalo k redukcii. Na druhej ceruze (elektróde) vznikali bublinky. Táto ceruza bola kladne nabitá = anóda – 

dochádzalo ku oxidácii. 

HODNOTENIE  
Dané hodnotenie je nástrojom formatívneho hodnotenia a vyžaduje si viac času ako klasické summatívne hodnotenie. 

Každý žiak napíše dva fakty a jeden výmysel k danej téme. Následne učiteľ postupne vyvoláva žiakov. Žiak vysloví tvrdenie a 

úlohou jeho spolužiakov je povedať, či sa jedná o fakt alebo o výmysel. Je vhodné, aby žiaci zdôvodňovali prečo je dané 

tvrdenie fakt alebo výmysel. 

Úloha 8. Dva fakty a výmysel. Napíšte dva fakty a jeden výmysel k téme Kovy a korózia. Potom ich prezentujte pred triedou 

a úlohou ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pri metodike sa vyžadujú základy názvoslovia hydroxidov, ktoré sa ale preberá až neskôr. Podobne, elektrický prúd sa na 

fyzike preberá neskôr, preto žiakom stačí úplne jednoduché vysvetlenie, nech ich zbytočne nezaťažujeme. Ak sa metodika 

realizuje k téme Kovy a korózia, odporúčame úlohy k elektrolýze vynechať. 

Pri realizácii pokusu s drôtenkou je dôležité dať pozor, aby drôtenka nemala žiadnu povrchovú úpravu! Ak má – 

najčastejšie je nerezová - tá nám nezhrdzavie. Tiež je možné drôtenku rozstrihnúť na menšie kúsky a realizovať pokus v 

skúmavke, čo je ekonomickejšie riešenie. Alebo použiť iný predmet. 

Niektorí učitelia, ktorí nemali prístup k dusičnanu striebornému použili modrú skalicu. 

Niektorí žiaci mali problém porozumieť, prečo dávame skúmavku (kadičku) s drôtenkou hore dnom a tiež nie je z obrázka 

jasné, či má byť drôtenka vo vode, či nie. Nastala diskusia - tak sme sa rozdelili do dvoch skupín, jedny skúmavku (s 

drôtenkou) nechali naplnenú vodou, druhí bez. O týždeň porozumieme, prečo to má byť bez tej vody. 

Planéta vedomostí funguje najčastejšie na prehliadači Internet Explorer – pre spustenie videí a animácií odporúčame 

použiť tento. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatíva k Úlohe 7: Rovnako efektný pokus je aj postriebrenie medeného drôtika ponorením do roztoku AgNO3. Je to 

vytesňovacia reakcia: Cu + AgNO3. → Ag + CuNO3. 

Modifikácie úlohy č. 2. Namiesto neho je možné zaradiť pokusy s klincami pri rôznych podmienkach (slaná voda, 

destilovaná, minerálna). Tie by mohli žiaci sami navrhnúť a pozorovať rozdiely. 

ZDROJE 
MŠVVaŠ. Predchádzanie korózií [video]. [vid. 2020-05-09]. Dostupné z: 
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=extrakcia_kovov_korozia_metody_extrakcie_oxidacia_
predchadzanie_korozii_rad_reaktivity_reaktivita_redoxne_reakcie_redukcia_ruda_substitucia_substitucne_page5&RelayS
tate=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Fkor%2525C3%25
25B3zia%252C0%252C0%252C0%252Ckor%2525C3%2525B3zia%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Dkor
%2525C3%2525B3zia&1  
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AKO HORÍ SVIEČKA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka / Uhľovodíky (alkány) ISCED 2 / 9. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak má sprístupnené informácie a poznatky 
o zdrojoch uhľovodíkov, uhľovodíkoch, 
predovšetkým o alkánoch 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul digitálne váhy) 

Riešený didaktický problém 

Možná miskoncepcia: Reaktantom môže byť len látky fyzicky pridávaná do reakčnej sústavy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (digitálne váhy), 
Petriho miska, zápalky, parafínová sviečka. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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AKO HORÍ SVIEČKA 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Zlúčeniny uhlíka podľa ŠVP ISCED 2 (9. ročník). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine 

pracovali viac ako 3 žiaci. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). Je vhodné so 

žiakmi zopakovať pojmy organické zlúčeniny, uhľovodíky, horenie. Po uvedení do problematiky a oboznámení 

s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME 

EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Z ktorej prírodnej suroviny sa získava parafín? 

Z ropy. 

Úloha 2. Ako nazývame nasýtené uhľovodíky? 

Alkány. 

Úloha 3. S ktorým plynom obsiahnutým vo vzduchu reagujú horľavé zložky sviečky pri jej horení? 

S kyslíkom. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom a 

digitálnymi váhami. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby im učiteľ vysvetlil a názorne predviedol prácu 

s týmito zariadeniami. 

Poznámka: 

Efekt je tým viditeľnejší (výraznejší pokles hmotnosti), čím dlhšie experiment prebieha. Ak máme k dispozícii viac času, 

môžeme nastaviť aj dlhší čas merania. 

VYSVETLENIE  
Pri experimentovaní žiaci sledujú tvar krivky, na základe čoho vyvodia závery o priebehu pokusu. Vyriešte pritom úlohy 

v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 
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Úloha 4. Do grafu zakreslite, ako sa menila hmotnosť sviečky pokusu: 

 
 

Úloha 5. Ako sa mení hmotnosť sviečky počas pokusu? Čo to dokazuje? 

Hmotnosť reakčnej sústavy sa zmenšuje, pretože pri horení parafínu so vzdušným kyslíkom sa parafín spotrebúva, čím 

sa zmenšuje hmotnosť sviečky. Produkty horenia sú plynného skupenstva a unikajú do okolitého prostredia. 

Úloha 6. Aké produkty vznikajú pri horení uhľovodíkov, ktoré sú súčasťou parafínu? 

Oxid uhličitý a voda, obidva v plynnom skupenstve. 

Úloha 7. V akom skupenstve parafín horí? 

V plynnom, horia jeho pary. 

ROZPRACOVANIE  
Ďalšie úlohy súvisiace s experimentom možno v prípade dostatku času riešiť v časti NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE 

NADŠENCOV CHÉMIE. 

Úloha 8. Najviac zastúpenou zložkou parafínu je alkán obsahujúci 31 atómov uhlíka. Napíšte sumárny vzorec tohto alkánu. 

C31H64 

Úloha 9. Napíšte chemickú rovnicu horenia alkánu z predchádzajúcej úlohy. 

C31H64 + 47O2 → 31CO2 + 32H2O 

Úloha 10. Na internete vyhľadajte, na aké účely sa v praxi používa parafín. 

Napríklad výroba sviečok, kozmetika (výroba mastí, rúžov, parafínové kúpele na ruky), medicína (parafínové zábaly), 

drevárstvo (impregnácia dreva), stavebníctvo (injektáže do muriva) a pod. 
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HODNOTENIE  

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Pokus je primárne určený ako žiacky pokus. Môže však byť použitý aj ako demonštračný (overujúci, potvrdzujúci) 

pokus. 

• V prípade absencie digitálnych váh s možnosťou pripojenia k PC je metodiku možné realizovať na digitálnych váhach 

s písomným zaznamenávaním zmien hmotnosti v určitom vopred zvolenom časovom intervale. Graf meranej 

závislosti sa zostrojí na milimetrový papier alebo v tabuľkovom procesore, napr. MS Excel. 

• Alternatívne je možné porovnať horenie sviečok rôznych veľkostí a sviečok s rôznou hrúbkou knôtu. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
ŠOLTYSOVÁ, L. 2015. Školský chemický počítačom podporovaný experiment s digitálnymi váhami. Banská Bystrica : FPV 

UMB. Diplomová práca. 

VICENOVÁ, H., GANAJOVÁ, M. 2012. Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava : Expol Pedagogika. ISBN 978-80-8091-267. 
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UHLIE, ROPA, ZEMNÝ PLYN - „ZLATO“ ZEME 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Zlúčeniny uhlíka / Uhlie, ropa, zemný plyn ISCED 2 / 9. ročník /2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov, spôsob ich 
vzniku, získavania, spracovania a využitia. 

• Uviesť negatívne vplyvy produktov vznikajúcich pri 
spaľovaní uhlia na životné prostredie. 

• Vymenovať základné frakcie ropy (benzín, nafta, 
oleje, ..). 

• Vymenovať plynné látky, ktorými prispieva 
automobilová doprava k znečisteniu ovzdušia. 

Formulovať otázku / problém 

Naplánovať postup  

Navrhnúť pozorovanie 

Predpovedať výsledok experimentu 

Manipulovať s pomôckami 

Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

Pozorovať 

Formulovať nové otázky/problémy 

Formulovať závery 

Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Diskutovať/obhajovať výsledky / argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať prírodné zdroje uhľovodíkov.  
• Poznať uhľovodíky ako palivo. 

 

Riešený didaktický problém 

Energia má v živote človeka veľký význam. Potrebujeme ju pri každej našej činnosti. Na  výrobu energie sa 

ešte stále používajú fosílne zdroje: uhlie, ropa a zemný plyn. Tieto zdroje však nie sú nevyčerpateľné a ťažba 

týchto zdrojov má negatívny dopad na životné prostredie a jeho stabilitu. Fosílne palivá človek spotrebúva 

rýchlejšie, ako ich príroda dokáže vytvoriť. Pri spaľovaní týchto palív sa do ovzdušia uvoľňuje oxid uhličitý, 

ktorý spôsobuje globálne ekologické zmeny v atmosfére. Problémy s energiou (energetická kríza) sú 

dôvodom  na to, aby sme sa začali zamýšľať nad svojou energetickou budúcnosťou.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 
• skupinová forma (5 – 7 skupín) 
• projektové vyučovanie (malé projekty) 

• PC/notebook 
• Interaktívna tabuľa 
• Pracovný list 
• Pomôcky a chemikálie: 

uzatvárateľná sklenená fľaša, čistý štrk na 
vyplnenie fľaše, potravinársky olej, farbivo na 
zafarbenie vody, tmel na utesnenie viečka 
  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Sebahodnotiaca karta, esej 

 

Autor: RNDr. Júlia Sečková 
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UHLIE, ROPA, ZEMNÝ PLYN - „ZLATO“ ZEME 

ÚVOD 
Metodika je zaradená do tematického celku Zlúčeniny uhlíka podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 pre 9. 

ročník základnej školy. Jej voľným pokračovaním je metodika Nové a obnoviteľné zdroje energie Biopalivá. Návrh tejto 

metodiky je založený na projektovom vyučovaní. 

PRIEBEH VÝUČBY 
Učiteľ oboznámi žiakov s danou problematikou ako aj postupom práce. Prvá hodina bude realizovaná formou 

projektového vyučovania. 

 

1. Podnet a motivácia 

Výber témy 

Človek je s energiou spojený od začiatku svojho vývoja. Najprv využíval energiu svojich svalov, neskôr energiu 

uvoľňujúcu sa pri spaľovaní fosílnych palív. Dnes ľudstvo energiu využíva na zabezpečenie svojich potrieb – teplo, svetlo, 

dopravu a pod. Spotreba energie sa neustále zvyšuje, a preto dochádza k väčšiemu čerpaniu zdrojov zo Zeme. Na výrobu 

energie sa vo veľkej miere používajú fosílne zdroje: uhlie, ropa a zemný plyn. Tieto zdroje však nie sú nevyčerpateľné a so 

znižovaním ich zásob súvisí zvyšovanie ich ceny. Ťažba týchto zdrojov má negatívny dopad na životné prostredie a jeho 

stabilitu. Fosílne palivá človek spotrebúva rýchlejšie ako ich príroda dokáže vytvoriť. Pri spaľovaní týchto palív sa do 

ovzdušia uvoľňuje oxid uhličitý CO2, ktorý spôsobuje globálne ekologické zmeny v atmosfére.  

Ciele projektu 

• vyhľadať a spracovať informácie z oblasti fosílnych zdrojov energie (uhlie, ropa, zemný plyn), 

• porozumieť významu fotosyntézy pre vznik palív, 

• uvedomiť si, že zvyšovanie spotreby energie má negatívny vplyv na životné prostredie, 

• vyhľadať informácie o znečistení životného prostredia produktmi spaľovania fosílnych palív (oxid uhličitý, ...), 

• navrhnúť riešenie na zlepšenie súčasného stavu znečistenia životného prostredia, 

• uvedomiť si príčiny energetických kríz, 

• zistiť využívanie rôznych druhov palív v domácnostiach, 

• naučiť sa spolupracovať a diskutovať v skupine o danej problematike, 

• realizovať jednoduché experimenty z oblasti fosílnych palív,  

• pripraviť materiály o fosílnych zdrojoch energie – nástenka, informačný panel, kvarteto, energetické sudoku, ..., 

• vypracovať prezentáciu zo získaných informácií v jednotlivých skupinách, 

 

Cieľom je rozvíjanie kritického myslenia, vnímavosti a prepojovania jednotlivých informácií do súvislosti s vyvodením 

prirodzeného dôsledku. Vedenie k samostatnosti a pocitu zodpovednosti za konanie ľudí či samého seba.  

2. Spoločné plánovanie 

Skupinová práca žiakov – žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina sa zameriava na jeden druh fosílneho zdroja energie, 

získava informácie o prírodných zdrojoch uhľovodíkov (vznik, výskyt ložísk, spracovanie, ťažba, spaľovanie, využitie, 

doprava, ...), získané údaje spracováva a vytvára materiály. 

3. Realizácia a prezentácia výsledkov 

Vlastná práca skupín na projekte: 
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• získanie informácií o fosílnych zdrojoch energie z rôznych zdrojov (učebnica, kniha, časopis, encyklopédia, 

internet, odborná literatúra, ...), ich výber, spracovanie a prezentácia v skupine a v tíme, 

• vysvetlenie schémy fotosyntézy, horenia uhlia a zemného plynu pomocou stavebníc, transparentov, ... 

• spracovanie poznatkov o vplyve ťažby, spracovania a využívania prírodných zdrojov energie na kvalitu životného 

prostredia, ekologických haváriách,  

• posúdenie príčin a dôsledkov energetických kríz, 

• spoločná tvorba návrhov a odporúčaní na zlepšenie zisteného stavu o znečistení životného prostredia, 

• vytvorenie hier o neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojoch energie (kvarteto, sudoku, osemsmerovky, pexeso, 

doplňovačky, ...),  

• tvorba prezentácie o prírodných zdrojoch energie, fotodokumentácie z projektovej práce, 

• prezentácia výsledkov projektovej práce v školskom rozhlase, školskom časopise, na webovej stránke školy alebo 

pri príležitosti Dňa Zeme alebo Svetového dňa životného prostredia. 

 

4. Hodnotenie výsledkov  

Na hodnotenie výsledkov projektu využijeme sebahodnotiacu kartu a esej. 

Žiaci svoje výstupy pripravia na nasledujúcu hodinu, kde ich predstavia ostatným spolužiakom. 

 

Práca s pracovným listom 

Na druhej hodine budú žiaci pracovať s pracovným listom. Pri jeho vypĺňaní by mali využiť vedomosti, ktoré nadobudli pri 

riešení krátkodobých projektov a sledovaní ich výstupov: 

Úloha 1. Pri jednotlivých zdrojoch energie spresni, či ide o obnoviteľný, alebo neobnoviteľný zdroj energie. 

 
 
Žiaci by mali na základe svojich vedomostí vedieť rozlíšiť, ktoré zdroje energie sú obnoviteľné a ktoré 

neobnoviteľné. 

Úloha 2. Čo je fosílna surovina? Čo je základom týchto fosílnych palív? Čo je nevýhodou fosílnych palív? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Očakávaná odpoveď: Fosílna surovina je zmes látok organického pôvodu, ktorá vznikla pred miliónmi rokov z rastlinných 
(uhlie) a živočíšnych zvyškov (ropa, zemný plyn). Fosílne suroviny patria k neobnoviteľným zdrojom energie, ktoré sú v čase 
a priestore z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti vyčerpateľné. V priebehu miliónov rokov sa v zemskej 
kôre realizovala chemická premena odumretých zvyškov rastlín a živočíchov pod vysokým tlakom a bez prístupu vzduchu. 
Využívajú sa na výrobu palív – benzín, nafta, zemný plyn, na výrobu energie, tepla, výroba plastov, textilu a iných 
výrobkov, asfalt, .... 

 
Doba uhoľná 
Prvé zachované správy o využívaní uhlia na našom území sú až z druhej polovice 18. storočia. Môžeme však predpokladať 
príležitostnú ťažbu miestnym obyvateľstvom už v predchádzajúcich storočiach. Uhoľné sloje často vychádzali na povrch v 
strmých stenách hlbokých a rozsiahlych výmoľov predovšetkým v kotlinových častiach Slovenska (Juhoslovenská kotlina a 
Hornonitrianska kotlina). Spočiatku neexistoval geologický prieskum a prvé poznatky o výskytoch uhlia na Slovensku sa 
získavali v počiatkoch období obyčajne náhodou. Využívala sa predovšetkým prirodzená energia vodného toku, ktorý 
počas extrémnych zrážkových situácií a pri topení snehu vo voľnej krajine vytváral eróziu, ktorá prechádzala až do 
výmoľovej erózie (erózia pôdy). Tečúca zrážková voda odkrývala uhoľné sloje vychádzajúce na povrch alebo ležiace tesne 
pod povrchom.  
Na obr.  1 si  môžete pozrieť aktuálne ložiská uhlia na území Slovenska. 
 

 

 
Obr. 1:  Evidované ložiská uhlia  

 

Úloha 3. Isto ste čítali o zásobách nášho uhlia v baniach na Hornej Nitre. Zásoby uhlia by stačili do roku 2033, no výroba 

elektriny z uhlia  je veľmi drahá a dotovaná štátom. Štát prestane dotovať ťažbu v roku 2023, pretože ju vníma 

ako finančne náročnú a neperspektívnu. Banská spoločnosť chce aj napriek tomu vyťažiť čo najviac uhlia. Čo si 

myslíte mali by pokračovať v ťažení aj naďalej? 
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..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Žiaci by mali odpovedať na základe svojho úsudku a na základe vedomostí získanej z finančnej gramotnosti. 

 

Doba ropná 

Ropa mala široké použitie už v staroveku a stredoveku. V stredoveku sa používala najmä ako mazadlo na kovové súčiastky, 

na liečiteľské účely, svietenie v lampách, ako palivo a podobne. Skutočne široké a všestranné uplatnenie však ropa našla v 

našej dobe, keď spolu so zemným plynom sú hnacou silou svetového hospodárstva. Aplikačné možnosti ropy sa neustále 

rozširujú. V súčasnosti najviac ropy spotrebuje energetika, petrochemický, chemický a farmaceutický priemysel. 

Na obr.  2 sú  vyznačené aktuálne ložiská ropy na území Slovenska. 

 

 

Obr. 2: Ložiská ropy 

Úloha 4. Ako si predstavujete ložiská ropy a zemného plynu? Sú to veľké podzemné jazerá? Nachádzajú sa na morskom 

dne alebo vypĺňajú dutiny hornín? 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď: Nachádzajú sa v dutinách a póroch hornín. 
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EXPERIMENT  

Daný experiment si môže učiteľ pripraviť vopred a ukázať ho žiakom. Učiteľ môže 

použiť namiesto oleja aj ropu, ak ju má k dispozícii. 

Pomôcky: uzatvárateľná sklenená fľaša, čistý štrk na vyplnenie fľaše, potravinársky 

olej (poprípade ropa), farbivo na zafarbenie vody, tmel na utesnenie viečka (resp. 

zatavenie tavnou lepiacou pištoľou)  

 

Jednoduchá aparatúra je vopred pripravená: Fľašu naplníme štrkom. Priestor medzi 

pórmi vyplníme do jednej tretiny zafarbenou vodou, z jednej tretiny olejom a jednu 

tretinu necháme pre vzduch. Uzavrieme fľašu tak, aby sa obsah nevylial. 

 

Úloha 5. Čo sa stane ak fľašu prevrátime hore dnom? Aké bude poradie jednotlivých vrstiev oleja, vody a vzduchu, keď ich 

necháme usadiť? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď: Vrstvy oleja, vody a vzduchu sa budú pohybovať. Voda klesne ku dnu, olej sa premiestni do stredu a 

vzduch vystúpi nahor.  

Úloha 6. Prečo olej stúpa nad vodu? Prečo je vzduch vždy hore? Keby bol namiesto vzduchu vo fľaši zemný plyn, ktorý je 

ľahší ako vzduch, čo by sa stalo, keby sa fľaša otvorila? Mohli by sa dnes voda, ropa a zemný plyn takto 

pohybovať v horninách pod povrchom? 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď: Hustota oleja je menšia než hustota vody. Vzduch má menšiu hustotu než olej a voda. Plyn by unikol 

do atmosféry. Voda bude prúdiť cez  akékoľvek póry v horninách pod povrchom, obvykle zhora dole; akákoľvek ropa alebo 

zemní plyn uvoľnené zo zdrojových hornín v podloží budú stúpať, tak ako je predvedené na modely. 
 

Doba plynová 

Zemný plyn už v starej Číne slúžil ako palivo. Dnes je zo všetkých fosílnych palív najekologickejšou surovinou, prijateľnou aj 

z hľadiska prísnych noriem na ochranu životného prostredia. Zemný plyn pri spaľovaní neprodukuje oxidy síry ani pevné 

častice a emituje relatívne málo oxidov dusíka a CO2. Použitie zemného plynu ako ušľachtilej suroviny sa neustále rozširuje 

z oblasti energetiky a chemického priemyslu do nových, netradičných oblastí. 

Na obr. 3 sú zobrazené aktuálne ložiská zemného plynu na území Slovenska. 
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Obr. 3 Ložiská zemného plynu 

 

Úloha 7. Zemný plyn, rovnako ako ostatné fosílne palivá, sa nachádza v podzemných náleziskách. Môže sa pod zemou 

skrývať samostatne alebo spoločne s ropou, pričom v ložisku tvorí tzv. plynovú čapicu. Vieš čo to znamená? 

 

..................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď: V ložisku sa nachádza v jeho vrchnej časti.  

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu sebahodnotiacu kartu. 

Žiaci vyplnia sebahodnotiacu kartu podľa toho, ako zvládli učivo. V každej úrovni si vyberajú jednu z možností. 

   

Úroveň zvládnutia učiva samostatne 
s malou 

pomocou 

s výdatnou 

pomocou 

Viem rozlíšiť obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 
   

Viem uviesť fosílne zdroje energie. 
   

Viem poukázať na nevýhody fosílnych palív.    

Poznám spôsob ťažby fosílnych zdrojov energie. 
   

Poznám príklady použitia ropy. 
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Energia verzus životné prostredie 

Záujmy obchodníkov s energiou a ochrancov životného prostredia vedú často krát ku konfliktom. Musí však existovať 

nejaké riešenie. Vieme, že potrebujeme suroviny na výrobu energie, ale aj zdravé životné prostredie v podobe čistých riek 

a morí, či úrodnej pôdy. 

Danú esej môžu žiaci napísať doma a odovzdať na nasledujúcej hodine. 

Úloha 9. Napíš krátku esej, v ktorej sa pokúsiš navrhnúť riešenie daného problému. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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NOVÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE. BIOPALIVÁ 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Zlúčeniny uhlíka / Nové a obnoviteľné zdroje energie ISCED 2 / 9. ročník /2 vyučovacie hodiny 
Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vymenovať alternatívne zdroje energie a ich 
využívanie v súčasnosti. 

• Vedieť demonštrovať na príklade alternatívny zdroj 
energie. 

• Navrhnúť možnosť využívania alternatívneho zdroja 
energie (napr. vodík ako alternatívny zdroj energie, 
...). 

Formulovať otázku / problém 

Naplánovať postup  

Navrhnúť pozorovanie 

Predpovedať výsledok experimentu 

Manipulovať s pomôckami 

Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

Pozorovať 

Formulovať nové otázky/problémy 

Formulovať závery 

Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať prírodné zdroje uhľovodíkov  
• Poznať uhľovodíky ako palivo 

Riešený didaktický problém 

Dopyt po energii bol v posledných storočiach veľmi veľký. Použitie fosílnych palív v takom veľkom rozsahu, 

ako vidíme v súčasnosti, prináša problémy. Pri neustálom poklese zásob fosílnych zdrojov energie, ako 

aj  vzhľadom na ich vyčerpateľnosť, je potrebné zamyslieť sa nad využívaním nových obnoviteľných zdrojov 

energie (slnečná, vodná, veterná, geotermálna energia, biomasa, ...). V súčasnej dobe nadmerného počtu áut 

na cestách bude vývoj motorového pohonu určovaný podľa ekologických hľadísk. Preto hľadáme 

alternatívne palivá (napr. bionafta, bioetanol, vodík ako alternatívny zdroj energie, ...), ktoré budú spĺňať 

prísnejšie normy pre výfukové plyny. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 
• skupinová forma (5-7 skupín) 

 

• PC/notebook 
• Interaktívna tabuľa 
• Pracovný list 

 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Sebahodnotiaca karta, esej 

 

Autor: RNDr. Júlia Sečková 
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NOVÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE. BIOPALIVÁ 

ÚVOD 
Metodika je zaradená do tematického celku Zlúčeniny uhlíka podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 pre 9. 

ročník základnej školy. Je voľným pokračovaním metodiky Uhlie, ropa, zemný plyn – „Zlato“ Zeme.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Daná metodika je rozpracovaná na dve vyučovacie hodiny. Na prvej hodine prebehne evokácia a následne rozdelenie 

žiakov do skupín. Každá skupina spracováva pomocou internetu, encyklopédií a ďalších zdrojov krátku prezentáciu 

o svojom obnoviteľnom zdroji energie. Následne svoje informácie prezentujú pred spolužiakmi. Na druhej vyučovacej 

hodine žiaci pracujú s pracovným listom, kde využívajú vedomosti získané na predchádzajúcej hodine. Na záver prebehne 

reflexia.  

Ak by sme mali k dispozícii viac času (napr. projektové dni), môžeme jednotlivým častiam venovať viac pozornosti. 

1. VYUČOVACIA HODINA  

1. EVOKÁCIA (5 MIN) 

Nastolenie problému: 

Dopyt po energii bol v posledných storočiach veľmi veľký. Použitie fosílnych palív v takom veľkom rozsahu, ako vidíme 

v súčasnosti, prináša problémy. Pri neustálom poklese zásob fosílnych zdrojov energie, ako aj  vzhľadom na ich 

vyčerpateľnosť, je potrebné zamyslieť sa nad využívaním nových obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnej dobe 

nadmerného počtu áut na cestách bude vývoj motorového pohonu určovaný podľa ekologických hľadísk. Preto hľadáme 

alternatívne palivá, ktoré budú spĺňať prísnejšie normy pre výfukové plyny. 

Učiteľ môže vyvolať u žiakov diskusiu na danú problematiku a smeruje ich k tomu, aby si uvedomili potrebu nových 

a obnoviteľných zdrojov energie. 

2. ROZDELENIE DO SKUPÍN A PRÍPRAVA PREZENTÁCIE (20 MIN) 

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín tak, aby každá skupina mala približne rovnaký počet žiakov. Každá skupina si vylosuje jeden 

druh obnoviteľného zdroja energie, o ktorom bude hľadať informácie na internete, v encyklopédiách, poprípade 

v časopisoch. Každá skupina sa bude venovať určitému druhu obnoviteľného zdroja energie: 

1. skupina: Slnečná energia  

2. skupina: Vodná energia 

3. skupina: Veterná energia 

4. skupina: Geotermálna energia  

5. skupina: Biomasa 

Zmyslom aktivity je tímová práca žiakov, práca s informáciami, výber najdôležitejších informácií. Je potrebné sa so žiakmi 

dohodnúť aké pomôcky budú môcť pri prezentovaní využívať. Každá skupina by mala mať k dispozícii minimálne jeden 

počítač s prístupom na internet ako aj ďalšie zdroje informácií (encyklopédie, časopisy, ...) 

Pre žiakov je vhodné pripraviť pokyny pre prácu: 

Vašou úlohou je pripraviť si prezentáciu pre spolužiakov. Jej cieľom je oboznámiť ostatných s vašim zdrojom energie. Mala 

by byť prehľadná, zrozumiteľná a pútavá. Môžete použiť akýkoľvek spôsob prezentácie, dokonca aj zahrať scénku a pod. 

Využiť môžete všetky dostupné zdroje informácií.  

Vaša prezentácia musí obsahovať:  

• základné informácie o danom zdroji 
• jeho využitie, resp. výrobu na Slovensku  
• výhody vášho zdroja 
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• nevýhody, resp. negatívny vplyv na životné prostredie 

3. PREZENTÁCIA A JEJ HODNOTENIE (30 MIN) 

Žiaci majú presvedčivo prezentovať informácie, ktoré si osvojili a taktiež prijímať spätnú väzbu. Každá skupina má maž na 

svoju prezentáciu presne stanovený čas.  

(Pri väčšej časovej dotácii je možné nechať žiakom jeden vyučovaciu hodinu na získavanie informácií a tvorbu prezentácií 

a samotné prezentovanie uskutočniť na ďalšej hodine, pričom je možné dať priestor aj na otázky žiakov k jednotlivým 

prezentáciám). 

Hodnotenie prezentácií 

Učiteľ si môže pripraviť pre hodnotenie jednotlivých prezentácií ostanými skupinami tabuľku: 

Vyznač podľa svojho pocitu hodnotenie danej prezentácie: 

 

    

Informácie boli podstatné, zaujímavé a vysvetlené     

Forma prezentácie bola zaujímavá      

Prezentácia bola zrozumiteľná, mala jasnú štruktúru     

 

2. VYUČOVACIA HODINA  

Na druhej vyučovacej hodine žiaci pracujú s pracovným listom, kde využívajú vedomosti získané na predchádzajúcej 

hodine. Na záver prebehne reflexia. 

Pracovný list 

Dopyt po energii bol v posledných storočiach veľmi veľký. Použitie fosílnych palív v takom veľkom rozsahu, ako vidíme 

v súčasnosti, prináša problémy. Pri neustálom poklese zásob fosílnych zdrojov energie, ako aj  vzhľadom na ich 

vyčerpateľnosť, je potrebné zamyslieť sa nad využívaním nových obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnej dobe 

nadmerného počtu áut na cestách bude vývoj motorového pohonu určovaný podľa ekologických hľadísk. Preto hľadáme 

alternatívne palivá, ktoré budú spĺňať prísnejšie normy pre výfukové plyny. 

Úloha 1. Označ obnoviteľné zdroje energie:  

uhlie – slnko – ropa – zemný plyn – domový odpad – biomasa – geotermálna energia – drevný odpad – voda – vietor  

 

Žiaci by mali na základe svojich vedomostí označiť, ktoré z daných zdrojov sú obnoviteľné: 

Očakávaná odpoveď: 

uhlie – slnko – ropa – zemný plyn – domový odpad – biomasa – geotermálna energia – drevný odpad – voda – vietor  

 

Slnečná energia 

Slnečná (solárna) energia je asi najľahšie dostupný zdroj obnoviteľnej energie. Vyžaduje však náročné technológie, ktoré 

energiu spracujú a uchovajú. 

Úloha 2. Uveď dve výhody a dve nevýhody spojené s využívaním slnečnej energie. 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď: 

Výhody: obnoviteľná, pomerne čistá energia, neznečisťuje životné prostredie, neprodukuje hluk, k dispozícii takmer 

v každej časti sveta, lacný zdroj energie, ... 

Nevýhody: vysoké počiatočné náklady, nestabilný zdroj energie (slnečné lúče nedopadajú na určité miesto nepretržite), 

vysoké náklady na skladovanie elektriny, ... 

 

Vodná energia 

Vodná energia vzniká vďaka teplým slnečným lúčom, ktoré ohrievajú povrchy vôd, časť vody sa odparuje, následne 

v ovzduší ochladzuje a skvapalňuje – kondenzuje. Keď voda padá vo forme dažďových kvapiek, má potenciálnu energiu, 

ktorá sa mení na pohybovú energiu tečúcej vody. 

Energia prílivu a odlivu, energia morských vĺn je spôsobená gravitačným pôsobením Mesiaca a Slnka 

Úloha 3. Na čom je založená  vodná energia?  Ako vybudovanie vodnej elektrárne ovplyvní vzhľad krajiny? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Vodná energia je založená na kolobehu vody v prírode.  Pri vybudovaní vodnej elektrárne je  

niekedy potrebné zatopiť územie, často krát aj dediny. 

 

Jednoduché zariadenia poháňané vodou sa používali už okolo r. 500 p. n. l. v Perzii. Na našom území slúžila vodná energia 

najmä na poháňanie vodných mlynov alebo pri ťažbe vzácnych kovov v baniach. Pozostatkom z týchto čias sú na našom 

území banské tajchy v okolí Banskej Štiavnice alebo Špaňodolinský banský vodovod či vodné mlyny, napr. v okolí Kolárova 

a v Kvačianskej doline. V súčasnosti sa vodná energia využíva najmä na výrobu elektrickej energie. Pomocou veľkých 

priehrad možno akumulovať potenciálnu energiu vody. Čím vyšší je výškový rozdiel medzi hladinou vody a turbínou, tým 

väčšia je kinetická energia vystupujúcej vody, ktorá sa premieňa na elektrickú energiu. 

 

Veterná energia 

Veterná energia, teda vietor, vzniká vďaka nerovnomernému ohrievaniu povrchu Zeme, čo spôsobuje prúdenie vzduchu. 

Úloha 4. Kde je vhodné stavať veterné elektrárne? Máme na Slovensku veternú elektráreň? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Očakávaná odpoveď:  Veterné elektrárne je vhodné stavať na území, kde je určitá priemerná ročná rýchlosť vetra – 

minimálne 4 m/s. Predpokladáme, že žiaci vedia o tom, že na Slovensku máme aj veterné elektrárne. 

 

Začiatky budovania veterných mlynov sú datované tesne pred začiatkom nášho letopočtu, i keď ich budovanie je 

v porovnaní s vodnými náročnejšie. Na výstavbu veterných elektrární majú najvhodnejšie podmienky krajiny ako 

Holandsko a Nemecko. Na Slovensku môžeme nájsť jediný historický veterný mlyn v Holíči a národnú kultúrnu pamiatku 

Veterná studňa v obci Trávnica. Dnes využívame na Slovensku 2 veterné elektrárne (Cerová a Ostrý vrch). Odhaduje sa, že 

cca 5% z celkového územia Slovenska má vhodné poveternostné podmienky na získavanie energie z veterných elektrární. 

 

Geotermálna energia 

Geotermálna energia nie je v pravom zmysle slova obnoviteľným zdrojom energie. Tento druh energie má pôvod 

v horúcom jadre Zeme, z ktorého teplo uniká cez vulkanické pukliny v horninách. Vzhľadom na obrovské, takmer 

nevyčerpateľné zásoby energie v útrobách Zeme, býva tento druh energie zaraďovaný medzi zdroje obnoviteľné. 

Úloha 5. Na Slovensku máme na využívanie geotermálnej energie výborné predpoklady dané vysokým 

výskytom geotermálnych vôd. Poznáš aspoň jeden takýto geotermálny prameň? Na čo sa využíva 

geotermálna voda? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Geotermálne liečivé pramene (napr. Trenčianske Teplice, Bojnice, Lúčky, ...) Geotermálna voda sa 

využíva hlavne na vykurovanie. 

 

Viete, že…? Na Slovensku sa geotermálna energia využíva v niekoľkých geotermálne vykurovaných kúpaliskách. Roku 1996 

sa na Slovensku prvýkrát uviedlo do prevádzky zariadenie využívajúce geotermálnu energiu aj na vykurovanie domácností. 

Geotermálne centrum v Galante vtedy začalo zásobovať teplom sídlisko a nemocnicu. Ďalším favoritom na využívanie 

geotermálnej energie je Košická kotlina, kde bol navrhnutý projekt už roku 1990. Tepelné rozvody napojené na zdroj 

geotermálnej energie majú aj mnohé veľké mestá v severnej Európe: v Helsinkách vo Fínsku je 90 % budov zásobovaných 

mestským tepelným rozvodom. V pobaltských krajinách (Litva, Lotyšsko, Estónsko) týmto spôsobom získava teplo 60 % 

obyvateľstva. 

 

Biomasa  

Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie, ktorý sa tvorí vo voľnej prírode, alebo je vyprodukovaný 

činnosťou človeka. Je to konzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. 

Tá, či už ako drevo, rastliny alebo iné poľnohospodárske zvyšky, vrátane exkrementov úžitkových zvierat, dokáže 

poskytnúť užitočné formy energie. 

Úloha 6. Vymenuj kde všade sa dá použiť biomasa ako forma elektrickej energie. 
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..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Biomasa sa dá využiť na získavanie elektrickej energie, tepla, na  výrobu kvapalných 

a plynných palív pre motorové vozidlá. 

 

EXPERIMENT – príprava bionafty 

Pomôcky a chemikálie: repkový olej (alebo iný rastlinný olej), hydroxid draselný KOH (vhodnejší) alebo hydroxid sodný 

NaOH, metanol CH3OH, kadička, uzatvárateľná fľaša, teplomer, trojnožka, kahan, sklená tyčinka. 

Postup práce: Do kadičky nalejeme 100 cm3 repkového oleja a zahrejeme ho na teplotu 45 °C. Medzičasom v 

uzatvárateľnej fľaši zmiešame 22 cm3 metanolu a 0,5 g hydroxidu, čím pripravíme metoxid. Po rozpustení hydroxidu 

v metanole prilejeme do roztoku zohriaty olej, zamiešame a potom necháme stáť.  

 

Vzhľadom na zákaz používania metanolu na školách je možné experiment o príprave bionafty pozrieť na internete napr. na 

stránke: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/540-domaci-bionafta/video/ alebo v angličtine 

https://www.youtube.com/watch?v=9-SaPRccSDE&t=13s (pri videu v anglickom jazyku môžeme využiť aj 

medzipredmetové vzťahy – teda prepojenie chémie a anglického jazyka).   

Úloha 7. Ako sa nazýva druhý vedľajší produkt, ktorý vznikol pri experimente? Akou oddeľovacou metódou by sme tieto 

dve zložky vedeli oddeliť v chemickom laboratóriu?     

 

.................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Vedľajším produktom je glycerol. Tieto zložky vieme oddeliť usadzovaním a potom pomocou 

oddeľovacieho lievika. 

 

REFLEXIA 

Žiaci vypĺňajú sebahodnotiacu kartu ako jeden z nástrojov formatívneho hodnotenia. Učiteľ by mal žiakom ešte pred 

použitím vysvetliť význam a spôsob vypĺňania sebahodnotiacej karty. 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu sebahodnotiacu kartu. 

Žiaci vyplnia sebahodnotiacu kartu podľa toho, ako zvládli učivo. V každej úrovni si vyberajú jednu z možností. 

   

Úroveň zvládnutia učiva samostatne 
s malou 

pomocou 

s výdatnou 

pomocou 

Viem rozlíšiť obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 
   

Viem uviesť obnoviteľné zdroje energie. 
   

Viem poukázať na výhody obnoviteľných zdrojov energie.    

Poznám spôsob získavania  alternatívnych  palív. 
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Poznám príklady použitia jednotlivých zdrojov  energie na 

Slovensku.    

 

Využívanie obnoviteľných zdrojov v praxi 

Od roku 2021  pri stavbe nových rodinných domov musí byť splnená podmienka takmer nulovej spotreby energie. To 

znamená, že domy sa musia zamerať aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  

Naftu a benzín by mali nahradiť alternatívne palivá, ktoré sú budúcnosťou v motoristickom svete. 

Úloha 9. Napíš doma krátku esej, v ktorej napíšeš ako sa vidíš o 20 rokov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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Alternatívne úlohy 

Slnečná energia 

Obnoviteľné zdroje energie sú dnes v zornom poli čoraz väčšej skupiny ľudí, ktorí prejavujú záujem šetriť prírodu práve 

využívaním ekologických spôsobov výroby elektriny a tepla. Napriek stúpajúcim trendom si ľudia stále zvyknú mýliť pojmy 

solárny kolektor a fotovoltaický panel. Často sa javí, že ide o rovnaké mechanizmy, skutočnosť je však iná.   

Úloha 1. Priraď správny pojem k definícii:                                           fotovoltaický panel         solárny kolektor 

............................................. je zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu na teplo  

 ............................................funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu  

 

Poznámka: Pri tejto úlohe môžeme naraziť na to, že deti budú svoju odpoveď tipovať, pretože ju nebudú poznať. Je preto 

potrebné im potom vysvetliť rozdiel medzi fotovoltaickým panelom a solárnym kolektorom. 

Očakávaná odpoveď:  

Solárny kolektor je zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu na teplo.  

Fotovoltaický panel funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. 

 

Vodná energia 

Úloha 2. Vymenuj vodné priehrady na Slovensku. 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Zemplínska Šírava, Ružín, Domaša, Liptovská Mara, Oravská priehrada 

 

Veterná energia 

Úloha 3. Fúka vietor silnejšie vo vyšších polohách alebo v nižších polohách? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Vietor fúka silnejšie vo vyšších polohách. Vysvetliť to môžeme na princípe púšťania šarkanov. 
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Biomasa 

Najväčším energetickým zdrojom biomasy je drevo. Biomasu možno využiť nielen na výrobu tepla, ale aj po splyňovaní 

a spálení plynu v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie. Kvapalné a plynné formy biomasy (etanol, 

metanol, drevoplyn, bioplyn) možno použiť aj na pohon motorových vozidiel. Výhodou biomasy je, že sa každoročne 

obnovuje a pri rozumnom, udržateľnom a cieľavedomom využívaní môže predstavovať takmer nevyčerpateľný zdroj 

surovín a energie. 

Úloha 4. Z akých rastlín sa najčastejšie získavajú biopalivá? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  Biopalivá sa získavajú z vypestovaných rastlín ako kukurica, slnečnica, repka olejná alebo palmový 

olej. 

 

Vodík ako alternatívny zdroj energie 

Vodík je najrozšírenejším prvkom vo vesmíre a je obsiahnutý tiež  vo vode, ktorá tvorí 2/3 Zeme. Práve vodík ako plyn by sa 

mohol stať palivom a energetickým zdrojom budúcnosti. Problém je v tom, že prakticky nikde sa vodík nevyskytuje ako 

izolovaný prvok, čo so sebou prináša vysoké výrobné náklady.  

Ak použijeme vodík na výrobu elektriny v palivových článkoch, vznikne ako vedľajší produkt iba obyčajná voda. Túto vodu 

môžeme ďalej použiť na výrobu vodíka a kyslíka pri elektrolýze, pričom tento cyklus bude prebiehať nepretržite a hlavne 

bez uvoľňovania toxických emisií do ovzdušia. 

Na svetovom trhu už existujú autá jazdiace na vodík, existujú čerpacie stanice. Vodík ako zdroj energie využíva obec 

Shapinsay na severe Škótska. Dedina bola do nedávna závislá na dovoze fosílnych palív. Krokom k väčšej sebestačnosti je 

elektrolytická stanica na výrobu vodíka, ktorá vykuruje tamojšiu školu, poháňa niekoľko áut a časť energie posielajú na 

hlavný ostrov. 

 

EXPERIMENT 

Vo vyučovacom procese sa na demonštráciu využitia vodíka ako alternatívneho zdroja energie môže využiť model autíčka 

na vodík. Autíčko na vodík obsahuje palivový článok, ktorý umožňuje vyrábať vodíkové palivo. Model umožňuje 

demonštrovať palivový článok a  elektrolyzér. Základom procesu je rozklad vody, ktorý sa uskutočňuje podľa rovnice: 

H2O (l) → H2 (g) + 0,5 O2 (g) 

Pri práci s modelom je  potrebné pracovať podľa presného návodu. Ak žiaden model nemáme, môžeme si pozrieť video 

napr. na stránke https://www.youtube.com/watch?v=JUusS2yzj3c alebo  iné. 

Úloha 5. Čo spôsobilo pohyb autíčka? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Očakávaná odpoveď:  vodík, ktorý vznikol rozkladom vody 
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UHLÍK A ORGANICKÉ ZLÚČENINY  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Uhlík a organické zlúčeniny 
 

ISCED 2 / 9.ročník 
 

Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Identifikovať hlavný a postranný reťazec 

organických zlúčenín 
 Kategorizovať organické zlúčeniny na cyklické 

a acyklické  
 Klasifikovať uhľovodíky na nasýtené a nenasýtené  
 Aplikovať poznatky o využití uhľovodíkov v praxi 

 

 Usudzovať 
 Klasifikovať (triediť) 
 Formulovať závery  
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Orientovať sa v PSP a čítať z nej potrebné informácie 
 Vymenovať názvy a značky prvkov 
 Klasifikovať zlúčeniny na anorganické a organické 
 Definovať uhlík ako jednoduchú látku 
 Identifikovať základné chemické vlastnosti uhlíka 
 Aplikovať poznatky o väzbovosti  jednotlivých prvkov v organických molekulách  pri tvorbe vzorca 

uhľovodíka 
 

Riešený didaktický problém 

Prvou skupinou organických látok, s ktorou sa žiaci zoznamujú na hodinách chémie, sú dvojprvkové organické 
zlúčeniny uhlíka a vodíka – uhľovodíky. Porozumenie schopnosti uhlíka viazať sa navzájom za tvorby rozdielne 
dlhých a rozlične usporiadaných reťazcov je nevyhnutné pre pochopenie ďalšieho učiva.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 
 riešenie úloh 
 Vennov diagram 
 individuálna práca žiakov (môže sa zvoliť aj 

skupinová práca) 

 pracovný list 
 počítač/ tablet 
 interaktívna tabuľa 

 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori:    doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 
Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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UHLÍK A ORGANICKÉ ZLÚČENINY  

ÚVOD  
Predložená metodika je vytvorená k téme Uhlík a organické zlúčeniny. Je zameraná na opakovanie si učiva z organickej 

chémie v 9. ročníku. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Uhľovodíky. 

PRIEBEH VÝUČBY 

EVOKÁCIA: 
Učiteľ pred vypracovávaním pracovných listov diskutuje so žiakmi o tom, aké poznatky si osvojili pri preberaní 

organických zlúčenín uhlíka a vodíka – uhľovodíkov.  Diskutuje so žiakmi, či by vedeli  kategorizovať organické zlúčeniny na 
cyklické a acyklické, na nasýtené a nenasýtené  a aplikovať poznatky ich využitia v praxi.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

Úloha 1.  Identifikujte hlavný reťazec uhľovodíkov. 

A.  B. 

 

C. 

 

D. 
 

 

Úloha 2. Doplňte atómy vodíka do uhľovodíkového reťazca tak, aby ste dodržali pravidlo štvorväzbovosti atómu uhlíka. 

 

A. B.  C. 

   

292



  

  

Úloha 3. Podľa charakteristiky určte aké látky sa nachádzajú v nádobách. 

 

 

Úloha 4. Z guľôčkového modelu uhľovodíka napíšte jeho zjednodušený štruktúrny vzorec. 

 Guľôčkový model Zjednodušený štruktúrny vzorec 

A.   

B.   

C.   

 

Úloha 5. Z guľôčkového modelu uhľovodíka napíšte jeho zjednodušený štruktúrny vzorec. 

 
  

   

-tvorím kvapalnú zmes dvoch 
jednoduchých alkánov 

-využívajú ma v turistických plynových 
varičoch, ako palivo v domácnostiach 
alebo pre automobily (LPG) 

-som najjednoduchšia organická 
zlúčenina, tvoriaca hlavnú zložku 
zemného plynu 
-používajú ma ako palivo 
v domácnostiach a priemysle 

-mojou nevýhodou je, že som 
skleníkovým plynom 

-som bezfarebný horľavý plyn, so 
vzduchom tvorím výbušnú zmes 

-používajú ma na výrobu plastov, 
zváranie a rezanie kovov 

 

moje meno je moje meno je moje meno je 
   

  
plyny pod 

tlakom 

  

horľavé látky 

PROPÁN BUTÁN METÁN ACETYLÉN 
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Úloha 6. Kategorizujte uhľovodíky na nasýtené a nenasýtené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Úloha 7. Opravte chyby vo vzorcoch organických zlúčenín. 

A. B. C. 

   

D. E. F. 

   

 

 

 

 

acetylén 
bután 

metán 

NENASÝTENÉ NASÝTENÉ 
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Úloha 8. Vyriešte tajničku. Tajnička skrýva názov procesu pridávania zapáchajúcich látok do zemného plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ako sa nazýva číslo, ktorým sa hodnotí kvalita benzínu? 
2. Ako sa nazývajú dvojprvkové zlúčeniny uhlíka a vodíka? 
3. Aká plyny prispievajú ku globálnemu otepľovaniu Zeme (jednoslovné pomenovanie)? 
4. Koľko atómov vodíka obsahuje hexán? 
5. Medzi aké zdroje energie z hľadiska obnoviteľnosti zaraďujeme uhlie? 
6. Ako sa nazýva chemická reakcia, ktorou sa pripravujú plasty? 
7. Názov štvrtého člena homologického radu alkánov je? 
8. Najjednoduchší alkín sa nazýva? 
9. Ako sa nazýva jeden z prírodných zdrojov uhľovodíkov? 
10. Aký je spoločný názov uhľovodíkov, ktoré majú vo svojej molekule iba jednoduché väzby? 

 

Úloha 9.  Z pojmov v rámčekoch vytvorte dvojice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. O K T Á N O V É     

  2. U H Ľ O V O D Í K Y    

 3. S K L E N Í K O V É     

      4. Š T R N Á S Ť   

 5. N E O B N O V I T E Ľ N É  

6. P O L Y M E R I Z Á C I A   

     7. B U T Á N      

       8. A C E T Y L É N 

     9. U H L I E      

        10 A L K Á N Y  

sumárny vzorec 
alkánov 

urýchlenie 
dozrievania plodov 

CH2=CH2 

etín 

bután 

propán 

benzén 

hexán 

CH3-CH2-CH3 acetylén CnH2n+2 

plynové 
zapaľovače 
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Úloha 10. Do tabuľky doplňte sumárne, štruktúrne a zjednodušené štruktúrne vzorce nasýtených a nenasýtených 
uhľovodíkov.  

 

 
 

 

 

 
 

 

A. 

 
 

C3H8 

 

 

 

B. 
 

 
C2H4 

 

 
 

C. 

 
 

C4H8 

 

 

 

D. 
 

 
C3H4 

 

 

 

 

Úloha 11. Označte v tabuľke (X), ktoré organické zlúčeniny sú cyklické a acyklické. 

 
Cyklická Acyklická 

propán 
  

acetylén 
  

 

  

 

  

cyklobután   

 
 

VZOREC 

Sumárny Štruktúrny 
Zjednodušený 

štruktúrny 
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Úloha 12. Vytvorte Vennov diagram na tému uhľovodíky. 

 
Metodická pomôcka: 

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa 
na porovnávanie –  vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré zobrazuje 
v podobe množín (väčšinou v tvare kruhu). Priestor v ktorom sa kruhy vzájomne prekrývajú, zobrazuje spoločné znaky oboch 
porovnávaných množín. Naopak, priestory bez prekrývania reprezentujú vzájomne odlišné znaky (charakteristiky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázok 1 Príklad schémy Vennovho diagramu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Nasleduje utvrdzovanie získaných vedomostí.  

V tejto časti sa učiteľ zameria na stručné vysvetlenie pojmu Vennov diagram a následne nakreslí na tabuľu dostatočne veľké 
tri kružnice (obrázok 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2  Ukážka schémy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Každý jednotlivý žiak má diagram nakreslený v pracovnom liste. Samostatne následne priraďuje vlastnosti týchto látok, 
pričom ich vpisuje do Vennovho diagramu.  V závere aktivity učiteľ doplní informácie, ktoré žiaci nezatriedili (napr.: zlúčeniny 
uhlíka a vodíka, jednoduché väzby, dvojité väzby, trojité väzby, nasýtené uhľovodíky, nenasýtené uhľovodíky, CnH2n+2, 
prípona -án, CnH2n, prípona zvyškov -én, CnH2n-2, prípona -ín, násobné väzby, uhlík štvorväzbový a pod.). 
Žiaci si doplnia vytvorený diagram (obrázok 3) a učiteľ im zopakuje vybrané vlastnosti. 
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Obrázok 3 Príklad spracovania schémy Vennovho diagramu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

HODNOTENIE: 

Úloha 13. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVA METODIKY 
- 
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Ganajová, M.,  Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21. 

Jenisová, Z., Lednický, L., Tokárová, B. (2020). Stratégie kritického a tvorivého myslenia v príprave učiteľov chémie. Nitra 
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NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV I. 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Názvoslovie alkánov  

ISCED 2 / 9.ročník (kvarta) 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• rozlíšiť najjednoduchšie uhľovodíky, 

• na základe modelovania molekúl alkánov rozlišovať 
otvorený , uzavretý, nerozvetvený a rozvetvený 
reťazec,  

• pomenovať alkány do C10, alkylové skupiny (metyl, 
etyl), 
 

• Formulovať otázku/problém  

• Navrhnúť model 

• Skonštruovať/zostaviť model 

• Porovnať dáta získané z modelu s reálnymi 
dátami 

• Formulovať nové otázky/problémy 

• Formulovať závery 

• Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlišovať sumárny (molekulový), štruktúrny, štruktúrny zjednodušený (racionálny) vzorec, 

• Mať informácie o stavbe organických látok (štvorväzbovosť atómu uhlíka, čo je uhlíkový reťazec, alkány a 
jednoduchá väzba) 

Riešený didaktický problém 

Modelovanie molekúl organických zlúčením pomáha žiakom objaviť súvislosti medzi štruktúrou látok, 

napísaným zjednodušeným vzorcom a názvom. Aj bez náročných teórií žiaci zvládajú aj pravidlá názvoslovia 

jednoduchých (dokonca aj rozvetvených) alkánov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• stavebnice modelov organických molekúl (alebo 
iná alternatíva) 

• pracovný list pre aktivitu 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Súbor úloh pre samostatnú prácu. 

 

Autor: Zuzana Dzurišinová 
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NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV I.  

ÚVOD  
Predkladaná metodika je súčasťou systému metodík k názvosloviu uhľovodíkov  – ide o prvú metodiku v poradí. Jej cieľom 

je ukázať žiakom systém tvorenia názvov alkánov a to aj rozvetvených (čo je rozširujúce učivo). Pri riešení úloh žiaci 

využívajú modely molekúl alkánov, ktoré im priblížia usporiadanie atómov uhlíka a vodíka v priestore s dôrazom 

na väzbové uhly. Jednotlivé úlohy sú koncipované tak, aby naučili žiaka vnímať priestorové usporiadanie atómov 

v alkánoch. Na základe toho sa očakáva, že žiaci objavia súvis medzi štruktúrou alkánov a princípmi tvorenia ich názvov, 

teda ako správne určiť hlavný reťazec, ako ho očíslovať a pomenovať jednoväzbové skupiny (alkyly). Nakoniec by žiak mal 

byť schopný napísať správny názov rozvetveného alkánu s počtom uhlíkov do desať.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodický list spracovaný na základe rozšíreného 7E modelu: 

ZAPOJENIE A ZISŤOVANIE  (CCA 7  MIN.): 
Na úvod metodiky žiaci riešia úlohy, ktoré poznajú z predchádzajúcich hodín chémie a súvisia s témou Organické 

zlúčeniny - Alkány.  V úvodnej úlohe si žiaci zopakujú a upevnia pojmy: sumárny, štruktúrny a zjednodušený štruktúrny 

vzorec. Zopakovať môžeme tiež názvy členov homologického radu alkánov do C10. 

 

Z predchádzajúcich hodín chémie viete, že uhlík v organických zlúčeninách je vždy 4-väzbový a môže sa spájať do 

lineárnych, rozvetvených aj cyklických reťazcov.  

Na tejto hodine budete vytvárať modely rozvetvených a nerozvetvených alkánov. Uvedomte si, že model nie je reálna 

molekula. Pomáha nám predstaviť si tvar molekuly, väzby a usporiadanie atómov 

v molekule. Veď aj vedci často používajú modely na zjednodušenie opisu vedeckých teórií.  

Modely (ako ten na obrázku), ktoré vytvoríte, vám pomôžu pochopiť štruktúru 

organických látok a správne tvoriť ich názvy.  

Hneď v úvode si povedzme, že aj pri tvorení modelov platia určité pravidlá: atóm uhlíka 

sa zvyčajne znázorňuje čiernou (sivou) guľôčkou, atóm vodíka zase bielou. 

Zopakujte si: Vyplňte v tabuľke sumárny, štruktúrny a zjednodušený štruktúrny vzorec.  

uhľovodík Sumárny 
vzorec 

Štruktúrny vzorec Zjednodušený štruktúrny vzorec 

propán C3H8 C C C

H

H

H H

H H

H

H

 

CH3 CH2 CH3 

 

V nasledujúcich úlohách majú žiaci objaviť, ako určiť, ktorý alkán je rozvetvený, ktorý nie. V úlohe 1 sa na základe 

zostavených modelov žiakom snažíme ukázať, že molekula alkánu je priestorová, že ju môžeme v priestore otáčať a teda aj 

rôzne zapísať, ale vždy ide o tú istú molekulu. Poukážeme aj na dôležitý jav – okolo jednoduchej väzby je dovolené 

otáčanie časti molekuly. Táto predstava bude neskôr dôležitá aj pre správne pochopenie izomérie. 

Úloha 1. Zostavte model butánu. Ako ste si isto všimli, v alkánoch sa uhlíky viažu jednoduchou väzbou, ktorá umožňuje 

otáčanie rôznych častí molekuly okolo nej. My sme  sa trošku s modelom pohrali a vznikli nám molekuly A, B, C. 
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Alebo: 

           A:        

CH3
CH2

CH2
CH3                   B: 

CH3 CH2 CH2

CH3    C:   CH3CH2CH2

CH3

                                   

a. V obrázkoch A, B, C farebne pospájajte za sebou nasledujúce atómy uhlíka. Iste to zvládnete jedným ťahom. 

b. Sú to rozvetvené alebo nerozvetvené uhľovodíky?   ______nerozvetvené (lineárne)___________ 

Poznámka:  

Ak nemáme k dispozícii tyčinkové či kalotové modely uhľovodíkov pre každú dvojicu (skupinu) žiakov, môžeme využiť 

alternatívy ako špajdle a plastelínu. Pričom dodržíme odporúčané farby pre atómy uhlíka a vodíka. 

SKÚMANIE  (CCA 8  MIN.): 
V úlohe 2 už pozornosť žiakov sústredíme na rozlišovanie rozvetveného a nerozvetveného uhľovodíka. Pozornosť žiakov 

upriamime na to, aby si všímali, s koľkými atómami uhlíka je každý z nich priamo viazaný . 

 

Na to, aby sme vedeli správne pomenovať uhľovodíky, potrebujeme správne určiť, či ide o lineárny alebo rozvetvený 

uhľovodík. 

Úloha 2. V nasledujúcej ponuke vzorcov uhľovodíkov so vzorcom C4H10 označte rozvetvené (R) a nerozvetvené (N): 

 

V nasledujúcej bádateľskej úlohe žiaci majú za úlohu odhaliť priestorové usporiadanie rozvetvených alkánov. Žiakom 

často robí problém vnímať rovnaké molekuly, keď sú ináč otočené v priestore. Pomáha im, keď si model molekuly môžu 

otáčať v ruke a porovnávať ho s napísaným štruktúrnym vzorcom. 

 

Kým začnete riešiť nasledujúcu úlohu, vytvorte model rozvetveného uhľovodíka so sumárnym vzorcom C5H12 (môžete použiť 

model z predchádzajúcej úlohy). Pozor, možností, ako vytvoriť takýto rozvetvený uhľovodík bude viac... 

Úloha 3. Využite zostavený model rozvetveného alkánu C5H12  a vyplňte tabuľku:  

Sumárny vzorec Štruktúrny vzorec Zjednodušený štruktúrny vzorec 

A B C 
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C5H12 

 

CH3CH2CH

CH3

CH3  

C5H12 CC

C

C

C

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

HH

 

 

 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.): 
V tejto fáze žiakom položíme otázky, na ktoré intuitívne vedia odpovedať. Na prvú otázku stačí, aby svojimi slovami 

opísali rozvetvený alkán ako ten, v ktorom je aspoň jeden atóm uhlíka spojený s tromi alebo štyrmi ďalšími, kým 

v lineárnom alkáne je každý atóm uhlíka spojený s najviac dvoma atómami uhlíka.  

Pri druhej otázke očakávame, že žiaci odpovedia nie, aj keď zatiaľ ako vysvetlenie stačí, že potrebujeme nerozvetvený 

a rozvetvený uhľovodík v názve odlíšiť, hlavne keď si uvedomíme, že tých rozvetvených môže byť aj viac (s rovnakým 

sumárnym vzorcom). 

Ako rozoznáme lineárny a rozvetvený alkán?           Budú mať nerozvetvený a rozvetvený alkán rovnaký názov?  

Úloha 4. Pomenujte nerozvetvený alkán z predchádzajúcej úlohy.  

CH2 CH2 CH3CH3  _______bután______________________________ 

 

V nasledujúcej úlohe 5 majú žiaci uvedený názov uhľovodíka bez akéhokoľvek vysvetľovania. Farebné vyznačenie vo vzorci 

a v názve (rovnako farebné označenie spolu súvisí) má žiakov naviesť, aby odhalili, čo je potrebné si vo vzorci rozvetveného 

alkánu všímať a vyjadriť to v názve. Žiakov upozorníme na to, že názov musí byť jednoznačný, čo najjednoduchší a taký, 

aby sme z názvu spätne vedeli napísať vzorec toho istého alkánu. 

 

V nasledujúcich úlohách sa pokúsime odhaliť jednoduché pravidlá, ktoré nám pomôžu pomenovať rozvetvené uhľovodíky.  

Úloha 5. Rozvetvený alkán C4H10  sa nazýva 2-metylpropán. Skúste odhaliť prečo? 

 CH3

CH
CH3 CH3

 

  Nápoveda:  2-metylpropán  kde? čo? na čom? 

 

Mnohí žiaci zrejme čiastočne odhalia pravidlá tvorenia názvov rozvetvených alkánov (z jedného vzorca a názvu sa ani nedá 

odhaliť všetky). V nasledujúcich úlohách preto pravidlá sformulujeme ako postup, ktorý má žiakom pomôcť dospieť 

k správnemu názvu. Pravidlá nie sú definície, žiak ich nemusí ovládať naspamäť, mnohým žiakom ale pomáhajú  pri riešení 

úloh. 

 

Sformulujme si pravidlá alebo postup, ktorými sa riadime pri pomenúvaní rozvetvených alkánov: 

 1. Vyznačíme si hlavný reťazec – je to najdlhší uhľovodíkový reťazec (priamo viazané uhlíkové atómy). 

–  v zmysle, že nie vždy musia byť uhlíkové atómy lineárne usporiadané 
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Úloha 6. Vo vzorcoch nasledujúcich alkánov vyznačte hlavný reťazec – v prvom vzorci je už vyznačený. 

                      

 

  

      

Úloha 7. K názvom uhľovodíkov doplňte názvy alkylových skupín. 

etán   etyl.......................... 

propán propyl.......................... 

bután  butyl.......................... 

pentán pentyl.......................... 

 

 

 

Úloha 8. Nasledujúci alkán môžeme očíslovať dvomi spôsobmi – zľava doprava alebo sprava doľava. Ktoré z číslovaní je 

správne? Výberom správneho slova sformulujme pravidlo o jednoznačnom číslovaní základného reťazca. 

CH3
1

CH2
2

CH2
3

CH
4

CH2
5

CH3
6

CH2 CH3

                                               
CH3
6

CH2
5

CH2
4

CH
3

CH2
2

CH3
1

CH2 CH3

 

Hlavný reťazec očíslujeme tak, aby bočné reťazce mali čo najnižšiu/najvyššiu pozíciu. 

HODNOTENIE 1  (CCA 10  MIN.): 

Otestujte sa: Pomenujte alkány a k názvom vytvorte z názvu zjednodušený vzorec: 

1. 
CH3
4

CH2
3

CH
2

CH3

CH3
1   2-metylbután 

2. CH3 CH CH3

CH2 CH3

     2-metylbután 

3. CH2 CH CH2 CH2

CH2

CH2 CH3

CH3

CH3  

    3-etylheptán 

4. 

CH3 CH2 CH CH2 CH3

CH2 CH2 CH3   3-etylhexán 

5. 

CH3 CH2 CH CH2

CH2

CH2 CH2 CH3

CH3

  4-etylheptán 

 

6. 3-metylpentán 

 

7. 3-metylheptán 

 

8. 2-metylhexán 

 

 

 

1 2 

3 4 

2. Pomenujeme bočné reťazce (vetvy) = alkylové skupiny.  

 

3. Očíslujeme hlavný reťazec – čísla atómov uhlíka určujú polohu bočných reťazcov (KDE je naviazaný 

bočný reťazec na hlavnom reťazci) 

 

Za každý správny názov a správne napísaný vzorec si 

prideľte 2 body. Za chybu si odčítajte -1 bod. 

16 – 12 bodov výborný výkon, skús pokračovať 

a vyrieš aj náročnejšie úlohy 

11 – 8 bodov je to super, pozri si, kde robíš chyby 

7 a menej bodov  prečítaj si pozorne ešte raz pravidlá 

a test vyrieš ešte raz 

CH3 CH2 CH CH2 CH3

CH3  

CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH2

CH3

CH3

 

CH3 CH CH2 CH2

CH3

CH2 CH3
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ROZPRACOVANIE/ROZŠÍRENIE  (CCA 10  MIN.): 
Úloha 9 a 10 sú rozširujúcimi úlohami. Dopĺňajú základné pravidlá a rozširujú ich pre také vzorce, v ktorých je bočných 

reťazcov viac. Naším cieľom bolo zvládnuť názvoslovie rozvetvených alkánov do C10, kde by sme si vo väčšine vzorcov mali 

vystačiť s alkylovými skupinami metyl-, etyl-, preto nasledujúce pravidlá nepredstavujú pre šikovných žiakov veľký 

problém. 

Konkrétne riešené príklady majú pomôcť žiakom objavovať pravidlá o názvosloví alkánov s rovnakými aj rôznymi 

alkylovými skupinami.  

Úloha 9. Ako pomenujeme nasledujúci alkán?  Ako by sme v názve jednoducho vyjadrili, že vo vzorci sú dva (alebo viac) 

rovnakých bočných reťazcov? Pre jednoduchosť názvu využívame násobiace predpony – doplňte ich. 

CH3 CH2 C

CH3

CH3

CH3

   Správne: __2,2-dimetylbután___________ 

 

 

 

 

Úloha 10. Ako pomenujeme nasledujúci alkán? Sformulujte pravidlo, podľa ktorého vytvoríme názov alkánu s rôznymi 

alkylovými skupinami. 

   

názov:     3-etyl-4-metylheptán    názov:    4-etyl-3-metylheptán 

 

 

 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
Na upevnenie poznatkov o názvosloví rozvetvených alkánov použijeme úlohu 11.  Žiak má pri pomenovaní uhľovodíkov 

použiť všetky pravidlá/postupy z predchádzajúcich úloh. 

Úloha 11. Pomenujte alkány a k názvom vytvorte z názvu zjednodušený štruktúrny vzorec: 

        3-etyl-2-metylpentán 

CH3 CH2 C CH2
CH CH2 CH3

CH3

CH3

CH3     2,2-dimetylpentán 

____3,3,5-trimetylheptán________________________ 

 

 

Názov alkánu vytvoríme tak, že najprv uvedieme názvy bočných reťazcov usporiadaných podľa abecedy a pripojíme 

názov základného reťazca. 

 

CH3 CH CH CH2

CH3

CH2

CH3

CH3

 

CH3 C CH2 CH2

CH3

CH3

CH3  

Predpony, ktorými vyjadríme počet viacerých bočných reťazcov dva = __di-__________   

 tri = ____tri-_______  štyri = __tetra-______  päť = ___penta-________ 

 

NIE:  2-metyl-2-metylbután 
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Na záver bádateľských činností žiakov pri riešení úloh učiteľ spolu so žiakmi zhrnie objavené zistenia. Žiaci dostanú 

tvorivú úlohu – vymyslieť a napísať vzorec rozvetveného alkánu, pomenovať a dať ten istý vzorec aj spolužiakovi. Navzájom 

si porovnajú názvy a odhalia prípadné chyby. V prípade nezhody si žiaci môžu zostaviť model molekuly. Takýto spôsob 

učenia žiakov baví a je celkom efektívny. Úlohu môžeme zadať aj na domácu úlohu. 

Otestujte sa: Vytvorte z 10 atómov uhlíka model rozvetveného alkánu, napíšte jeho vzorec a pomenujte. Potom ho dajte 

pomenovať spolužiakovi. Váš spolužiak urobí to isté. Výsledky si skontrolujte a o prípadných nezrovnalostiach diskutujte. 

Štruktúrny zjednodušený vzorec Názov alkánu (spolužiak) Názov alkánu (mnou vytvorený) Zhoda 
(/) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Poznámka:  

Pri písaní zjednodušených štruktúrnych vzorcov aj pri tvorení názvov budú žiaci skúmať a objavovať súvislosti medzi 

priestorovou štruktúrou a napísanými zjednodušenými vzorcami a s tým súvisiace zákonitosti tvorby názvov alkánov. Pri 

organizovaní bádateľských činností predkladáme žiakom postupné inštrukcie a čiastkové úlohy. Vzhľadom na vyšší stupeň 

učiteľovho navádzania žiakov v jednotlivých fázach bádania považujeme navrhnutý učebný postup za štruktúrované 

bádanie. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je realizovateľná aj dištančne, potrebný je ale dvojnásobný čas a alternatívne pomôcky ako špajdle alebo 

špáradlá a plastelína či želé cukríky a iné. Dokonca žiaci navrhli použiť ako alternatívu olivy - čierne ako uhlík, zelené ako 

vodík, prípadne kúsky syra. V domácich podmienkach pri on-line výučbe je táto alternatíva realizovateľná a následne je 

možné modely skonzumovať. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
NEPOVINNÉ POLE. Ak si to situácia vyžaduje, uviesť aj alternatívne postupy. Prispôsobenie metodiky pre SOŠ. 

ZDROJE 
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NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV II. 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Názvoslovie cykloalkánov 
Názvoslovie nenasýtených uhľovodíkov 

ISCED 2 / 9.ročník (kvarta)/2 hod. 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• rozlíšiť najjednoduchšie uhľovodíky, 

• pomenovať cykloalkány, 

• na základe modelovania molekúl alkénov a alkínov 
rozlišovať polohové izoméry,  

• pomenovať nerozvetvené alkény do C10,  

• pomenovať nerozvetvené alkíny do C10, 
 

• Formulovať otázku/problém  

• Navrhnúť model 

• Skonštruovať/zostaviť model 

• Porovnať dáta získané z modelu s reálnymi 
dátami 

• Formulovať nové otázky/problémy 

• Formulovať závery 

• Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlišovať sumárny (molekulový), štruktúrny, štruktúrny zjednodušený (racionálny) vzorec, 

• Mať informácie o stavbe organických látok (štvorväzbovosť atómu uhlíka, čo je uhlíkový reťazec, alkány, 
cykloalkány, alkény, alkíny, jednoduchá, dvojitá a trojitá väzba), 

• Vedieť tvoriť názvy alkylových skupín – metyl-, etyl-. 

Riešený didaktický problém 

Modelovanie molekúl organických zlúčením pomáha žiakom objaviť súvislosti medzi štruktúrou látok a písaním 

vzorcov. Aj bez náročných teórií tak žiaci zvládajú pravidlá názvoslovia jednoduchých cykloalkánov, alkénov 

a alkínov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• stavebnice modelov organických molekúl (alebo 
iná alternatíva) 

• Súbor pre aktivitu 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Súbor úloh pre samostatnú prácu 

 

Autor: Zuzana Dzurišinová  
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NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV II.  

ÚVOD  
Predkladaná metodika je súčasťou systému metodík k názvosloviu uhľovodíkov – ide o druhú metodiku v poradí. Jej cieľom 

je ukázať žiakom systém tvorenia názvov cyklických alkánov (aj rozvetvených) a nenasýtených nerozvetvvených 

uhľovodíkov. Pri riešení úloh žiaci využívajú modely molekúl uhľovodíkov, ktoré im priblížia priestorové usporiadanie 

atómov uhlíka a vodíka v cyklických a nenasýtených uhľovodíkoch. Jednotlivé úlohy sú koncipované tak, aby naučili žiaka 

vnímať priestorové usporiadanie atómov a umožnili objaviť súvis medzi štruktúrou uhľovodíkov a princípmi tvorenia ich 

názvov, teda ako správne očíslovať nenasýtený uhľovodík a vytvoriť názov.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodický list spracovaný na základe rozšíreného 7E modelu: 

ZAPOJENIE A ZISŤOVANIE   (CCA 7  MIN.): 
Na úvod metodiky žiaci riešia úlohy, ktoré nadväzujú na úlohy z predchádzajúceho pracovného listu Názvoslovie 

uhľovodíkov I., kde žiaci riešili úlohy z názvoslovia alkánov. Na úvod si žiaci prečítajú text, ktorý má upriamiť ich pozornosť 

na cyklické formy alkánov. 

 

V predchádzajúcom pracovnom liste Názvoslovie uhľovodíkov I. sme si ukázali, že názvy uhľovodíkov sa tvoria podľa 

presných pravidiel. Tiež už vieme, že organické zlúčeniny sú zlúčeniny uhlíka, ktorý môže vytvárať 

nielen reťazce, ale aj cykly a molekuly môžu obsahovať jednoduché či násobné väzby.  

Čo ste možno nevedeli je, že mnoho organických zlúčenín vyskytujúcich sa v prírode obsahuje cykly 

z atómov uhlíka - ak sú nasýtené, hovoríme im cykloalkány. Patria medzi ne dôležité liečivé látky, 

pigmenty alebo vonné látky. 

Máte radi mentolovú príchuť? Či už ide o žuvačky, cukríky alebo čaj, mentol patrí 

medzi najobľúbenejšiu príchuť, ktorú získavame z mäty priepornej. Jeho štruktúra obsahuje cyklický 

alkán (pozri Obr.).  

Nasledujúce úlohy vám odhalia čo-to o štruktúre cyklických alkánov a pravidlá, podľa ktorých ich pomenujeme. 

 

V nasledujúcich dvoch úlohách žiaci objavujú súvislosti medzi lineárnymi a cyklickými alkánmi. Pri písaní 

zjednodušených štruktúrnych vzorcov si zopakujú, že uhlík je štvorväzbový. Keď necháme žiakov zostaviť model lineárneho 

a cyklického alkánu, získajú názornú ukážku toho, čím sa líšia ich sumárne vzorce – vidia nezrovnalosť v počtoch atómov 

vodíka. 

Úloha 1. Koľko uhlíkov môže mať najjednoduchší cyklický alkán? Zostavte jeho model a napíšte jeho vzorce:  

CH2

CH

CH

CH

CH2

CH2

CH3

CH
CH3 CH3

OH

Obr.: Mentol 
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A. štruktúrny zjednodušený vzorec. 

   

CH2

CH2CH2  

B. sumárny vzorec 

    C3H6 

 

 

Zostavoval sa vám model takého cyklického uhľovodíka ľahko? Viete, že vedci vypozorovali, že zlúčeniny nájdené v  prírode 

obsahujú v cykle najčastejšie päť alebo šesť atómov? Zlúčeniny s tromi alebo štyrmi atómami boli pozorované zriedka.  

Úloha 2. Zostavte model alkánu  so 6 atómami uhlíka tak, aby bol:  

A. lineárny 

   
CH3

CH2
CH2

CH2
CH2

CH3

 

    hexán 

 

B. cyklický 

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

  cyklohexán

a) Nakreslite zjednodušené štruktúrne vzorce modelov. 

b) Pomenujte obidva uhľovodíky. Ako pomenujeme cyklický alkán? Doplňte pravidlo: 

 

 

 

V nasledujúcej úlohe majú žiaci napísať názvy cyklických nerozvetvených alkánov – upozornime ich na rôzne spôsoby 

písania zjednodušených štruktúrnych vzorcov týchto zlúčenín. Vzorce v pravom stĺpci upriamujú pozornosť na počty atómov 

uhlíka v cykle, čo je kľúčové pri tvorbe názvu.  

Úloha 3. Pomenujte: 

CH2

CH2

CH2

CH2   __cyklobután________________   ____cykloheptán_____________ 

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2 ___cyklopentán______________    _____cyklooktán_____________ 

 

SKÚMANIE  (CCA 8  MIN.): 
V bádateľskej úlohe sme žiakom pripravili model molekuly (môžeme im dopredu postaviť tento model) – podobné úlohy 

na priestorovú predstavivosť žiaci riešili aj v predchádzajúcom pracovnom liste, preto nie je potrebné, aby model sami 

stavali. V úlohe 4 majú teda žiaci priestorový model jednak prekresliť zjednodušeným štruktúrnym vzorcom, jednak 

porozmýšľať nad názvom. Pripomenuli sme im pravidlo „kde? čo? na čom?“ – použili sme ho v predchádzajúcej metodike, 

žiakom by malo byť známe. 

Úloha 4. Vytvorili sme model cyklického alkánu so siedmimi atómami uhlíka tak, aby bol aj rozvetvený.  Napíšte jeho 

štruktúrny zjednodušený vzorec a skúste vytvoriť jeho názov - pripomeňme si pravidlo: kde? čo? na čom? 

Názvy cyklických uhľovodíkov sa tvoria tak, že k názvu základného alkánu (ten určíme podľa počtu 

uhlíkov) pripojíme predponu ..cyklo-....................... . 
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CH

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

____1-metylcyklohexán alebo: metylcyklohexán _____  

Pripomeňme žiakom: 

Ak ide o cykloalkán s 1 alkylovou skupinou, alkylovej skupine na cyklickom alkáne priradíme lokant 1 (podľa pravidla: bočný 

reťazec musí mať čo najnižšie číslo lokantu). Pre jednoduchosť možno číslovku 1 vynechať. 

Otestujte sa: Pomenujte nasledujúce vzorce a z názvov vytvorte zjednodušené štruktúrne vzorce: 

a) 

CH2

CH2

CH

CH2

CH3

 _metylcyklobután_________ 

 

b)  

CH2

CH2

CH

CH2

CH2

CH2
CH3 _etylcyklopentán ___________ 

 

 

c) Etylcyklohexán 

 

 

 

d) Metylcyklopropán 

 

 

 

VYSVETLENIE (CCA 10  MIN.): 

Druhú časť hodiny sa budeme venovať názvosloviu nenasýtených uhľovodíkov. Pozornosť sústredíme na názvoslovie 

nerozvetvených nenasýtených uhľovodíkov. Cieľom je naučiť žiakov tvoriť názvy alkénov a alkínov, ako priradiť lokant 

násobnej väzbe a ako správne napísať názov uhľovodíka. Učíme žiakov zároveň rozlišovať polohové izoméry, aj keď o tom 

ešte nevedia – úlohy teda slúžia ako príprava pre náročnejšie úlohy na vyššom stupni štúdia. 

Názvoslovie nenasýtených uhľovodíkov 

Pripomeňme si, že nenasýtené uhľovodíky sú také, ktoré v svojej molekule obsahujú ....násobné (dvojité, trojité)..... väzby.  

Uhľovodíky, ktoré vo svojej molekule obsahujú dvojitú väzbu nazývame ...alkény..., tie uhľovodíky, ktoré obsahujú trojitú 

väzbu sú ......alkíny........ . 

Úloha 5. Napíšte vzorce zlúčenín a ich názov. 

Uhľovodík  Zjednodušený štruktúrny vzorec Sumárny vzorec Názov  

 

CH3 CH3 C2H6 etán 

 

CH2 CH2 
C2H4 etén 

CH

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2 CH3

 

CH2

CHCH2 CH3 
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CH2 CH CH3 
C3H6 propén 

 

Úloha 6 je komplexná a kľúčová. Vysvetľuje podstatu tvorby nenasýtených uhľovodíkov. Vybrali sme najjednoduchší 

alkén – butén, v názve ktorého musíme zohľadniť polohu násobnej väzby. Je dobré, aby žiaci mali model pred sebou .Na 

konkrétnych príkladoch žiaci objavujú, že poloha dvojitej väzby u alkénov počnúc buténom môže byť rôzna, a že to v názve 

potrebujeme odlíšiť. Upozorníme žiakov, že lokant násobnej väzby sa píše pred príponu –én, že číslovky a text oddeľujeme 

spojovníkom, pretože názov uhľovodíka je jedno slovo (teda bez medzier). 

Úloha 6. Žiaci dostali za úlohu zostaviť model alkénu so 4 atómami uhlíka. Keď si Oskar a Ella porovnali svoje modely, 

zistili, že nie sú totožné, že dvojitú väzbu môžu zaradiť na koniec alebo do stredu molekuly. Pozorne si prezrite 

modely Oskara a Elly (prípadne si ich aj sami postavte), porovnajte ich a odpovedzte na otázky: 

Oskarov model Ellin model 

  

but-1-én but-2-én 

A. V tabuľke je uvedený názov Oskarovho modelu. Porozmýšľajte nad pravidlami a skúste pomenovať Ellin 

model molekuly. 

B. Doplňte vhodné slová do pravidiel o pomenovaní alkénov s reťazcom, ktorý má viac ako 3 uhlíky:   

 

 

 

 

C. Prezrite si obrázok vpravo a zdôvodnite, či môže existovať but-3-én. Doplňte 

pravidlo: 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Uplatnite pravidlá z úlohy 7 pri tvorení názvov nasledujúcich zlúčenín: 

CH3 CH CH CH2 CH2 CH3

 

 CH3 CH2 CH2 CH2 CH CH2

 

 CH3 CH2 CH CH CH2 CH3

 

hex-2-én  hex-1-én  hex-3-én 

Pri tvorení názvu alkénov s viac ako 3 atómami uhlíkov je dôležité určiť ....polohu... dvojitej väzby. 

Do názvu ju zapíšeme číslicou pred príponu  ....-én.............. . 

Hlavný reťazec očíslujeme tak, aby dvojitá väzba mala čo 

.....najnižšie....... číslo (lokant). 
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ROZPRACOVANIE/ROZŠÍRENIE  (CCA 10  MIN.): 
V tejto fáze hodiny – v rozpracovaní – hľadáme so žiakmi analógiu medzi názvoslovím alkénov a alkínov. Poukazujeme aj 

na podobnosť v štruktúre. Úloha 8 nám umožňuje ukázať žiakom, ako sa but-1-én a but-1-ín líšia priestorovým 

usporiadaním. 

Medzi nenasýtené uhľovodíky patria aj alkíny. Pri tvorení názvov alkínov postupujeme analogicky ako pri alkénoch. Čo 

to znamená? Preformulujte pravidlá z úlohy 7 tak, aby hovorili o tom, ako pomenovať alkíny. 

• Pri tvorení názvu alkínov s viac ako 3 atómami uhlíkov je dôležité určiť polohu trojitej väzby. Do názvu ju 

zapíšeme číslicou pred príponu -ín . 

• Hlavný reťazec očíslujeme tak, aby trojitá väzba mala čo najnižšie číslo (lokant). 

Úloha 8. Pomenujte nasledujúci alkén a alkín – obidva s rovnakým počtom atómov uhlíka. Čím sa líši  ich názov?  

____but-1-én________________ _____ but-1-ín ______________  

 

Nasledujúca úloha je „obrátená“ – ponúka žiakom názov nenasýtených uhľovodíkov, z ktorých sa dá napísať vzorec. 

Žiaci po napísaní vzorca analyzujú, či boli pri tvorbe jeho názvu dodržané všetky pravidlá. Skúmaním musia odhaliť chybu, 

ktorá súvisí s nedodržaním pravidla o najnižšom lokante. Takéto úlohy vedú žiakov k tomu, aby si všímali, čo je dôležité – 

rozvíjame ich kritické myslenie. 

Úloha 9. Nakreslite zjednodušené štruktúrne vzorce molekúl a odhaľte chyby v žiackych riešeniach: 

pent-3-én       hept-5-ín 

 

správny názov: ___pent-2-én__________________  správny názov: ____hept-2-ín _______________ 

 

HODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 
Na záver bádateľských činností žiakov pri riešení úloh učiteľ spolu so žiakmi zhrnie objavené zistenia. Pripravili sme pre 

žiakov súbor úloh, v ktorých overíme, či žiaci porozumeli učivu. Úlohy slúžia aj na upevnenie naučeného, môžeme ich 

žiakom zadať ako súťaž, aj ako domácu úlohu. 

Otestujte sa: Pomenujte nenasýtené uhľovodíky: 

 

a) 
CH2 CH CH2 CH3   ____but-1-én_______________________________ 

 

b) 
CH3 CH2 CH2 CH CH CH3  ___hex-2-én_______________________________ 

 

c) C C CH2 CH3CH3    ___pent-2-ín_______________________________ 

 

d) 
C C CH2 CH2CH2CH3

CH3 ___hept-3-ín_______________________________ 

CH3 CH2 CH CH CH3 
CH3 CH2 CH2 CH2 C C CH3
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e)      ___cyklopentén/cyklopent-1-én________________ 

 

Otestujte sa: Napíšte zjednodušený štruktúrny vzorec: 

a) hept-3-ín     b) cyklobutín    c)  but-2-ín 

 
CH3 CH2

C C CH2 CH2 CH3  

CH2

C

C

CH2    
CH3 C C CH3 

 

d) pent-1-én     e) hex-2-én 

 
CH2 CH CH2 CH2 CH3   

CH CH CH2 CH2 CH3CH3   

 

 

 

 

 

 

PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY: 
V nasledujúcej úlohe sme to žiakom trošku sťažili. Žiak si musí vzorec napísať sám na základe indícii a potom ho 

pomenovať. Už tvorba vzorca niektorých potrápi – správne zapísať do cyklu 6 atómov uhlíka. Žiaci sa často pýtajú, kde 

majú napísať dvojitú väzbu a ako nakoniec doplniť správny počet atómov vodíka.  

Pri tvorení názvu si musia žiaci pospájať pravidlo o cyklických uhľovodíkov (prepona cyklo-) a polohe dvojitej väzby. 

Úloha 10. Vytvorte vzorec uhľovodíka, ktorý je cyklický, so šiestimi atómami uhlíka a jednou dvojitou väzbou. Pomenujte 

ho. 

Štruktúrny vzorec: 

   

CH

CH

CH2

CH2

CH2

CH2

   Názov: _____cyklohex-1-én alebo cyklohexén _________ 

Poznámka: 

Cieľom metodiky je predovšetkým naučiť žiakov vidieť súvislosti medzi štruktúrou uhľovodíkov a princípmi tvorenia 

názvu, naučiť ich vnímať, že za každým napísaným vzorcom je trojrozmerná molekula. Ak sa nám touto cestou podarí 

naučiť žiakov aj základy názvoslovia uhľovodíkov, nemohli sme si priať viac. 

Vybrali sme pre naplnenie tohto cieľa pomerne jednoduché vzorce a uvedomujeme si, že viacerým žiakom ostanú 

nejaké otázky nezodpovedané. Ale odpovede na ne dostanú až na vyššom stupni štúdia...  

Čo sa týka organizácie bádateľských činností, predkladáme žiakom postupné inštrukcie a čiastkové úlohy, v ktorých 

objavujú pravidlá. Vzhľadom na vyšší stupeň učiteľovho navádzania žiakov v jednotlivých fázach bádania považujeme 

navrhnutý učebný postup za štruktúrované bádanie. 

 

Za každý správny názov a správne napísaný vzorec si 

prideľte 2 body. Za chybu si odčítajte -1 bod. 

20 – 17 bodov výborný výkon, skús úlohu pre 

šikovné hlavičky 

16 – 13 bodov je to super, pozri si, kde robíš chyby 

12 a menej bodov  prečítaj si pozorne ešte raz pravidlá 

a test vyrieš ešte raz 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je realizovateľná aj v dištančnej výučne, ale vyžaduje viac času a alternatívne pomôcky na zostavenie 

modelov – špajdle, špáradlá, zápalky, plastelínu či želé cukríky... 

ALTERNATÍVY METODIKY  
NEPOVINNÉ POLE. Ak si to situácia vyžaduje, uviesť aj alternatívne postupy. Prispôsobenie metodiky pre SOŠ. 

ZDROJE 
  Zdroje obrázkov:  

• https://chem.libretexts.org/Courses/Heartland_Community_College/HCC%3A_Chem_162/22%3A_An_Introducti

on_to_Organic_Chemistry/22.2%3A_Alkanes%2C_Cycloalkanes%2C_Alkenes%2C_Alkynes%2C_and_Aromatics 

• https://favpng.com/png_view/butene-1-butene-alkene-ethylene-alpha-olefin-png/y7a0wGXK 

• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cis-but-2-ene-3D-balls.png  

• https://courses.lumenlearning.com/suny-potsdam-organicchemistry/chapter/3-2-nomenclature-of-unsaturated-

hydrocarbons/ 
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ALKOHOLOVÉ KVASENIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka/Deriváty uhľovodíkov/Kyslíkaté 
deriváty 

ISCED 2 / 9.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť proces alkoholového kvasenia. 

• Aplikovať získané poznatky do reálnej situácie. 

• Poznať význam etanolu v priemysle. 

• Pomenovať vzorce jednoduchých alkoholov. 
 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať názvy základných uhľovodíkov. 

• Poznať vzorce základných uhľovodíkov. 

• Úvod do kyslíkatých zlúčenín. Čo sú to? Čo tam patrí? Akú majú charakteristickú skupinu? 

• Žiakom by mali byť známe pojmy glukóza, sacharóza, etanol 

Riešený didaktický problém 

Kyslíkatých derivátov uhľovodíkov je mnoho a denne s nimi prichádzame do kontaktu, aj keď si to 

neuvedomujeme. Alkoholové kvasenie je proces, s ktorým sa žiaci bežne stretávajú, avšak nevedia o tom. Táto 

metodika približuje proces alkoholového kvasenia a objasňuje jeho priebeh. Zároveň žiakom sprístupňuje 

kyslíkatých derivátov uhľovodíkov – alkoholy pomocou počítačom podporovaného experimentu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 2-3) 

• diskusia, rozhovor 

 

• sušené droždie (½ lyžičky x počet skupín) 

• kryštálový cukor (15 g x počet skupín) 

• destilovaná voda (50 ml x počet skupín) 

• systém Vernier 

• program LoggerPro v PC/notebooke 

• senzor plynného CO2 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – Lístok pri odchode 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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ALKOHOLOVÉ KVASENIE  

ÚVOD  
Metodiku Alkoholové kvasenie možno zaradiť k téme Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov v 9. ročníku ZŠ ako hodinu 

sprístupnenia nového učiva alebo ako laboratórne cvičenie.   

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
Na úvod hodiny žiaci vypracujú Úlohu 1, ktorá je zameraná na čitateľskú gramotnosť. Zároveň si evokujú poznatky o 

kvasinkách z biológie. 

Úloha 1. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo pri kysnutí cesto rastie? Doplňte nasledujúce vety vytvorením dvojíc. 

1 Pekárenské droždie obsahuje d) obrovské množstvo kvasiniek. 

2 Kvasinky sa pri vhodných podmienkach c) rýchlo rozmnožujú. 

3 Pod vhodnými podmienkami rozumieme a) optimálnu teplotu a prísun živín. 

4 Kvasinky sú schopné pomocou svojich enzýmov e) štiepiť cukry. 

5 Pri rozklade glukózy vzniká b) oxid uhličitý a etanol. 

6 Tento proces sa nazýva f) alkoholové kvasenie. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
V tejto fáze sa žiaci oboznamujú s reakciou alkoholového kvasenia (Úloha 2), vyslovujú predpoklad (Úloha 3) a realizujú 

počítačom podporovaný experiment (Úloha 4). Meranie je zamerané na reakciu alkoholového kvasenia, pri ktorej sa 

uvoľňuje oxid uhličitý. Žiaci merajú koncentráciu oxidu uhličitého. Roztok v banke obsahuje etanol a nezreagovanú 

sacharózu s kvasinkami. V Úlohe 5 majú žiaci prekresliť graf z merania a tým potvrdiť, resp. vyvrátiť svoj predpoklad.    

Úloha 2. Nižšie máte uvedené dva rôzne zápisy rozkladu glukózy (rovnica alkoholového kvasenia). Slovne napíšte rovnicu 

alkoholového kvasenia. Pomôžte si Úlohou 1.  

 

𝐶6𝐻12𝑂6 (𝑎𝑞) → 2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 (𝑎𝑞) + 2 𝐶𝑂2 (𝑔) 

1 mól glukózy rozpustenej vo vode sa rozkladá za vzniku 2 mólov etanolu a 2 mólov oxidu uhličitého v plynnom stave. 

Úloha 3. Priebeh alkoholového kvasenia budete sledovať pomocou senzora množstva CO2. Napíšte predpoklad, ako sa bude 

meniť množstvo oxidu uhličitého počas merania. 

Množstvo oxidu uhličitého sa bude zvyšovať, pretože počas kvasenia vzniká oxid uhličitý. 
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Úloha 4. Na základe nižšie uvedeného postupu, zmerajte množstvo oxidu uhličitého vznikajúceho počas kvasenia. 

Pomôcky:  

• datalogger LabQuest 

• počítač a program LoggerPro 

• senzor množstva CO2 

• kužeľová banka 

• laboratórna lyžička 

• odmerný valec 

• kadička 

• filtračný papier 

Chemikálie:  

• sacharóza 

• pekárenské kvasnice (práškové droždie) 

 Postup práce: 

! Senzor merajúci množstvo plynného CO2 nesmie prísť do kontaktu v kvapalinou ! 

! Pred vložením senzora do banky hrdlo vždy dôkladne osušte filtračným papierom ! 

1. Do kadičky nalejte 30 ml vody a pridajte malú lyžičku sacharózy. Miešajte, kým sa sacharóza nerozpustí. 

2. Roztok vlejte do kužeľovitej banky. 

3. K dataloggeru pripojte senzor plynného CO2. Senzor vložte do kužeľovitej banky a po ustálení (približne po 3 min.) 

zapíšte koncentráciu CO2 v banke do Tabuľky 1. 

4. V programe LoggerPro v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania, nastavte meranie na zaznamenávanie 

jedného údaju za sekundu a trvanie nastavte na 300 s (5 min.). 

5. Opatrne senzor vysuňte a k roztoku pridajte ½ lyžičky práškového droždia.  

6. Senzor vložte do kužeľovitej banky a zapnite „Zber dát“. Zmes môžete opatrne premiešať krúživým pohybom banky.  

7. Po 5 min. ukončite meranie a zapíšte koncentráciu CO2 v banke  do Tabuľky 1. 

 

Tab. 1 Koncentrácie oxidu uhličitého 

c (CO2) na začiatku merania 0,115% 

c (CO2) na konci merania 0,52% 

Úloha 5. Prekreslite graf závislosti koncentrácie oxidu uhličitého od času počas kvasenia. Potvrďte, resp. vyvráťte svoj 

predpoklad. 

Ukážka výsledku merania: 
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Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil, pretože množstvo oxidu uhličitého sa počas reakcie zvyšovalo. 

Úloha 6 je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci si prečítajú text a podľa pokynov v zadaní každej vete priradia 

jeden zo štyroch znakov. Po prečítaní textu učiteľ so žiakmi diskutuje a analyzuje ich odpovede. V zadaní Úlohy 7 je žiakom 

vysvetlený princíp názvoslovia alkoholov. Následne žiaci majú napísať 2 názvy a 2 vzorce alkoholov. Úloha 8 je bonusová 

úloha zameraná na výpočty.  

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak:  

 ak je daná informácia pre vás známa, 

 ak ste danú informáciu vedeli ale v pozmenenú, 

 ak ste sa dozvedeli novú informáciu, 

ak danej informácii nerozumiete 

Alkoholové kvasenie je proces, pri ktorom vzniká z cukrov etanol a oxid uhličitý.    Alkoholové kvasenie prebieha 

Maximálny obsah etanolu, ktorý vzniká pri kvasení cukrov je 15%.    Okrem etanolu pri kvasení vznikajú aj iné organické látky, 

ako napríklad metanol, rôzne aldehydy a ketóny.     Všetky spomínané látky patria medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov.  

Etanol je organická zlúčenina, ktorá patrí medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov – alkoholy.   Je to bezfarebná, horľavá 

kvapalina s charakteristickou vôňou.    Etanol horí modrým plameňom.  

Systémový názov etanolu je etylalkohol.    Vzorec etanolu je CH3CH2OH.     Atómy v molekule etanolu sú navzájom viazané 

jednoduchými kovalentnými väzbami, ako je to znázornené na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Štruktúrny vzorec molekuly etanolu 

Najznámejším využitím etanolu je príprava alkoholických nápojov, avšak etanol má oveľa širšie využitie.   Etanol sa 

využíva vo farmácii na prípravu jódovej tinktúry a mnohých ďalších kvapalných prípravkov,   využíva sa na prípravu parfumov 

a voňaviek,    ako ja na výrobu čistiacich prostriedkov na okná.    Etanol je tiež významné ekologické palivo pre spaľovacie 

motory. 

Úloha 7. Názvoslovie alkoholov: 

Pri tvorení názvov alkoholov vychádzame zo základných uhľovodíkov. Základnému uhľovodíku pridáme príponu  

-ol, napr.: metán (základný uhľovodík), metanol (alkohol odvodený od metánu).  

Pri tvorení vzorcov alkoholov tiež vychádzame zo základných uhľovodíkov. Základnému uhľovodíku odoberieme jeden vodík 

a nahradíme ho hydroxylovou skupinou –OH. Napr.: CH4 (základný uhľovodík – metán), CH3–OH (alkohol odvodený od 

metánu – metanol). Ak základný uhľovodík obsahuje 3 a viac uhlíkov, umiestnenie –OH skupiny v názve označujeme číslom 

uhlíka, na ktorom je –OH skupina naviazaná. Napr. CH3–CH2–CH2–OH propan-1-ol. 

Na základe uvedených príkladov pomenujte/napíšte názvy/vzorce alkoholov. 

propan-2-ol  

 

butan-1-ol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

CH3-CH2-OH  etanol 

 

pentan-3-ol  
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Úloha 8. BONUSOVÁ ÚLOHA: Vypočítajte, koľko gramov etanolu vzniklo fermentáciou 18,2 g glukózy.  

M (glukóza) = 180,2 g/mol; M (etanol) = 46 g/mol 

 

𝑚𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 = 18,2 𝑔 

𝑀𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 = 180,2
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = ? [𝑔] 

𝑛𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 =
𝑚

𝑀
=

18,2

180,2
= 0,1 𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 2 ∙ 𝑛𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 = 0,2 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 𝑛 ∙ 𝑀 = 0,2 ∙ 46 = 9,2 𝑔  

REFLEXIA  
Reflexia obsahuje nástroj formatívneho hodnotenia – Lístok pri odchode (Úloha 9). 

Úloha 9. Doplň tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pri tejto metodike predpokladáme, že žiaci nepracujú s merací systémom prvý krát. 

Pri úlohe 2 sa môže vyskytnúť problém so štruktúrnym vzorcom sacharózy. To môže niektorých žiakov odradiť od práce. 

Pri realizácií daného merania bol použitý senzor plynného CO2, ktorého rozsah je max. 0,5%. Tento senzor meral 

koncentráciu CO2 v jednotkách ppm ako rýchlosť toku v čase. 1000 ppm = 0,1%. Ak máte k dispozícií senzor plynného CO2 

s väčším rozsahom, je lepšie pracovať s ním. Vtedy sa môže zmena koncentrácie CO2 líšiť od príkladu v Metodickom liste. 

Jednotky pri senzore CO2 sa dajú v nastaveniach zmeniť z ppm na %. Postup pre LabQuest: horná lišta Senzory → zmena 

jednotiek → CO2 plyn → %. 

Metodika sa dá zrealizovať v uvedenom čase ak sú všetky digitálne prístroje pripravené. 

Úloha 6 – čitateľská gramotnosť žiakov je už tradične problém. 

Úloha 7 – pri tvorbe názvov a vzorcov môžu žiaci potrebovať pomoc. 

Bonusová úloha je určená pre šikovnejšie deti. V slabšej triede ju učiteľ asi nebude stíhať. Po skúsenostiach z overovaní 

musíme konštatovať že úloha je pre žiakov náročná a zvládnu ju len naozaj šikovní žiaci. Učiteľ avšak môže žiakom 

pripomenúť vzorec pre výpočet. Rovnako, 9.ročníku chýbajú chemické výpočty a bohužiaľ sa im učiteľ nedokážeme venovať 

toľko, koľko by chcel/potreboval. 

Ak pokus nebude prebiehať so sušeným droždím, odporúčame vyskúšať čerstvé. 

ZDROJE 
Aktivity na vyučovanie. [vid. 2018-06_12]. Dostupné z: http://ibse.truni.sk/aktivity-na-vyuovanie 

Masterman, D., Redding, K. (2007). Biology with Vernier. Beaverton: Vernier Software & Technology.  
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KARBOXYLOVÉ KYSELINY  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka/Deriváty uhľovodíkov ISCED 2 / 9.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Charakterizovať vlastnosti kyseliny mravčej 

• Samostatne pripraviť jablčný ocot 

• Opísať proces kvasenia 

• Vysvetliť priebeh reakcie kyseliny citrónovej so 
sódou bikarbónou vo vodnom prostredí 

• Samostatne pripraviť zmes do kúpeľa  

• Otestovať vlastnosti vytvorenej šumivky vo vode 
 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vytvoriť vzorec z názvu uhľovodíkov 

• Zaradiť karboxylové kyseliny medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov 

Riešený didaktický problém 

Využitie karboxylových kyselín v praxi je veľmi veľké. Preto je dôležité ukázať žiakom, kde všade sa s nimi 

stretávame – napríklad a kyselinou citrónovou a octovou. Žiaci sa v úvode oboznámia s kyselinou mravčou  

a v ďalšej časti si pripravia jablčný ocot a vysvetlia si princíp jeho prípravy. Následne sa pomocou šumivej 

bomby do kúpeľa vysvetlí princíp reakcie kyseliny citrónovej so sódou bikarbónou vo vodnom prostredí. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice) 

• rozhovor, diskusia 

 

• pracovný list 

• sóda bikarbóna 

• kyselina citrónová 

• kukuričný škrob 

• olej 

• farbivo, vonné esencie 

• nôž, váhy, lyžička, odmerný valec, vanička 

• mobil/tablet/počítač + prístup na internet 

• (voda, hnedý cukor, jablká, nádoba a gáza) 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – model Frayer 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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KARBOXYLOVÉ KYSELINY   

ÚVOD  
Metodika je zaradená do 9. ročníka základnej školy k téme karboxylové kyseliny. Je to jednoduchá metodika s niekoľkými 

nenáročnými praktickými pokusmi. Metodika vhodne dopĺňa vzdelávací program, žiaci sa oboznámia s vlastnosťami a 

využitím karboxylových kyselín, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Učiteľ si pripraví rôzne vzorky karboxylových kyselín prítomných v domácnosti. Následne so žiakmi diskutuje, čo sú to za 

látky, ako nám pomáhajú v živote. Čo sú to za látky z chemického hľadiska 

• kyselina octová (ocot) 

• kyselina citronová ( v citrusových plodoch) 

• kyselina vinná ( hroznové víno) 

• kyselina mliečna (kyslé mlieko a kyslá kapusta) 

SKÚMANIE  

Úloha 1. Prezrite si obrázok 1 a odpovedajte na otázky, ktoré sa týkajú kyseliny mravčej 

1. Koľko uhlíkov obsahuje? Aký je jej systémový názov? 

Kyselina mravčia obsahuje 1 uhlík. Jej systémový názov je 

kyselina metánová 

2. V akom skupenstve sa vyskytuje? 

Kyselina mravčia sa vyskytuje v kvapalnom skupenstve. 

3. Kde v prírode ju môžeme nájsť? 

Kyselinu mravčiu môžeme nájsť v tele hmyzu 

4. Na čo si musíme dať pozor pri práci s ňou? 

Kyselina mravčia je horľavá a žieravá pre kožu. 

5. Na čo sa používa? 

Kyselina mravčia sa využíva pri spracovaní kože a pri 

odstraňovaní vodného kameňa. 

Obr. 1 Schéma informácii o kyseline mravčej 

V tejto úlohe sa žiaci dozvedia informácie o kyseline mravčej. Informácie musia vyčítať zo schémy. 

Úloha 2. Čo sa stane ak vložíme šumivú bombu (do kúpeľa) zloženú z kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny do vody? Napíšte 

svoju hypotézu 

................................................................................................................................................................................................ 

Poznámka:  

Od žiakov očakávame, že sa s pojmom hypotéza už stretli. Ak nie, úlohou učiteľa je im to stručne vysvetliť. 
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Úloha 3. Pripravte si šumivú bombu do kúpeľa 

Pomôcky: 

• miska, lyžica, váhy, forma, farbivo, vonné esencie, vanička 

Chemikálie: 

a) Šumivka bez kukuričného škrobu  

o 2 diely sódy bikarbóny, 1 diel kyseliny citrónovej, 5%-10% oleja, bez vody 

• 50g sódy bikarbóny 

• 25g kyseliny citrónovej 

• 12g oleja (aby sa hmota dala bez vody tvarovať) 

b) Šumivka s kukuričným škrobom  

o ako a), plus naviac 1 diel kukuričného škrobu 

• 50g sódy bikarbóny 

• 25g kyseliny citrónovej 

• 25g kukuričného škrobu 

• 5g oleja 

Postup práce: 

• V miske si zmiešame suché ingrediencie. Pomaly pridávame olej. 

• Hmotou vyplníme formu. Následne ju vyklopíme a necháme vysušiť. 

• Otestujeme vlastnosti v miske s vodou 

 

Žiaci tu pracujú podľa postupu. Môžu si vytvoriť okrúhle bomby, alebo ak si donesú rôzne formy, tak ich môžu naplniť. 

Ak budú pracovať aj s farbivami (najmä práškovými) tak je potrebné počítať s tým, že sa zašpinia od farieb. Pripravené guličky 

sa môžu tvarovať aj pomocou fólie. Je dobré nechať pripravené šumivky vyschnúť. 

Poznámka:  

Musíme upozorniť žiakov aby pracovali len v minimálnom množstve s arómami a farbivami lebo obsahujú vodu a tá 

začína reagovať so sódou bikarbónou už pri malých množstvách.  

Pri vytváraní vlastnej šumienky niektorí učitelia písali, že bolo potrebné pridať viac oleja – ale ja potrebné dať pozor, aby 

šumivky neboli mastné. 
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VYSVETLENIE  

Úloha 4. Vyberte správne tvrdenie 

Keď sa bomba rozpúšťa, dochádza k chemickej reakcii medzi kyselinou citrónovou a sódou bikarbónou. Vzniká citrát 

sodný. Počas reakcie sa uvoľňuje plyn – oxid uhličitý, ktorý spôsobuje vznik bublín.  

ROZPRACOVANIE  

Úloha 5. Prečítajte si text 

Žiaci si prečítajú text, aby si tak zopakovali, čo si povedali na začiatku hodiny. K dispozícii majú aj schému na ktorej sa 

nachádzajú vybrané karboxylové kyseliny a informácie o nich.  
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HODNOTENIE  

Úloha 6. Zapíšte si svoje zistenia z dnešnej hodiny.  

Definícia Fakty (charakteristiky) 

Príklady 
 

Protipríklady 
 

Žiaci definujú čo sú karboxylové kyseliny, napíšu základné fakty o nich. Uvedú príklady a následne protipríklady (napr. 

hydroxidy). 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Napriek tomu, že je schéma v úlohe 1 farebná, môže sa vytlačiť čierno-bielo. 

Pojem citrát môže žiakom robiť problém. Možnosť použiť analógiu so soľami v anorganickej chémii. 

V úlohe 6 robí žiakom problém uviesť protipríklady – môžeme im poradiť že máme na mysli zásady. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Začlenenie nasledujúcej úlohy je na učiteľovi. Závisí od toho, koľko času vie metodike venovať. Z overovaní vieme, že bez 

tejto úlohy sa metodika dá stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Ak učiteľ využíva aj túto úlohu, možno bude potrebné 

zdôrazniť, že aj keď dávame kvasiť jablká, vyrábame kyselinu octovú (nie kyselinu jablčnú, ako si môžu niektorí žiaci myslieť). 

Ako rozšírenie úlohy je možnosť po týždni skontrolovať produkt – kyselina. Možnosť merania pH či už indikátorovými 

papierikmi alebo pH metrom (klasický, Vernier). 

Tieto úlohy sa v pracovnom liste nenachádzajú! 

Úloha 1. Pripravte si domáci jablčný ocot 

Pomôcky: 

• 20 až 50 gramov hnedého cukru (pre viac kyslý ocot pridajte viac cukru) 

• 1,5 litra vody 

• 0,5 kg jabĺk (aj so šupkou) 

• nádoba a gáza 

 Postup práce: 

1. Umyte a nakrájajte všetky jablká. Najlepšie je postrúhať ich na tenké pásiky. 

2. Vložte ich do sklenenej nádoby a pridajte cukor. Naplňte nádobu vodou a zamiešajte, aby sa cukor rozpustil. 

3. Zakryte nádobu gázou a nechajte stáť pri izbovej teplote 20 až 24 °C. 

4. O týždeň sa začne uvoľňovať skysnutý zápach. Ocot preceďte. 

Karboxylové 

kyseliny 
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Úloha 2. Odpovedajte na otázky 

1. Ako sa nazýva proces výroby octu? 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Čo by sme pripravili, ak by kvasenie prebiehalo bez prístupu vzduchu?  

................................................................................................................................................................................................ 

3. Vyhľadajte na internete a napíšte, kde všade v domácnosti môžeme využiť kyselinu octovú.  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

1. Ako sa nazýva proces výroby octu? 

Proces výroby octu sa nazýva kvasenie. 

2. Čo by sme pripravili, ak by kvasenie prebiehalo bez prístupu vzduchu?  

Bez prístupu vzduchu by prebiehalo alkoholové kvasenie. 

3. Vyhľadajte na internete a napíšte, kde všade v domácnosti môžeme využiť kyselinu octovú.  

Tu žiaci napíšu  rôzne využitia kyseliny octovej, ktoré nájdu na internete. Je dôležité si ale overiť pravdivosť ich zistení. 

ZDROJE 
Eva Budinská. Bomby do kúpeľa. Získané 1.12.2017 z: http://moderna.alchymistka.eu/2012/04/bomby-do-kupela.html 
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Uhlík a organické zlúčeniny 
 

ISCED 2 / 9.ročník 
 

Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Identifikovať funkčné skupiny derivátov 

uhľovodíkov 
 Kategorizovať kyslíkaté deriváty na hydroxylové 

a karbonylové zlúčeniny  
 Z guľôčkového modelu derivátu uhľovodíka zapísať 

jeho štruktúrny vzorec  
 Identifikovať neznáme látky podľa ich 

charakteristických fyzikálno-chemických vlastností  

 Usudzovať 
 Klasifikovať (triediť) 
 Formulovať závery  
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Orientovať sa v PSP a čítať z nej potrebné informácie 
 Vymenovať názvy a značky prvkov 
 Klasifikovať organické zlúčeniny na uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov 
 Aplikovať poznatky o väzbovosti  jednotlivých prvkov v organických molekulách  pri tvorbe vzorca 

derivátov uhľovodíka 
 

Riešený didaktický problém 

Kyslíkaté deriváty patria medzi najviac zastúpené deriváty uhľovodíkov, s ktorými sa bežne stretávame 
v živote. Alkoholy sú známe aj svojim negatívnym dopadom na ľudský organizmus. Úlohou žiakov je aplikovať 
osvojené vedomosti pri riešení úloh z problematiky derivátov uhľovodíkov.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 
 riešenie úloh 
 metóda 6 klobúkov 
 individuálna práca žiakov (môže sa zvoliť aj 

skupinová práca) 

 pracovný list 
 počítač/ tablet 
 interaktívna tabuľa 
 6 farebných klobúkov ( papierov, šatiek a pod.) 

 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori:    doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 
Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV  

ÚVOD  
Predložená metodika je vytvorená k téme Deriváty uhľovodíkov. Je zameraná na zopakovanie si učiva z organickej 

chémie v 9. ročníku. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Uhlík a organické zlúčeniny. 

PRIEBEH VÝUČBY 

EVOKÁCIA: 
Učiteľ pred vypracovávaním pracovných listov diskutuje so žiakmi o tom, aké poznatky si osvojili pri preberaní učiva 

z derivátov uhľovodíkov.  Diskutuje so žiakmi, či by vedeli  kategorizovať organické zlúčeniny na uhľovodíky a ich deriváty, 
zaradiť deriváty uhľovodíkov do skupín podľa charakteristickej funkčnej skupiny či identifikovať neznáme látky podľa ich 
charakteristických fyzikálno-chemických vlastností.   

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

Úloha 1.  Identifikujte charakteristické skupiny v molekulách organických zlúčenín. 

A.  B. 
 

C. 

 

D. 

 

 

 
nie je derivát => nemá 
charakteristickú skupinu 

 

E. 

 

F. 
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formaldehyd 

chloroform 

trichlórmetán 

kyselina steárová 

metán 

Úloha 2.  Označte zlúčeniny, ktoré patria medzi deriváty uhľovodíkov. 

 

 

 

  
 
  

  
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

  

Úloha 3. Z guľôčkového modelu organickej zlúčeniny napíšte jej štruktúrny vzorec a názov. 

 

 Guľôčkový model Zjednodušený štruktúrny vzorec Názov 

A. 

 

 
etanol 

 

B. 

 

 chlórmetán 

 

C. 
 

 kyselina octová 
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C H2 O H

C H O H

C H2 O H

 

Úloha 4. Na fľaši metanolu sa nachádzajú tieto piktogramy. Pomocou internetového vyhľadávača zistite, čo znamenajú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Podľa charakteristiky určte, aké alkoholy sa nachádzajú v nádobách. Pomenujte ich a napíšte ich vzorce. 

 Charakteristika Vzorec 

 
-som bezfarebná olejovitá kvapalina 
sladkej chuti 
-dobre sa rozpúšťam vo vode 
-nie som jedovatá 

-využívajú ma v kozmetike, pretože 
udržujem vláčnosť pokožky 

 

 

 
-som najjednoduchší alkohol 

-bezfarebná horľavá kvapalina 

-pre človeka som nebezpečným jedom 
(20 – 50 ml smrteľná dávka) 

-spôsobujem oslepnutie a poškodenie 
mozgu 

-používajú ma ako rozpúšťadlo 

 

 
-som bezfarebná, jedovatá (250 ml. 
smrteľná dávka), prchavá, horľavá 
kvapalina s typickou vôňou  

-používajú ma na výrobu chemikálií 
a ako rozpúšťadlo  

-nachádzam sa v alkoholických 
nápojoch 

 

 

 

 
 
 

horľavé látky 
 

 

  
akútna toxicita 

 

 

      vysoká nebezpečnosť pre zdravie 
 

glycerol 

metanol 

etanol 
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Úloha 6. Nasledujúca schéma predstavuje homologický rad alkoholov. Doplňte ju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Do tabuľky doplňte zjednodušené štruktúrne a štruktúrne vzorce derivátov uhľovodíkov. Kategorizujte ich na 
halogénderiváty, alkoholy, karbonylové zlúčeniny a karboxylové kyseliny. 

Názov 
Zjednodušený štruktúrny 

vzorec 
Štruktúrny vzorec Zaradenie 

kyselina butánová CH3CH2CH2COOH 

 

karboxylová kyselina 

glycerol OHCH2CH(OH)CH2OH 

 

alkohol 

fluóretán CH3CH2F 

 

halogénderivát 

acetón CH3COCH3 

 

karbonylová zlúčenina 

 

 

 

 

metanol 

hexanol 

etanol propanol 

butanol pentanol 
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Úloha 8. Z pojmov v rámčekoch vytvorte dvojice. 

 

 

Úloha 9. Vyriešte osemsmerovku. Tajnička osemsmerovky skrýva známe slovenské príslovie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tajnička: VODU KÁŽE, VÍNO PIJE. 

 

 

1. Triviálny názov trichlómetánu je chloroform .  

2. Karbonylové zlúčeniny sa rozdeľujú na aldehydy a ketóny. 

3. Karboxylová kyselina so sumárnym vzorcom C17H35COOH je kyselina steárová . 

4. 8% roztok kyseliny octovej sa nazýva ocot .  

5. Chemická reakcia, ktorou vzniká kyselina octová z etanolu sa nazýva oxidácia . 

6. Acetón zaraďujeme medzi karbonylové zlúčeniny, presnejšie ketóny . 

7. Cigaretový dym obsahuje formaldehyd. 

8. Triviálny názov kyseliny etánovej je kyselina octová . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Karboxylová 
skupina 

Mravčí jed Chloroform Kyselina metánová 

Octany -COOH Vitamín C 

Kyselina askorbová Soli kyseliny 
etánovej 

CHCl3 

V J Á V O R Á E T S 

O E D A U Á K O Á K 

Ž D A L Á V C E Z U 

Á E I D L O K L V P 

V N C E D N E O Y I 

O V Á H Y Á T N Š N 

T Í D Y M T Ó A O A 

C N I D O E N T K P 

O I X Y R M Y E J E 

M R O F O R O L H C 
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9. Derivát uhľovodíka je zložený z: 1. charakteristická skupina 

2. uhľovodíkový zvyšok . 

10. Halogénderiváty, ktoré obsahujú najmenej dva druhy atómov halogénu, pričom jeden z nich je fluór sú  
         freóny . 

11. Najjednoduchšia karboxylová kyselina je (systémový názov) kyselina metánová .  

12. Sodné a draselné soli nasýtených karboxylových kyselín sú mydlá . 

13. Najvýznamnejší alkohol, ktorý je hlavnou zložkou alkoholických nápojov je etanol . 

14. Atóm alebo skupina atómov, ktorá sa viaže na uhľovodíkový zvyšok sa nazýva charakteristická skupina . 

15. Koľko atómov kyslíka má štvrtý člen homologického radu alkoholov (slovom) ? jeden 
 

Úloha 10. Zahrajte sa za pomoci metódy 6 klobúkov. 

 
Predstavte si, že máte na sebe klobúk príslušnej farby, skúste sa ponoriť do príslušnej role a napíšte do tabuľky vaše 

námety  a návrhy k príslušnej farbe. Vaša téma je „ALKOHOL“. 
  

 

INFORMATÍVNY  

 INTUITÍVNY 
EMOCIONÁLNY 

. 
 

 POZITÍVNY 

KONŠTRUKTÍVNY 
 

 OPATRNÝ 
PESIMISTICKÝ 

 

 KREATÍVNY  
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RIADIACI  
REFLEKTUJÚCI 

 

 

 

 

Metóda 6 klobúkov: 

Princípom metódy šiestich klobúkov je použitie šiestich rôznych uhlov pohľadu na jednu vec, šesť rôznych spôsobov 
uvažovania o probléme. Týchto šesť uhlov je symbolicky vyjadrených šiestimi farbami – biela, červená, žltá, čierna, zelená                   
a modrá. De Bono, identifikoval šesť odlišných stavov, na ktoré je možné mozog "naladiť". V každom z týchto stavov mozog 
identifikuje a privádza do roviny vedomej myšlienky rôzne aspekty problematiky, o ktorej uvažujeme (napr. vnútorný 
inštinkt, pesimistický úsudok, neutrálne fakty). Počas interpretácie problému sa človek riadi podľa farby nasadeného 
klobúka. Nepozerá na problém komplexne, ale len z tej perspektívy, ktorá je danému klobúku určená. 
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Možné výsledky metódy 6 mysliacich klobúkov na tému : Alkohol 

Krok č. 1: Povedzte známe fakty (biely klobúk). 

Alkohol je derivát uhľovodíkov. Vo svojich molekulách má naviazanú na uhlíkovom atóme hydroxyskupinu a voláme ich 
hydroxyzlúčeniny. Vyrába sa destiláciou. Bezfarebná tekutina. 

Krok č. 2: Vymyslite potenciálne riešenia (zelený klobúk). 

Alkohol by sa dal využívať na dezinfekciu, podpoľovanie. Dajú sa z neho vyrávať domáce liečivé tinktúry. 

                 Krok č. 3: Zvážte pre (žltý klobúk) a proti (čierny klobúk). 

Pozitíva:  

Alkohol príjemne zohrieva, je po jeho pití človek veselý, používa sa ako liek – kvapky ho obsahujú, je dôležitý na dezinfekciu 
v súčasnej dobe. Používa sa na flambovanie. ... 

Negatíva: 

Vplyv alkoholu na ľudský organizmus je škodlivý a môže viesť k alkoholizmu so všetkými jeho zhubnými následkami. 

 Jeho pitie poškodzuje napr. pečeň. 

Krok č. 4: Zvážte dojmy a pocity možných riešení (červený klobúk). 

Je dôležitý pri oslavách, pri alkohole sa človek uvoľní. No vie byť aj zlý a agresívny. Niektoré krásne voňajú.  

 

Krok č. 5: Dajte všetko spolu (modrý klobúk).  

Alkohol je chemická látka, organická obsahujúca vodík, kyslík a uhlík. Pripravuje sa destiláciou. Má mnoho využití. Je to jedno 
z typických organických rozpúšťadiel. Jeho požívanie v nekontrolovanom množstve má veľmi negatívne účinky na ľudský 
organizmus. V súčasnosti je však veľmi dôležitý na dezinfekciu rúk. 

 

HODNOTENIE: 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVA METODIKY 
- 
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ZDROJE 
 

Ganajová, M.,  Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 
overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21. 

Heger, J., Hnát, I., Putala, M. (2012). Názvoslovie organických zlúčenín. Bratislava : SPN - Mladé letá 

Jenisová, Z., Lednický, L., Tokárová, B. (2020). Stratégie kritického a tvorivého myslenia v príprave učiteľov chémie. Nitra 
: UKF.  

      Koníčková, J.:  Metóda 6 mysliacich klobúkov podporí deti v kreativite. In eduworld.sk. Dostupné na: 
<https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/260/metoda-6-mysliacich-klobukov-podporuje-kreativitu> 

Vicenová, H. Ganajová (2012). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 
Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Zahradník, P., Lisá, V. (2006). Organická chémia: I. Bratislava: SPN 
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ŠKROB 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka/Sacharidy ISCED 2 / 9.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uskutočniť dôkazové reakcie 

• Pomocou reakcie dokázať prítomnosť škrobu 
v rôznych druhoch potravín a materiálov v 
domácnosti 

• Vysvetliť dôsledok prítomnosti amylázy v slinách 

• Vysvetliť vplyv amylázy na štruktúru škrobu 
 

 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vymenovať rozdelenie sacharidov podľa zloženia 

• Zaradiť škrob medzi sacharidy 

Riešený didaktický problém 

Škrob je základný sacharid  vyskytujúci sa v našej potrave. Niekedy sa nachádza aj tam, kde by sme ho nečakali. 

V tejto metodike si žiaci dokážu jeho prítomnosť v rôznych potravinách ale aj v rôznych látkach v domácnosti 

(pasta, lepidlo, krém,..). V ďalšej časti zistia, aký vplyv má slinná amyláza na škrob a prečo sa nachádza v našom 

tele. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice) 

 

• Pracovný list 

• Skúmavky 

• Petriho misky 

• Kvapkadlo 

• nôž 

• Lugolov roztok (1 g KI a 0,35 g jódu rozpusťte asi v 
30 cm3 vody a doplňte roztok na 100 cm3) 

• trecia miska s roztieračkou 

• roztok škrobu 

• horúca voda 

• kadička 

• vzorka slín z úst 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Sebareflexia po skupinovej spolupráci 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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ŠKROB  

ÚVOD  
Metodika je určená pre 9. ročník ZŠ a tému Sacharidy. Ponúka aj prepojenie na biológiu - tráviaca sústava. Žiaci sa v nej 

dozvedia o prítomnosti škrobu v potravinách, o ktorých by si možno ani nemysleli, že škrob obsahujú. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Zakrúžkujte výrobky, v ktorých si myslíte, že sa nachádza škrob. 

V tejto úlohe „neexistuje“ správna odpoveď, lebo žiaci majú zakrúžkovať, čo si myslia. 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Preskúmajte vo vybraných potravinách a materiáloch z domácností obsah škrobu pomocou jodo- škrobovej 

reakcie. Z vašich výsledkov zostrojte tabuľku a rozdeľte vami použité vzorky na tie, ktoré škrob obsahujú a na tie, 

ktoré ho neobsahujú 

Žiaci skúmajú jednotlivé vzorky a z výsledkov zostroja tabuľku. 

Pomôcky: 

• skúmavky v stojane 

• petriho misky 

• kvapkadlo 

• nôž 

Chemikálie: 

• Lugolov roztok (1 g KI a 0,35 g jódu rozpusťte asi 

v 30 cm3 vody a doplňte roztok na 100 cm3) 

(alternatíva: jódová tinktúra z lekárne)  

Potraviny a materiál z domácnosti:  

• vzorka pečiva, múky, tavený syr, nátierkové maslo, kečup, zemiaky, majonéza, kocka cukru, mlieko, tableta 

Paralenu, diétna saláma, varená ryža, ovsené vločky, kukuričné lupienky, Solamyl 

• krém na ruky, zubná pasta, lepidlo Herkules alebo iné lepidlo na papier, tekutý púder, kozmetický púder z pudrenky, 

škrob na bielizeň, kancelársky papier   

Postup: 

1. Pripravte si vzorky. Stačí, aby boli vzorky veľkosti hrášku až jedného eura. Ak je to potrebné, vzorku podrvte v 

roztieracej miske. 

2. Jednotlivé vzorky vložte do skúmaviek alebo na Petriho misku. 

3. Na vzorku suroviny kvapnite roztok jódu a sledujte zmenu sfarbenia. Pokiaľ sa zmena farby neobjaví, navlhčite 

vzorku kvapkou vody a znovu prikvapnite roztok jódu.  

4. Zostrojte tabuľku a zaznamenajte do nej všetky farebné zmeny. 

Poznámka: 

Časová náročnosť metodiky je veľmi ovplyvnená množstvom vzoriek v úlohe č.2. Ak má byť úloha pre žiakov zaujímavejšia 

je lepšie mať väčšie množstvo vzoriek. Je na vás, či vzorky prinesiete vy, alebo to necháte na žiakoch. Potom je dôležité 

usmerniť ich, čo si majú priniesť a tiež, aby ste toho nemali veľa. 

Pri práci s Lugolovým roztokom žiakov upozorníme na BOZP a na možnosť zašpinenia/zafarbenia si rúk týmto roztokom. 
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VYSVETLENIE  
Dôkazom prítomnosti škrobu je vznik tmavého  modrofialového zafarbenia 

Tab. 1 Rozdelenie vzoriek na látky s obsahom škrobu a bez škrobu 

Látky, ktoré obsahujú škrob Látky, ktoré neobsahujú škrob 

  

Poznámka: 

Tabuľku zostroja žiaci sami. Necháme im čas, aby si premysleli ako ju zostroja.  

Výsledky si do nej zaznačia podľa pozorovania. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 3. Zistite, ako farbí naštiepený škrob. 

Chemikálie: 

• Lugolov  roztok  alebo  jodová  tinktúra 

• vzorka slín  z vypláchnutých úst 

• roztok  škrobu. 

Pomôcky:  

• 3 skúmavky v stojane 

• kadička 

• horúca voda 

 Postup práce: 

1. Do prvých dvoch skúmaviek nalejte roztok škrobu, do tretej nalejte vodu. 

2. Do druhej skúmavky pridajte roztok slín získaného vypláchnutím úst.  

3. Do väčšej kadičky nalejte príjemne teplú vodu, do kúpeľa vložte skúmavku so slinami. 

4. Po 15 minútach urobte vo všetkých skúmavkách skúšku roztoku jódu na prítomnosť škrobu. 

 

 

Učiteľ si pripraví 3 skúmavky: 

Tab. 2 Príprava skúmaviek 

 Skúmavka č. 1 Skúmavka č.2 Skúmavka č.3 

Farebná zmena Škrobový roztok Škrobový roztok so slinami Voda z vodovodného kohútia 

 

Amyláza je enzým, ktorý zaisťuje štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry. 

α-amyláza produkovaná slinnými žľazami sa nazýva ptyalín. Ptyalín obsiahnutý v slinách pri styku s potravou začne štiepiť 

škrob a zložené cukry.  

Pozitívnym dôkazom škrobu je vznik modročierneho zafarbenia. Fialovoružové zafarbenie poskytujú dextríny- kratšie 

reťazce škrobu vzniknuté jeho štiepením. 

Úloha 4. Vyznačte zafarbením bunky v tabuľke, ktoré látky obsahujú vo svojom zložení naštiepený škrob? 

Sliny obsahujú amylázu- enzým, ktorý štiepi škrob na menšie škrobové časti- dextríny. Pozitívnym dôkazom škrobu je 

vznik modročierneho zafarbenia. Fialovoružové zafarbenie poskytujú dextríny- kratšie reťazce škrobu vzniknuté jeho 

štiepením. 
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Tab. 3 Farebné zmeny v skúmavkách 

 Skúmavka č. 1 Skúmavka č.2 Skúmavka č.3 

Farebná zmena    

Látka v skúmavke Škrob Naštiepený škrob Bez škrobu 

 

HODNOTENIE  

Úloha 5. Vyplňte (pomocou X) kartu sebareflexie po skupinovej spolupráci  

 Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

Počas skupinovej práce sme si so spolužiakmi vedeli rozdeliť prácu       

Pri skupinovej práci som bol pre skupinu užitočný.       

Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a diskutovali so 
mnou. 

      

Práca v skupine sa mi páčila a chcel by som tak pracovať aj nabudúce.       

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ak má učiteľ dostatok pomôcok, môže každý žiak pracovať samostatne. 

Žiaci na základe experimentálnych dôkazových reakciách dokázali prítomnosť škrobu aj v takých produktoch (najmä 

nesladkých) v ktorých to vôbec nečakali napr. lepidlo. 

Pokus s rozkladom škrobu môže v niektorých skúmavkách trvať dlhšie (čakanie po dobu 15min) a žiakov nemusí zaujať 

do takej miery ako predchádzajúce úlohy.  

Alternatívou Lugolovho roztoku je jódová tinktúra z lekárne, resp. dezinfekčný roztok Betadine, ktorý obsahuje jód. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Vo fáze rozšírenia si môžeme so žiakmi pripraviť plastelínu zo škrobu: https://epicfunforkids.com/super-strong-snow-

slime-recipe/ 

Učiteľ môže žiakom premietnuť štruktúru škrobu a vysvetliť im prečo dochádza k zmenám a k reakciám. 

Možnosť doplniť o dôkaz glukózy v rôznych látkach. 

ZDROJE 
Petersen, J. (2014, 18. november). Super strong snow slime recipe [vid. 2020-08-04]. Dostupné z: 

https://epicfunforkids.com/super-strong-snow-slime-recipe/ 

 

339

https://epicfunforkids.com/super-strong-snow-slime-recipe/
https://epicfunforkids.com/super-strong-snow-slime-recipe/
https://epicfunforkids.com/super-strong-snow-slime-recipe/


 

 

CHOLESTEROL  
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Prírodné látky – Lipidy, Cholesterol 

ISCED 2 / 9.ročník / 2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uvedomiť si význam cholesterolu pre 
organizmy a zdravotné riziká spojené 
s vysokou hladinou cholesterolu 

• Vymenovať ochorenia, ktoré sú 
dôsledkom nezdravého životného štýlu 

• Vedieť vymenovať spôsoby udržiavania 
zdravej životosprávy 

• Sformulovať cieľ projektu 

• Navrhnúť spôsoby získavania zdrojov pre dosiahnutie 
cieľa projektu 

• Formulovať závery projektu 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/Obhajovať výsledky/Argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať základné rozdelenie prírodných látok: sacharidy, tuky, bielkoviny.  

• Vymenovať najznámejšie zlúčeniny tukov. 

• Uviesť význam a zdroje tukov v potravinách.  

Riešený didaktický problém 

V súčasnosti stúpa počet ochorení spôsobený nezdravým spôsobom života a to už u detí. Cieľom metodiky je, 

aby si žiaci uvedomili čo je to cholesterol, jeho vlastnosti, význam a zdravotné riziká, ktoré so sebou prináša 

pri vysokej hladine v krvi. Naučiť žiakov, aby porozumeli významu pojmov „dobrý a zlý cholesterol“. Zároveň 

viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, ktorý slúži ako prevencia pred ochoreniami. Metodika je realizovaná 

formou projektového vyučovania. Žiaci sú rozdelení do skupín. Každá skupina má svoj názov a náplň práce (čo 

je cholesterol, ochorenia, liečba, prevencia, „dobrý a zlý cholesterol“, význam pre organizmy a človeka a iné). 

Výstupom projektu je spoločná prezentácia, v ktorej budú zahrnuté práce jednotlivých skupín.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• projektová metóda 

• skupinová forma (5 skupín) 

 

• Počítače, internet 

• Pracovný list  

• Informácie o cholesterole dostupné  na 
http://www.tvojesrdce.sk/article/195--cholesterol#main 
https://www.heart.org/en/health-
topics/cholesterol/causes-of-high-cholesterol 
https://www.youtube.com/watch?v=n60CtQ8pXsQ 
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/ 
biologicka_membrana_cholesterol_lipid_mastne_kyseliny 
_metabolicke_palivo_substrat_triacylglycerol_tukove_ 
tkanivo_zlozeny_page5.html 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Každá skupina žiakov vystúpi pred spolužiakmi a oboznámi ich so zisteniami spojené s následnou diskusiou. 
Hodnotenie výstupov skupín sa bude realizovať prostredníctvom rubrík na hodnotenie prezentačných 
zručností. Hodnotenie skupinovej spolupráce bude realizované prostredníctvom rubrík. 

 

Autor: Veronika Gibová  
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CHOLESTEROL  

ÚVOD  
Metodika na tému Cholesterol je zaradená do tematického celku Prírodné látky, k téme Lipidy, ktorá sa vyučuje na 

základnej škole v 9. ročníku. Zo zlúčenín uhlíka predstavujú prírodné látky ako sacharidy, lipidy, bielkoviny a nukleové 

kyseliny pre žiakov dôležitý základ, na ktorom môže byť postavené ich ďalšie štúdium, ale aj povedomie o tom, čo 

bezprostredne užívajú v potravinách v každodennom živote.  

V súčasnosti sa zvyšuje výskyt ochorení spôsobených cholesterolom a žiaci s týmto pojmom prichádzajú čoraz častejšie 

do kontaktu. Nanešťastie stúpa počet ochorení spôsobených nezdravým spôsobom života už u detí. Cieľom metodiky je, aby 

si žiaci uvedomili, čo je to cholesterol, jeho vlastnosti, význam a zdravotné riziká, ktoré so sebou prináša pri vysokej hladine 

v krvi. Pre žiakov je prospešné, aby porozumeli významu pojmov „dobrý a zlý cholesterol“. Zároveň je potrebné viesť žiakov 

k zdravému životnému štýlu, ktorý slúži ako prevencia pred ochoreniami. Metodika môže slúžiť na rozvoj 

medzipredmetových vzťahov s biológiou.  

Metodika je realizovaná formou projektového vyučovania s prvkami BOV na úrovni potvrdzujúceho bádania. Žiaci sú 

rozdelení do skupín. Každá skupina má svoj názov a náplň práce. Výstupom projektu je spoločná prezentácia, v ktorej budú 

zahrnuté práce jednotlivých skupín.  

PRIEBEH VÝUČBY  

1. FÁZA:  PODNET A MOTIVÁCIA  (5-10  MIN.) 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zopakovať si vlastnosti prírodných látok a voviesť žiakov do problematiky prevencie. 

Úloha 1. Vyriešte tajničku a doplňte riešenie do výroku. Diskutujte o výroku.  

Vysoký cholesterol je rovnako zákerný ako vysoký krvný tlak, keďže nebolí. Odhaliť ho možno vďaka nepodceňovaniu 

..............PREVENCIE.............. . 

      
1  P R  Í  R  O  D  N  É  

 

    
2  N  E R  O  Z  P  U  S  T  N  É 

     
3  C  E L   U L  Ó  Z  A  

  

      
4  V  O  D  A 

     

    
5  E  N  E  R  G  I  E 

    

6  F  O  T  O S   Y  N  T  É  Z  Y 
    

  
7  E  S  E  N  C  I  Á  L  N  E 

   

     
8  B  I  E  L  K  O  V  I N  Y 

    
9 O L E J E 

      

 

1. Cukry, tuky, bielkoviny označujeme ako .................. látky.  

2. Tuky sú látky ............................... vo vode.  

3. ........................ je polysacharid, z ktorého sa vyrába papier.  

4. Tuk, v ktorom je .................., prská.  
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5. Tuky sú pre organizmy zdrojom ..................... .  

6. Procesom ................................. sa tvoria cukry z oxidu uhličitého a vody v prítomnosti slnka.  

7. Látky, ktoré si organizmus nedokáže vytvoriť, preto ich musí prijímať v potrave sa nazývajú .............................. . 

8. V moči zdravého človeka sa ................................. nenachádzajú.  

9. Rastlinné ..................... sa získavajú zo semien lisovaním.  

Poznámka:  

Žiaci si prečítajú krátky úvodný text o cholesterole. Následne riešia úlohu 1. Riešením tajničky je PREVENCIA. Učiteľ so 

žiakmi v krátkosti diskutuje o význame tohto slova a súčasne ich vovedie do témy projektu – Cholesterol, nadväzujúc na 

doplnený výrok. Keď si žiaci prečítajú pozvánku v Úlohe 2, napomôže im to porozumieť kontextu ich práce. Nasleduje 

rozdelenie žiakov a vysvetlenie si cieľov projektu, práce jednotlivých skupín.  

Úloha 2. Prečítajte si pozvánku. Spracujte informácie o cholesterole podľa Prílohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.FÁZA:  SPOLOČNÉ PLÁNOVANIE (5-10  MIN.) 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu v kombinácii s projektovým vyučovaním na skúmanie 

cholesterolu a objavenie vzťahu medzi chemickými vlastnosťami, účinkom cholesterolu na ľudský organizmus.  

Ciele projektu:  

• porozumieť zaradeniu cholesterolu medzi lipidy na základe chemickej štruktúry zlúčeniny 

• analyzovať účinnosť cholesterolu v ľudskom organizme a možné ochorenia  

• vymenovať príčiny vzniku kardiovaskulárnych ochorení 

• vysvetliť vznik základných zdravotných komplikácií v dôsledku nesprávnej hodnoty cholesterolu v krvi 

• definovať rozdiely medzi LDL a HDL cholesterolom  

• určiť hodnoty koncentrácie cholesterolu v krvi zdravého a chorého človeka 

• roztriediť potraviny obsahujúce nízky a vysoký podiel cholesterolu 

• navrhnúť odporúčania na životný štýl človeka ako prevenciu ochorení spôsobených zvýšenou hladinou 

cholesterolu v krvi   

Vyššie spomenuté ciele sa dosiahnu skupinovou prácou žiakov. Po rozdelení žiakov do skupín učiteľ ukáže žiakom ich  

zaradenie aj s úlohami, zdrojmi. Každá skupina sa snaží zodpovedať výskumnú otázku a pracuje podľa pokynov v zadaní 

 Milé kolegyne, milí kolegovia! 

 

 Srdečne Vás pozývame na celoslovenskú vedeckú konferenciu „Cholesterol“.  

 

Vieme, že ako odborníci v rôznych vedeckých oblastiach, nás máte čím obohatiť a preto 

budeme radi, ak prispejete krátkym výstupom prezentácie Vašej práce. 

 

Bližšie informácie o príprave Vašich výstupov na konferenciu nájdete v Prílohe.  

 

 Tešíme sa na Vašu účasť.  

 

  S pozdravom, 

 

          Organizačný tím konferencie 
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s využitím navrhnutých elektronických zdrojov (viď Príloha). Členovia každej skupiny by si mali rozdeliť úlohy, aby 

v stanovenom čase stihli pripraviť odpovede na otázky a prezentovať ich. Svoje odpovede zaznamenávajú do prezentácie.  

Súčasťou pokynov v jednotlivých skupinách je vysvetlenie situácie. Ako tím odborníkov sa majú pripraviť na vedeckú 

konferenciu o cholesterole, kde pred kolegami prednesú poznatky zo svojho odboru. Každá skupina by mala mať k dispozícii 

technické vybavenie (1 notebook/PC/tablet/príp. povoliť použitie mobilov po zvážení).  

 

3.FÁZA:  REALIZÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV  (20-60  MIN.) 
 

• Žiaci pracujú vo svojich skupinách. Zásadná je rola učiteľa, ktorý usmerňuje žiakov nielen v prípade nejasností 

a otázok, ale aj z hľadiska času na jednotlivé aktivity.  

• Pred začiatkom konferencie učiteľ predstaví žiakom Program konferencie a vyzve ich, aby za každý tím 

odborníkov vystúpil jeden/dvaja členovia tímu a prezentovali svoj príspevok na konferencii. Učiteľ vystupuje 

ako moderátor. Každá skupina má max. 3 minúty na predstavenie svojho príspevku.  

PROGRAM:  

 1. Biochemici 

               2. Internisti  

  3. Farmakologóvia 

  4. Dietológovia 

  5. Diabetológia  

• Následne žiaci vypracujú úlohu 3 z pracovného listu, ktorá nadväzuje na príspevky konferencie a aplikuje získané 

poznatky do praxe.  

Úloha 3. Navrhnite odpovede na riešenie situácie. 

Katka a jej spolužiačky videli ráno cestou do školy muža, ktorý je na Obrázku 2. Je to jej sused Martin. Dievčatá nerozumeli, 

čo je to vlastne ten cholesterol, preto sa rozhodli naštudovať si čo najviac o ňom. O týždeň neskôr si Katka povedala, že 

navštívi Martina a pokúsi sa navrhnúť mu, aby šiel k lekárovi na vyšetrenie. Pomôžte Katke zodpovedať Martinove otázky.  

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                       Obrázok 2 

 

Kde sa cholesterol ukladá, že je nebezpečný pre zdravie?  

Cholesterol sa ukladá v cievach, tým sa zužuje prietok krvi v cievach.  

Ak sa nebudem liečiť, aké ochorenia mi hrozia?  

Ateroskleróza – cievy strácajú pružnosť v dôsledku nahromadeného cholesterolu v nich, môžu sa aj úplne zatvoriť 

a zastaviť prietok krvi v cievach, Infarkt – ak sa to stane v cieve srdca, Mŕtvica – v cieve mozgu, Neprekrvenie končatín – 

v cievach na rukách, nohách 
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Prečo mám vyššiu pravdepodobnosť ochorenia ako ty?  

Vek – si odo mňa starší, obezita, nezdravá strava (klobásky,...), nedostatok pohybu 

Ale ja lieky brať nechcem. Ako môžem znížiť hladinu cholesterolu v krvi?  

Najúčinnejším liekom je prevencia, zmena životného štýlu. Napr. pravidelne sa pohybovať/športovať, neprejedať sa 

mastnými jedlami, zmena stravovacích návykov – jesť častejšie a menej, nefajčiť, nepiť alkohol, .... 

Ktoré potraviny by som mal jesť pravidelne, aby som znížil svoj cholesterol?  

Všetko s mierou. Nízkocholesterová diéta obsahuje jedlá: zelený čaj, ovocie a zelenina, strukoviny, mandle, ryby, sója, 

tofu,... 

Má vôbec cholesterol pozitívny význam pre naše telo? 

Cholesterol je pre človeka dôležitý, pretože podporuje vstrebávanie tukov, napomáha pri tvorbe vitamínu D, pre 

fungovanie pamäti, .... 

Poznámka: 

Úloha 3 je zameraná na analýzu, syntézu, tvorivosť žiakov. Cieľom je umožniť žiakom prepojiť všetky nové informácie 

o cholesterole a získať ucelenú predstavu, vyriešiť situáciu. 

 

4.FÁZA:  HODNOTENIE VÝSLEDKOV  (5-10  MIN.) 
Žiaci môžu zhodnotiť svoju prácu v skupinách prostredníctvom rubrík (Karta sebareflexie po skupinovej spolupráci).  

Úloha 4. Vyplňte tabuľku.  

 

Pri každej z nasledujúcich položiek uveď, ako často daná situácia nastávala počas skupinovej spolupráce.  

K odpovediam použi nasledujúcu škálu: 

                                                        1                       2                  3                4                   5  

              takmer  nikdy      zriedkavo     niekedy      často        takmer vždy  

V skupine… 1 2 3 4 5 

1 Mal som možnosť hovoriť s ostatnými žiakmi.      

2 Hovoril som s ostatnými žiakmi o tom, ako riešiť problémy.      

3 Vysvetľoval som svoje myšlienky ostatným žiakom.      

4 Žiadal som ostatných žiakov o vysvetlenie ich myšlienok.      

5 Ostatní žiaci žiadali mňa, aby som im vysvetlil svoje myšlienky.      

6 Mal som priestor na prezentáciu svojich nápadov.      

7 Bol môj názor akceptovaný skupinou.      

8 Bol môj nápad realizovaný skupinou.      

9 Súhlasil som s konečným výberom riešenia jednotlivých úloh v skupine.      

 

Výsledky projektu môžu byť prezentované v školskom rozhlase alebo časopise. Zároveň je možné vytvoriť poster, ktorý 

sa zavesí na chodbe v škole. Dobrovoľníkov z triedy, ktorí sa prihlásia a spracujú získané informácie od všetkých skupín, môže 

učiteľ odmeniť podľa uváženia.  

Učiteľ hodnotí prezentačné zručnosti žiakov prostredníctvom rubrík (Tabuľka 1, 2).  
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    Tabuľka 1 Tabuľka hodnotiacich kritérií – PowerPointová prezentácia 

 

Tabuľka 2 – Tabuľka hodnotiacich kritérií – Slovná prezentácia žiaka 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 1 Niektorí žiaci môžu mať problém v tajničke s časťou, kde sa nachádzajú informácie o bielkovinách ak ich ešte 

nepreberali. Z toho dôvodu odporúčame použiť metodiku na rozšírenie až po prebratí prírodných látok (cukry, tuky, 

bielkoviny) alebo je potrebné, aby súvislosti o bielkovinách učiteľ vysvetlil. 

Úloha 2 V prílohe sú uvedené len odporúčané internetové zdroje. Žiaci môžu voľne vyhľadávať ďalšie zdroje, ktoré im 

pomôžu pri spracovaní odbornej časti. Niektorí učitelia rozšírili túto časť a tvorbu 3D modelu cholesterolu (špajle, plastelína, 

fazuľa, cukríky, bôby a iné). 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Na rozšírenie odporúčame použiť túto pojmovú mapu, ktorá poslúži žiakom na systematizáciu učiva a učiteľovi umožní 

získať spätnú väzbu z hodiny (čo si žiaci odniesli z prezentácií iných skupín a vedia doplniť). Pre krátkosť času je možné zadať 

to žiakom na domácu úlohu. 

       Obrázok 1 Pojmová mapa 

 

  Obrázok 2 Návrh možného riešenia pojmovej mapy 

 

ZDROJE 
Cholesterol. Získané 19.11.2020 z http://www.ruvztn.sk/inpor.files/cholesterol.html  

Mladý chemik. Získané 19.11.2020 z https://mladychemik.webnode.sk/ucebny-material/a9-rocnik/a8-uloha/  

Zbraň proti cholesterolu. Získané 19.11.2020 z https://www.quark.sk/zbran-proti-cholesterolu/ 

Ateroskleróza. Získané 19.11.2020 z http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/opisy-ochoreni/ateroskleroza/  

Vysoký cholesterol. Získané 19.11.2020 z https://www.srdcevkondici.cz/vysoky-cholesterol 
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Hyperlipidémia. Získané 20.11.2020  z http://www.tvojesrdce.sk/article/89--hyperlipidemia  

Statíny. Získané 19.11.2020 z https://lekar.sk/clanok/statiny  

Cholesterol, TAG a ich hodnoty. Získané 19.11.2020 z https://www.kompava.sk/cholesterol-tag-a-ich-hodnoty  

NATUREVIA. Trápi Vás vysoký cholesterol? Získané 20.11.2020  z https://www.naturevia.sk/vysoky-cholesterol-priciny-

priznaky-hodnoty-u-deti-prirodna-liecba-dieta/  

Tuky a cholesterol. Získané 20.11.2020  z https://galenus.cz/clanky/vyziva/tuky-cholesterol 

Zdravý životný štýl. Získané 20.11.2020 z http://potravinari.sk/page983sk.html  

Obr. 1 Hudecová, D. Pravda. Vysoký cholesterol nebolí, neliečivý si však berie vysokú daň, obrázok Online [23.11.2020] 

Dostupné z https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/510613-vysoky-cholesterol-neboli-nelieceny-si-vsak-

berie-vysoku-dan/ 

Obr. 2 Vtip, obrázok Online [23.11.2020] Dostupné z https://www.zvolen.sk/vtip-tyzdna-20-09-D2010.html?idpgall=191945  
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BIOKATALYZÁTORY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka  ISCED 2 / 9.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť význam katalázy v ľudskom organizme 

• Vybrať plodinu s najvyšším katalytickým účinkom na 
rozklad peroxidu vodíka 

• Vysvetliť príčinu toxicity peroxidu vodíka v ľudskom 
organizme 

• Vysvetliť príčinu vzniku peny pri dezinfekcii 
peroxidom vodíka 

 

• Naplánovať postup (identifikovať a definovať 
nezávislé a závislé premenné veličiny, vzájomný 
vzťah) 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať prácu s meracím zariadením 

• Vysvetliť pojem biokatalyzátor  

• Zapísať reakciu rozkladu peroxidu vodíka 

Riešený didaktický problém 

V našom tele sa nachádza veľké množstvo enzýmov, ktoré  nám urýchľujú procesy v našom tele. Kataláza je 

enzým, ktorý sa nachádza nielen v ľudskom tele, ale aj v tele väčšiny živých organizmov. Žiaci riešia problém, 

kedy majú nájsť plodinu s najvyšším obsahom tohto enzýmu. Metodika sleduje pomocou počítačom 

podporovaného zariadenia množstvo uvoľneného kyslíka a teda a rýchlosť katalýzy pomocou enzýmu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• nasmerované bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice) 

• diskusia 

 

• pracovný list 

• meracie zariadenie (napr. Vernier) 

• senzor tlaku plynu 

• banka so zátkou a otvormi na vývod senzoru 

• váhy 

• peroxid vodíka 

• ovocie a zelenina 

• kuracia pečienka/surové mäso 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – lístok pri odchode 

 

Autor: Mária Babinčáková 

348



  

  

BIOKATALYZÁTORY  

ÚVOD  
Metodika využíva počítačom podporované merania. Je zaradená do 9. ročníka základnej školy  k téme biokatalyzátory.  

Metodika dopĺňa vzdelávací program. Ide skôr o rozširujúcu ale obohacujúcu metodiku, ktorá šikovných žiakov inšpiruje k 

bádateľskej činnosti. Obzvlášť, keď už začínajú byť zručnejší v používaní digitálnej techniky 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Žiakom je v úvode poskytnutý motivačný text, ktorý im pomôže zapojiť sa do problematiky rozkladu peroxidu vodíka. 

SKÚMANIE  

Úloha 1. Navrhnite postup, ako uskutočniť prieskum z úlohy 1, ak máte k dispozícii nasledujúce pomôcky: 

Postup práce:  

1. Navážime si rovnaké množstvo každej plodiny 

2. Kúsok vložíme do banky. Zamneme meranie. Po 10 sekundách pomocou striekačky vstriekneme do banky 

peroxid vodíka. Ventil uzavrieme.  

3. Sledujeme zmenu tlaku po dobu 2 minút. Zastavíme meranie. Výsledky zapíšeme do tabuľky 

4. Takto pokračujeme so všetkými vzorkami. 

Metodická poznámka: 

Pri našom experimente sme používali 5 ml 1,5% H2O2. Použili sme rovnaké množstvo vzorky = 1 g. 

Úloha 2. Svoj postup aj overte a z výsledkov zostrojte tabuľku. 

Tab. 1 Výsledky merania 

Plodina Rozdiel tlaku Plodina Rozdiel tlaku 

Kapusta 2,64 Paradajka 2,34 

Jablko 2,63 Mäso 3,27 

Zázvor 2,81 Kontrola 2,77 

Paprika 2,74   

 

Metodická poznámka: 

!Nezabúdať na bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu! 
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Obr. 1 Grafický priebeh merania 

VYSVETLENIE  

Úloha 3. Porovnajte výsledky jednotlivých plodín. Je medzi nimi rozdiel ? Prečo je to tak? 

Medzi jednotlivými plodinami je rozdiel, pretože každá obsahuje iné množstvo katalázy. 

Najlepšie výsledky dosahovalo mäso. V našom prípade sa ako najlepšia plodina ukázal zázvor.  

ROZPRACOVANIE  

Úloha 4. Prezrite si nasledujúci obrázok a napíšte, aká je rola katalázy v organizmoch? Svoju odpoveď aj odôvodnite. 

 

Kataláza plní v organizmoch veľmi dôležitú úlohu. Procesy, ktoré 

sa uskutočňujú v rôznych bunkových organelách a komponentoch 

produkujú nie len prospešné látky, ale aj mnohé splodiny. Jedným 

z takýchto splodín je aj peroxid vodíka. Ten, ak sa nachádza v bunke 

vo zvýšenom množstve, spôsobuje toxicitu. Práve tam nastupuje 

kataláza, ktorá peroxid vodíka štiepi a tak znižuje riziko toxicity. 
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HODNOTENIE  

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Odporúčame metodiku vyskúšať vopred a vybrať si plodinu s najväčším a s najmenším rozdielom – vtedy sa metodika dá 

stihnúť v priebehu 1 vyučovacej hodiny. 

Metodika je vhodnejšia do tried s lepším prospechom pretože enzýmy sa na ZŠ spomínajú okrajovo. 

Metodika veľmi využíva medzi predmetové vzťahy s biológiou. 

Úloha 5 je zameraná na čítanie z obrázku s porozumením – problematické pre žiakov. 

ZDROJE 
Dovalová, L. (2013). Kataláza – Dôkaz [vid. 9.01.2018]. Dostupné z:  https://mladychemik.webnode.sk/katalaza-dokaz/ 

Scansalios, J.G. (1997). Catalases in Plants: Gene Structure, Properties, Regulation, and Expression. Oxidative Stress and 

the Molecular Biology of Antioxidant Defenses, 34. Dostupné z http://users.auth.gr/palexios/Publications/Pdf-

Chapters/Catalases%20in%20Plants.pdf 

Volz, D.L., Smola, R. (2017). Investigating Chemistry through Inquiry. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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ČO SKRÝVA POMARANČ 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka / Prírodné látky ISCED 2 / 9.ročník (2 vyučovacie hodiny) 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať látky obsiahnuté v pomaranči. 

• Uvedomiť si prepojenie chémie prírodných látok 
s reálnym životom. 

• Upevniť poznatky o dôkazových reakciách látok 
obsiahnutých v pomaranči. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Naplánovať postup experimentu 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať a popísať prírodné  látky 

• Vymenovať látky obsiahnuté v pomaranči 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 

Riešený didaktický problém 

Problémom súčasnej školy je stále ťažšia motivácia žiakov k učeniu a nedostatočná fixácia nadobudnutých 

vedomostí, spôsobilostí a zručností. Cieľom tejto metodiky je prepojiť nadobudnuté vedomosti s ich 

aplikáciou v praxi, zabezpečiť ich upevnenie, využívajúc pritom vhodné motivačné úlohy spojené 

s experimentálnou činnosťou. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (3 - 4 žiaci) 
 

• Pracovný list 

• Internet 

• Chemikálie: Fehlingove činidlo (Fehlingov roztok 
I (7 g CuSO4.5H2O v 100 cm3 vody) a Fehlingov 
roztok II (35 g vínanu sodnodraselného a 10 g 
hydroxidu sodného v 100 cm3 vody) v rovnakom 
pomere), Lugolov roztok (5 g jódu a 10 g jodidu 
draselného v 85 cm3 vody), 1% roztok chloridu 
železitého FeCl3, 1 % roztok 
hexakyanoželezitanu draselného K3[Fe(CN)6], 
univerzálny indikátorový papierik 

• Pomôcky: Petriho misky, skúmavky, kahan, nôž, 
kadičky, trecia miska s tĺčikom, pipeta, váhy, 
lievik, filtračný papier, držiak na skúmavky 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autor: Ivana Ľuptáčiková 
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ČO SKRÝVA POMARANČ  

ÚVOD  
Metodika je zaradená k metodikám z tematického celku Organické látky v živých organizmoch. Je zameraná na 

uvedomenie si, aké látky sa nachádzajú v pomaranči a ako ich možno dokázať pomocou jednoduchých dôkazových reakcií. 

Poznámka:  

V metodike sa využívajú jednoduché experimentálne činnosti a práca s vyhľadávaním informácií. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodika využíva model vyučovania EUR (evokácia, uvedomenie si významu a reflexia) 

EVOKÁCIA: 

Hlavným zámerom úvodného textu je navodiť prepojenie medzi poznatkami o prírodných látkach a látkach, 

ktoré sa nachádzajú v pomaranči. 

„Pomaranč poznajú všetci, ale čo presne obsahuje, koľko má účinných látok a aké pozitívne účinky má na 

zdravie človeka, to možno ani netušíte! Pomaranč sa z nedostatkového ovocia (pred rokom 1989) prepracoval 

medzi naše najobľúbenejšie ovocia. Najmä v chladnejšom a sychravejšom zimnom období, je pomaranč dobrý 

“bojovník” za naše zdravie. Pomaranč je ovocie pestované hlavne v subtropických oblastiach, miluje slnečné 

podnebie, ale dopestovať si ho môžete aj doma. Pomaranč je známe a bežne dostupné ovocie, ktoré by ste mali 

jesť pravidelne, pretože obsahuje cenné látky a má množstvo pozitívnych účinkov na naše zdravie.“ [1] 

Úloha 1. Napíšte aspoň tri účinky pomaranča na ľudské zdravie. Môžete využiť internet alebo iné zdroje informácií. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... . 

Poznámka:  

Vyššie uvedené odpovede sú orientačné, žiaci majú uviesť minimálne tri účinky. 

Úloha 2. Nájdite, pomocou internetu alebo iných zdrojov, ktoré látky a v akom množstve sa nachádzajú v pomaranči. 

Doplňte tabuľku. 

 

Organické látky Anorganické látky    [2] 

Názov látky Množstvo látky Názov látky Množstvo látky 

Sacharidy 17 g Voda  129 g 

Tuky  0,33 g Vápnik  66 mg 

Bielkoviny  1 g Draslík 199 mg 

Vitamín C 50,7 mg Horčík  14 mg 

Vláknina 5 g Fosfor  24 mg 

Vitamín B1 0,08 mg   

Podporuje imunitný systém, prevencie pred chrípkou a nádchou, podporuje trávenie, znižuje krvný tlak 

a hladinu cholesterolu, má protirakovinotvorné účinky, podporuje tvorbu kostného a kĺbového tkaniva, 

prevencia proti osteoporóze. 
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Poznámka:  

Prvé dve úlohy sú zamerané na vyhľadávanie informácii, ktoré súvisia so zložením a významom pomaranča pre zdravie 

človeka. Žiaci si majú uvedomiť, že s látkami, ktoré sú obsiahnuté v pomaranči, sa už na hodinách chémie stretli a poznajú 

ich. Úlohy môžu žiaci riešiť samostatne alebo v skupinách. 

 

Po vyplnení tabuľky učiteľ diskutuje so žiakmi o zastúpení jednotlivých látok v pomaranči a o ich množstve, ktoré je 

dokázateľné ľahšie a ktoré ťažšie. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na dokázanie niektorých látok prítomných v pomaranči. 

Žiakom je poskytnutý postup dôkazovej reakcie, na základe ktorej odpovedajú na otázky. 

Poznámka:  

Nasledujúce dôkazové reakcie žiaci vykonávajú v skupinách, pričom je možné, aby jedna skupina uskutočnila iba niektoré 

z nich a následne by ich prezentovala pred triedou. Pokiaľ učiteľ má dostatočný časový priestor, môžu žiaci realizovať všetky 

uvedené dôkazové reakcie, prípadne realizovať metodiku na dvoch vyučovacích hodinách. 

 

Úloha 3. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti vody v pomaranči. Závery pozorovania zapíšte do tabuľky 

a odpovedzte na otázku. 

Pomôcky a chemikálie: odparovacia miska, kahan, nôž, kadička, váhy, hodinové sklíčko, pomaranč. 

Postup: z pomaranča odrežte časť, ošúpte ju a odvážte. Váhu si zapíšte. Očistený kúsok pomaranča vložte do odparovacej 

misky, zohrievajte a nad miskou držte kadičku prevrátenú hore dnom. Pomaranč zahrievajte 5  minút. Po skončení 

zahrievania opäť odvážte kúsok pomaranča.  

 

 Hmotnosť kúska pomaranča 

Pred zohrievaním 6,7 g 

Predpoklad po zahrievaní 6 g 

Skutočnosť po zahrievaní 5,2 g 

 

Pozorovanie:  

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Akým spôsobom ste dokázali prítomnosť vody v pomaranči?  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Poznámka: 

Hodnoty uvedené v tabuľke sú len orientačné. 

 

Pri zahrievaní kúska pomaranča sme pozorovali orosenie kadičky nad ním, lebo nastalo zrážanie vodnej pary na stenách 

kadičky. 

Pri zahrievaní kúska pomaranča sme pozorovali orosenie kadičky nad ním a kondenzáciu vodnej pary na stenách kadičky. 

Po odvážení bola hmotnosť kúska pomaranča nižšia ako na začiatku. 
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Úloha 4. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti sacharidov v pomaranči. Zapíšte svoje pozorovanie. 

Pomôcky a chemikálie: trecia miska s tĺčikom, kadičky, lievik, filtračný papier, 2 skúmavky, kahan, držiak na skúmavky, 

odmerný valec, očistený pomaranč, destilovaná voda, Fehlingové činidlo. 

Postup: Pomaranč rozotrite v trecej miske s pridaním destilovanej vody na kašovitú masu a prefiltrujte. Do prvej skúmavky 

dajte niekoľko cm3 filtrátu a do druhej skúmavky rovnaké množstvo vody (porovnávacia vzorka). Do oboch skúmaviek 

prilejte po 2 cm3 Fehlingového činidla. Obsah skúmaviek vložte do horúceho vodného kúpeľa a pozorujte zmeny. 

Pozorovanie:  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Nájdite pomocou internetu alebo iných zdrojov, prečo vzniklo pri zahrievaní skúmavky takéto zafarbenie. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka:  

Červenohnedé sfarbenie kvapaliny spôsobené vyredukovaným oxidom meďným, ktorý sa za krátku chvíľu usadí na dne 

skúmavky, je dôkazom prítomnosti glukózy a fruktózy v pomaranči. 

 

Úloha 5. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti vlákniny v pomaranči a napíšte svoje pozorovanie. 

Pomôcky a chemikálie: očitený kúsok pomaranča, Petriho miska, pipeta, nôž, Lugolov roztok (roztok jódu v jodide 

draselnom) 

Postup: Z očisteného pomaranča odrežte kúsok s dužinou (pozdĺžny rez) a položte ho do Petriho misky. Kvapnete na neho 

pár kvapiek Lugolovho roztoku. 

Pozorovanie: 

..................................................... ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

Nájdite pomocou internetu alebo iných zdrojov, aké sú hlavné zložky vlákniny. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti vitamínu C a napíšte svoje pozorovanie. 

Pomôcky a chemikálie: očistený pomaranč, Petriho miska, nôž, pipeta, chlorid železitý FeCl3, hexakyanoželezitan draselný 

K3[Fe(CN)6]. 

Postup: Z očisteného pomaranča odrežte kúsok a položte ho do Petriho misky. Kvapnete na neho 5 - 6 kvapiek roztoku 

chloridu železitého a roztoku hexakyanoželezitanu draselného. 

Pozorovanie: 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Vitamín C je triviálny názov pre kyselinu L-askorbovú. Navrhnite a realizujte jednoduchý experiment, ktorým 

dokážete kyslosť vodného roztoku vitamínu C. Svoje rozhodnutie zdôvodnite. 

Pomôcky a chemikálie: 

.................................................................................................................................................................................................... 

Postup: 

Po pridaní Fehlingového činidla do oboch skúmaviek sme pozorovali zmenu farby na modrú. Po zahriatí skúmaviek nastala 

farebná zmena v skúmavke s pomarančovým filtrátom – vzniklo červenohnedé zafarbenie. 

Červenohnedé zafarbenie spôsobil vznik oxidu meďnatého, ktorý vznikol pri reakcii sacharidov s Fehlingovým činidlom. 

Pridaním pár kvapiek Lugolovho roztoku na kúsok pomaranča došlo k farebnej zmene na tmavomodrú. 

Vláknina najviac obsahuje celulózu, hemicelulózu, lignín a pektín. Okrem spomínaných zložiek vláknina obsahuje vosky, 

chitíny, rastlinné gumy, betaglukány a oligosacharidy. [3] 

Po prikvapnutí oboch roztokov nastala farebná zmena na povrchu pomaranča – miesto kvapnutia zmenilo farbu na 

modrú. 

kadička, pomaranč, univerzálny indikátorový papierik, voda  
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.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

Pozorovanie: 

............................................................................................................ ........................................................................................ 

Zdôvodnenie: 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Poznámka: 

V úlohe 7 je uvedený len jeden z možných príkladov, ako môžu žiaci úlohu riešiť. Učiteľ by mal očakávať, že žiaci si 

pripravia roztok, alebo použijú filtrát z predchádzajúcich pokusov. Ako indikátor môžu použiť napr. metyloranž, výluh 

z červenej kapusty alebo pH meter. 

REFLEXIA  
Pred vyplnením lístka pri odchode je vhodné so žiakmi prejsť získané výsledky, diskutovať o látkach obsiahnutých 

v pomaranči a jeho význame pre zdravie. 

Žiaci potom vyplnia nižšie uvedené tabuľku, prostredníctvom ktorej prebieha formatívne hodnotenie. 

Lístok pri odchode 

Dnes som sa naučil/a, že ..... 

 

Najviac ma zaujalo ..... 

 

Otázka, ktorú by som sa ešte chcel/a opýtať, je .... 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Metodika obsahuje viac experimentálnej činnosti, čo môže u menej zručných žiakov spôsobiť dlhší čas na realizáciu 

metodiky. 

Vyhľadávanie informácií je možné aj pomocou vlastných mobilných zariadení. 

Žiakov robili problémy pojmy ako Lugolov roztok a Fehlingove činidlo. 

ZDROJE 
[1] – Mačeková, D.: Je pomaranč dobrý bojovník?, dostupné online [http://www.peknetelo.eu/ovocie/pomaranc/],  

[cit:28.2.2018] 

[2] – dostupné online [https://www.kaloricketabulky.sk/pomarance/], [cit:28.2.2018] 

[3] – Zdravia a štýl, Vláknina, dostupné online [http://www.zdravieastyl.sk/zdravie-zivotosprava/91-vlaknina], 

[cit:28.2.2018] 

Do kadičky vytlačíme pomarančovú šťavu a zriedime približne rovnakým množstvom vody. Do roztoku ponoríme pH 

papierik a porovnáme so stupnicou. 

Ponorením pH papierika do roztoku pomarančovej šťavy sme pozorovali farebnú zmenu papierika.  

Na realizáciu pokusu sme si vybrali pH papierik ako indikátor, lebo je jednoduchý na použitie a môžeme pomocou neho 

určiť, či daný roztok je kyslý alebo zásaditý a taktiež aj približnú hodnotu pH. 
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[4] – Pomaranč plný vitamínu C, dostupné online [http://biostrava.zarucene.sk/pomaranc-plny-vitaminu/], 

[cit:28.2.2018] 

[5] – Chemické látky v pomaranči, dostupné online 

[http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/assets/data/pomaranc%20-

%20chemia%20v%20kontexte.pdf], [cit:28.2.2018] 

[6] – Dôkaz prítomnosti vitamínu C v zelenine a ovocí, dostupné online [http://www.enviroexperiment.cz/chemie-2-

stupen-zs/dukaz-pritomnosti-vitaminu-c-v-ovoci-a-zelenine], [cit:28.2.2018] 
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PRÍPAD PRE POMOCNÝ VYŠETROVACÍ TÍM  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka / Prírodné zlúčeniny ISCED 2 / 9.ročník - 2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Žiak sa naučí: 

• Poznať vybrané prírodné zlúčeniny obsiahnuté 
v potrave. 

• Poznať vlastnosti a dôkazové reakcie vybraných 
prírodných zlúčenín. 
 

 

• Naplánovať postup, 

• pozorovať, merať, 

• formulovať závery, 

• zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi. 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať najdôležitejšie zložky potravy. 

• Charakterizovať a popísať vlastnosti prírodných zlúčenín. 

• Vymenovať prírodné zlúčeniny obsiahnuté v potrave. 

Riešený didaktický problém 

Problémom súčasnej školy je stále ťažšia motivácia žiakov k učeniu a nedostatočná fixácia nadobudnutých 
vedomostí, spôsobilostí a zručností. Cieľom tejto metodiky je prepojiť nadobudnuté vedomosti s ich aplikáciou 
v praxi, zabezpečiť ich upevnenie, využívajúc pritom vhodné motivačné úlohy spojené s experimentálnou 
činnosťou. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• otvorené bádanie 

 

• Chemikálie: neznáma vzorka (obsah vzorky – 
zmes obsahujúca glukózu, škrob, vaječný bielok, 
olej a vodu), roztok síranu meďnatého (w=5%), 
destilovaná voda, etanol (technický benzín), 
Fehlingov roztok I. a II., roztok jódu v jodide 
draselnom, Tollensovo skúmadlo 

• Pomôcky: stojan na skúmavky, skúmavky, držiak 
na skúmavky, kadička, kahan 

• Ochranné prostriedky: plášť, rukavice, okuliare 

• Ďalšie pomôcky: výživové tabuľky potravín (v 
tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. zo 
stránky https://vyzivovetabulky.sk/databaza-
potravin/1)  

•  učebnica chémie 

• internet 

• dataprojektor/interaktívna tabuľa. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Skupinové hodnotenie spolupráce. 

Autor(i): Müllerová 
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PRÍPAD PRE POMOCNÝ VYŠETROVACÍ TÍM  

ÚVOD 
Metodika je zaradená k metodikám z tematického celku Organické látky v živých organizmoch. 

Zameraná je na bielkoviny, tuky a sacharidy, ktoré tvoria hlavné zložky potravy človeka. Metodiku je vhodné 

rozdeliť na dve vyučovacie hodiny. Je potrebné, aby učiteľ vopred pripravil vzorky obsahu žalúdka (kvapalnú 

zmes prírodných zlúčenín – sacharidy, tuky, bielkoviny) a potrebné roztoky. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 15  MIN.): 
 V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ spolu so žiakmi zopakuje pojmy súvisiace s prírodnými zlúčeninami 

obsiahnutými v potrave.  

 Pri riešení nasledujúcich úloh môžu žiaci pracovať v skupinách. Odporúčané sú 3-4 členné skupiny. Skupiny sa 

oboznámia so záznamom z vyšetrovania a úlohou o riešenie ktorej ju polícia žiada. 

 

Záznam z vyšetrovania 

Včera, v podvečerných hodinách, našiel manžel svoju manželku v  jej kancelárii bez známok života. Privolaný záchranári 

mohli už len konštatovať smrť. Obhliadajúci lekár stanovil čas smrti a predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Nariadil však 

súdnu pitvu. Po dôkladnej prehliadke kancelárie sa v koši našiel obal od jedla. Jednou z možných pracovných verzií je verzia, 

pri ktorej sa mohla nebohá otráviť jedlom. Manžel vo výpovedi uviedol, že jeho manželka si nechávala pravidelne dovážať 

denné obedové menu bez polievky z dvoch obľúbených reštaurácií.  

 

Prípad pre pomocný vyšetrovací tím 

Polícia vás žiada, aby ste ako pomocný vyšetrovací tím zistili, z ktorej reštaurácie si nechala nebohá doviezť  obed v osudný 

deň. K dispozícii máte vzorku z obsahu žalúdka a denné menu spomínaných obľúbených reštaurácií.  

 

Denné menu reštaurácií: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reštaurácia č.1 

Zeleninový RAW šalát 
(čakanka, červená repa, 

mrkva, paradajky, 
reďkovka, citrónová šťava) 

 

 

Reštaurácia č.2 

Palacinky s tvarohom, 

broskyňovým džemom a s 

vanilkovou  smotanovou 

zmrzlinou 
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 K riešeniu prvej úlohy sú potrebné tabuľky výživovej hodnoty potravín s uvedením obsahu bielkovín, 

tukov i sacharidov v nich. Jednou z najrozsiahlejších sa javí byť tabuľka uvedená v adrese v úlohe 1, pričom 

práve z nej sú vyberané jednotlivé zložky v denných menu reštaurácií. 

Úloha 1. Vpíšte do tabuľky, ktoré dôležité zložky potravy a v akom množstve boli obsiahnuté v 100 g jedál uvedených v 

dennom menu troch reštaurácií. Využiť pritom môžete tabuľku dostupnú na adrese: 

https://vyzivovetabulky.sk/databaza-potravin/1 

Riešenie: 

Denné menu 

reštaurácia 
Obsiahnuté zložky Bielkoviny (g/100g) Tuky (g/100g) Sacharidy (g/100g) 

Zeleninový RAW 

šalát  

reštaurácia č.1 

čakanka 1,5 0,19 0,6 

červená repa 1,6 0,1 7,0 

mrkva 1,0 0,22 3,8 

paradajky 1,0 0,23 2,5 

reďkovka 1,1 0,14 2,4 

citrónová šťava 0,4 0,2 6,1 

spolu 6,6 1,08 22,4 

Palacinky 

s tvarohom 

reštaurácia č.2 

palacinky s tvarohom 8,99 3,56 29,8 

broskyňový džem 0,3 0,1 65,9 

smotanová zmrzlina 3,7 8,8 23,8 

spolu 12,99 12,46 119,5 

 

 Po doplnení údajov v tabuľke úlohy 1 žiaci sumarizujú obsah bielkovín, tukov a sacharidov a diskutujú o tom, ktoré 

zložky v jedlách jednotlivých reštaurácií možno očakávať vo vzorke. V prípade menu z reštaurácie č.1, zeleninového šalátu, 

je zanedbateľná a tým aj ťažšie dokázateľná prítomnosť tukov. V prípade menu z reštaurácie č. 2, palaciniek s tvarohom, sú 

obsiahnuté všetky tri typy prírodných zlúčenín v dokázateľnom množstve.  

 

Úloha 2. Vyznačte krížikom v tabuľke, ktoré dôležité zložky potravy budete očakávať vo vzorke potravy zo žalúdka 

a zdôvodnite prečo. 

Riešenie: 

Denné menu / reštaurácia Bielkoviny Tuky Sacharidy 

Zeleninový RAW šalát / reštaurácia č.1 x obsah zanedbateľný x 

Palacinky s tvarohom / reštaurácia č.2  x x x 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 60  MIN.): 
  

 V hlavnej časti návrhu metodiky využijú žiaci bádateľskú metódu zameranú na kvalitatívnu analýzu neznámej 

vzorky obsahu žalúdka. Pri jej realizácii využívajú žiaci dostupné informačné zdroje. Túto úlohu vedia riešiť s využitím 

učebnice chémie, ale môžu pri jej riešení vyhľadávať informácie aj na internete. 
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Pri dôkazových reakciách je možné použiť aj niektoré z nižšie uvedených reakcií. Výber závisí od materiálneho vybavenia 

školy a miery samostatnosti pri experimentálnej činnosti. Do prvej vyučovacej hodiny odporúčame zaradiť jednu 

dôkazovú reakciu a do druhej vyučovacej hodiny ďalšie dve. 

Bielkoviny 

Biuretová reakcia Xantoproteínová reakcia Zrážanie bielkovín 

 Do skúmavky dajte 1 cm3 vzorky, 
pridajte 1 cm3 roztoku NaOH 
(w=0,1) a po kvapkách pridávajte 
roztok CuSO4  (w = 0,01). 

 Pozorujte vznik ružového až 
fialového sfarbenia (nie 
zrazeniny). 

 Do skúmavky dajte 1 cm3 vzorky, 
pridajte 1cm3 koncentrovanej 
HNO3 (w=0,45) a skúmavku 
zahrejte.  

 Pozorujte vznik žltého sfarbenia. 

 Tento postup vyžaduje zvýšenú 

bezpečnosť a odporúča sa, aby ju 

realizoval učiteľ, pretože iba on môže 

pracovať s koncentrovanými 

kyselinami. 

 Do dvoch skúmaviek dajte po 1 
cm3 vzorky. Do prvej skúmavky 
pridávajte po kvapkách roztok 
síranu meďnatého (w=0,5) a do 
druhej skúmavky roztok 
dusičnanu strieborného (w=3).  

 Pozorujte vznik zrazenín. 

 

Tuky 

Rozpustnosť v rozličných rozpúšťadlách 

 Do dvoch skúmaviek nalejte po 1 cm3 neznámej vzorky. Do prvej pridajte 2 cm3 vody a do druhej 2 cm3 etanolu 
(technického benzínu).  

 Obsah v skúmavkách pretrepte a pozorujte. 
 V prvej skúmavke pozorujte vznik emulzie a v druhej rozpustenie vzorky.  

Sacharidy 

Glukóza Škrob 

 Do skúmavky nalejte 2 cm3 vzorky 
a pridajte po 2 cm3 Fehling I. 
a Fehling II.  

 Obsah skúmavky opatrne 
zahrievajte. 

 Pozorujte vznik červenohnedej 
zrazeniny Cu2O, pretože glukóza 
je redukujúci sacharid. 

 

 Do skúmavky nalejte 2 cm3 vzorky 
a pridajte po 2 cm3 Tollensovho 
skúmadla. 

 Obsah skúmavky opatrne 
zahrievajte. 

 Pozorujte vznik strieborného 
zrkadla. 

 Do skúmavky dajte 2 cm3 vzorky 
a pridajte niekoľko kvapiek 
roztoku jódu v jodide draselnom 
(Lugolov roztok), alebo pár 
kvapiek jódovej tinktúry (roztok 
jódu v etanole).  

 Pozorujte vznik intenzívneho 
modrého sfarbenia. 

 Vzniknutú reakčnú zmes povarte 
a pozorujte jej odfarbenie. 

 Opätovným ochladením roztok 
opäť zmodrie. 

Úloha 3. Navrhnite a uskutočnite jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti bielkovín, tukov a sacharidov vo vzorke 

potravy zo žalúdka nebohej. Pracujte pritom s dostupnými informačnými zdrojmi (učebnica, internet). Závery 

pozorovania zapíšte do tabuľky. 

Pri navrhovaní postupu je potrebné upozorniť žiakov, že majú len jednu vzorku a dôkazových reakcií musia urobiť viac, 

preto je potrebné vhodne ju rozdeliť.  

 

Riešenie: 
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Dôkaz prítomnosti bielkovín 

Použité chemikálie Skúmanie a pozorovanie Záver 

roztok síranu meďnatého (w=5%) 

 

Po pridaní síranu meďnatého k vzorke 

vzniká zrazenina. 

Bielkoviny sú vo vzorke potravy zo 

žalúdka prítomné. 

Dôkaz prítomnosti tukov 

Použité chemikálie Skúmanie a pozorovanie  Záver 

voda, etanol (technický benzín) 
 
 
 

Pri skúmaní rozpustnosti tukov vo 
vode sa tuky ani po pretrepaní  
nerozpúšťajú, plávajú na hladine, 
vzniká emulzia. V etanole sa však  
rozpúšťajú. 

Tuky sú vo vzorke potravy zo žalúdka 
prítomné. 

Dôkaz prítomnosti sacharidov 

Použité chemikálie Skúmanie a pozorovanie  Záver 

Fehlingov roztok I, Fehlingov roztok II 

 

 

Prítomnosť glukózy a fruktózy sa 

prejaví po pridaní činidiel a po 

zahrievaní . Vzniká červenohnedo 

sfarbená zrazenina. 

Sacharidy sú vo vzorke potravy zo 

žalúdka prítomné. 

roztok jódu v jodide draselnom  Prítomnosť škrobu sa prejaví 

tmavomodrým sfarbením roztoku. 

 

Úloha 4. Utvorte záver z vášho bádania a doplňte údaje do textu. 

Riešenie: 

Na základe dôkazov ste zistili, že vo vzorke potravy zo žalúdka boli prítomné bielkoviny, tuky i sacharidy. Nebohá si preto 

v osudný deň dala doviesť obed z reštaurácie č. 2, teda skonzumovala palacinky s tvarohom, broskyňovým džemom a s 

vanilkovou smotanovou zmrzlinou.  

 

Po sformulovaní záveru možno žiakom zadať aj niektoré doplňujúce úlohy na zamyslenie a prácu s ďalšími informáciami. 

 Ktorá zložka pokrmu mohla byť otrávená? 

 Ktorá chemická látka mohla spôsobiť otravu? 

 Ako sa spomínaná otrava prejavuje? 

REFLEXIA (CCA 15  MIN.): 
Formatívne hodnotenie skupiny je možné realizovať kartou skupinového hodnotenia spolupráce. 

Úloha 5. Vyplňte nasledujúcu tabuľku 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Mená ďalších členov skupiny: .................................................................................................................................................. 

Rozhodnite a zakrúžkujte, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 
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Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte a podčiarknite jednu z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
 rozdelení úloh medzi sebou,        
 generovaní nápadov, 
 tvorbe záverov nášho bádania. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť najmä v: 
 rozdelení úloh medzi sebou,  
 generovaní nápadov, 
 tvorbe záverov nášho bádania.  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY  
 Téma jedlo je taká, že ju pozná naozaj každý, ale spojiť jedlo s chémiu už dokáže iba málokto.  
 Žiakom pomohlo zapísanie si stručného postupu od rozdelenia vzorky cez jednotlivé dôkazové reakcie. 
 Obmenou tejto bádateľskej aktivity by bolo, aby si žiaci doniesli z domu nejakú potravinu a zisťovali by v nej obsah 

tukov, cukrov a bielkovín.  

ALTERNATÍVY METODIKY  

ZDROJE: 
1. Vicenová, H., Ganajová, M. 2012. Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. 

vydanie. Bratislava: Expol Pedagogika, s. r. o. 2012. ISBN 978-80-8091-267-3  

 

2. Vicenová, H. 2013. Demonštračné a žiacke pokusy v chémii III. [online]. Bratislava 2013 [citované 01.02.2018]. 

Dostupné na:  [citované 31.01.2018]. Dostupné na: 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_vicenova_helena_-

_demonstracne_a_ziacke_pokusy_v_chemii_iii_0.pdf  
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POMÔŽTE USVEDČIŤ ZLODEJA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka/Organické látky v živých organizmoch ISCED 2 / 9.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Identifikovať molekulu DNA 

• Izolovať molekulu DNA zo vzorky 

• Získať odtlačok prsta z nádoby 

• Navrhnúť pozorovanie 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zaradiť nukleové kyseliny medzi organické prírodné látky 

• Poznať základnú stavbu molekuly DNA 

Riešený didaktický problém 

Molekula DNA je pre svoju jedinečnosť a dôležitosť esenciálnou súčasťou prírodných látok. Jej zloženie 

z biogénnych prvkov ponúka zaujímavé prepojenie s chémiou prírodných organických látok, najmä uhlíka. 

Metodika ponúka motivačný vstup do tematického celku organické látky v živých organizmoch, kedy žiaci 

izolujú molekulu DNA, ktorá pomáha identifikovať páchateľa krádeže. Žiaci vyhodnotia jedinečnosť nielen DNA, 

ale aj odtlačkov prstov, ktorá sa využíva v daktyloskopii. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice) 

 

• pracovný list 

• zrelé ovocie (jahoda, banán,..) 

• mikroténové vrecko 

• kadička, lyžica, odmerný valec 

• špajla/sklenená tyčinka 

• filtračná aparatúra 

• etanol  

• detergent (najlepšie jar) 

• soľ 

• tuha (grafit)/práškový Al/železný prach 

• jelení loj 

• štetec 

• Petriho miska 

• lepiaca páska 

• biely papier 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – minútový lístok 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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POMÔŽTE USVEDČIŤ ZLODEJA  

ÚVOD  
Metodika je zasadená do 9. ročníka základnej školy k tematickému celku zlúčeniny uhlíka. Aj keď sa molekula DNA 

spomína v 9.ročníku len okrajovo, metodika svojim obsahom motivuje žiakov, preto je možné zaradiť ju ako motivačnú 

hodinu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Preštudujte si policajný záznam, ktorý máte k dispozícii  

Žiaci majú k dispozícii motivačný text, kde sa píše:  

„Dňa 21.04.2018 bol o 17:35 zaznamenaný telefonát. Volajúci oznamoval krádež, ktorá sa mala stať pred malou chvíľou 

v Košiciach v mestskej časti Staré mesto. Bola tam vyslaná hliadka. O 17:45 prišla hliadka na miesto činu. Obeť krádeže bola 

na mieste a oznámila policajtom priebeh udalosti – počula buchot a keď vošla do vedľajšej miestnosti, zbadala tam mohutnú 

postavu. Zakričala na ňu. Páchateľ sa obzrel a vybehol vonku. Vyšetrovatelia našli rozbité okno, na ktorom boli otlačky prstov 

a kvapky krvi. Boli odobraté vzorky, ktoré sa podrobia ďalšej expertíze.“ 

Poznámka:  

Nukleové kyseliny a molekula DNA sa preberú na biológii v 8. ročníku. Žiaci teda základné informácie majú, avšak určite 

si nebudú mnohé poznatky pamätať. Preto je potrebné v úvode spomenúť čo to molekula DNA je, kde sa nachádza a aký má 

dôležitý a jedinečný význam. Jednoduché a krátke predstavenie stavby a zloženia DNA uľahčí ďalší priebeh hodiny. 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Navrhnite, ako by ste vedeli pomôcť polícii pri analýze vzorky. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka: 

V tomto bode žiaci skúsia navrhnúť svoju pomoc oddeleniu polície. Je samozrejmé, že návrhy budú veľmi všeobecné 

a možno aj veľmi nereálne (žiaci si predstavujú prácu z filmov a seriálov). Žiakov chceme touto úlohou podnietiť, aby sa nad 

danou problematikou zamysleli. 

Úloha 3. Izolujte molekuly DNA. Keďže je obdobie dovoleniek, boli ste prizvaní pomôcť vyšetrovateľom s izoláciou DNA zo 

vzorky krvi. K dispozícii máte pracovný postup a potrebné pomôcky 

V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu, kde úlohou žiakov bude izolovať molekulu DNA 

z dostupnej vzorky. Žiaci postupujú podľa postupu uvedeného v pracovnom liste.  
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Učiteľ si musí pripraviť vzorky:  

1. Krvi - Tá bude slúžiť ako vzorka z miesta činu. Vzorka bude obsahovať roztlačenú jahodu, ktorú zmiešame 

s minimálnym množstvom vody, aby sme dosiahli mierne tekutý stav. Vzorku dáme do skúmavky. 

2. Odtlačok prsta – môžeme použiť vlastný. Na čistom pohári zanecháme jeden odtlačok. Odporúčame predtým prsty 

potrieť jelením lojom (Odtlačok je potrebný do fázy rozpracovania). 

Poznámka:  

Pri izolácii je dôležité, aby etanol bol dostatočne vychladený. 

Ako najlepší detergent je dobré využiť saponát – Jar. Vtedy je molekula najlepšie viditeľná 

Pomôcky: 

• vzorka z miesta činu 

• mikroténové vrecúško 

• pohár/kadička 

• polievková lyžica 

• špajla (ceruza)/sklenená tyčinka 

• filtračná aparatúra (filtračný stojan, filtračný 

lievik, filtračný papier, kadička) 

Chemikálie: 

• etanol 

• soľ 

• detergent (najlepšie jar) 

• voda 

 Postup práce: 

1. Skôr ako začneme pracovať dáme etanol do ľadu, aby sa ochladil.  

2. Do mikroténového vrecúška (so zipsom) prelejeme vzorku, uzavrieme vrecúško a poriadne premiešame.  

3. Do kadičky nalejeme 45 ml vody a potom pridáme 5 ml detergentu/saponátu. K tomu pridáme ½ laboratórnej lyžice 

soli (asi 3 g) a zmiešame.  

4. Pripravenú zmes (bod 3) nalejeme do mikroténového vrecúška ku vzorke. Z vrecúška vytlačíme čo najviac vzduchu 

a uzavrieme ho. Všetko spolu poriadne premiešame (asi 5 min).  

5. Celú zmes prelejeme cez filter do pohára/kadičky tak, aby sa kúsky ovocia nedostali do roztoku.  

6. Odmeriame objem a pomaly postupne pridáme rovnaké množstvo vychladeného etanolu.  

7. Po krátkom čase sa vytvoria biele vláknité štruktúry, ktoré je možné natočiť na špajlu (ceruzku). Pozorujeme vznik 

DNA. 

VYSVETLENIE  

Úloha 4. Podarilo sa vám  izolovať molekuly DNA? Zapíšte svoje pozorovanie. 

Ako vieme, molekula DNA je prítomná v každej bunke rastliny alebo živočícha. Jahody sú krehké a jednoduché na 

rozomletie. Jahody poskytujú viac DNA ako ostatné ovocie. Jahody sú oktoploidné, to znamená, že v každej bunke sa 

nachádza 8 kópii DNA (ľudské bunky sú diploidné – obsahujú dve sady chromozómov). Práve tieto vlastnosti robia z jahody 

objekt ľahký a vhodný na izoláciu a pozorovanie molekuly DNA. 

Pri extrakcii DNA hraje každý krok dôležitú úlohu. Detergent pomáha rozpustiť bunkovú membránu, soľ sa pridáva na 

uvoľnenie vlákien DNA pomocou rozštiepenia proteínových väzieb, ktoré držia molekulu nukleovej kyseliny pohromade. 

Nakoniec molekula DNA nie je rozpustná v alkohole, špeciálne, ak je ľadový. 
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Obr. 1 Ukážka izolovanej DNA – tá je viditeľná v hornej časti skúmavky 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 5. Navrhnite postup, ako odobrať odtlačok z miesta činu ak máte k dispozícii tieto pomôcky. Svoj postup overte.grafit 

(tuha) 

Pomôcky: 

• grafit (tuha) 

• Práškový hliník 

• Jemný železný prach 

• Oxid železitý 

• jelení loj 

• štetec 

• petriho miska 

• lepiaca páska 

• biely papier 

Príklad postupu: 

Na nádobách, alebo iných hladkých materiáloch necháme odtlačky prstov. Odporúčame predtým prsty potrieť jelením 

lojom. Potom dáme do Petriho misky malé množstvo prášku (grafit, hliník, železný prach,..) a nanesieme ho pomocou štetca 

na zanechané stopy. Prášok nanesieme buď ľahkým poklepaním štetca nad stopou, alebo stopu priamo zľahka potrieme 

(pozor na rozmazanie). Prebytočný prášok odfúkneme. Na zvýraznenú stopu prilepíme lepiacu pásku a odtlačok opatrne 

stiahneme. Pásku nalepíme na biely papier. 

Poznámka:  

V tejto časti žiaci navrhujú postup získavania odtlačkov. Vieme, že žiaci majú problém s vyjadrením svojich myšlienok, čo 

bude viditeľné aj pri tejto úlohe. Snažíme sa im nechať dostatočný priestor na premyslenie. 
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Úloha 6. Porovnajte získané odtlačky prstov s databázou. Našli ste zhodu? Prečo ste našli/nenašli zhodu? 

V databáze žiaci zhodu nenájdu. Odtlačky prstov sú jedinečné a nikdy nenájdeme dva rovnaké. Daktyloskopia je odbor 

zaoberajúci sa skúmaním papilárnych línii (viditeľných čiar) na rukách. 

  

Obr. 2 Databáza odtlačkov prstov a ukážka odtlačkov získaných počas hodiny 

Úloha 7. Poskladajte si vlastný model DNA. Návod nájdeš na stránke https://youtu.be/0jOapfqVZlo.   

Žiaci majú v pracovnom liste k dispozícii vzor molekuly DNA. Ak máte možnosť, tak na tejto stránke 

https://www.yourgenome.org/activities/origami-dna  sa nachádza aj farebný model DNA, ktorý je krajší a aj jasnejší. Žiaci 

majú k dispozícii internetovú adresu, na ktorej sa nachádza video s inštrukciami, ako origami model DNA poskladať. 

Poznámka:  

Odporúčame si model poskladať vopred, aby ste vedeli, na čo žiakov upozorniť. QR kód odkazuje žiakov na video. 

HODNOTENIE  
Hodnotenie prebieha pomocou formatívneho hodnotenia – minútového lístka. 

Napíš najdôležitejšie veci, ktoré si sa dnes naučil. 

 

Napíš, ktorým poznatkom z dnešnej hodiny nerozumieš. 

 

Ak by si mohol na dnešnej hodine niečo zmeniť, čo by to bolo? 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Z overení sme zistili, že origami model DNA žiaci na hodine nestihli spraviť – odporúčame ako domácu úlohu. Ak však 

máte šikovnejších žiakov, je možné, že to stihnete aj na jednej hodine. 

Ako sa v úvode spomína, v 9. ročníku sa DNA nepreberá detailne, iba sa spomenie. Metodike chýba prepojenie na 

konkrétne zlúčeniny uhlíka a pri odoberaní odtlačkov sa využíva len čistá forma uhlíka. Žiaci však majú informácie o DNA 

z biológie z 8. ročníka a táto metodika sa im veľmi páči. Metodiku odporúčame zaradiť na začiatok tematického celku 

Organické látky v živých organizmoch. 

Metodiky sa prepája s metodikou pre biológiu: Prečo je Katka po mame? 

ZDROJE 
Projekt Trojlístek. Otisky prstu pomocí prásku [vid. 2018-05-29]. Dostupné z: www.portal-

ctyrlistek.cz/filemanager/files/file.php?file=1747 

Steve Spangler Science. Strawberry DNA – Food Science. [vid. 2018-05-11]. Dostupné z: 

https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/strawberry-dna/ 

YOURGENOME. Origami DNA [vid. 2018-09-25]. Dostupné z: https://www.yourgenome.org/activities/origami-dna 
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ZDRAVÁ VÝŽIVA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka/Organické látky v živých organizmoch  ISCED 2 / 9.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Samostatne si pripraviť gumené cukríky 

• Z obalu vyčítať zloženie potravín 

• Pomocou mobilnej aplikácie identifikovať neznáme 
látky a ich význam v potravinách 

• Porovnať zloženie vyrobených a kúpených cukríkov 

• Zdôvodniť negatíva a pozitíva jedenia domácich 
cukríkov 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť čo sú to Ečka  

• Základy správnej výživy 

Riešený didaktický problém 

Prítomnosť rôznych chemických látok v našej strave je jedným z najväčších problémov. Vedieť sa orientovať v 

skratkách a názvoch je zložité. Žiaci sa v tejto metodike oboznámia s aplikáciami, ktoré nám pomôžu sa v týchto 

látkach orientovať. Vysvetlia nám ich význam a aj to, či sú pre nás škodlivé. Žiaci si tiež pripravia vlastné 

gumené cukríky, ktorých zloženie porovnajú s komerčne dostupnými sladkosťami. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice, trojice, štvorice) 

 

• Pracovný list 

• Mobilná aplikácia s informáciami o Ečkach 

• Ovocná šťava 

• ovocie 

• želatína 

• med 

• plech 

• papier na pečenie 

• obal z gumených cukríkov 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebareflexia po skupinovej práci 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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ZDRAVÁ VÝŽIVA  

ÚVOD  
Metodika vhodne dopĺňa vzdelávací program tematický celok Zlúčeniny uhlíka - Organické látky  v živých organizmoch a 

Organické látky v bežnom živote. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   

Úloha 1. Prečítajte si text 

Žiaci si v úvode prečítajú text o červenom potravinárskom farbive – karmín. Ak máme dostatok priestoru, môžeme s nimi 

diskutovať: 

• Vyberáte si potraviny, ktoré konzumujete? 

• Čítate etiky pri nákupe? 

• Na čo si dávate pozor? 

• Sú všetky prírodné farbivá zdravé? 

Poznámka:  

K dispozícii je aj video o tom, ako sa farbivo karmín vyrába - https://www.youtube.com/watch?v=5nQYKD1l_wE&t=1s 

(dĺžka videa 5 minút 46 sekúnd). Odporúčame ale spustiť až okolo druhej minúty. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

Úloha 2. Pripravte si gumené medvedíky 

Pomôcky: 

• 1 hrnček čerstvej ovocnej šťavy (1 citrón, 1 pomaranč a 1 limetka) 

• 2 hrnčeky čerstvého ovocia 

• 5 lyžíc čistej práškovej želatíny alebo plátková želatína (vegáni môžu použiť Agar, čo je želatína na rastlinnej báze) 

• 1 lyžica medu alebo agávového sirupu (resp. stéviu) 

• silikónová forma 

Postup: 

1. Vytlačíme šťavu z jedného pomaranča (1/2 hrnčeka), limetky (1/4 hrnčeka) a citrónu (1/4 hrnčeka). 

2. Nasekáme dva hrnčeky ovocia, napríklad jahôd, ktoré pridáme do citrusovej šťavy, spolu ich varíme na miernom 

ohni, kým jahody úplne nezmäknú. 

3. Ovocnú zmes odstavíme, pridáme sladidlo a rozmixujeme do hladka. 

4. Horúcu zmes necháme na 5 minút vychladnúť. Akonáhle je zmes chladnejšia, pridáme želatínu a opäť rozmixujeme, 

aby nikde neboli hrudky. 

5. Pripravenú zmes vylejeme do silikónovej formy a dáme stuhnúť do chladničky. 

6. Akonáhle je hmota studená a pevná, začneme vyklápať. 
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Poznámka:  

V pracovnom liste uvádzame postup na prípravu gumených cukríkov. Ak však máte vlastný postup, môžete použiť aj ten.  

Ďalšie postupy na prípravu napr. tvrdých cukríkov môžete nájsť na stránke: 

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/kuch/CHBZ4.html 

Ako silikónové formy môžeme použiť tie na prípravu ľadu.  

Úloha 3. Prezrite si etiketu od gumených cukríkov. Pomocou aplikácie zistite, aké Ečko je každej látke pridelené a aké účinky 

má na náš organizmus. Z dostupných údajov vytvorte tabuľku 

Aplikácii na prácu s éčkami je veľa a je na vás, ktorú si vyberiete.  

Je potrebné vopred žiakov upozorniť, aby si doniesli obal od potraviny. 

 

Úloha 4. Porovnajte zloženie vami vytvorených medvedíkov s údajmi na etikete 

Tu žiaci porovnajú zloženie vlastných cukríkov a zloženie kupovaných. Mali by dôjsť k záveru, že tie kúpené obsahuju veľa 

pridaných látok, ktoré naše telo nepotrebuje, ba naopak, ktoré telo poškodzujú. 

REFLEXIA  

Úloha 5. Vyhľadajte informácie o nasledujúcich éčkach 

Tab. 1 Dynamická konštrukcia pre interaktívnu demonštráciu 

ěčko názov zdroj Využitie účinok na 
organizmus (+/-) 

E120 Karmín, kyselina 
karmínová 

Extrahované zo samičiek červca 
nopálového 

Červené farbivo - 

E951 Aspartam Priemyselná výroba Sladidlo - 

E210 Kyselina benzoová Priemyselná výroba Konzervant - 

E300 Vitamín C – kyselina 
askorbová 

Ovocie a zelenina Vitamín, antioxidant + 

E140 Chlorofyly Rastliny Zelené farbivo + 

 

Úloha 6. Vyznačte (pomocou X) svoju odpoveď na nasledujúce otázky 

 

 Vždy, často Niekedy Nikdy 

Počúval som, čo hovoria spolužiaci?    

Predpokladal som, čo povedia?    

Reagoval som na niektorú myšlienku?    

Chcel som tiež niečo povedať, ale predbehli ma?    

Premýšľam niekedy o tejto téme?    
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Niektorí učitelia odporúčali vymeniť úlohu 2 a 3. Je to na učiteľovi, ako si to zariadi, ale odporúčame ponechať poradie 

takto, pretože počas toho, ako budú cukríky chladnúť, môžeme so žiakmi pracovať. 

Na obale cukríkov/potravín nemusia byť vypísané konkrétne E-čka ale celé názvy jednotlivých zložiek. Preto žiaci môžu 

na začiatku nadobudnúť dojem, že potravina žiadne éčka neobsahuje. 

Ak má škola k dispozícii školskú kuchynku, odporúčame túto aktivitu realizovať tam. 

ZDROJE 
Bioblbec. Jak se dela barvivo do jidla co jite, E120 karmin? No prece z broucku :) How to make E120 carmine? [video]. 

[vid. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=5nQYKD1l_wE&t=1s 

Klub učiteľov chémie. Nové trendy výučby chémie [vid.2017-12-12]. Dostupné z: 

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/kuch/ 
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OD MLIEKA K PLASTU  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v živých organizmoch 
Bielkoviny 

ISCED 2 / 9.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Demonštrovať vplyv denaturačných činidiel 
(kyselín) na proteíny 

• Navrhnúť a použiť vhodnú separačnú metódu na 
oddeľovanie zložiek zmesi a zdôvodniť jej použitie 

• Analyzovať  výsledky experimentu 

• Vyhodnotiť a sformulovať závery experimentu 
 

• Formulovať hypotézy 

• Pozorovať/predpokladať 

• Experimentovať 

• Formulovať závery a zovšeobecnenia 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Pracovať so školským meracím systémom 

• Klasifikovať bielkoviny podľa pôvodu 

• Aplikovať poznatky o denaturácii bielkovín do praxe 

• Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu 
 

Riešený didaktický problém 

Využitie poznatkov o denaturácii bielkovín a oddeľovaní zložiek zmesí filtráciou v bežnom živote aktívnou 

činnosťou žiakov.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca žiakov (5-7 dvojíc žiakov) 

• pracovný list 

• 100 ml mlieka, 20 ml octu 

• sklená tyčinka, 2 väčšie kadičky, odmerný valec, 
Bunsenov kahan(liehový kahan, varič), zápalky, 
gáza /plátno, sitko/, gumička 

• teplotný senzor (možno nahradiť laboratórnym 
teplomerom), merací systém Vernier – meracia 
interfejsová jednotka LabQuest 2  
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori:    doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 

Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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OD MLIEKA K PLASTU  

ÚVOD  
Predložená metodika bádateľskej aktivity je vytvorená k téme Bielkoviny. Tento experiment je zameraný na prípravu 

plastu, ktorý je vyrobený z bežne dostupných kuchynských prísad  - mlieka a octu. 

PRIEBEH VÝUČBY 

EVOKÁCIA: 
Učiteľ pred realizáciou bádateľskej aktivity diskutuje so žiakmi o vonkajších faktoroch, ktoré spôsobujú denaturáciu 

bielkovín. 

• Môže byť mlieko zmenené na plast?  

• Viete si predstaviť, že vaše gombíky či šperky by boli vyrobené z mlieka? 

• Čo sa z mliekom stane, ak doň prilejete kyselinu?  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

Úloha 1. Bioplast môže byť pripravený denaturáciou bielkovín. Vplyvom akých vonkajších faktorov sa mení štruktúra 

bielkovín? Vymenujte aspoň 3 faktory. 

napr. teplota, pôsobenie silných kyselín a zásad, soli ťažkých kovov, ionizačné žiarenie, organické zlúčeniny... 

Úloha 2. Akú separačnú metódu by ste použili na oddelenie vyzrážaného kazeínu od srvátky? 

Filtráciou alebo dekantáciou 

Úloha 3. Podčiarknite správne tvrdenie. 

Z mlieka možno/nemožno vyrobiť plastový výrobok. 

Úloha 4. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Žiaci uskutočňujú bádateľskú aktivitu podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce problémové úlohy:  

Poznámka:  

Kravské mlieko obsahuje asi 3,3 % proteínov, najmä kazeínu a mliečnych albumínov. Proteín kazeín patrí medzi 

fosfoproteíny, pretože na jeho aminokyseliny obsahujúce hydroxylové skupiny je naviazaná kyselina fosforečná. V čerstvom 

mlieku záporné fosfátové skupiny kazeínu viažu vápenaté ióny Ca2+. Po pridaní roztoku kyseliny octovej sa zmení hodnota 

pH na izoelektrický bod kazeínu (pH = 4,6) a vyzráža sa biela zrazenina voľného kazeínu. Kazeín v tejto forme môže byť 

použitý napr. na výrobu plastových tlačidiel, gombíkov či lepidiel. 

Mlieko je vhodné zahriať na nižšiu teplotu (okolo 40-60℃), vyššia teplota (100℃) má negatívne účinky na zloženie mlieka, 

znižuje obsah proteínov v mlieku. 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Žiaci si na pripravia plast podľa uvedeného pracovného postupu a nechajú ho 2-3 dni vyschnúť.  
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Ukážka z realizovanej bádateľskej aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ukážka priebehu prípravy bioplastu z mlieka (Zdroj: Braniša a kol., 2016). 

Poznámka:  

Experiment možno modifikovať s rôznymi druhmi mlieka /napr. sušeným, plnotučným, kozím, ovčím/ a kyselín 

/citrónovou šťavou, pomarančovým džúsom/. 

Výrobky vyrobené na báze prírodných látok sú dnes bežne dostupné i na slovenskom trhu  (https://www.bionela.eu/). 

Výroba bioplastov je finančne i energeticky viac náročnejšia ako výroba syntetických materiálov z ropy. 

 

Žiaci na základe pozorovania zodpovedajú na nasledujúce otázky a sformulujú závery. 

ROZPRACOVANIE: 
Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

Úloha 5. Vedeli by ste povedať, prečo ste na začiatku experimentu zahrievali mlieko a pridávali kyselinu do mlieka?   

Aby sme urýchlili denaturáciu bielkovín a rýchlejšie oddelili tvaroh od kvapaliny (srvátky). 

Úloha 6. Ako sa nazýva bielkovina, ktorá sa vyzrážala po pridaní kyseliny do mlieka? 

Kazeín. 

Úloha 7. Navrhnite spôsob ako možno biologicky odbúrať získaný produkt! 

Napr. rozpustením v horúcej vode, kompostovaním. 
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Úloha 8. Pomocou internetového vyhľadávača vyhľadajte informácie o výhodách používania bioplastov. 

Bioplasty sú napr.: 

• ekologicky priateľské k životnému prostrediu, 

• znižujú produkciu CO2, 

• dajú sa skompostovať, 

• výrobky z nich vyrobené sú vhodné pre alergikov, astmatikov, malé deti...  

 

HODNOTENIE: 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
- 

ALTERNATÍVA METODIKY  
Ako alternatívu môžeme premietnuť videá: 

https://www.youtube.com/watch?v=pIvAl4lu1uA 

https://www.youtube.com/watch?v=V-urRQTou4Y 

ZDROJE 
Braniša, J., Jenisová, Z., Pucherová, Z. (2016). Experimentovanie s polymérmi. Biológia, ekológia, chémia. 20, 50-54. 

Ganajová, M., Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21.  

Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného 

vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava: Veda. 

Vicenová, H.  Ganajová (2012). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Fun Milk And Vinegar Plastic Experiment. Získané 15.6.2018 z: https://www.rookieparenting.com/milk-vinegar-

experiment-polymerization/ 

Informace o bioplastu PLA. 15.6.2018 z: http://www.eko-plasty.cz/bioplasty-pla/ 
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SPOZNÁVANIE PLASTOV   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka  
 

ISCED 2/9 ročník 
Metodika je prvou metodikou sady metodík 
Spoznávanie a vlastnosti plastov 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Poznať vlastnosti a použitie polymérov 

Poznať význam pojmov polyméry, polymerizácia 

(polyetylén), plasty 

Manipulovať s pomôckami 

Pozorovať 

Zaznamenávať výsledky pozorovania  
Formulovať závery 

Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Vypracovať formálnu správu 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 rozlíšiť najjednoduchšie uhľovodíky 

 rozlíšiť uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, uviesť vlastnosti a použitie derivátov uhľovodíkov 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa dennodenne stretávajú s plastami o ktorých skoro nič nevedia. Nevedia z čoho sú zložené, ako sa označujú, aké 

majú vlastnosti a načo sa používajú.  

Na základe uvedenej aktivity  žiaci získajú poznatky o označovaní plastov, ich vlastnostiach, použití. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené objavovanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

 Kúsky plastov: linoleum, trúbky, mikroténové 
vrecúška, priľnavá fólia, polystyrén, plastové 
nádoby, perá, obaly na zošity a knihy, obaly 
z chemikálií, mlieka, džúsov, plastové fľaše ...,  

 Pracovný list. 

 Prístup na internet Súbor pre aktivitu 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overovanie prehĺbených poznatkov na základe sebahodnotiacej karty a sumáru. 

 

Autor: Mária Ganajová: 
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SPOZNÁVANIE PLASTOV 

ÚVOD 
 Je to úvodná metodika  systému metodík  Spoznávanie a vlastnosti plastov. Je zameraná na spoznávanie 

plastov a skúmanie ich vlastností. Poznatky o plastoch získavajú žiaci aj z bežného života. Realizáciou 

bádateľských aktivít sa žiaci naučia orientovať v označovaní plastových výrobkov, čo znamenajú jednotlivé značky 

na plastových obaloch a experimentálne overia vybrané vlastnosti plastov.  

Tab. Zoznam  aktivít systému metodík Spoznávanie  plastov a ich vlastnosti 

Číslo 

aktivity 

Názov aktivity Úroveň žiaka 

1.  Spoznávanie plastov ZŠ 

2.  Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov ZŠ 

3.  Elektrická vodivosť plastov ZŠ 

4.  Triedenie odpadu ZŠ, SŠ 

 

Metodika rozvíja schopnosti žiakov vyhľadávať informácie na internete, diagnostikovať problémy, tvoriť 

myšlienkové modely, realizovať experimenty, diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, navrhovať hypotézy, 

rozlišovať alternatívy. Učiteľ formuluje problémy a riešenie a experiment navrhujú žiaci, prípadne za pomoci 

učiteľa 

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodický list spracovaný na základe metódy EUR:  

EVOKÁCIA  

Žiakom prečítame text o výskyte plastov v domácnosti, potom im rozdáme rôzne vzorky plastov. Žiaci určujú 

jednotlivé druhy plastov na základe ich označenia. Potrebné informácie vyhľadávajú na internete, alebo im ich 

poskytne učiteľ. V ďalšej časti hodiny môžu žiaci pracovať s pracovným listom, v ktorom budú odpovedať na 

dôležité otázky týkajúce sa označovania plastových obalov.  Učiteľovi môže pritom pomôcť priložené video.  

Otázky na motiváciu žiakov: 

 Ktoré plastové výrobky používate v každodennom živote? 

 Vymenujte 10 plastových výrobkov, s ktorými prichádzate denne do kontaktu. 

 Poznáte skratku PVC?  Viete čo znamená? 

 Poznáte aj iné druhy plastov? 
 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

Teoretické východiská problematiky, ktoré učiteľ so žiakmi zopakuje 

 Plasty (z gréckeho slova plassein - tvarovať) sú syntetické polyméry. Patria medzi makromolekulové látky, lebo sú 

to zlúčeniny tvorené z veľkého počtu atómov. Atómy sa spájajú chemickými väzbami do dlhých reťazcov, v ktorých sa 
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opakujú základné štruktúrne jednotky. Jedna makromolekula môže obsahovať niekoľko sto, tisíc i viac základných 

štruktúrnych jednotiek nazývaných monoméry.  

V roku 1988 bolo zavedené označovanie plastov trojuholníkmi zo šípok. Súčasťou značky je označenie materiálu, z 

ktorého je obal vyrobený. Toto označenie môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom 

šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.  

 Ďalej uvádzame tabuľku, na základe ktorej sa možno dozvedieť o najpoužívanejších plastoch, ich označovaní, 

vlastnostiach a použití. Učiteľ môže použiť na vysvetlenie vzorcov napríklad tyčinkové modely. Nasledujúce poznatky žiaci 

získavajú samostatne alebo za pomoci učiteľa: 

Tab.  Prehľad vybraných recyklovateľných plastov, ich vlastnosti a použitie 

 

Druh plastu       

a jeho 

označenie 

 

 

 

Vzorec 

 

 

Formy/ 

Typy 

 

 

Vlastnosti 

 

 

Použitie 

 

Polyetylén 

PE 

 
 

HDPE  

(high density 
PE) 

vysokohustotný 
polyetylén 

duté predmety vo formách, 
nádoby, prepravky, fľaše, 
uzávery na fľaše  

LDPE  

(low density 
PE) 

nízkohustotný 
polyetylén 

fólie, vrecia, tašky, káble 

 

Polypropylén 

PP 

 
 

 vynikajúce 
mechanické 
vlastnosti, odolný 
voči sterilizačným 
teplotám, dá sa 
ľahko zafarbiť 

súčasť strojov a prístrojov 
(vysávač, mixér),  

injekčné striekačky, zdravotnícke 
pomôcky,  

obaly, hračky, vedrá, vlákna 
(koberce, pančuchy) 

 

Polyvinylchlorid 

PVC 

 

 

novoplast pružný, mäkčený podlahové krytiny, hračky, 
obrusy, hadice, ochranné 
rukavice, pršiplášte, fólie 

novodur krehký, 
nemäkčený 

nábytkárstvo, rúry, tyče, 
kompaktné disky (CD),  

výroba koženkových vecí 

(bundy, kabelky, peňaženky) 

 

Polystyrén 

PS 

 
 

štandardný 
(ťažký) 

tvrdý, citlivý na 
náraz 

v spotrebnom priemysle, tégliky, 
misky, podnosy, hračky  

penový 
(ľahký) 

biely, ľahký, 
vynikajúce 
tepelne – izolačné 
vlastnosti (vďaka 
prázdnym 
bublinám) 

v stavebníctve ako izolačný 
materiál,  

izolácia káblov, pri výrobe 
vypínačov,  

cievok, ochranný obal pri 
transporte, 

 ako základ bojovej látky Napalm 
B 
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Rozširujúce učivo 

Podrobnejšie sa zameriame na polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid a polystyrén. Všetky tieto plasty sa 
pripravujú polymerizáciou. Je to polyreakcia, pri ktorej reagujú dva rovnaké monoméry s násobnou väzbou. Ak reagujú 
navzájom rôzne monoméry s násobnými väzbami, hovoríme o kopolymerizácii.  

Polyetylén (PE) 

Skladá sa iba z atómov uhlíka a vodíka, preto pri horení odpadov nepredstavuje závažný ekologický problém. Zhorí 

na 
2CO  a OH 2

. Na obrázku je štruktúrny vzorec polyetylénu a zobrazený priestorový reťazec polyetylénu. 

 

 

 

 

   

                                                                                         

 

 

Polymerizáciou eténu  vznikne známy polymér polyetylén. 

 

Obr.  Polymerizácia etylénu 

                                

Podľa spôsobu výroby, typu iniciačného činidla, katalyzátora, vzniká polyetylén, ktorý má rôzne vlastnosti: 

 HDPE – high density PE z angl. vysokohustotný polyetylén 

 LDPE –  low density  PE z  angl. nízkohustotný polyetylén 

Použitie HDPE 

- duté predmety vo formách, napríklad rôzne 
veľkoobjemové nádoby,  

- prepravky,  

- fľaše na čistiace prostriedky,  

- fľaše na minerálne vody,  

- uzávery na fľaše. 

Použitie LDPE 

- výroba fólií, napríklad fólie pre poľnohospodárstvo, 

- používa sa ako obalový materiál, lebo sa nanáša na papier alebo hliníkové fólie, 

- výroba vriec na odpad,  

- výroba tašiek, 

- výroba tetrapaku, 

- výroba káblov, potrubí a pod.  
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Polypropylén (PP) 

Na obrázku je chemický vzorec polypropylénu a priestorový reťazec polypropylénu.  

                       

 

                           

 

 

 

 Polypropylén pripravíme polymerizáciou propénu. 

 

Obr. Polymerizácia polypropylénu 

Použitie polypropylénu 

- využíva sa ako súčasť strojov a prístrojov napr. v automobilovom (dielce prístrojových dosiek a ventilátorov, 
nárazníky) a spotrebnom priemysle (súčasť vysávačov, kuchynských prístrojov), lebo polypropylén má 
vynikajúce mechanické vlastnosti, 

- používa sa na injekčné striekačky a iné zdravotnícke pomôcky, lebo je odolný voči sterilizačným teplotám, 

- výroba obalových fólii, 

- používa na výrobu hračiek, lebo sa dá ľahko zafarbiť pridaním vhodných farbív , 

- výroba vedier a lavórov, 

- používa sa na výrobu mixérov, kufrov, 

- vo forme vlákien sa používa na výrobu kobercov, dekoračných látok, pletenín (pančuchy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polyvinylchlorid (PVC) 

Polyvinylchlorid  patrí medzi najdôležitejšie plasty. Spolu s polyetylénom a polypropylénom patria k najviac 
vyrábaným syntetickým plastom. Štruktúrny vzorec polyvinylchloridu a jeho priestorový reťazec sú na obrázkoch. 
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Príprava polyvinylchloridu 

Polyvinylchlorid sa vyrába polymerizáciou monoméru  vinylchloridu. Vinylchlorid je syntetizovaný zo zemného plynu, 
ropy a soli z morskej vody. Polyvinylchlorid sa spracováva buď bez zmäkčovadiel, iba so stabilizátormi, mazivami a 
modifikátormi na tvrdé výrobky (rúrky, dosky a pod.) alebo so zmäkčovadlami na výrobky polotuhé až elastické (fólie, 
nádoby, hračky, ochranné rukavice atď.). 

Nemäkčený, tvrdý polyvinylchlorid je známy pod všeobecným obchodným názvom novodur;  mäkčený, mäkký 
polyvinylchlorid pod názvom novoplast..  

 

Obr. Polymerizácia vinylchloridu 

Použitie polyvinylchloridu 

Výrobky z polyvinylchloridu majú uplatnenie v elektrotechnike, v chemickom priemysle, ľahkom priemysle a obalovej 
technike.  

Polyvinylchlorid sa používa v dvoch formách:  

a) novoplast (pružný) – mäkčený 

- na výrobu podlahových krytín,  

- potravinových fólií,  

- hračiek,   

- ochranných rukavíc, pršiplášťov,,  

- hadíc, fliaš, obrusov,  

b) novodur (krehký) – nemäkčený 

- na výrobu tyčí, rúr,  

- v nábytkárstve,  

- výroba koženkových vecí (bundy, kabelky, peňaženky a pod.), 

- výroba kompaktných diskov ,  

- balenie vecí dennej potreby, napr. zošitov a kníh.  

Polystyrén (PS) 

Polystyrén je jedným z najstarších syntetických polymérov. Chemický vzorec a priestorový tvar polystyrénu sú na 
obrázkoch. 

                   

Príprava polystyrénu 

Polystyrén sa pripravuje polymerizáciou styrénu.                                                
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Obr. Polymerizácia styrénu  

Použitie polystyrénu 

- používa sa hlavne na výrobu nenáročného spotrebného tovaru ako sú rôzne tégliky, misky, podnosy, detské 
hračky a iné predmety v spotrebnom priemysle. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie penového polystyrénu 

Penový polystyrén je ľahký biely materiál s vynikajúcimi tepelno – izolačnými vlastnosťami, vďaka nespočetným 
prázdnym bublinám, ktoré sú zachytené v polyméri. 

Používa sa:  

- v stavebníctve ako izolačný materiál, 

- na izoláciu káblov,  

- pri výrobe vypínačov, cievok, 

- pri transporte rôznych výrobkov ako ochranný obal, 

- je aj základom bojovej látky Napalm B.    

 

Úlohou žiakov je preskúmať vlastnosti a zistiť označenia jednotlivých druhov plastov uvedených v pracovnom liste. 

Správne odpovede na úlohy v pracovnom liste: 

Úloha 1. Napíšte vzorce uvedených plastov a vyhľadajte na internete ich použitie 

1. Polyetyléntereftalát 

2. Polyetylén vysokej hustoty 

3. Polyvinylchlorid 

4. Polystyrén 

5. Polyetylén nízkej hustoty 

6. Polypropylén 

Úloha 2. Zistite význam symbolov pre označovanie plastových výrobkov a popíšte ho. 

 Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných 

materiálov. Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.  
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Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Súčasťou značky je aj označenie 

materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Číselný, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PVC- 

polyvinylchlorid). 

 

Grafické zobrazenie panáčika so zbernou nádobou vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej 

nádoby (v prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný zber odpadov). 

 

Zelený bod informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je 

podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva. Tento symbol znamená, že výrobca prispel finančnou sumou 

na likvidáciu obalu po skončení jeho životnosti. 

Úloha 3. Uveďte, ktoré z plastov sú ľahko recyklovatelné, ťažko recyklovatelné, prípadne nerecyklovatelné. 

Plasty sa od seba odlišujú podľa miery („ľahkosti“) ich recyklácie. Niektoré plasty sú ľahko recyklovateľné (napr. PET fľaše,  

plasty z HDPE), pri plastoch (napr. PVC, PP, PS) nastávajú problémy s ich recykláciou, ktoré súvisia s obmedzenou kapacitou 

recyklačných zariadení majúcich technológiu na ich spracovanie. Poslednú skupinu tvoria ťažko recyklovateľné plasty, ktoré 

sú kombináciu viacerých plastov – stávajú sa tak prakticky nerecyklovateľné (napr. PET fľaše na ktorých je nalisovaná PVC 

fólia) [25]. 

REFLEXIA  

SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po bádateľskej výučbe témy Druhy plastov a ich označovanie 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

 

samostatne 
s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem poukázať na 

dôležitosť plastov v bežnom živote 

   

Poznám 

druhy plastov a ich označenie  

   

Viem určiť  

druhy plastov používané v 
domácnosti 

   

Viem popísať  

význam symbolov na plastových 
fľašiach 

   

 

Domáca úloha 1: Identifikácia plastov  

Domáca úloha 2: sumár 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je vhodná pre skupinovú prácu žiakov. Je vhodné po tejto hodine zaradiť ďalšiu hodinu, ktorá zhrnie výsledky 

domácej úlohy.   

ALTERNATÍVY METODIKY  
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POLYMÉRY V PLIENKACH  

Metodický list Polyméry v plienkach  

V uvedenej lekcii sa sprístupňujú pojmy molekula, monomér, a polymér. Študenti sledujú difúziu vody do kryštálov 

superabsorpčných polymérov ktoré sa nachádzajú v plienkach. 

Žiakom ukážeme detskú plienku a opýtame sa ich, čo si myslia, že sa nachádza v jej vnútri. Vysvetlíme im, že okrem celulózy 

sa tam nachádza aj biela kryštalická látka superabsorbent. Úlohou žiakov bude preskúmať štruktúru a funkciu 

superabsorbentov. Počas svojho skúmania žiaci používajú pracovný list, vyhľadávajú informácie na internete a uskutočnia 

pokus na overenie absorpcie vody.   

Poznámka:  

Superabsorbent môžeme kúpiť alebo získať z detských plienok – plienku prestrihneme a opatrne z nej vytrasieme bielu 

kryštalickú látku (nevdychujeme a nedotýkame sa jej!). Ak superabsorbent nemáme, môžeme pri skúmaní jeho vlastností 

použiť obrázky alebo videá z internetu. 

  

Vysvetlenie:  

Kryštáliky, ktoré sa nachádzajú v plienkach absorbujú vodu čím sa ilustrujú vlastnosti superabsorbčných  polymérov 

Keď je polyakrylát sodný vystavený prítomnosti vody, vyššia koncentrácia vody mimo polyméru (a vyššia koncentrácia iónov 

sodíka vo vnútri polyméru) vtiahne vodu do molekuly. Polyakrylát sodný bude absorbovať vodu dovtedy, kým nie je rovnaká 

koncentrácia vody vo vnútri aj mimo polyméru. Každá molekula polyakrylátu sodného je schopná pútať a absorbovať tisíce 

molekúl vody. 

Kuchynská soľ je  zložená zo zlúčeniny chloridu sodného. Keď sa k hydratovanému polyméru pridá chlorid sodný, sodné ióny 

zo soli priťahujú vodu. Výsledkom je, že molekuly vody difundujú  z polyméru. 

Úloha 4. Do skúmavky nasypte malé množstvo superabsorbentu. Zoberte detskú plienku, roztrihnite ju a do skúmavky 

vytraste kryštáliky superabsorbentu. Pridávajte malé množstvá vody a pozorujte, ako sa mení objem zmesi. 

Pozorovanie zapíšte. 

Pozorovanie: Pred priliatím vody do skúmavky bol superabsorbent biela kryštalická látka. Po priliatí vody a jej absorpcii 

superabsorbent zväčšil svoj objem a zmenil sa na gél.  

Úloha 5. Nájdite na internete informácie, čo je to superabsorbent. 

Superabsorbenty sú polymérne látky, v ich makromolekulách sa nachádzajú otvory, do ktorých môže difundovať voda.  

Polyakrylát sodný je známy ako superabsorpčný polymér, pretože má schopnosť absorbovať vodu. Je to polymér, ktorý sa 

skladá z opakujúcich sa jednotiek monoméru CH2CH(CO2Na) - alebo(C3H3NaO2)n.  Superabsorbentom v  plienkach je sodná 

soľ kyseliny polyakrylovej  - polyakrylát sodný.  

Úloha 6. Pridajte k zmesi kuchynskú soľ a pozorujte. Výsledky zaznamenajte. 

Pridaním vody do superabsorbentu difunduje voda do vnutra. Pridaním soli nastáva opačný proces. 

ZDROJE  
5. LAUROVÁ, M., BUBENÍKOVÁ, T., GEFFERT, A.: Organická a makromolekulová chémia. : Vysokoškolská učebnica. 

Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2007. 187 s. ISBN 978-80-228-1776-9. 

6. MLEZIVA, J., ŠŇUPÁREK, J.: Polymery – výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. prepracované vydanie. Praha : 

Sobotáles, 2000. 544 s. 
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TEPELNÁ VODIVOSŤ PLASTOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote. 
Plasty. 

ISCED 2 / 9.ročník 
Metodika je druhou metodikou sady metodík 
Spoznávanie a vlastnosti plastov 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Žiak sa naučí: 

 rozlíšiť, ktoré druhy plastov možno a ktoré nemožno 

vystavovať vysokým teplotám, 

 dodržiavať zásady bezpečnej práce. 

Formulovať otázku 

Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

Naplánovať postup skúmania 

Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké pomôcky, 
aká zostava experimentu)  

Predpovedať výsledok experimentu 

Manipulovať s pomôckami 

Pozorovať 

Zaznamenávať výsledky pozorovania  

Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 
Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 
Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Poznať a rozumieť pojmom uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov, polymerizácia, makromolekula, plasty.  

 Poznať vlastnosti tuhých látok z fyziky i chémie. 

Riešený didaktický problém 

 Preskúmať správanie plastov vplyvom tepla.  

 Porovnať tepelnú vodivosť plastov a kovov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

Kadička, kahan, zápalky, polyetylén (PE), polypropylén 
(PP), polyvinylchlorid (PVC),  polystyrén (PS), plastová 
a kovová lyžička, kúsok látky z bavlny, predmet z dreva 
pracovný list  

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overovanie sprístupnených poznatkov na základe metakognície. 

 

Autor: Mária Ganajová 
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TEPELNÁ VODIVOSŤ PLASTOV  

ÚVOD  
 Je to v poradí  druhá  metodika  systému metodík  Spoznávanie a vlastnosti plastov. Žiaci majú overiť tepelnú  

vodivosť plastov. Výsledky pozorovaní zaznamenávajú v tabuľkách, čím si zdokonaľujú nasledovné zručnosti potrebné pre 

výskum – zber a záznam dát, spracovanie údajov, realizácia pokusov, stanovenie hypotéz.  

PRIEBEH VÝUČBY   

EVOKÁCIA 

 Žiaci diskutujú v skupinách o predpokladoch tepelnej vodivosti plastov, porovnávajú tieto predpoklady 

s vodivosťou ostatných látok.  

Otázky na motiváciu žiakov: 

 Opíšte správanie sa rôznych výrobkov vo vlažnej vode a vo vriacej vode – drevo, plastová lyžička, 
kovová lyžička. 

 Z čoho sú vyrobené uchá na hrncoch? Prečo? 

 Prečo nie sú varešky kovové, ale sú vyrobené z dreva? 
 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

 Žiaci uskutočnia pokus, v ktorom budú sledovať, ako sa správajú plasty a kovy vo vriacej vode. Po 

niekoľkých minútach výrobky vyberú z vody a pozorovanie zapíšu do tabuľky. Porovnajú tepelnú vodivosť 

vybraných plastov a kovov.  

Správne odpovede na otázky pracovného listu: 

Úloha 1. Navrhnite a uskutočnite experiment ,  ktorým zistíte, ako sa budú správať plasty vo vriacej vode. Navrhnite, ktoré  

výrobky z plastov  preskúmate. Porovnajte správanie sa plastov vo vriacej vode so správaním sa  kovov. 

Tab.  Správanie sa výrobkov z plastov vo vriacej vode 

 Popis správania sa plastu vo vriacej vode 

Polyvinylchlorid Polyvinylchlorid - PVC, patrí medzi najznámejšie plastické hmoty. Tepelná stálosť je dosť 

nízka, asi 40 až 60° C.  

Polyetylén Je to polymér etylénu, ako fólia známy aj pod názvom igelit. Je priesvitný, pružný. Taví 

sa pri 105 až 110° C a roztavený sa dá liať. 

Polystyrén Polystyrén je polymér vinylbenzolu. Je to priehľadná krehká hmota, z ktorej sa 

vyrábajú škatule, nádoby, podnosy (napodobenina krištáľového skla), ktorá mäkne pri 

teplote 80° C a pri teplote 120 až 140 ° C je dobre spracovateľná. 

Polypropylén Polypropylén sa podobá polyetylénu, je však tvrdší. Taví sa približne pri 180° C. Vyrábajú 

sa z neho rôzne nádoby, tlakové rúry, hračky, puzdrá na prístroje. 

Kov Kovy sú tepelne i elektricky vodivé, sú kujné a ťažné.  
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Úloha 2. Predstavte si situáciu, že na sporáku mama varila v dvoch hrncoch polievku. Jednu miešala kovovou naberačkou 

a tú druhú plastovou. Obidve nechala v horúcej polievke a odišla. Po polhodine sa vrátila a chcela z obidvoch 

hrncov naberačky vybrať. Jedna z nich ju však popálila. Napíšte ktorá. Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

Mama sa popálila na naberačke z kovu, lebo kovy vedú veľmi dobre teplo. 

Úloha 3. Popíšte na základe urobeného experimentu, aké zmeny prebiehajú pri zahrievaní polyetylénového sáčku 

(skupenstvo, farba, zápach). (Odstrihnite z polyetylénovej fólie a zahrievajte v plameni kahana). 

Pri vložení polyetylénu do plameňa kahana sme pozorovali topenie a horenie polyetylénu. Polyetylén je horľavý, 

zapácha po uhľovodíku parafíne (obsahuje uhlík a vodík). Polyetylén sa spaľuje na oxid uhličitý a vodu.  

Tabuľka metakognície: 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil  

2 veci, ktoré boli zaujímavé  

1 otázka, ktorú stále mám  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY  
Metodiku možno realizovať aj formou laboratórneho cvičenia. Využíva medzipredmetové vzťahy z fyziky (tepelná 
a elektrická vodivosť, príčiny vodivosti aj  na úrovni mikročastíc). Žiakov najviac zaujalo skúmanie správania sa 
plastov vplyvom horenia. Keďže chceli takto plasty skúmať, učiteľ môže obohatiť túto časť o ďalšie alternatívne 
metodiky 1, 2.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívna aktivita  Horenie plastov 

Vzdelávacie ciele: 

 Skúmať vlastnosti jednotlivých druhov plastov pri horení.  
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 Popísať farbu plameňa, čmudivosť, zápach plastov pri horení, určiť charakter splodín horenia 
(kyslý/zásaditý). 

Pomôcky: 

 Kahan, nožnice, nehorľavá podložka, kliešte, rôzne vzorky plastov (PE, PP, PS, PVC), indikátorový 
papierik, pracovný list 

Námet na postup pre učiteľa: 

Žiakom rozdáme vzorky plastov. Žiaci uskutočnia pokus, ktorým overia horľavosť vybraných plastov 

a popíšu horenie plastu; farbu plameňa, čmudivosť, zápach a na záver prostredníctvom 

univerzálneho indikátorového papierika zistia charakter splodín horenia. 

Otázky pre žiakov: 

 Čo je to horenie?  

 Ktoré látky horia? 

 Budú plasty horieť? Ak áno, prečo?  

Typ bádania: 

 riadené bádanie (štruktúrované bádanie) 

Prvky bádania: 

 vytváranie hypotéz, overovanie hypotéz, návrh a realizácia pokusov, zber a záznam dát, 
spracovanie údajov, diskusia 

 

Pracovný list: Horenie plastov 

Z bežného života viete, že papier a drevo zhoria. Diskutujte v skupinách o horľavosti plastov. Sú plasty horľavé? 

Zapáchajú pri horení? 

Vaše hypotézy si zapíšte: 

............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ..... 

Pomôcky: 

kahan, nožnice, nehorľavá podložka, kliešte, rôzne vzorky plastov (PE, PP, PS, PVC), indikátorový papierik 

Úloha 4. Uskutočnite pokus, ktorým overíte horľavosť plastov. 

Postup: 

Vzorky plastov (PE, PP, PS. PVC) postupne uchopte do klieští a vložte do plameňa kahana na nehorľavej podložke. 

Sledujte a popíšte zmeny v skupenstve týchto látok počas horenia, popíšte plameň - jeho farbu, čmudivosť, 
zápach. Na záver prostredníctvom univerzálneho indikátorového papierika zistite charakter splodín horenia.  

Skúška horľavosti plastov si vyžaduje zručnosť a opatrnosť. Skúšku horenia plastov robíme v digestore! 

Získané poznatky o horení plastov zapíšte do tabuľky 6: 

Tab. 6 Správanie plastov  pri horení 

Typ plastu Polyetylén Polypropylén Polystyrén Polyvinylchlorid 

Horenie plastu     
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Titulný  a metodický list   Vlastnosti plastov –  tepelná vodivosť  
Aktivita  zo série  aktivít Spoznávanie a  vlastnosti plastov  

Zápach plastu 

počas horenia 
    

 

Farba plameňa 
    

 

Charakter 

splodín horenia 

    

 

ZDROJE  
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2010. ISBN 978-80-8118-058-3. 
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VLASTNOSTI PLASTOV – ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka / Plasty ISCED 2 / 9.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať vlastnosti a použitie polymérov 

• Rozlíšiť elektrickú vodivosť jednotlivých typov 
plastov 

 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať a rozumieť pojmom uhľovodíky, alkány, alkény, deriváty uhľovodíkov, polymerizácia, 
makromolekula, plasty. 

Riešený didaktický problém 

Plasty sa nachádzajú okolo nás úplne všade. Spoznať ich vlastnosti je pre žiakov výhodou vďaka ktorej môžu 

lepšie spoznať ich využitie.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• nasmerované bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• Jednoduchý obvod: baterky, vodiče, svorky, 
žiarovka 1V,  plastová lyžička, a kovová lyžička 

• bavlna, drevo,  

• pracovný list 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - metakognícia 

 

Autori: Mária Ganajová, Mária Babinčáková 
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VLASTNOSTI PLASTOV – ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ  

ÚVOD  
Je to v poradí  tretia  metodika  systému metodík  Spoznávanie a vlastnosti plastov. Žiaci majú overiť elektrickú  vodivosť 

plastov. Výsledky pozorovaní zaznamenávajú v tabuľkách, čím si zdokonaľujú nasledovné zručnosti potrebné pre výskum – 

zber a záznam dát, spracovanie údajov, realizácia pokusov, stanovenie hypotéz. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
So žiakmi si na začiatku nastolíme problém: Sú plasty elektricky vodivé? Aká je ich vodivosť v porovnaní s inými 

materiálmi?  

Otázky pre žiakov: 

• Ktoré látky sú elektricky vodivé? 

• Prečo sú kovy vodivé? 

• Ako vieme overiť vodivosť látok? 

• Ako vzniká statická elektrina? 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   

Úloha 1. Vyslovte predpoklad o elektrickej vodivosti plastov. Porovnajte elektrickú vodivosť plastov s inými materiálmi 

Diskusia: Žiaci diskutujú v skupinách o elektrickej vodivosti plastov a prírodných látok (bavlna, drevo, kov). Vyjadrujú 

hypotézy o vodivosti a svoje predpoklady zapíšu do pracovného listu. 

Úloha 2. Navrhnite a uskutočnite pokus, ktorým overíte elektrickú vodivosť plastov a vybraných prírodných látok. 

Pozorovania zapíšte do tabuľky a porovnajte ich s predpokladmi. 

Postup: Žiaci by mali navrhnúť jednoduchý elektrický obvod pozostávajúci zo zdroja elektrického prúdu, žiarovky, 

vodičov. Do elektrického obvodu postupne zapoja plasty a vybrané prírodné látky (bavlna, drevo, kov) a sledujú, či je materiál 

elektricky vodivý (žiarovka svieti) alebo je elektricky nevodivý (žiarovka nesvieti). 

 

Obr. 1 Schéma zapojenia 
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Tab. 1 Vodivosť plastov a prírodných látok 

Plasty VODIVOSŤ Prírodné látky VODIVOSŤ 

PVC nevodivé bavlna nevodivá 

Polyetylén nevodivý drevo nevodivé 

Polystyrén nevodivý kov vodivý 

Výsledky: Plasty sú elektricky nevodivé. 

Úloha 3. V skupine riešte nasledujúci problém a diskutujte: Po príchode domov si Anna vyzliekla silónové pančuchy. Keď sa 

potom dotkla kovovej kľučky,  podskočila a zjajkla od ľaku. Vysvetlite, čo zapríčinilo „kopnutie“. 

Statická elektrina 

Diskusia: Žiaci v skupinách diskutujú o „kopnutí“ statickou elektrinou. Ich úlohou je tento jav pomenovať a vysvetliť. 

Trením pančúch o zvyšné časti odevu sa pančuchy, resp. odev nabijú nábojom opačného znamienka. Pri dotyku s kovovou 

kľučkou dochádza k vzniku elektrického prúdu, ktorý Anna pocítila ako „kopnutie“. 

Úloha 4. Skúste napodobniť situáciu so silónovými pančuchami použitím nafúknutého balónika, kúska látky a guľôčok 

polystyrénu. Svoj postup a získané výsledky zapíšte. 

Pokus: Žiaci napodobnia vznik statickej elektriny použitím balóna alebo plastovej tyčinky, kúska vlnenej látky a guľôčok 

polystyrénu. Svoj postup a získané výsledky zapíšu do pracovného listu. Na základe experimentu žiaci zistia, že plasty nevedú 

elektrický prúd. Na základe experimentálneho dôkazu prezentujú vysvetlenia svojich zistení a formulujú závery. 

REFLEXIA  

Úloha 5. Odpovedajte na nasledujúce otázky 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Žiakom sa veľmi páčil pokus s elektrickým obvodom. Úlohu č.4 s balónom hodnotili tiež veľmi pozitívne. 

ZDROJE 
Ganajová, M., Kristofová, M. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní časť B. Ukážky vytvorených 

metodických a pracovných materiálov z predmetu chémia. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. 
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DEGRADÁCIA BALIACICH VÝPLNÍ  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote 
Plasty a životné prostredie 

ISCED 2 / 9.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Zistiť zmeny teploty pri rozpúšťaní  rôznych 
návažkov soli vo vode 

• Zrealizovať experiment, ktorým sa bude skúmať 
ako sa degradujú baliace výplne v rôznych 
rozpúšťadlách 

• Analyzovať  výsledky experimentu 

• Vyhodnotiť a sformulovať závery experimentu 
 

• Formulovať hypotézy 

• Pozorovať/usudzovať 

• Experimentovať 

• Formulovať závery a zovšeobecnenia 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Orientovať sa v terminológii makromolekulových látok, polymérov 

• Aplikovať vedomosti o rozpúšťadlách do praxe 

• Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu 

Riešený didaktický problém 

Žiaci získajú poznatky o možnosti využitia bioplastov a ich degradácii. Na základe rozpustnosti baliacich výplní 

v rôznych rozpúšťadlách zistia, ktoré z nich sú biodegradovateľné. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca žiakov (5-7 dvojíc žiakov) 

• pracovný list 

• kadičky, sklenená tyčinka, ochranné okuliare, 
varič  

• acetón (odlakovač),  horúca voda, studená 
voda, penové oriešky 
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori:    doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 

Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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DEGRADÁCIA BALIACICH VÝPLNÍ   

ÚVOD  
Predložená metodika bádateľskej aktivity je vytvorená k téme Vlastnosti a použitie polymérov. Tento experiment je 

zameraný na degradáciu rôznych typov baliacich výplní. V rámci aktivity žiaci budú skúmať, akým spôsobom a s použitím 

akých rozpúšťadiel sa dajú degradovať rôzne typy baliacich výplní (polystyrénová a eco-penová výplň). Na konci experimentu 

by mali žiaci vedieť, že obalové výplne, ktoré sú vyrobené z kukuričného škrobu možno biologicky rozložiť vo vode, kým 

polystyrénové výplne sa degradujú len v acetóne. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Plasty a životné prostredie. 

Poznámka:  

Učiteľ musí mať vopred pripravené rôzne druhy  „voľne sypanej výplne“(„baliacich arašidov“; „fixačných teliesok“). Dajú 

sa zohnať v predajniach s elektrospotrebičmi. Dodávatelia ich používajú na vyplnenie prázdneho priestoru v krabiciach, aby 

sa zabránilo poškodeniu elektrospotrebičov počas prepravy. 

 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Učiteľ pred realizáciou bádateľskej aktivity diskutuje so žiakmi o tom, aký environmentálny dopad majú plasty na životné 

prostredie. Pýta sa žiakov, či by vedeli z pohľadu pôvodu klasifikovať polyméry; vymenovať aspoň 5 predmetov, ktoré sú 

vyrobené z plastov alebo či sa už niekedy stretli s označením bioplasty.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

Úloha 1. Kde v domácnosti ste sa stretli s plastovými výplňami. Všimli ste sa si, že sú rôzneho zafarbenia. Viete prečo? 

 

Úloha 2. Podčiarknite správne tvrdenie. 

Obalové výplne, ktoré sú vyrobené z kukuričného škrobu možno biologicky rozložiť (degradovať) vo vode/ v acetóne.  

Úloha 3. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Žiaci uskutočňujú bádateľskú aktivitu podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce problémové úlohy:  

Na základe rozpustnosti baliacich výplní v rôznych rozpúšťadlách zistite, ktorá z nich je biodegradovateľná.  

Poznámka:  

Rozklad baliacich výplní vyrobených najmä z biologicky rozložiteľného kukuričného škrobu možno urýchliť použitím 

horúcej vody. Namiesto acetónu možno použiť i acetónový odlakovač. 
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Poznámka:  

Farba baliacich výplní pomáha rozlíšiť, z akého materiálu sú vyrobené a na aké účely sa používajú. Najbežnejšie biele 

oriešky sú vyrobené z expandovaného polystyrénu (EPS) a sú degradovateľné len v acetóne. Najšetrnejšie k životnému 

prostrediu sú zelené a svetložlté penové oriešky, rozpustné vo vode. Ružova farba orieškov (antistatické oriešky) indikuje, 

že baliaci materiál bol chemicky ošetrený tak, aby redukoval vytváranie statickej elektriny. 

Penové oriešky nájdeme na slovenskom trhu pod obchodným názvom Flo-pak telieska alebo PELASPAN.  Tento výplňový 

materiál je tvorený z malého množstva plastu (napr. zo styrénu); prípadne rastlinného škrobu, ktorý sa napeňuje pomocou 

vodnej pary a nadúvadiel vzduchom. Oriešky obsahujú až 99% vzduchu. 

 

Ukážka z realizovanej bádateľskej aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ukážka rozloženia vybraných šiestich „orieškov“ vo vode a v acetóne (ľavá kadička obsahuje vodu a pravá acetón). 

Zdroj: Braniša a kol., 2016 

Žiaci na základe pozorovania zodpovedajú na nasledujúce otázky a sformulujú závery. 

Úloha 4. Výsledky rozkladu penových orieškov zapíšte do tabuľky. 

Tab. 1: Výsledky pozorovania 

Vzorka  Rozkladá sa 

vo vode v acetóne 

Áno Nie Áno Nie 

Penový oriešok 1     

Penový oriešok 2     

Penový oriešok 3     

Penový oriešok 4     

Penový oriešok 5     

Penový oriešok 6     
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ROZPRACOVANIE: 
Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

Úloha 5. Ktorý z penových orieškov bol prírodným a ktorý syntetickým polymérom?  

Prírodným polymérom bol oriešok, ktorý bol vyrobený z kukuričného škrobu a dobre sa rozpustil vo väčšom množstve 

vody. Bol ekologicky dobre odbúrateľný. Syntetickým polymérom bol oriešok, ktorý sa rozpustil v acetóne. 

Úloha 6. Zdôvodnite, prečo by ste nemohli prenášať benzín v polystyrénových nádobách? 

Pretože benzín, ktorý je nepolárnym rozpúšťadlom, by pravdepodobne rozpustil nádobu z polystyrénu.  

Úloha 7. Bolo by praktické nahradiť všetky polystyrénové šálky, taniere, nádoby  výrobkami z  kukuričného škrobu, ktorý sa 

dnes používa pri výrobe baliacich výplní? 

Nie, pretože by sa mohli pôsobením teplých nápojov poškodiť (degradovať). 

Úloha 8. Identifikujte rozpúšťadlo a rozpustnú látku v tomto experimente? 

Áno, Rozpúšťadlo: acetón, voda 

Rozpustná látka: polystyrénový a kukuričný oriešok 

Úloha 9. Vyhľadajte na internete informácie o podnikoch, ktoré sa zaoberajú zhodnotením odpadu z plastov. 

ENVI-GEOS Nitra – príprava regranulátu alebo plastových drtí 

Spaľovne EWIA (Bratislava, Košice) – výroba elektrickej energie a tepla pre domácnosti 

Ekolumi Banská Bystrica  – výroba PET vločiek z nespracovateľného plastového odpadu 

HODNOTENIE: 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVA METODIKY  
Ako alternatívu môžeme premietnuť video: https://www.youtube.com/watch?v=wdWRx05P4I0 
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ZDROJE 
Braniša, J., Jenisová, Z., Pucherová, Z. (2016). Experimentovanie s polymérmi. Biológia, ekológia, chémia. 20, 50-54. 

Ganajová, M.,  Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21.  

Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného 

vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava: Veda. 

Porubská, M. (2008). Termoplastické materiál.  Nitra : UKF. 

Vicenová, H. Ganajová (2012). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Unit 4 Enviromental chemistry. Peanuts foam. Získané 6.7.2018 z: 

https://omsi.edu/sites/all/FTP/files/chemistry/U4FoamPeanuts_OpGuide.pdf.  

400



 

 

KROTITELIA VODY  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote 
Plasty a syntetické vlákna  

ISCED 2 / 9.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Zrealizovať experiment, ktorým sa bude skúmať 
ktorou pôdnou vzorkou pretieklo viac kvapaliny 

• Analyzovať  výsledky experimentu 

• Vyhodnotiť a sformulovať závery  o vplyve 
hydrogélu na životné prostredie 
 

• Formulovať hypotézy 

• Pozorovať/merať 

• Experimentovať 

• Formulovať závery a zovšeobecnenia 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať základné laboratórne činnosti (zostavovanie aparatúry, meranie objemu a pod.) 

• Orientovať sa v terminológii makromolekulových látok 

• Pracovať s informáciami, orientovať sa v nich a kriticky vyhodnotiť ich relevantnosť 

• Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu 

Riešený didaktický problém 

Hydrogély môžu byť pripravené z prírodných, syntetických alebo synteticko-prírodných hybridných 

polymérov. Používajú v lesníctve i záhradníctve ako prostriedky, ktoré dokážu zadržiavať vodu v pôde. Žiaci si 

realizáciou bádateľskej aktivity môžu overiť, či pridanie hydrogélového absorpčného polyméru bude mať vplyv 

na priepustnosť vody pôdou. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca žiakov (5-7 dvojíc žiakov) 

• pracovný list 

• hydrogélový prášok (dostupný v záhradkárstve), 
potravinárske farbivá, voda , pôda (suchá) 

• 2 priehľadné plastové fľaše, gáza, gumičky, 
odmerný valec, kadička, stojan, držiaky, svorky  
 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori:    doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 

Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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KROTITELIA VODY  

ÚVOD  
Predložená metodika bádateľskej aktivity je vytvorená k téme Plasty a syntetické vlákna. V rámci aktivity žiaci budú 

skúmať, ktorá z pôd (s hydrogélom či bez) kvapalinou najviac nasiakla. Na konci experimentu by mali žiaci mali vedieť vysvetliť, 

ako môže táto technológia napomôcť oblastiach sveta, ktoré sú sužované dlhodobým nedostatkom zrážok. Na základe 

bádateľskej aktivity žiaci spracujú  získané dáta a výsledky pozorovaní a meraní sformulujú do záverov. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Vlastnosti a použitie polymérov. 

Poznámka:  

Učiteľ musí pripraviť v predstihu pôdu, ktorá je preosiata a dôkladne vysušená. 

 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Učiteľ pred realizáciou bádateľskej aktivity diskutuje so žiakmi o tom, ako vplýva nedostatok vlahy na životné prostredie. 

• Akým spôsobom by ste dokázali zadržiavať vodu v pôde počas daždivého počasia? 

• Dokázali by ste zabrániť kontaminácii podzemných vôd hnojivami?  

• Myslíte si, že používanie syntetických polymérov môže napomôcť zadržiavaniu vody v pôde? 

• Stretli ste sa už niekedy s označením hydrogél alebo hydrogélový  prípravok? Používate ho v záhrade?  

• Aké poznáte iné druhy absorpčných materiálov? Uveďte príklad.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

Úloha 1. Môže polymér pozitívne vplývať na životné prostredie? 

Áno. Mnohé polymérne zlúčeniny boli navrhnuté za účelom zlepšenia života ľudí, pričom chránia životné prostredie a sú 

častokrát biodegradovateľné. 

Úloha 2. Ovplyvní pridanie hydrogélu do pôdy  priepustnosť  vody pôdou? 

Áno, ovplyvní. Priepustnosť bude menšia, pretože hydrogély sú schopné zadržať-dispergovať vodu do polymérneho 

reťazca. 

Úloha 3. Uskutočnenie bádateľskej aktivity podľa uvedeného postupu. 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Žiaci budú porovnávať, ktorá pôdna vzorka kvapalinou najviac nasiakla. Rozhodnutie, aké druhy pôd použijú, v akých 

časových intervaloch budú merať pretečenej kvapaliny pôdou, je na voľbe pedagóga. Úlohou žiakov je porovnať objemy 

pretečených kvapalín pôdou, spracovať hodnoty nameraných dát do tabuľky (prípadne grafov) a sformulovať závery o 

schopnosti pôdy zadržiavať vodu.  
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Poznámka:  

V tomto pokuse sme použili hydrogél, ktorého stavebnou jednotkou sú polyakrylamidové kryštály. Tie sa od polyakrylátu 

sodného (ktorý sa bežne nachádza v detských plienkach) líšia tým, že namiesto katiónu sodíka majú naviazanú aminoskupinu 

-NH2. Tieto polyméry na rozdiel od predchádzajúcich majú nižšiu absorpčnú schopnosť, ale ich nespornou výhodou je, že sa 

dajú viacnásobne použiť. 

Poznámka:  

Hydrogélový prášok je bežne dostupný v záhradkárstve. 

 

Ukážka z realizovanej bádateľskej aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Pôdne vzorky pred a po nasiaknutí kvapalinou (Zdroj: Jenisová a kol., 2013). 

Žiaci na základe pozorovania a merania objemu pretečenej kvapaliny zodpovedajú na nasledujúce otázky a  sformulujú závery. 

 

Zber a spracovanie dát: 

Úloha 4. Zapíšte do tabuľky objem vody, ktorý zostal v kadičke po pretečení vody pôdnou vzorkou. 

Tab. 1: Objem pretečenej kvapaliny pôdou 

vzorka  objem pretečenej kvapaliny v ml 

pôda 45 

pôda + hydrogél  7 

ROZPRACOVANIE: 
Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

Úloha 5. Zmenila sa farba pretečenej kvapaliny pôdnymi vzorkami?   

Áno. Kvapalina, ktorá pretiekla pôdou s hydrogélovým prípravkom mala slabšie zafarbenie, pretože sa farba spolu s 

kvapalinou absorbovala a dispergovala do siete polyméru. 

Úloha 6. Ktorou pôdou pretieklo väčšie množstvo vody? 

Väčšie množstvo vody  pretieklo pôdou, ktorá bola bez pridania hydrogélového prípravku.  
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Úloha 7. Má pridanie hydrogélového absorpčného polyméru vplyv na priepustnosť vody pôdou? Ak áno, ako? 

Áno, pridanie hydrogélového absorpčného polyméru ovplyvňuje priepustnosť vody pôdou. Priepustnosť sa znižuje, 

pretože voda sa absorbuje do polymérnej siete hydrogélu. Z nej sa postupne v uvoľní až po vyschnutí pôdy. 

Úloha 8. Čo sa stane s hydrogélom ak ho necháte vyschnúť? Môžete ho znova použiť? 

Áno, hydrogél sa dá opätovne použiť, pretože základňou stavebnou jednotkou polymérneho reťazca je polyakrylamid 

alebo polyakrylát draselný.  

HODNOTENIE: 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Závery z overovania metodiky: aplikácia bádateľskej aktivity podporila samostatnosť žiakov, záujem, prácu v skupinách 

a rozvoj zručností ako sú zaznamenávanie výsledkov pozorovania a merania, určenie vzťahov medzi sledovanými veličinami 

(absorpčné vlastnosti pôdy, objem vody) na základe merania objemov pretečenej kvapaliny, argumentovanie  

a zovšeobecnie výsledkov. 

ALTERNATÍVA METODIKY  
-  
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Braniša, J., Jenisová, Z., Pucherová, Z. (2016). Experimentovanie s polymérmi. Biológia, ekológia, chémia. 20, 50-54. 
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Ganajová, M.,  Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21.  

Gibas I., Janik H. (2010). Synthetic Polymer Hydrogels for Biomedical Applications. Chemistry and Chemical Technology. 
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Held, Ľ.,  Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného 

vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava: Veda. 

Jenisová, Z., Braniša, J., Pucherová, Z. (2013). Polyméry naše každodenné. Biológia, ekológia, chémia. 17, 21-24. 

Kabiri, K., Omidian H., Hashemi S.A., Zohuriaan-Mehr M.J.  (2003). Synthesis of fast-swelling superabsorbent hydrogels: 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASTNOSTI I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom život / Čistiace a pracie 
prostriedky 

ISCED 2 / 9. ročník  
Metodika na 2 vyučovacie hodiny 
Na túto metodiku priamo nadväzuje metodika 
s názvom Mydlo, náš pomocník – príprava 
a vlastnosti mydla II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť význam mydla. 

• Realizovať prípravu mydla. 

• Zmerať pH mydla. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky do života. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zazanamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Zdieľať a prezentovaťvýsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať  základné laboratórne operácie 

• Uplatňovať zásady bezpečnosti pri práci. 

• Merať  pH. 

Riešený didaktický problém 

Mydlo používame každodenne ale vieme ako sa vyrába? Vieme aké sú jeho vlastnosti? V sérii bádateľských 

aktivít k téme Mydlo žiaci pripravujú mydlo a skúmajú jeho vlastnosti, význam, pracie účinky. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 3-4) 

• dve kadičky (400 a 600 ml),  

• špachtlička,  

• sklenená tyčinka,  

• kužeľové banky3 ks,  

• filtračná aparatúra na odsávanie (Büchnerov 

lievik),  

• odmerný valec,  

• váhy, 

• stojan, 

• železné kruhy, 

• sieťka,  

• kahan, striekačka s destilovanou vodou,  

• chemické kliešte,  

• skúmavka, 

• univerzálny indikátorový papierik. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autor: Helena Vicenová, Ivana Ľuptáčiková 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASTNOSTI I  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Mydlá.  

Bádateľská aktivita s názvom Mydlo, náš pomocník – príprava a vlastnosti je prvá zo série troch metodík k téme Mydlá. 

Je zložená z dvoch častí MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASTNOSTI I a II, nakoľko celú metodiku je nutné realizovať 

na 3 vyučovacích hodinách, podľa možností školy (vybavenie a zručnosti žiakov). 

Metodika obsahuje Titulný a Metodický list pre učiteľa a Pracovný list pre žiaka.  Pracovný list je jeden, rovnaký v oboch 

metodikách. 

Metodiku je možné začleniť do výučby tematického celku Organické látky – Organické látky v bežnom živote, pri téme 

Čistiace a pracie prostriedky  v 9. ročníku základnej školy alebo 4. ročníku gymnázia s osemročným štúdiom. Danú metodiku 

je možné realizovať ako laboratórne cvičenie. 

Poznámka:  

Pred začatím bádateľskej aktivity učiteľ rozdelí žiakov do skupín po 3 – 4 žiakoch, rozdá im pracovné listy. Táto metodika 

je rozvrhovaná na dve vyučovacie hodiny vzhľadom na náročnú praktickú časť. Žiaci budú experimentálne pracovať, je 

potrebné dbať na bezpečnosť pri práci. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 
Na začiatku fázy zapojenia učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej hodiny: Na dnešnú hodinu ste si mali priniesť 

mydlo, ktorým sa doma umývate. Takže už tušíte, čo bude témou hodiny. Čo si myslíte? 

Žiaci by mali odpovedať, že budú skúmať mydlo. Úloha 1 je zameraná na čítanie s porozumením a prácu s textom. Žiaci 

pracujú v skupinách. Úloha 2 je zameraná na vyhľadávanie informácií o výrobe mydla a krátkej prezentácii získaných 

informácií. Žiaci môžu na vyhľadávanie informácií používať mobilné telefóny, tablety, notebooky alebo počítače podľa 

možností školy. 

Úloha 1. Pozorne si prečítajte nasledujúci text a odpovedzte na otázky pod textom. 

Už starí Egypťania kládli dôraz na hygienu. Dôkazom je medicínsky dokument „Ebert Papyrus“ (1550 p. n. l.), v ktorom sa 

opisuje výroba mydlu podobnej látky, používanej na liečenie kožných chorôb a taktiež umývanie. Aj „ranní“ Gréci v tom čase 

dbali na očistu a používali bloky hliny, piesku, pemzu a popol. Potom sa pomazávali olejom, ktorý vstrebal nečistoty a až 

neskôr ho zoškrabali z tela kovovým nástrojom spolu s nečistotami. 

V 7. storočí sa začalo v Európe s výrobou mydla v jednotlivých združeniach a recepty na jeho výrobu si remeselníci prísne 

strážili.  

Veľký prelom nastal v roku 1791, keď si francúzsky chemik Nicolas Leblanc patentoval výrobu sodného popola Na2CO3.  

Takto sa v 18. storočí rozšírila výroba mydla počnúc Európou až po Severnú Ameriku. 

 

a) Čím sa umývali ľudia v staroveku? Poznali mydlo? 

V staroveku síce ľudia mydlo nepoznali, avšak používali látky, ktoré mali podobné zloženie. 

b) Kedy sa začalo v Európe s výrobou mydla? 

V 7. storočí. 

c) Na rozšírení výroby mydla má veľkú zásluhu francúzsky chemik Nicolas Leblanc. V čom bol jeho prínos? 
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Nicolas Leblanc patentoval výrobu sodného popola Na2CO3, čoho dôsledkom bolo rozšírenie výroby mydla počnúc 

Európou až po Severnú Ameriku. 

Poznámka:  

Hovorcovia skupín prečítajú odpovede. V rámci diskusie sa učiteľ spýta žiakov, či už niekedy videli výrobu mydla, či je 

podľa nich rozdiel medzi tým, ako sa vyrábalo mydlo za čias ich starých rodičov a v súčasnosti. Diskutujú aj o vlastnostiach 

mydla, hlavne o pH. 

Úloha 2. Nájdite na internete tri rôzne webové stránky, na ktorých je možné sa dozvedieť, ako sa vyrába mydlo. 

Pripravte si krátku slovnú prezentáciu o získaných informáciách. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Na záver fázy zapojenia učiteľ povie žiakom, že si teraz si vyskúšajú postup prípravy mydla zo živočíšneho tuku (resp. 

rastlinného oleja), ktorý používali aj naši starí rodičia. Zahrievaním tukov a olejov s roztokom zásady, ako je napríklad 

hydroxid sodný (draselný), vzniknú dva produkty: glycerol (alkohol) a mydlo  príslušných draselných alebo sodných solí 

(komponent karboxylovej kyseliny). Tento proces tvorby mydla sa nazýva zmydelňovanie. Priebeh tejto reakcie môžeme 

zapísať chemickou rovnicou: 

SKÚMANIE A VYSVETLENIE: 
Žiaci najskôr podľa postupov v pracovnom liste samostatne uskutočnia experiment, ktorým si vyrobia mydlo. Niektoré 

skupiny použijú na prípravu mydla tuk a ďalšie olej. Skupiny budú pripravovať mydlo podľa uvedeného postupu v pracovnom 

liste, pričom ich učiteľ usmerňuje a kontroluje bezpečnosť pri práci. 

Poznámka:  

Pre časovú náročnosť realizácie pokusu odporúčame, aby so žiaci na prvej hodine pripravili chemikálie potrebné na  

vykonanie pokusu (kadička a tri kužeľové banky) a dôsledne s oboznámili s postupom práce. Na druhej hodine odporúčame 

realizovať pokus do konca. 

https://bit.ly/2RYDh7Z 

https://bit.ly/2JiUIO7 

https://bit.ly/2FXREox  

Poznámka: Uvedené webové stránky sú len ilustračné. 
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Úloha 3. Mydlo je zmes solí vyšších mastných kyselín. Vyrába sa procesom nazývaným zmydeľňovanie tukov. Príprava 

mydla nie je zložitý proces, avšak vyžaduje si presnosť a pozornosť. Pracujte v skupinách a pripravte si vlastné 

mydlo. 

Pomôcky:  

 dve kadičky (400 a 600 ml) 

 kužeľové banky 3 ks 

 stojan 

 kahan 

 skúmavka 

 špachtlička 

 filtračná aparatúra na 
odsávanie (Büchnerov lievik) 

 železné kruhy 

 sieťka 

 váhy 

 sklenená tyčinka 

 odmerný valec 

 striekačka s destilovanou 
vodou 

 chemické kliešte 

Chemikálie:  

 tuk (olej) 

 chlorid sodný (NaCl) 

 hydroxid sodný (NaOH) 

 etanol (95 %) 

 fenolftaleín 

 ľad 

 krieda 

 

Postup práce: 

1. Do kadičky (V = 400 ml) navážime 10 g tuku/oleja. 

2. Do prvej kužeľovej banky navážime 20 g chloridu sodného (NaCl) a pridáme 50 ml 

vody. Banku uzavrieme zátkou a poriadne pretrepeme, aby sa NaCl rozpustil.  

3. Do druhej kužeľovej banky odmerajte 20 ml etanolu a uzatvorte zátkou. 

4. Do tretej kužeľovej banky odmerajte 25 ml 10 % roztoku hydroxidu sodného. 

5. Do kadičky s tukom pridáme 20 ml roztoku etanolu. Zmes v kadičke opatrne 

premiešame dovtedy, kým nevznikne homogénny roztok.  

6. Na sieťku umiestnime kadičku s tukom (olejom), etanolom a hydroxidom sodným 

a pod sieťku dáme kahan a zapálime ho. Kadičku si zaistíme kruhovým prstencom. 

Obsah kadičky miešame sklenou tyčinkou. Dbáme na to, aby teplota zmesi v kadičke 

bola v blízkosti teploty varu. Ak sa teplota zvýši a zmes začne búrlivo vrieť, zmes na 

chvíľu odstavíme vzdialením kahana. 

Obr. 1 Aparatúra na zahrievanie 

POZOR! Dbajte na to, aby plameň kahana neprešiel k vrcholu kadičky, pretože pary etanolu sa ľahko vznietia a mohlo 

by dôjsť k požiaru. Ak by k požiaru došlo okamžite vypnite horák a na vrchol kadičky dajte mokrý uterák. 

7. Zmes v kadičke varte cca 20 minút. Časť zmesi, ktorá sa nachádza po obvode kadičky spláchneme malým množstvom 

destilovanej vody zo striekačky späť do zmesi. Hladina kvapaliny vo vnútri kadičky sa zníži približne na polovicu 

a tvorba peny signalizuje ukončenie reakcie. Po 20-tich minútach v kadičke pozorujeme jemne belavú až jemne 

žltkastú viskóznu hmotu (zmes mydla, glycerolu a prebytok NaOH). Vypneme kahan a necháme kadičku vychladnúť 

asi 3-4 minúty. Za ten čas si do 600 ml kadičky pripravíme ľadový kúpeľ, zložený z ľadu a vody z vodovodu. Kadičku 

prenesieme do ľadového kúpeľa. Zmes necháme vychladnúť na teplotu nižšiu ako je teplota prostredia.  

8. Kadičku vyberieme z vodného kúpeľa. Následne do kadičky nalejeme nasýtený roztok chloridu sodného a dôkladne 

premiešame. Pomocou špachtličky naberieme mydlo, ktoré pritisneme k stene kadičky, aby sme z neho dostali 

nadbytočný roztok.  
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POZNÁMKA: V priebehu starnutia bude NaOH prítomné v mydle reagovať s CO2 zo 

vzduchu, pričom vznikne NaHCO3. 

9. V tomto kroku zmes v kadičke prefiltrujeme cez Büchnerov lievik. Náš produkt, 

teda mydlo, zostane na filtračnom papieri a nadbytočná kvapalná zložka zmesi 

prejde do odsávacej banky.  

10. Pripravíme si horúci vodný kúpeľ. Kontrolu prítomnosti NaOH v mydle spravíme 

nasledovne: Do skúmavky dáme malé množstvo mydla (veľkosti hrášku) a pridáme 

4 – 6 ml etanolu. Skúmavku umiestnime do horúceho vodného kúpeľa a 

zahrievame, kým sa mydlo nerozpustí. Po rozpustení mydla a vychladnutí roztoku 

na teplotu prostredia prikvapneme 2 – 3 kvapky roztoku fenolftaleínu.  

Obr. 2 Aparatúra na filtráciu 

 pomocou Büchnerovho lievika 

 

Poznámka:  

Jednotlivé časti bádateľskej aktivity môžu byť zaradené do vyučovacej hodiny aj ako interaktívna demonštrácia, ktorú 

prezentuje učiteľ.  Meranie pH roztoku pomocou univerzálneho indikátorového papierika alebo digitálneho pH metra. 

 

ALTERNATÍVNA METODIKA  
Metodika predkladá prípravu mydla za horúca. Mydlo je možné pripraviť aj za studena, no časová realizácie je veľmi 

náročná. Napriek tomu uvádzame link, kde sa môže učiteľ dozvedieť viac o tomto spôsobe prípravy mydla a prezentovať ho 

aj pred žiakmi. 

https://bit.ly/2QtzqQy  

https://bit.ly/31x5Hwz   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je náročná na realizáciu pokusu – dodoržiavanie bezpečnosti pri práci a časová náročnosť. 

V úlohe 2 nie je potrebné uvádzať link na nájdenú webovú stránku, žiaci si majú pripraviť len krátku prezentáciu, čo sa 

zo stránok dozvedeli o mydle. 

ZDROJE 
Vicenová, H., Ganajová, M. Chémia pre 9. Ročník základnej školy a 4. ročník s osemročným štúdiom. Prvé vydanie, 2012. 

Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava. ISBN 978-80-8091-267-3 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASNOSTI II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote / Čistiace a pracie 
prostriedky 

ISCED 2 / 9. ročník  
Metodika na 2 vyučovacie hodiny 
Na túto metodiku priamo nadväzuje metodika 
s názvom Mydlo, náš pomocník – príprava 
a vlastnosti mydla II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť význam mydla. 

• Zmerať pH mydla. 

• Porovnať pH mydiel. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky do života. 

• Náplánovť postup merania 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať  základné laboratórne operácie 

• Uplatňovať zásady bezpečnosti pri práci. 

• Merať  pH 

Riešený didaktický problém 

Mydlo používame každodenne ale vieme ako sa vyrába? Vieme aké sú jeho vlastnosti? V sérii bádateľských 

aktivít k téme Mydlo žiaci pripravujú mydlo a skúmajú jeho vlastnosti, význam, pracie účinky. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 3-4) 
 

• skúmavka, 

• univerzálny indikátorový papierik 

• pHmeter 

 Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autor: Helena Vicenová, Ivana Ľuptáčiková 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASTNOSTI II  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Mydlá.  

Bádateľská aktivita s názvom Mydlo, náš pomocník – príprava a vlastnosti je prvá zo série troch metodík k téme Mydlá. 

Je zložená z dvoch častí MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASTNOSTI I a II, nakoľko celú metodiku je nutné realizovať 

na 3 vyučovacích hodinách. 

Metodika obsahuje Titulný a Metodický list pre učiteľa a Pracovný list pre žiaka.  Pracovný list je jeden, rovnaký v oboch 

metodikách.  

Metodiku je možné začleniť do výučby tematického celku Organické látky – Organické látky v bežnom živote, pri téme 

Čistiace a pracie prostriedky v 9. ročníku základnej školy alebo 4. ročníku gymnázia s osemročným štúdiom. Danú metodiku 

je možné realizovať ako laboratórne cvičenie. 

Pracovný list pre žiaka k metodikám MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – PRÍPRAVA A VLASTNOSTI I a II je JEDEN! 

PRIEBEH VÝUČBY  

SKÚMANIE VYSVETLENIE: 
Metodický list pokračuje Úlohou 4 v Pracovnom liste. 

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

A. Napíšte, ako pomocou fenolftaleínu zistíme prítomnosť NaOH v mydle. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

B. Realizujte vami napísaný návrh a napíšte, aké zmeny ste pozorovali. 

................................................................................................................................................................................................  

C. Aký vplyv by mala na vlastnosti mydla prítomnosť NaOH?  

................................................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................................  

Úloha 5. Na pH škále vyznačte, ktorá oblasť je kyslá, zásaditá a neutrálna. Napíšte, aké pH by podľa vás mohlo mať vami 

pripravené mydlo a mydlo, ktoré používate na umývanie rúk v škole. Pomôžte si aj pH stupnicou. Následne 

zmerajte pH oboch mydiel pomocou indikátorových papierikov a výsledky porovnaj (pH papierik si vlep do 

pracovného listu). 

Kúsok mydla rozpustíme vo vode a pridáme pár kvapiek fenolftaleínu. Ak sa roztok v skúmavke sfarbí do ružova 

značí to prítomnosť NaOH. 

Roztok v skúmavke sfarbil do ružova, čo  značí  prítomnosť NaOH. 

Prítomnosť NaOH spôsobuje zásaditú reakciu mydla, nepriaznivo pôsobí na pokožku.. 
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Žiaci odhadnú pH mydla a zmerajú jeho pH pripraveného i kúpeného mydla. 

Poznámka:  

Meranie pH roztoku pomocou univerzálneho indikátorového papierika alebo digitálneho pH metra. 

 

Úloha 6. Pozorne si prečítajte nasledujúci text a odpovedzte na otázky pod textom. 

„Veľa mydiel proklamuje, že majú pH 5,5...Mydlo vo svojej podstate a v chemickom matrixe a ponímaní je soľ, je teda 

zásadité. Ak v reklame vidíte, že mydlo má pH 5,5, znamená to, že do mydla boli pridané látky (rôzne kyseliny), ktoré znížili 

pH. Lenže, ak mydlo nie je zásadité, nemá určite vlastnosti ako napr.: pevný tvar, odmastňovacie účinky, penivosť, ... No a na 

to, aby tieto účinky opäť malo, musia byť pridané ďalšie látky, syntetického pôvodu. Čiže reklamný ťah "mydlo s pH 5,5 ktoré 

vašu pokožku nevysuší a je vhodné aj pre bábätká" so sebou nesie pridanie nezanedbateľného množstva syntetických aditív. 

Prírodné mydlá majú síce pH 7-9, majú však v sebe aj glycerín, čo je látka, ktorá prirodzene hydratuje pokožku, preto po ich 

použití koža nie je suchá, naopak je výdatne ošetrená, hydratovaná. „ 

A. Pripravili ste prírodné mydlo? Svoju odpoveď zdôvodni. 

................................................................................................................................................................................................ 

B. Máte na výber tri toaletné mydlá – Dove (pH = 6), Saveguard (pH = 9) a Camay (pH = 10). Ktoré mydlo by ste si 

vybrali a prečo? 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

HODNOTENIE: 
Fáza hodnotenia je zameraná na sebahodnotenie žiaka z hľadiska porozumenia podstaty výroby mydla (zmydelňovanie), 

fyzikálnych a chemických vlastností mydla. Sebahodnotiaca karta žiaka je zostavená podľa Bloomovej taxonómie 

vzdelávacích cieľov. 

Pripravené mydlo: 

Očakávaná hodnota pH: 

Skutočná hodnota pH: 

pH indikátor: 

Kúpené mydlo: 

Očakávaná hodnota pH: 

Skutočná hodnota pH: 

pH indikátor: 

Žiaci by mali odpovedať podľa výsledkov meraní pH mydiel z predchádzajúcej úlohy, pričom za prírodné mydlo 

považujeme to, ktoré spĺňa informácie uvedené v texte. 

Pri výbere odpovede môžu žiaci vychádzať z vyššie uvedeného textu, ale aj z vlastných skúseností. Výber mydla nie je 

závislý len na jeho pH, ale ovplyvňujú ho aj iné faktory – významne pH pokožky. 
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Úloha 7. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Vyznačte krížikom, do akej 

miery súhlasíte s uvedeným 

výrokom. 

bez pomoci učiteľa alebo 

spolužiakov 
s malou pomocou učiteľa 

alebo spolužiakov 
s výdatnou pomocou 

učiteľa alebo spolužiakov 

Viem vyhodnotiť  výsledky 

experimentu. 

   

Viem zistiť prítomnosť NaOH 

v mydle pomocou fenolftaleínu. 

   

Viem vysvetliť, čo by spôsobila 

prítomnosť NaOH v mydle. 

   

Viem zistiť pH mydla. 
   

Viem posúdiť význam mydla 

v bežnom živote. 
   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Odhady a zisťovanie pH mydiel je pre žiakov zaujímavé a výsledky merania pH ich prekvapili. 

ZDROJE 
Vicenová, H., Ganajová, M. Chémia pre 9. Ročník základnej školy a 4. ročník s osemročným štúdiom. Prvé vydanie, 2012. 

Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava. ISBN 978-80-8091-267-3 

 https://bit.ly/3llsrHy  
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – POVRCHOVÉ NAPÄTIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote / Čistiace a pracie 
prostriedky 

ISCED 2 / 9.ročník 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť pôsobenie povrchového napätia vody. 

• Realizovať experimenty dokumentujúce povrchové 
napätie. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky do života. 

• Formulovať hypotézu 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať základné laboratórne operácie 

• Uplatňovať zásady bezpečnosti pri práci. 

Riešený didaktický problém 

Mydlo používame každodenne. V bádateľskej aktivite žiaci overia, ako sa prejavuje pôsobenie mydla na 

povrchové napätie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 3-4) 
 

• kadička (2 ks),  

• voda,  

• dve ihly,  

• pijavý papier,  

• banka s úzkym hrdlom,  

• olej,  

• mletá červená paprika,  

• roztok mydla 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – Sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autor: Helena Vicenová, Ivana Ľuptáčiková 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – POVRCHOVÉ NAPÄTIE  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Mydlá. Aktivity v nej sú 

pripravené na jednu vyučovaciu hodinu. 

Bádateľská aktivita s názvom Mydlo, náš pomocník – povrchové napätie je druhá zo série troch metodík. Je ju možné 

začleniť do výučby tematického celku Organické látky – Organické látky v bežnom živote, pri téme Čistiace a pracie 

prostriedky  v 9. ročníku základnej školy alebo 4. ročníku gymnázia s osemročným štúdiom. 

Poznámka:  

Pred začatím bádateľskej aktivity učiteľ rozdelí žiakov do skupín po 3 – 4 žiakoch, rozdá im pracovné listy. 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú experimentálne pracovať, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 
Na začiatku fázy zapojenia učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej hodiny: Dnes preskúmame, na akom princípe je 

založené čistenie mydlom. Pamätáte sa na skúmanie vlastností vody? Vyriešte Úlohu 1 z pracovného listu. 

Úloha 1. Pri skúmaní vlastností vody ste si mohli vyskúšať, že ihla alebo malá minca sa udrží na hladine vody. Na hladine 

vody sa dokážu pohybovať aj niektoré živočíchy. Odhadnite, čo sa stane, ak do nádoby s plávajúcou mincou 

kvapneme roztok mydla. Napíšte svoj predpoklad. 

 

 

 

 

 

 

Po prečítaní žiackych hypotéz spoločne diskutujú o príčinách toho, že sa predmety udržia na hladine vody a živočíchy, 

napr. korčuliarka sa pohybujú na hladine vody. Žiaci zrejme vyslovia požiadavku vyskúšať si tieto experimenty aj prakticky. 

SKÚMANIE  A VYSVETLENIE: 

Úloha 2. Prakticky overte svoj predpoklad. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, voda, dve ihly, pijavý papier, roztok mydla 

Postup práce: 

1. Do kadičky nalejte vodu takmer po okraj. 

2. Na hladinu vody položte ihlu. (Ak sa vám nedarí, dajte na hladinu pijavý papier, na ktorý položíte ihlu a papier 

opatrne vyberte). 

3. Na hladinu kvapnite niekoľko kvapiek vody a pozorujte. 

4. Na hladinu kvapnite roztok mydla a pozorujte. 
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5. Pokúste sa položiť na hladinu druhú ihlu. 

Pozorovanie: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní kvapiek vody. 

Predmet, ktorý bol na hladine tam aj ostal a neponoril sa. ..................................................... 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku mydla. 

Predmet, ktorý bol na hladine, klesol ku dnu. ............................................................................................... 

3. Podarilo sa vám položiť na hladinu druhú ihlu?  

Na hladinu vody v kadičke, v ktorej už bol saponát, sa druhú ihlu nepodarilo položiť. ................................................... 

Poznámka:  

Žiaci sa s týmto pokusom už mohli stretnúť, no napriek tomu môže manipulácia s ihlou robiť žiakom problém. Preto je 

možné použiť namiesto ihly kancelársku spinku, mleté čierne korenie, majoránku, mletú červené papriku. 

 

Úloha 3. Vysvetlite na základe výsledkov experimentu, ako ovplyvňuje pridanie roztoku mydla správanie sa malých 

predmetov na hladine vody. 

Malé predmety klesnú ku dnu. 

Úloha 4. Pri experimente ste pozorovali, že voda sa správala tak, ako by mala na povrchu tenkú pružnú blanu, na ktorej sa 

udržia predmety. Tento jav je dôsledkom povrchového napätia vody. Zakladá sa na silných príťažlivých silách 

molekúl vody na hladine. Aký vplyv malo pridanie roztoku mydla na povrchové napätie vody? 

Pridanie roztoku mydla zmenšuje povrchové napätie vody. 

Úloha 5. Pouvažujte a napíšte, akými inými látkami/predmetmi by ste mohli nahradiť ihlu a mydlo tak, aby ste mohli 

pozorovať zmenu v povrchovom napätí vody. 

Ihlu možno nahradiť spinkou, majoránkou, mletou paprikou, mletím korením. Mydlo možno nahradiť saponátom, 

tekutým práškom na pranie. 

 

ROZPRACOVANIE: 
Po vyriešení úloh žiaci v skupinách prakticky zrealizujú úlohu 6. 

Úloha 6. Prakticky overte, či sa povrchové napätie prejavuje na rozhraní dvoch kvapalín – oleja a vody. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, banka s úzkym hrdlom, olej, voda, mletá červená paprika, roztok mydla.  
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Postup práce: 

1. Olej zafarbite červenou paprikou a naplňte ním banku až po okraj.  

2. Do kadičky nalejte vodu tak, aby siahala asi 4 cm nad otvor banky.  

3. Banku so zafarbeným olejom vložte do kadičky s vodou. 

4. Na hladinu vody kvapnite roztok mydla.   

Pozorovanie: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali pred pridaním roztoku mydla.  

Olej bol vo vnútri fľaše. 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku mydla.   Obr. 1 Priebeh pokusu z Úlohy 6 

Olej vystúpil z banky a utvoril vrstvu na hladine vody. 

Úloha 7. Prekvapil vás priebeh experimentu alebo ste očakávali takýto výsledok? Vysvetlite svoju odpoveď. 

Pridanie mydlového roztoku znížilo povrchové napätie vody na rozhraní olej a vody, a preto olej stúpal nahor.  

Úloha 8. Vysvetlite, ako výsledky pokusov súvisia s čistiacimi účinkami mydla.   

Pridanie mydlového roztoku zníži povrchové napätie vody,  čím s ľahšie odstránia nečistoty napr. z oblečenia. 

HODNOTENIE: 

Úloha 9. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou nižšie uvedenej karty. 

Vyznač krížikom, do akej miery súhlasíš 
s uvedeným výrokom. 

bez pomoci učiteľa 
alebo spolužiakov 

s malou pomocou 
učiteľa alebo 
spolužiakov 

s výdatnou 
pomocou učiteľa 
alebo spolužiakov 

Viem, prečo dokážu  malé živočíchy chodiť 
po hladine vody. 

   

Viem vysvetliť, čo je povrchové napätie 
vody. 

   

Viem vysvetliť vplyv mydla na povrchové 
napätie vody. 

   

Viem prakticky overiť vplyv mydla na 
povrchové napätie vody. 

   

Viem posúdiť význam mydla v bežnom 
živote. 

   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Realizácia metodiky počas výučby prebiehala bez komplikácií, žiaci ju zvádali riešiť smostatne. Problémy sa môžu 

vyskytnúť pri formulácii odpovedí na úlohy 7 a 8, kde je vhodné žiakov upozorniť, aby svoje odpovede formulovali celou 

vetou alebo vetami. 
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ZDROJE 
Vicenová, H., Ganajová, M. Chémia pre 9. Ročník základnej školy a 4. ročník s osemročným štúdiom. Prvé vydanie, 2012. 

Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava. ISBN 978-80-8091-267-3 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – ČISTIACE A PRACIE ÚČINKY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky v bežnom živote / Čistiace a pracie 
prostriedky 

ISCED 2 / 9. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť čistiaci a prací účinok mydla. 

• Realizovať experimenty na čistiace a emulgačné 
účinky mydla. 

• Aplikovať nadobudnuté poznatky do života. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Vysvetľovať experimentálne postupy 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať základné laboratórne operácie 

• Uplatňovať zásady bezpečnosti pri práci. 

• Poznať mydlo ako typ chemickej zlúčeniny. 

Riešený didaktický problém 

Mydlo používame každodenne. V bádateľskej aktivite žiaci overia emulgačné a pracie účinky mydla. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 3-4) 
 

• 2 skúmavky so zátkami,  

• stojan na skúmavky,  

• pipeta,  

• odmerný valec,  

• laboratórna lyžička, 

• mydlo,  

• rastlinný olej, 

•  voda, 

• 3 skúmavky,  

• 3 zátky na skúmavky,  

• pipeta,  

• destilovaná voda,  

• voda z vodovodu,  

• minerálna voda. 

• Počítač s pripojením na intermet 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – jeden fakt a jeden výmysel, Sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autor: Helena Vicenová, Ivana Ľuptáčiková 
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MYDLO, NÁŠ POMOCNÍK – ČISTIACE A PRACIE ÚČINKY  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Mydlá.  

Bádateľská aktivita s názvom Mydlo, náš pomocník – čistiace a pracie účinky je tretia zo série troch metodík. Je ju možné 

začleniť do výučby tematického celku Organické látky v bežnom živote, pri téme Čistiace a pracie účinky v 9. ročníku 

základnej školy alebo 4. ročníku gymnázia s osemročným štúdiom. Na aktivitu je určená jeden vyučovacia hodina. 

Poznámka:  

Pred začatím bádateľskej aktivity učiteľ rozdelí žiakov do skupín po 3 – 4 žiakoch, rozdá im pracovné listy. 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú experimentálne pracovať, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 
Na začiatku fázy zapojenia učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej hodiny: Dnes budeme pokračovať v  skúmaní 

vlastností mydla, preskúmame, na akom princípe je založené čistenie mydlom. Overíme jeho emulgačné a pracie účinky. 

Úloha 1. Pozorne si prečítajte nasledujúci text. 

Prvý čistiaci prostriedok, ktorý ľudia používali, bola voda. Povrchové napätie vody však zabraňuje nečistote, aby sa pri 

umývaní dostala do vody. Čistiaci účinok mydla spočíva v znížení povrchového napätia vody. Tým sa uľahčuje zmáčanie 

povrchu nečistoty a jej uvoľnenie do roztoku (emulgácia).  

 

Obr. 1 Pracie účinky mydla 

 

Látky, ktoré znižujú povrchové napätie, sa nazývajú tenzidy. Mydlo je aniónový tenzid. Záporne nabitý koniec priťahuje 

vodu (hydrofilná časť) a druhý koniec vodu odpudzuje (hydrofóbna časť). Hydrofóbna časť priľne k nečistote a hydrofilná 

časť nečistotu vťahuje do vody. Oddelenie nečistoty podporuje mechanické pôsobenie (napr. pohyb bielizne v práčke) 

a vyššia teplota. 

Úloha 2. Pomocou Obr. 1 z Úlohy 1 opíšte čistiaci účinok mydla. 
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Záporne nabitý koniec mydla priťahuje vodu (hydrofilná časť) a druhý koniec vodu odpudzuje (hydrofóbna časť). 

Hydrofóbna časť priľne k nečistote a hydrofilná časť nečistotu vťahuje do vody. Oddelenie nečistoty podporuje mechanické 

pôsobenie (napr. pohyb prádla) a vyššia teplota. 

Poznámka:  

Pokiaľ učiteľ nemá možnosť farebnej tlače pracovného listu, je možné využiť obrázok v učebnici chémie pre 9. ročník. 

Prípadne je možné žiakom pustiť krátku animáciu z planéty vedomostí: https://bit.ly/2XrCDG1  alebo pustiť video 

https://www.youtube.com/watch?v=6WunMIp9huM – ako funguje mydlo. 

SKÚMANIE A VYSVETLENIE: 
Žiaci v skupinách uskutočnia experiment.   

Úloha 3. Prakticky overte emulgačný účinok mydla. 

Pomôcky: 2 skúmavky so zátkami, stojan na skúmavky, pipeta, odmerný valec, laboratórna lyžička.  

Chemikálie: Mydlo, rastlinný olej, voda. 

Postup práce: 

1. Do dvoch skúmaviek nalejte asi 1 cm3 stolového oleja. 

2. Do prvej skúmavky pridajte 10 cm3 vody. 

3. Do druhej skúmavky pridajte 10 cm3 vody a polovicu lyžičky nastrúhaného mydla. 

4. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Skúmavky odložte do stojana na skúmavky a pozorujte. 

Pozorovanie: 

1. Opíšte zmeny v skúmavkách hneď po pretrepaní.  

Hneď po pretrepaní sa olej a mydlo rozptýlili v oleji.  

2. Opíšte zmeny v skúmavkách hneď po piatich minútach.  

Po piatich minútach sa vznikli v druhej skúmavke dve vrstvy – olej a mydlo sa oddelili od vody. V prvej skúmavke ostal olej 

rozptýlený vo vode, spodná vrstva je nepriehľadná 

Úloha 4. Vysvetlite pozorované zmeny v skúmavkách. 

Mydlo, olej a voda sa nemiešajú, preto v prvej skúmavke došlo k ich oddeleniu. Mydlo spôsobilo ich zmiešanie (emulgáciu). 

Poznámka:  

Nasledujúce dve úlohy sú označené ako A a B. Žiaci riešia len jednu z nich a je na učiteľovi, aby určil, ktorá skupina bude 

realizovať ktorú časť. Po skončení experimentu sa jednotlivé skupiny navzájom informujú o výsledku experimentu 

a záveroch z neho vyplývajúcich. Úlohu 7 vypĺňajú podľa svojho pokusu. 

Žiaci v skupinách uskutočnia experiment. 

Úloha 5. A. Overte pracie účinky mydla a zistite vplyv zloženia vody na tvorbu peny. 

Pomôcky a chemikálie: 3 skúmavky, 3 zátky na skúmavky, pipeta, laboratórna lyžička, nôž. 

Chemikálie: Mydlo, destilovaná voda, voda z vodovodu, minerálna voda. 

Postup práce: 

1. Do skúmavky nalejte 5 ml destilovanej vody, do druhej skúmavky 5 ml vody z vodovodu a do tretej 5 ml minerálnej 

vody. 

2. Do každej skúmavky nasypte polovicu lyžičky nastrúhaného mydla.  
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3. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Pozorujte penivosť mydla v jednotlivých skúmavkách. 

Pozorovanie: 

Napíšte, v ktorej skúmavke sa vytvorilo najviac peny a v ktorej najmenej. 

Najviac peny sa vytvorilo v skúmavke s destilovanou vodou, najmenej v skúmavke s minerálnou vodou. 

Úloha 6. B. Overte pracie účinky mydla a zistite vplyv teploty vody na tvorbu peny. 

Pomôcky a chemikálie: 2 skúmavky, 2 zátky na skúmavky, pipeta, laboratórna lyžička, nôž. 

Chemikálie: Mydlo, studená voda, horúca voda. 

Postup práce: 

1. Do skúmavky nalejte 5 ml studenej vody, do druhej skúmavky 5 ml horúcej vody.  

2. Do každej skúmavky nasypte polovicu lyžičky nastrúhaného mydla.  

3. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Pozorujte penivosť mydla v jednotlivých skúmavkách. 

Pozorovanie: 

Napíšte, v ktorej skúmavke sa vytvorilo najviac peny a v ktorej najmenej. 

Najviac peny sa vytvorilo v skúmavke s horúcou vodou, najmenej v skúmavke so  studenou vodou. 

Úloha 7. Zdôvodnite odlišnú tvorbu peny v skúmavkách (rozhodnite, ako množstvo peny súvisí s tvrdosťou vody, teplotou 

vody). 

Množstvo utvorenej peny závisí od obsahu minerálnych látok vo vode. Najviac minerálnych látok je rozpustených 

v minerálnej vode, v nej sa utvorilo najmenej peny. Najviac peny sa tvorilo v skúmavke s destilovanou vodou, najmenej 

v skúmavke s minerálnou vodou. Na pranie je preto najvhodnejšia destilovaná voda.  Viac peny sa tvorilo v skúmavke 

s horúcou vodou, ktorá rýchlejšie rozpúšťa mydlo. 

HODNOTENIE: 

Úloha 8. Fakt a výmysel. Napíšte jeden fakt a jeden výmysel k téme Mydlo.  Potom ich prezentujte pred triedou a úlohou 

ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

 

Úloha 9. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou sebahodnotiacej karty. 

        

Vyznač krížikom, do akej miery 

súhlasíš s uvedeným výrokom. 

bez pomoci učiteľa 

alebo spolužiakov 
s malou pomocou 

učiteľa alebo 

spolužiakov 

s výdatnou 

pomocou učiteľa alebo 

spolužiakov 

Viem zhrnúť výsledky experimentu 

z úlohy 2. 

 
  

Viem zhrnúť výsledky experimentu 

z úlohy 5. 

   

Viem vysvetliť, v čom spočíva čistiaci 

účinok mydla. 
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Viem vysvetliť emulgačné účinky 

mydla. 

   

Viem vysvetliť, ktorý druh vody je 

najvhodnejší na pranie. 

   

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ako problematická sa javí úloha 2, kde majú žiaci vysvetliť čistiaci účinok mydla vlastnými slovami. Preto pre lepšie 

porozumenie sa ovedčila animácia alebo video uvedné v poznámke. 

Slabší žiaci mali problém s úlohou 7, preto je vhodné pri vytváraní skupín zobrať to do úvahy. 

ZDROJE 
Vicenová, H., Ganajová, M. Chémia pre 9. Ročník základnej školy a 4. ročník s osemročným štúdiom. Prvé vydanie, 2012. 

Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava. ISBN 978-80-8091-267-3 
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ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z OBLEČENIA I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Organické látky v bežnom živote 
 

 ISCED 2 / 9. ročník / 2 vyuč. hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať zloženie pracích prostriedkov. 

• Aplikovať poznatky o zložení pracích prostriedkov  
pri riešení problému  odstraňovania škvŕn 
z oblečenia. 

• Poznať štruktúru molekuly tenzidu, význam 
tenzidov a mechanizmus ich pôsobenia. 

• Rozumieť grafickým symbolom na visačkách 
textílií. 

• Vedieť čítať z visačiek ošetrovanie textílií. 

• Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Vysvetlovať a upravovať experimentálne 
postupy 

• Zdielať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať prostriedky na pranie znečistených textílií. 

• Poznať  zloženie pracích prostriedkov a vysvetliť účinok niektorých zložiek. 

• Poznať štruktúru molekuly tenzidu 

Riešený didaktický problém 

Odstraňovanie škvŕn z oblečenia je situácia, s ktorou sa stretávame často. Tieto škvrny spôsobujú rôzne látky. 

Na odstránenie nečistoty a škvŕn z oblečenia používame pracie prostriedky a iné chemické látky ako sú benzín, 

alkohol apod..  

Žiaci pochopia mechanizmus účinku tenzidov a ich význam pri odstraňovaní škvŕn z oblečenia. V rámci riešenia 

rozširujúcej úlohy sa naučia porozumieť etiketám nachádzajúcich sa na oblečení a získajú poznatky 

o ošetrovaní textílií. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

riadené bádanie,  
 

Visačky z textílií. 
Pracovný list 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Metakognícia 

 

Autor: Mária Ganajová 
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METODICKÝ LIST: ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z  OBLEČENIA  I  

ÚVOD  
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, z čoho sú zložené pracie prostriedky a  ako fungujú. Ako Vám môžu pomôcť visačky pri 

ošetrovaní textílií?  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 4  MIN.): 
Otázky pre žiakov na motiváciu: 

1) Prečo sú pracie prostriedky zmesi? 
2) Ako vplýva teplota na prací proces?  
3) Ako súvisia vlastnosti škvrny s vlastnosťami pracieho prostriedku, ktorým škvrny odstránime?. 
4) Všimli ste si visačky na Vašom oblečení? O čom informujú? 

UVEDOMENIE: 

Úloha 1. Prečo môžeme odstrániť praním pomocou pracích prostriedkov škvrny z oblečenia spôsobené rôznymi látkami? 

Prečítajte si nasledujúci text o chemickom zložení pracích prostriedkov. Odpovedajte na otázky uvedené pod 

textom. 

Vo všeobecnosti môžu pracie a čistiace prostriedky obsahovať tieto látky: 

• povrchovo aktívne látky 

• aktivačné prísady 

a) zmäkčovadlá vody 

b) zásadité látky 

c) bielidlá 

d) špeciálne látky: CMC, parfumy, optické zjasňovače, enzýmy 

 

Medzi povrchovo aktívne látky patria tenzidy.  

Tenzidy sú hlavnou účinnou zložkou detergentov. Sú to povrchovo aktívne látky, ktoré znižujú povrchové napätie vody 

adsorpciou na fázovom rozhraní voda -  vzduch ale i voda – olej (mastná škvrna).  

Zmäkčovadlá vody sú potrebné kvôli nepriaznivému vplyvu tvrdej vody na proces prania, pretože počas zohrievania tvrdej 

vody sa vytvára drobná kryštalická nerozpustná zrazenina uhličitanu vápenatého a horečnatého, ktorá nepriaznivo pôsobí 

na textílie a tiež sa usádza v práčke ako nežiaduci vodný kameň. 

Zásadité látky, kam patrí napríklad uhličitan sodný. Ich úlohou je udržiavanie pH prostredia, zmydelňovanie tukových zložiek 

nečistôt a taktiež aj zmäkčovanie vody.  

Bieliace látky sú najčastejšie používané peroxoboritan sodný (NaBO2 . H2O2), peroxid vodíka a chlórnan sodný. Úlohou týchto 

látok je oxidáciou odstraňovať farebné nečistoty (napr. od ovocia, zeleniny, kávy a pod.).  

Parfumy prekrývajú zápach základných zložiek pracích prostriedkov a dodávajú tak prostriedkom aj bielizni príjemnú vôňu.  

Enzýmy, ktorých úlohou je štiepiť nečistoty bielkovinovej a škrobovej povahy (napr. mlieko, kakao, vajce, krv).  

 

Otázky k textu: 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku odstraňujú nečistoty spôsobené látkami bielkovinovej povahy (mlieko, vajce, krv)? 
Enzýmy – štiepia nečistoty bielkovinovej a škrobovej povahy (napr. mlieko, vajce, krv, kakao  
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• Ktoré zložky pracieho prostriedku odstraňujú farebné nečistoty? 
Bieliace látky 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku dodávajú vypranému oblečeniu príjemnú vôňu? 

        Parfémy 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku zvyšujú u vypratého oblečenia tzv. stupeň bielosti?  
Bieliace zložky – odstraňujú farebné nečistoty oxidáciou  

• Ktoré zložky pracieho prostriedku chránia práčku pred vodným kameňom? Vysvetlite chemickú podstatu ich účinku. 

Zmäkčovacie látky – zmäkčujú vodu T 

• Tenzidy - sú povrchovo aktívne látky, ktoré znižujú povrchové napätie vody adsorpciou na fázovom rozhraní voda - vzduch ale aj voda - 

olej (mastná škvrna).   

Úloha 2. Urobte experiment ako saponáty znižujú povrchové napätie vody: Na hladinu vody položte kancelársku spinku 

alebo poprášte vodu  korením alebo škoricou a kvapnite kvapku saponátu? Sledujte, čo sa deje 

Prečítajte si:  

Detergent – prací prostriedok  je definovaný ako látka schopná odstraňovať nečistoty z povrchu tuhých látok fyzikálno-

chemickou cestou. Musí dobre zmáčať povrch, preniesť nečistoty z povrchu a rozptýliť ich v kvapaline a zabrániť spätnému 

znečisteniu. Podstatou fungovania detergentov je, že ide o tenzidy, teda látky znižujúce povrchové napätie vody.  

Ich najbežnejším predstaviteľom doma sú prostriedky na umývanie riadu, „saponáty“.  

Vlastnosťou vody je jej povrchové napätie, ktoré spôsobuje, že na povrchu vody sa vytvorí vrstva, ktorá sa správa ako 

elastická blana a udrží ľahké predmety na hladine. Tento jav v prírode umožňuje hmyzu pohybovať sa na vodnej hladine. 

Povrchové napätie vody a teda aj energiu, potrebnú na vytvorenie nového povrchu je možné znížiť použitím povrchovo-

aktívnych látok ( tenzidov, surfaktantov). Tenzidy majú molekuly, ktorých jedna časť je polárna a druhá časť nepolárna. Ich 

polárna časť je preto rozpustná vo vode a nepolárna časť je zvody vytláčaná na povrch. Keďže voda má mimoriadne vysoké 

povrchové napätie, výsledkom takéhoto usporiadania je výrazné zníženie jej povrchového napätia. Povrchové napätie vody 

umožňuje, že zrniečka korenia sa udržia na hladine ako na jemnej blane. Saponát však znižuje povrchové napätie vody, 

rozširuje sa po hladine a odtláča korenie na okraj nádoby. 

Úloha 3. Popíšte mechanizmus účinku tenzidov  na uvedenom obrázku. Pomôže Vám pritom text pod obrázkom. Ako tento 

mechanizmus súvisí s ich štruktúrou? 

 Mechanizmus účinku tenzidov 

 

 

 

 

Na obrázku je znázornená molekula tenzidu. Tvoria ju dve časti: 

Polárna (hydrofilná) časť molekuly sa vyznačuje afinitou k vode a iným polárnym zlúčeninám,  umožňuje rozpustnosť 
molekuly vo vode. Táto časť molekuly sa nazýva aj „hlavička“. 

Nepolárna (hydrofóbna) časť molekuly, vyznačuje sa afinitou k nepolárnym zlúčeninám, vo vode je nerozpustná 
a odpudzuje ju. Táto časť molekuly sa nazýva aj „chvost“. 

 

 

 

 

 

obr.  Molekula tenzidu 

 

Na základe uvedenej stránky si naštudujte  mechanizmus účinku tenzidov:  

https://www.youtube.com/watch?v=ga2ff1nO0uo 
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Na obr. vidíme hydrofilnú a hydrofóbnu časť tenzidu a 

nečistotu. Molekuly tenzidu sa orientujú na špine vzhľadom 

k hydrofilnej a hydrofóbnej časti molekuly,  dôsledkom čoho 

je odstránenie špiny z povrchu materiálu. 

 
 

 

 

Úloha 4. Na uvedených obrázkoch môžete vidieť zašpinenú tkaninu pred a po použití detergentu. Vysvetlite. 

 

Obrázok vľavo:  Veľké povrchové napätie vody nedovoľuje, aby sa voda dostala do pórov znečisteného pórovitého materiálu. 

Obrázok vpravo: Ak povrchové napätie znížime, vodný roztok sa už do pórov látky dostane a môže z nich vypláchnuť 

nečistoty. 

 

          Čo všetko musí obsahovať visačka, ktorá je napevno prišitá na textílie. 

Z čoho je zložené Vaše oblečenie?  Už ste niekedy premýšľali nad tým, z čoho je vyrobený váš sveter, nohavice, 

spodná bielizeň?  Ako to môžete zistiť?  Je to veľmi jednoduché: Pozrite si štítok. Z neho sa dozviete  o látke, a tým o vlákne 

alebo vláknach, ktoré ju tvoria. Naše šaty sú vyrobené z rôznych prírodných alebo syntetických vlákien ako sú napr. kašmír, 

elastan, lycra, viskóza, modal, polyakryl, hodváb, angora, polyester, bavlna, konope, ľan, polyester, nylon. 

Úloha 5. Potrebujete oprať bavlnené tričko. Výrobca uvádza na etikete nasledovné informácie: Popíšte ich. Pritom Vám 

pomôžu informácie uvedené v časti Ošetrovanie textilu: 

 

 

 

 

V tomto prípade je vhodné bavlnené tričko prať pri 40 ° C a pri žmýkaní znížiť počet otáčok, nebieliť, nesušiť v 
bubnovej sušičke, neošetrovať chemickými prípravkami a žehliť pri teplote do 150 ° C. 

 

Ošetrovanie textílií 
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Výrobcovia textilu uvádzajú na etiketách piktogramy. Tieto  sú spravidla rovnaké nielen v Európe, ale v rámci celého sveta. 
Majú dokonca aj zaužívané poradie, v ktorom sa uvádzajú: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a profesionálne ošetrovanie 
textilu. 

• Vanička: symbol prania 
• Žehlička: symbol žehlenia 
• Trojuholník: symbol pre bielenie 
• Štvorec: symbol sušenia 
• Kruh: symbol čistenia 

Vanička: symbol prania 

 

 

 

 

Žehlička – žehlenie 

V žehličke sa môžu tiež nachádzať čierne krúžky. Tri znamenajú žehlenie do 
200 °C, dve do 150 °C , jedna do 110 °C . 

 

Trojuholník: symbol pre bielenie 

 

 

Symbol štvorec – sušenie 
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Symbol kruh – čistenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIA 
Pomocou metakognície 

ZDROJE 
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4. Čo znamenajú symboly na oblečení? - DobrýTextil.sk (dobrytextil.sk) 

430

https://www.dobrytextil.sk/blog/poradna/co-znamenaju-znacky-na-obleceni#symboly-pro-suseni
https://tesco.sk/hello/clanok/ako-odstranit-skvrny-od-jedla-skuste-citron-alebo-jar/21131/
https://www.dobrytextil.sk/blog/poradna/co-znamenaju-znacky-na-obleceni


 

 

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z OBLEČENIA II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Organické látky v bežnom živote 
 

 ISCED 2 / 9. ročník / 2 vyuč. hodiny) 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Experimentálne overiť odstraňovanie škvŕn 
z rôznych látok z oblečenia 

• Porozumieť vzťahom medzi chemickým zložením 
škvrny a prostriedkom na jej odstránenie. 

• Vedieť aplikovať poznatky na riešenie problémov 
s odstraňovaním škvŕn z oblečenia 

• Sformulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Naplánovať postup skúmania 

• Vysvetlovať a upravovať experimentálne 
postupy 

• Zdielať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať zdroje znečistenia textílií  

• Poznať  zloženie pracích prostriedkov a vysvetliť účinok niektorých zložiek. 

• Poznať chemické zloženie látok používaných na odstraňovanie škvŕn z oblečenia. 

Riešený didaktický problém 

Metodika nadväzuje na teoretickú metodiku zameranú na Odstraňovanie škvŕn z oblečenia I. Ako si vybrať  

správny prostriedok na čistenie škvrny od oleja, ovocia, kávy, trávy, jedla apod.? Úlohou žiakov je uvažovať 

nad tým,  aká je chemická podstata škvŕn a vyhľadať na internete informácie a postupy, akými látkami  ich 

možno odstrániť. Cieľom je  aby žiak porozumel, ako súvisí chemická podstata škvrny s  vlastnosťami látky 

použitej na jej odstránenie. Žiaci pracujú v skupinkách, pričom každá skupinka rieši iné znečistenie a spôsob 

jeho odstránenia.  Výsledkom je spracovanie prehľadovej tabuľky s príkladmi odstraňovania znečistení 

konkrétnymi látkami. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

riadené bádanie,  
skupinová forma (5-7 skupín) 

 

Kusy látok s etiketami, olej, vzorka ovocia, kávy, 
jedla, rozpúšťadlá (etanol, benzín a pod.), saponát, 
ocot, citrónová šťava,  kadičky,  kahany,  
teplomery,  hodinové sklíčka, pinzeta, pipeta,  
Pracovný list 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Rubriky na hodnotenie skupinovej spolupráce. 

 

Autor: Mária Ganajová 
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METODICKÝ LIST ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z OBLEČENIA  II  

ÚVOD  
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, z čoho sú zložené pracie prostriedky, ako fungujú a prečo odstraňujú fľaky zo 

znečisteného oblečenia? Prípadne ako možno odstrániť rôzne fľaky za pomoci rôznych látok?  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 4  MIN.): 
Otázky pre žiakov na motiváciu: 

1) Prečo sú pracie prostriedky zmesi? 
2) Ako vplýva teplota na prací proces?  
3) Ako súvisia vlastnosti škvrny s vlastnosťami pracieho prostriedku, ktorým škvrny odstránime?. 
4) Ako je možné, že niektoré škvrny vieme vyprať vo vode a niektoré nie?  

5) Aké látky na odstraňovanie škvŕn poznáte?  

6) Máte nejaké skúsenosti s odstraňovaním škvŕn v domácnosti?  

7) Škvrny od akých látok ste už niekedy nevedeli vyprať? 

UVEDOMENIE: 
Určite ste sa mnohokrát zašpinili niečím mastným. Možno ste tiež premýšľali, či by to išlo nejako vyčistiť? Poďme si vyskúšať 
rôzne spôsoby čistenia mastných škvŕn a vyberme najlepší spôsob. 

Táto vstupná úloha slúži na zoznámenie sa s pomôckami pokusu, postupom i chemikáliami. 

Úloha 1. Ako vyčistiť mastnú škvrnu? Urobte nasledujúci experiment a porovnajte výsledky. V ktorej kadičke sa škvrna 

najlepšie vyčistila? 

Postup: 

Nachystajte si 4 biele bavlnené handričky. Do kadičky nalejte pár ml stolového oleja. Pipetou naberajte po 1 ml oleja a 
kvapnite ho na jednu handričku. Takto urobte mastnú škvrnu na každej handričke. 

Pripravte si 4 kadičky, do ktorých postupne nalejte:  

• 100 ml vodovodnej vody izbovej teploty,  

• 100 ml vodovodnej vody o teplote asi 50 ° C a pár kvapiek prostriedku na umývanie riadu,  

• 100 ml francovky (obvykle obsahuje 60% etanolu) pri izbovej teplote 

• 100 ml benzínového čističa škvŕn. 

Do každej kadičky ponorte jednu handričku s mastnou škvrnou a pomocou chemických klieští alebo lyžičky dobre 
premiešajte. Potom handričku vytiahnite a nechajte uschnúť.  

 

Škvrna sa najlepšie vyčistila  kadičke................................................................................................................................. 

Úloha 2. Porozmýšľajte nad škvrnami od látok, ktoré sú uvedené v tabuľke. Uvažujte nad tým, aké majú tieto škvrny 

vlastnosti a vyhľadajte na internete, ako by ste ich mohli odstrániť. Pokúste sa vysvetliť, ako súvisí vlastnosť škvrny 

s vlastnosťami látky použitej na jej odstránenie. Svoje zistenia zapíšte do tabuľky . 

Môžu Vám pritom pomôcť aj nasledovné stránky. 

https://lepsiden.sk/ako-odstranit-flaky-z-oblecenia/ 

https://www.alza.sk/ako-sa-zbavit-skvrn 

https://tesco.sk/hello/clanok/ako-odstranit-skvrny-od-jedla-skuste-citron-alebo-jar/21131/ 
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Poznámka: Tých možností na odstraňovanie škvŕn od rôznych látok je mnoho. Žiaci môžu nájsť 

rôzne iné spôsoby.  

 

Úloha 3. Prineste si z domu handričky napr. z bavlny a zašpiňte ich dvomi z hore uvedených látok. Prineste z domu aj látky 

vhodné na ich čistenie, v prípade, že ich doma máte. Pokúste sa  škvrny vyčistiť. Výsledky zaznamenajte do tabuľky. 

Tu je potrebné rozdeliť žiakov na skupinky a každá skupinka bude riešiť odstraňovanie iných škvŕn. Učiteľ vytvorí 

pracovné miesta. Pripraví pomôcky a chemikálie: roztoky kyselín, roztok liehu, olej, ovocie, káva...handričky, kadičky... 

 

Zdroj 

škvrny 

 

Sfarbenie 

škvrny 

 

 

Vymenujte látky, ktorými ste škvrnu 

čistili 

 

Zapíšte výsledky 

Vášho pokusu 

ovocie rôzne 
v závislosti od 
druhu ovocia 

citrónová šťava  

víno červená kuchynská soľ, potom vyprať v roztoku pracieho 
prášku 
Škvrny od červeného vína posypte okamžite soľou, 
potom ešte môžete pokvapkať citrónovou šťavou, 
pretrieť a dôkladne vyprať a vyplákať. Škvrnu od 
bieleho vína vyperte v horúcom roztoku prostriedku 
na riad s trochou čpavku. 
Na zaschnuté škvrny od vína platí pena na holenie, 
ktorú necháte pôsobiť pol hodiny a potom oblečenie 
vypláchate vo vode. 

 

olej bezfarebná, 
mastná 

saponát, lieh, benzín 

Na mastné škvrny zaberie obyčajný prostriedok na 
riad. Naneste ho na škvrnu a poriadne ho do látky 
votrite handričkou. Nechajte pôsobiť pár minút a 
potom naložte do horúcej vody s pracím práškom. Pol 
dňa nechajte odmočiť a potom vyperte v práčke na 40 
°C. 

 

káva hnedá kuchynská soľ, potom vyprať v roztoku pracieho 
prášku 

Na kávové škvrny použite vlažnú vodu zmiešanú 
s prostriedkom na riad. Môžete skúsiť škvrnu posypať 
soľou a trieť handričkou. Ak ste si poliali kávou 
napríklad biely obrus, po vypraní vo vlažnej vode s 
prostriedkom na riad ešte pokvapkajte peroxidom 
zmiešaným s vodou a vyperte v práčke. 

 

atrament modrá kuchynská soľ, potom vyprať v roztoku pracieho 
prášku 

 

tráva zelená Lieh   

Na poškodené miesto nalejte zriedenú citrónovú 
šťavu a opláchnite. 
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REFLEXIA 
Učiteľ vyberie jednu z rubrík na hodnotenie skupinovej spolupráce a dá ju žiakom vyplniť. 

Tab.  Sebareflexia a rovesnícke hodnotenie po skupinovej spolupráci 

Meno: Skupina: Dátum: 

V krátkosti napíš, ako si prispel k skupinovej spolupráci na tejto aktivite: 

Ak by si pracoval na tejto aktivite znova, v čom by si chcel zlepšiť svoju prácu v rámci skupiny? 

 

Ako by mohla tvoja skupina v budúcnosti pracovať efektívnejšie? 

 

Komentár učiteľa: 

 

 

Za prácu by som  

si dal známku: 
 

Moja známka za prácu 
od učiteľa: 

 

  

Tab. Karta sebareflexie po skupinovej spolupráci 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

1. Počas skupinovej práce som sa vedel   dohodnúť   
so spolužiakmi, čo budem robiť. 

      

2. Pri skupinovej práci som bol pre skupinu           
užitočný. 

      

3. Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje 
názory a diskutovali so mnou. 

      

4. Práca v skupine sa mi páčila a chcel by som tak 
pracovať aj nabudúce. 

      

  

ZDROJE 
1. Reguli, J.,  Paveleková, I.: Spotrebiteľská chémia,  Trnavská univerzita 2015 ISBN 978-80-8082-861-5EAN 

9788080828615 

2. Čo znamenajú symboly na oblečení? - DobrýTextil.sk (dobrytextil.sk) 

3. Ako odstrániť škvrny od jedla? Skúste citrón alebo jar | Hello Tesco 

4. Čo znamenajú symboly na oblečení? - DobrýTextil.sk (dobrytextil.sk) 
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LIEK: PRIATEĽ ČI NEPRIATEĽ? 
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Organické látky v bežnom živote 

ISCED 2 / 9.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vedieť rozlíšiť obsah pojmov: liek, liečivo, vedľajší 
účinok, očakávaný účinok, exspirácia. 

• Opísať  vplyv liekov na chemické procesy v živých 
systémoch. 

• Charakterizovať zásady správneho užívania liekov. 
 

 

• Predpovedať ne/správnosť tvrdení  

• Analýza dostupných informácií 

• Aplikovať postup v novej situácii 

• Navrhnúť model nového lieku 

• Prezentovať a diskutovať o výsledkoch 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Liečivá môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie človeka v prípade nesprávneho 
užívania liekov. 

Riešený didaktický problém 

V úvode sa žiaci oboznámia so zásadami správneho užívanie liekov prostredníctvom videí. Následne 

prostredníctvom predloženej pojmovej mapy hľadajú súvislosti medzi skupinami liečiv, ich účinkov, 

chorobami, ktoré liečia. Žiaci riešia úlohy zamerané na aplikáciu týchto poznatkov pri rôznych chorobách 

(napr. chrípka, horúčka, žalúdočné nevoľnosti,...). Zároveň sa oboznámia s chemickým zložením niektorých 

vybraných liečiv a ich účinnosťou. Podstatu účinku liečiv vyhodnotia pomocou informácií z príbalových 

letákov. Ako rozširujúce učivo bude navrhnuté projektové vyučovanie na tému ochorenia COVID-19.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca (dvojice/trojice/väčšie skupiny) 
 

• počítač, dataprojektor - voliteľné 

• príloha – príbalové letáky liekov 

• pracovný list 

• videozáznamy dostupné na 
https://liekysrozumom.sk/kvizy-a-
videa?filter=videa&page=4 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Hlavným spôsobom diagnostiky je vyplnený pracovný list žiakmi. Predikčná karta je vhodnou formou, kedy 
žiak môže porovnať svoje vedomosti na začiatku a na konci vyučovacej hodiny. Pojmová mapa slúži na 
zhrnutie vedomostí.  

 

Autor: Veronika Gibová  
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LIEK: PRIATEĽ ČI NEPRIATEĽ?   

ÚVOD  
Metodika Liek: priateľ či nepriateľ? je zaradená do tematického celku Zlúčeniny uhlíka, Organické látky v bežnom živote 

v učive žiakov 9. ročníka základnej školy. Žiaci majú skúsenosti s užívaním niektorých liekov ako pacienti alebo s nimi 

prichádzajú do kontaktu v rodine či blízkom okolí.  

V súčasnosti je téma liekov veľmi široká, nakoľko vďaka rozvoju vedy, techniky a výskumu postupne pribúdajú nové lieky 

a niektoré staršie sa inovujú. V každej dobe zohrávali lieky a liečivá významnú úlohu pre človeka, lebo umožňujú prevenciu, 

liečbu, diagnostiku rôznych ochorení. 

Cieľom tejto metodiky je poukázať na správne spôsoby užívania liekov, upriamiť pozornosť žiakov na dostupnosť 

informácií o liekoch z obalu a príbalového letáku lieku. Získané informácie žiaci aplikujú v úlohách spojených s konkrétnymi 

situáciami z bežného života. Dôležité je upozorniť žiakov, že lieky sú na svete preto, aby zachovali zdravie človeka a sú 

prínosom. Akékoľvek nesprávne užívanie liekov ma opačný efekt a navonok pôsobia lieky ako škodlivé. Prevenciou vzniku 

nesprávnych návykov pri užívaní liekov a vzniku zdravotných komplikácií je v prvom rade byť dostatočne oboznámený o tejto 

problematike a na základe toho sa vedieť rozhodnúť ako postupovať v životných situáciách.  

Metodika má formu riadeného bádania, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa 

inštrukcií, resp. otázok zadaných v pracovnom liste. Po odbornej stránke je táto téma podporená skúsenosťami odborníkov 

z videozáznamov v rámci projektu Lieky s rozumom. Viac informácií o projekte je dostupných online na: 

www.liekysrozumom.sk .  

Metodická poznámka:  

Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu spočíva v zabezpečení pracovných listov pre žiakov a prílohy aspoň do 

dvojice/skupiny. Ako domácu prípravu na vyučovanie môže učiteľ vyzvať žiakov, aby si priniesli z domu obal z 

ľubovoľného lieku. Podobne ak nebude možné počas vyučovacej hodiny zabezpečiť technické vybavenie na spustenie 

videozáznamov, môže učiteľ linky na videá poslať žiakom vopred, aby si videá pozreli, naštudovali na domácu úlohu a vedeli 

o nich diskutovať.   

PRIEBEH VÝUČBY  
Vyučovacia hodina je koncipovaná prostredníctvom modelu EUR.  

1. ZAPOJENIE (5  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je vyplniť predikčnú kartu a voviesť žiakov do témy. Prečítajú si jednotlivé výroky 

a uvažujú o ich pravdivosti na základe svojich vedomostí a skúseností z bežného života.  

Úloha 1. Prečítajte si výroky v strede tabuľky a označte, či je daný výrok podľa Vás pravdivý (P) alebo nepravdivý (N) do 

tabuľky vľavo od výroku.  

2. SKÚMANIE  A VYSVETLENIE (20-30  MIN.): 

Úloha 2. Pozrite si videozáznam Ako nerobiť chyby pri užívaní liekov. Následne napíšte aspoň 3 zásady, ako by mal pacient  

správne užívať lieky.  

https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/4/o-suke-ako-nerobit-chyby-pri-uzivani-liekov 

Zásady správneho užívania liekov: 

• správne skladovať lieky podľa odporúčania lekárnika 
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• nemeniť dávky svojich liekoch  

• užívať lieky podľa pokynov (nedeliť, nerozpúšťať,.....) 

• neužívať ich v kombinácii s rôznymi liekmi, nápojmi, jedlom 

• zaujímať sa o správne užívanie liekov a zachovanie zdravia 

• informovať sa v lekárni na všetko, čím si nie som istý     

Metodická poznámka:  

Po predikčnej karte chceme touto úlohou voviesť žiakov do problematiky liekov, konkrétne ako budeme počas hodiny 

pristupovať k danej téme. 

V prípade potreby môžeme žiakom spustiť videozáznam dvakrát, príp. priebežne zastavovať videozáznam. Je vhodné žiakov 

vyzvať, aby doplnili ďalšiu zásadu, ktorá možno nie je spomenutá vo videu. Potom je dôležité zvažovať , čo učiteľ vyhodnotí 

ako správnu zásadu, aby nedošlo k miskoncepciám v myslení žiakov. 

Úloha 3. Vyhľadajte informácie o ľubovoľnom lieku z obalu, v ktorom bol zakúpený. Postupujte podľa obrázkov 1-3.  

Napr. Názov lieku: Ibalgin, EXP: 02/2022  

Poznámka:  

Žiaci pracujú so svojím obalom od lieku. Upozorníme ich, aby si najprv pozreli Prílohu a až tak analyzovali čo majú na obale 

lieku uvedené.  

Úloha 4. Pozrite si videozáznam a doplňte slová do textu.  

https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/18/p-gylanik-kde-ziskate-podrobne-informacie-o-lieku   

 

Liek nie je tovar bežnej spotreby. Preto sú lieky dostupné iba v .....lekárni........, kde Vám farmaceut poskytne všetky potrebné 

informácie. Ďalším dôležitým zdrojom informácií je písomná informácia pre používateľa, alebo skrátene ....príbalový............. 

..........leták......... . Pre účinnú a bezpečnú liečbu je dôležité poznať správne užívanie lieku. Preto si prečítajte príbalový leták 

vždy pre použitím .......nového........... lieku.  

Úloha 5. Pracujte s príbalovými letákmi liekov. Napíšte odpovede na otázky.  

Predstav si, že máš chrípku. Kašleš, máš pocit plného nosa, nádchu a zvýšenú teplotu.  Mamka Ti 

pravidelne dáva Paralen na zníženie horúčky a Celaskon – vitamín C. Si veľmi unavený tak iba spíš, piješ 

čaj, jedlo Ti nechutí a potíš sa.  

                                                a) PARALEN 500 – napíšte, čo znamená číslo vedľa názvu lieku?                                                        

        500 = 500 mg liečiva paracetamolu v jednej tablete 

b) Napíšte odpovede na otázky do tabuľky. 

  PARALEN 500 CELASKON 

Aké liečivo obsahuje každá tableta? paracetamol vitamín C (kyselina askorbová) 

Na čo sa liek používa? 

na zníženie horúčky, bolesti pri 
chrípke a nachladnutí 

pri bolestiach rôzneho pôvodu (bolesť 
zubov, hlavy,...) 

na prevenciu a liečbu stavov 
spôsobených nedostatkom vitamínu 

 

Obr. 4 Vírus chrípky 
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Kto by liek nemal užívať? 

ak ste alergický na paracetamol 

ak máte ťažké ochorenie pečene 

ak máte ťažkú anémiu 

ak ste alergický na kyselinu askorbovú 

O užívaní lieku sa musíte poradiť 
s lekárom, ak užívate napríklad:  

lieky na liečbu epilepsie 

 

trpíte poruchou látkovej premeny 
železa 

Aké je dávkovanie lieku určené pre 
Vás? 

jednorázovo 1 tableta 

max. denná dávka 6 tabliet 

nedostatok vitamínu C: 2-4 tablety 
denne 

prechodne/prevencia 1-2 tablety 
denne 

Aký nežiadúci účinok sa môže 
prejaviť?  

kožné alergické reakcie, vyrážky nutkanie na vracanie, pocit slabosti  

Ako uchovávať liek? 
uchovávajte pri teplote do 25 ºC v 
pôvodnom obale na ochranu pred 
svetlom a vlhkosťou 

Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 – 
25 °C, chráňte pred svetlom! 

 

c) Vypočítajte koľko g paracetamolu obsahujú 3 tablety Paralenu 500. 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Žiaci pracujú s príbalovými letákmi z prílohy tak, aby zistili odpovede na otázky a-c.  

V časti a) chceme zdôrazniť, čo znamená číslo za názvom lieku. Zároveň tým prepojiť, že liek a liečivo nie je synonymum. 

V druhej časti b) už je nevyhnutné čítať príbalový leták s porozumením a hľadať potrebné informácie. Posledná časť úlohy c) 

je zameraná aj na jednoduchý výpočet a kontrolu, či žiaci porozumeli danej úlohe. Touto formou sa rozvíja matematické 

myslenie žiakov v chémii, premena jednotiek. 

Žiaci sú postavení do situácie, ktorú už možno zažili, ale aj určite bude súčasťou ich života v  budúcnosti. Preto ich chceme 

pripraviť na život aj takouto praktickou úlohou. Zdôrazniť dôležitosť informácií z príbalového letáku a potrebu používať ho.  

3. ROZŠÍRENIE  (CCA 5-10  MIN.): 

Úloha 6. Pracujte s príbalovým letákom lieku a doplňte prázdne miesta pojmovej mapy. 

Tvoja mladšia sestra má 5 rokov a je chorá. Lieči sa z angíny, ochorenia spôsobeného baktériami, ktoré sa lieči 

antibiotikami. Lekár jej predpísal liek ZINNAT 125.   

1 tableta .......... 500 mg/0,5g 

3 tablety ........... x 

x= 0,5.3= 1500 mg = 1,5 g 

4 tablety Paralenu 500 obsahujú 1,5 g 

paracetamolu.  
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Obr. 5 Pojmová mapa (vlastné spracovanie) 

Poznámka:  

Žiaci systematicky vyberajú informácie z príbalového letáku a dopĺňajú do pojmovej mapy.   

Ak učiteľ uzná za vhodné, môže doplniť tému antibiotík do pracovného listu úlohou z Alternatív metodiky.  

4. HODNOTENIE (CCA 5-10  MIN.): 
Úloha 7. Napíšte svoj názor na tému Liek: priateľ či nepriateľ? Svoje tvrdenie odôvodnite. 

 

.....................................................................................................................................................................................................  

Úloha 8. Prečítajte si výroky v strede tabuľky z úlohy 1 a označte, či je daný výrok podľa Vás pravdivý (P) alebo nepravdivý 

(N) do tabuľky vpravo od výroku.  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 3 Žiaci pracujú s Prílohou Čo všetko dokážem zistiť o lieku už z obalu? a svojim obalom od lieku. Je potrebné žiakov 

upozorniť, aby čítali s porozumením informácie z obalu. Učiteľ môže navrhnúť tvorbu školskej nástenky na túto tému.  

Úloha 5 Je označená za problematickú, pretože obsahuje výpočet. Najväčšou prekážkou je premena jednotiek. Niektorí 

učitelia realizujú krátky experiment spojený s pozorovaním na rozpustnosť tabliet Paralenu a Celaskonu vo vode. 

Vo fáze rozšírenia môže učiteľ navodiť krátku diskusiu na tému Prvej pomoci pri predávkovaní liekmi, ktorá by pokračovala 

domácou úlohou, príp. vyhľadaním odpovede na internete. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
✓ Medzi alternatívy metodiky patria návrhy doplnkových úloh do pracovného listu na rozšírenie, príp. domácu úlohu 

ako plynulý prechod k ďalšiemu učivu – Drogy.   

Úloha X.  Zakrúžkujte, ktorý proces (a-d) správne popisuje obrázok.                                        

cefuroxím 

ZINNAT 

močových 
ciest 

infekcie pľúc 

infekcie hrdla 

napr. kožná vyrážka 

2 – krát denne 125 mg 
tablety 

po jedle, tablety 

nežujte, nedrvte ani 

nedeľte 
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a) proces vzniku antibiotík 

b) proces vzniku odolnosti baktérií na antibiotiká 

c) proces delenia baktérií 

d) proces priebehu ochorenia  

 

Obrázok 4 

 

 

 

 

Úloha Y. Napíšte pod obrázok formu, v ktorej je liek vyrobený (tekutá/tuhá/iná).  

                                                                                  
                           

            MUCONASAL PLUS                                            PARALEN                                                 KALCIOVÝ SIRUP 

........................................................     .........................................................    .............................................................    

 

Úloha Z. Pozrite si videozáznam a vyplňte krátky kvíz na tému Závislosť od voľnopredajných liekov (pravda/lož).  

Videozáznam: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/69/j-glasa-ktore-lieky-sposobuju-zavislost  

Kvíz: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/67/zavislost-od-vonopredajnych-liekov-pravda-alebo-loz                 

 

SPRÁVNE ODPOVEDE:  

Úloha X. b 

Úloha Y. Muconasal Plus: iná, Paralen: tuhá, Kalciový sirup: tekutá  

 

✓ Zároveň na rozšírenie je v ponuke Návrh projektu na tému COVID-19.  

 Lieky vyrábajú farmaceutické firmy. Tieto spoločnosti upravujú lieky do viacerých foriem, v ktorých sa 

predkladajú pacientom a v ktorých sa používajú. Lieky sa vyrábajú v rôznych formách. Môžu byť 

v tekutých formách (napr. kvapky, infúzne a injekčné roztoky, sirupy) alebo v tuhých (napr. tablety, 

pastilky, prášky, kapsuly). Medzi iné formy zaraďujeme napr. masti, gély, čapíky, spreje a iné.  
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✓ PRIEBEH: 

1. fáza: Podnet a motivácia 

Podnetom na tento projekt je aktuálna spoločenská situácia vo svete, aj na Slovensku súvisiaca s pandémiou 

koronavírusu. Téma nadväzuje na lieky a spomínanú chrípku.  

Ako motiváciu použijeme videozáznam, ktorý deťom blízkou formou zhrnie na úvod informácie o COVID-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERJp2F25zCU&ab_channel=DivadloZ%C3%A1BaVKa  

2. fáza: Spoločné plánovanie 

Ciele projektu:  

• vedieť zaradiť COVID-19 medzi patogény na základe stavby 

• popísať najčastejšie spôsoby šírenia COVID-19 

• vymenovať opatrenia, ktoré spomaľujú, resp. zastavujú šírenie COVID-19 

• vysvetliť príznaky ochorenia COVID-19 

• rozlíšiť spôsoby  liečby na základe zdravotného stavu, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu/domáca liečba 

• opísať, čo je to karanténa a aký je jej význam 

• vymenovať možnosti diagnostiky COVID-19 a ich výhody/nevýhody 

• navrhnúť spôsoby liečby – liečivá 

• vysvetliť význam očkovania  

Žiakov rozdelíme do skupín. Môžeme zvoliť jednu z dvoch variant: 

I. Všetky skupiny žiakov pracujú na rovnakej téme – komplexne zahŕňajú všetky ciele projektu 

II. Každá skupina spracuje pohľad na COVID-19 z niektorej skupiny obyvateľov a ciele sa rozdelia do 

týchto skupín: 

➢ ZDRAVOTNÍCI (lekári, zdravotnícky personál) 

➢ CHORÍ (postihnutí ochorením) 

➢ VEDCI (infektológovia, hygienici) 

➢ VEREJNOSŤ (zdraví, dôchodcovia) 

3. fáza: Realizácia a prezentácia výsledkov 

Žiaci vypracujú prezentáciu/poster v skupinách podľa pokynov učiteľa. Získané informácie môžu žiaci 

odprezentovať v nižších ročníkoch, pred celou školou alebo ako to uzná učiteľ za vhodné vzhľadom na 

podmienky v danej škole. 

4. fáza: Hodnotenie výsledkov  

Učiteľ hodnotí prezentačné zručnosti a slovný prejav žiakov prostredníctvom rubrík v Tabuľke 1 a Tabuľke 2.  

✓ ZDROJE:  

1. https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-slovensko-pozna-pacienta-0 

2. https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-01-02-2021-liecba-nasledky  

3. https://www.procare.sk/koronavirus/  

4. https://www.quark.sk/znacka/koronavirus/  

 

 

Tabuľka 1 Tabuľka hodnotiacich kritérií – PowerPointová prezentácia 
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Tabuľka 2 – Tabuľka hodnotiacich kritérií – Slovná prezentácia žiaka 

 

ZDROJE 
 Vicenová, H. Ganajová (2019). Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.  

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

 Lechová, P. (2014). Prírodné látky v projektovom vyučovaní (Dizertačná práca). Univerzita Karlova v Praze.  

442



  

  

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/98587/ 

 Paralen. Získané 22.1.2021 z https://www.pilulka.sk/paralen-500-tbl-500-mg-24-ks  

 Muconasal Plus. Získané 25.1.2021 z https://www.ilieky.com/nosove-spreje/muconasal-plus-aer-nao-1-x-10-ml/  

 Kalciový sirup. Získané 22.1. 2021 z https://mediteka.sk/kalciovy-sirup/  

 Príbalové letáky. Získané 28.1.2021 z https://ipil.sk/  

 Medlicker. 25.01.2018. Aké sú najlepšie probiotické potraviny? Získané 22.1.2021 z https://sk.medlicker.com/1376-

probioticke-potraviny  

 Dr.Max. 03.04.2018. Čo s nespotrebovanými liekmi? Získané 22.1.2021 z https://www.drmax.sk/dr-max-

poradna/co-s-nespotrebovanymi-liekmi  

 SUKL. 18.11.2020. Antibiotická rezistencia: Čo môžem urobiť? Získané 22.1.2021 z https://www.sukl.sk/hlavna-

stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/antibioticka-rezistencia-co-mozem-urobit?page_id=5466  

 Halušková, J. 3.9.2016. Náš život s mikróbmi. Získané 22.1.2021 z https://www.quark.sk/nas-zivot-mikrobmi/  

               Obr. 4 Vírus chrípky. Získané 27.1.2021 z https://www.forumzdravi.cz/vseobecna-medicina/infekce/370-chripka-

influenza  

               Obr. 6 Stavba prokaryotickej bunky. Získané 25.1.2021 z https://biopedia.sk/bunka/prokaryoticka-bunka   
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ALKOHOL - METLA ĽUDSTVA  
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Zlúčeniny uhlíka 
Organické látky v bežnom živote 

ISCED 2 /9.ročník/2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uvedomiť si nebezpečenstvo užívania 
alkoholu. 

• Účinok etanolu na ľudský organizmus. 

• Vysvetliť vplyv alkoholu na chemické procesy 
v živých organizmoch.  

 

• Navrhnúť spôsoby získavania informácií pre 
dosiahnutie cieľa  

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/argumentovať o užívaní alkoholu, 
príčinách, priebehu a dôsledkoch  

• Schopnosť kriticky myslieť a rozhodovať sa  

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Základné vedomosti o fyzikálnych a chemických vlastnostiach alkoholov. 

• Vedieť charakterizovať pojmy: droga, závislosť. 

Riešený didaktický problém 

Užívanie akýchkoľvek drog mladistvými je celospoločenský problém, ktorý je možné riešiť prevenciou. Cieľom 

metodiky je, aby si žiaci uvedomili nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri užívaní alkoholických nápojov. Metodika 

bude realizovaná formou besedy. Žiaci budú rozdelení do skupín. Každá skupina má skúsenosti a vedomosti 

v tejto problematike (psychiatri, psychológovia, interní lekári, policajti, žiaci). Po práci v skupinách, kedy sa 

žiaci oboznamujú s poznatkami nasleduje samotná beseda, kde žiaci navzájom argumentujú, prečo piť/nepiť 

alkohol. Výstupom metodiky je krátka esej do školského časopisu, v ktorej každý žiak zhrnie dôvody, prečo by 

nemal piť alkohol.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• beseda, diskusia 

• trojfázový model EUR 

• skupinová forma (5 skupín žiakov) 

 

• Počítače 

• Pracovný list 

• Informácie o alkohole, prevencia, ochorenia 
dostupné na:  
https://www.youtube.com/watch?v=6CwC2As1-sg 
https://vyliec.sk/choroby/alkoholizmus/  

      https://alcoholeducationtrust.org/  

      https://www.youtube.com/watch?v=e1hIyAFqcZ8 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Hodnotenie výsledkov môže prebiehať na viacerých úrovniach. Na skupinovej úrovni je samotná 
argumentácia počas besedy. Hodnotenie jednotlivých žiakov prebieha prostredníctvom eseje – krátkeho 
článku do školského časopisu o realizovanej besede na tému Prečo by som nemal užívať alkohol?  

 

Autor: Veronika Gibová 
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ALKOHOL – METLA ĽUDSTVA  

ÚVOD  
Metodika Alkohol – metla ľudstva je zaradená do učiva chémie pre žiakov základnej školy (osemročného gymnázia) do 

9. ročníka (kvarty) k tematickému celku Organické látky v bežnom živote. Prednostne je obsah metodiky navrhnutý k téme 

Drogy, ale je možné ju využiť aj na rozšírenie k Derivátom uhľovodíkov - Alkoholy.  

Cieľom tejto metodiky je, aby si žiaci uvedomili nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri užívaní alkoholických nápojov v mladom 

veku, ale aj v dospelosti. Užívanie akýchkoľvek drog mladistvými je celospoločenský problém, ktorý je možné riešiť 

prevenciou.  

Metodika je koncipovaná ako bádateľsky orientovaná výučba (BOV) formou riadeného bádania. Žiaci sú rozdelení do 5 
skupín, každá skupina má k dispozícii internetový zdroj a text, ktorý je potrebné si naštudovať. Úlohou žiakov je analyzovať 
údaje, sformulovať svoje zistenia a hľadať vhodné argumenty na ich zdôvodnenie počas krátkej besedy.  

Metodická poznámka: 

 Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu spočíva v zabezpečení pracovných listov pre žiakov, rozdelení žiakov do 

skupín. Je potrebné žiakom rozdať časti textu pre jednotlivé skupiny z Prílohy. Odporúčame žiakom poslať prílohu vopred, 

aby si v rámci prípravy na hodinu naštudovali text danej skupiny, doplnili o nové informácie, to čo ich zaujíma.  

 Čo sa týka organizácie vyučovacej hodiny, s domácou prípravou je možné metodiku zvládnuť za jednu vyučovaciu 

hodinu. Inak je vhodné vyčleniť dve vyučovacie hodiny, aby mali žiaci dostatok času dostať sa do problematiky.  

 

PRIEBEH VÝUČBY  
Jednotlivé časti vyučovacej hodiny sú koncipované do modelu EUR.  

EVOKÁCIA  (CCA 5-10  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, čo si žiaci pamätajú z derivátov uhľovodíkov a zopakovať so žiakmi základné 

vlastnosti alkoholov.  

Úloha 1. Napíšte odpovede na otázky v rámčekoch o alkoholoch.  

                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Čo sú to alkoholy? 

Alkoholy sú kyslíkaté 

deriváty   uhľovodíkov. 

Napíšte štruktúrny vzorec metanolu a etanolu. 

METANOL ETANOL 

Doplňte výrok. Chýbajúce slovo rozlúštite tak, že rozhodnete a pravdivosti tvrdení (a-e). Zakrúžkujte 
písmeno v stĺpci (pravda/nepravda). 

Alkohol patrí medzi návykové látky – legálne DROGY .                                                                            
           

                                           pravda          nepravda 
a) Metanol sa bežne nevyskytuje v alkoholických nápojoch.                                 D                       K 
b) Etanol už v malých dávkach spôsobuje oslepnutie.                                             E                       R 
c) Etanol je súčasťou alkoholických nápojov.                                                            O                      F 
d) Etanol vzniká kvasením cukru.                                                                                 G                      K 
e) Konzumácia alkoholu nepoškodzuje duševné a fyzické zdravie človeka.         A                      Y 
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Poznámka: 

Učiteľ môže podporiť túto úlohu názornosťou tak, že žiakom sprístupní obrázky molekúl alebo samotné guličkové modely 

molekúl alkoholov. Doplnením výroku žiaci zistia, čomu konkrétnejšie sa budeme na hodine venovať v súvislosti s alkoholom.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30-70  MIN.): 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na skúmanie pozitívnych a negatívnych charakteristík 

etanolu, dôvodov prečo ne/užívať alkohol v rámci prevencie vzniku závislosti.  

Úloha 2. Prečítajte si text o alkohole. Následne rozhodnite o pravdivosti výrokov. Napíšte za každým výrokom a-f P 

(pravdivý) alebo N (nepravdivý). 

a) Etanol sa vyrába fermentáciou.                                                                                                                P 

b) Telo človeka nemá enzýmy, ktoré by spaľovali alkohol a zabránili otrave.                                      N 

c) Alkohol ako látka je škodlivý pre človeka.                                                                                              N 

d) 16-ročný chlapec sa stane rýchlejšie závislým na alkohole ako dospelý 30-ročný muž.                P 

e) Alkohol sa používa na dezinfekciu.                                                                                                          P 

f) Nadmerné a pravidelné užívanie alkoholu nemôže viesť k alkoholizmu.                                         N 

 

Úloha 3. Pracujte v skupinách. Argumentujte prečo piť/nepiť alkohol.  

Metodická poznámka: 

Učiteľ rozdelí žiakov do 5 skupín: psychiatri, psychológovia, policajti, interní lekári a žiaci podľa Prílohy. Je potrebné 

všetkým účastníkom vysvetliť, že každá skupina má svoju úlohu na besede. Odborníci si naštudujú svoje texty, žiaci taktiež 

všetky dôvody, prečo ľudia užívajú alkohol. Materiály môžu mať žiaci pri sebe k nahliadnutiu počas besedy (v prípade, že si 

žiak nevie spomenúť na pojem, chce ukázať schému a pod.). Na začiatku besedy sa odborníci predstavia (môžu si vymyslieť 

kde pracujú, mená a pod.). Potom ako prví žiaci vyjadria dôvod prečo ľudia pijú. Úlohou odborníkov je odôvodniť skupine 

žiakov, prečo by nemali piť (napr. aké to má dôsledky, zákon a iné). Následne sa to opakuje viackrát, striedavá argumentácia 

jednotlivých skupín pre/proti užívaniu alkoholu. Na záver besedy moderátor poďakuje odborníkom, že si našli čas a obohatili 

žiakov svojimi skúsenosťami, poďakuje aj žiakom, že sa aktívne zapájali.  

Učiteľ pozná všetkých svojich žiakov. Ak sa v triede nachádza niekto zo žiakov, kto by bol schopný viesť besedu ako 

moderátor a vyzývať jednotlivé skupiny na argumentáciu, učiteľ môže toho žiaka poveriť. Ak nie, tak ako moderátor 

vystupuje učiteľ. Po ukončení besedy všetci žiaci na utvrdenie získaných vedomostí vypĺňajú úlohu 4 a 5.  

 

Úloha 4. Pod obrázky s počtom nápojov priraďte životné situácie, ktoré by podľa vás mohli byť dôsledkom užívania alkoholu, 

resp. kedy by ste nemali piť vôbec.  

            0 drinkov                                                   2-3 drinky                                                        6 a viac drinkov 
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Tehotenstvo                                            Hádka                                                                  Autonehoda 

Šoférovanie                                              Pocit šťastia                                                       Bolesť hlavy 

 

Úloha 5. Doplňte do schémy tela dospelého človeka názvy orgánov, ktoré sa postupne spomínajú v tvrdeniach (a-e).                 

a) Alkohol sa prenáša v krvi do hlavných orgánov tela. Označte orgán, ktorého ovplyvnenie alkoholom vedie k rozmazanému 

videniu a nedostatočnej koordinácii. MOZOG 

b) Označte orgán, ktorý metabolizuje väčšinu alkoholu v tele. PEČEŇ 

c) Asi 2-4% alkoholu opúšťa telo močom. Označte párový orgán, ktorý tvorí moč. OBLIČKY 

d) Malé % alkoholu zostáva v pote, slinách a dychu. Označte tri oblasti postihnutého tela.  

POTNÉ ŽĽAZY, ÚSTNA DUTINA, PĽÚCA 

e) Pomenujte dve oblasti ľudského tela, kde sa po prehltnutí vstrebáva alkohol v tráviacej sústave. ŽALÚDOK, TENKÉ ČREVO 

 

                          

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

Domáca úloha 

Úloha 6. Napíšte krátky článok do školského časopisu na tému: Prečo by som nemal užívať alkohol?  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 1 Pre žiakov je problematický štruktúrny zápis vzorcov alkoholov. 

Úloha 2 Text by mal byť pre žiakov motivačný. Slabší žiaci majú problém čítať text s porozumením. Odporúčame 

postupovať tak, aby si žiaci prečítali tvrdenia a-f a potom si prečítali text. Ľahšie sa im hľadajú informácie v texte.  

Úloha 3 Počet skupín žiakov je možné zmeniť podľa potreby tak, aby boli žiaci dostatočne aktívni a zapájali sa. 

Úloha 4 Medzi žiakmi vzniká často diskusia ohľadom životných situácií a množstva alkoholu. Je potrebné ich usmerniť, 

aby zaraďovali obrázky podľa vážnosti/dôležitosti. 

Úloha 5 Je vhodné, aby učiteľ žiakom zdôraznil, že do schémy dopisujú názvy orgánov, nie písmená charakteristík. 

MOZOG 

POTNÉ ŽĽAZY 

PĽÚCA 

ÚSTNA DUTINA 

OBLIČKY PEČEŇ 

ŽALÚDOK 

TENKÉ ČREVO 
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Úloha 6 Pre žiakov je problémová, lebo pre nich náročné vyjadriť a sformulovať svoj názor. Dôležité je, aby ich učiteľ 

dostatočne motivoval (napríklad skutočným uverejnením v školskom časopise a podobne). 

Domáci experiment môže učiteľ zadať žiakom na dobrovoľnú domácu úlohu. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Na rozšírenie učiteľ môže žiakom pridať úlohu do pracovného listu, návrh na domáci experiment. 

Úloha 7. Realizujte domáci experiment: Účinok alkoholu na živé bunky.  

Pomôcky: 250 ml kadička (sklenený pohár), 100 ml etanolu (liehovina), surový zemiak, podložka, vidlička, nôž, potravinová 

fólia, papierová utierka, pravítko 

Postup:  

1. Na podložke narežte 3 plátky/hranolky zemiaku tak, aby boli približne rovnako hrubé. 

2. Pomocou pravítka odmerajte rovnakú dĺžku hranoliek. 

3. Zapíšte údaje do Tabuľky 1.  

4. Do pohára nalejte 100 ml etanolu a vložte tam 3 hranolky zemiaku.  

5. Prekryte pohár potravinovou fóliou. 

6. Pohár umiestnite tam, kde nie je riziko vzniku požiaru na 24 hodín. 

! Alkohol sa bude vyparovať a výpary sa  v blízkosti ohňa môžu zapáliť! 

7. Zemiakové hranolky vyberte po 24 hodinách z pohára na papierovú utierku pomocou vidličky. 

8. Odmerajte dĺžku hranoliek a pozorujte zmeny.  

9. Výsledky zapíšte do Tabuľky 1. 

1. 2.  4.  5.    

7.  8.  
 

 

Tabuľka 1 

 

Na začiatku pokusu Na konci pokusu Výsledok 

Dĺžka každej hranolky 
(mm) 

1. 

2. 

3. 

Priemerná dĺžka 3 
hranoliek (mm) 

 

 

 

 

 

Dĺžka každej hranolky 
(mm) 

1. 

2. 

3. 

Priemerná dĺžka 3 
hranoliek (mm) 

Zmena v priemernej 
dĺžke hranoliek (mm) 

Ďalšie pozorovania (farba, hrúbka a pod.) 
 
 
 

Ďalšie pozorovania (farba, hrúbka a pod.)  
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Záver: 

Ako alkohol ovplyvňuje živé bunky? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  IDENTIFIKÁCIA  LÁTOK POUŽÍVANÝCH V  KUCHYNI  
Problém: Mama mala v potravinovej skrini v kuchyni látky – múku, kryštálový cukor, 

soľ (sódu bikarbónu a kyselinu citrónovú) v rovnakých nádobách označených 

etiketami. Etikety s označením sa z nádob odlepili a mama teraz nevie, v ktorej 

nádobe je ktorá látka. Problémom je aj to, že všetky látky sú tuhé a bielej farby.  

Ako jej pomôžete zistiť, v ktorej nádobe sa nachádza ktorá látka?  

Aby ste správne určili tieto pre Vás neznáme látky, potrebujete najskôr poznať 

vlastnosti známych látok - múku, kryštálový cukor, soľ, (sódu bikarbónu a kyselinu 

citrónovú). Vlastnosti neznámej látky potom porovnáme s látkami známymi 

a identifikujeme ju. 

Úloha 1. Poznáte vlastnosti látok, ktoré sa najčastejšie používajú v kuchyni ako suroviny pri varení či pečení? Zistite ich na 

základe experimentovania a výsledky zaznamenajte do  tabuľky  1. 

 

Tabuľka 1  Získané výsledky -  vlastnosti látok používaných v kuchyni  

vlastnosti látok                    

 
múka 

kryštálový 

cukor 
soľ 

Rozpúšťa sa látka vo vode?    

Tvoria sa po odparení vody 

kryštáliky?  

   

Topí sa látka pri zahriatí?    

Mení látka farbu pri zahriatí?    

Úloha 2. Na základe zrealizovaných experimentov popíšte uvedené vlastnosti skúmaných látok: vzhľad (amorfná, 

kryštalická štruktúra), rozpustnosť vo vode, správanie pri zahrievaní  - napr. zápach a pod. 

 Múka 

        .......................................................................................................... 

 Kryštálový cukor 

.......................................................................................................... 

 Soľ 

.......................................................................................................... 

Úloha 3. Preskúmajte  vlastnosti neznámej látky  a na základe porovnania s vlastnosťami známych látok ju identifikuje.  

V každej skupine identifikujte iba jednu vzorku 

Tabuľka 2  Získané výsledky -  vlastnosti neznámych látok 

vlastnosť látky                 

                                                vzorka 
vzorka 1 vzorka 2 vzorka 3 vzorka 4 vzorka 5 

Rozpúšťa sa látka vo vode?      
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Tvoria sa po odparení vody 

kryštáliky?  

     

Mení látka farbu pri zahriatí?      

Topí sa látka pri zahriatí?      

 

Úloha 4. Na základe  porovnania vlastností látok spoločne priraďte správne etikety k neznámym vzorkám látok. Etikety: 

MÚKA, KRYŠTÁLOVÝ CUKOR, SOĽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Doplňte tabuľku 

Otázky Odpovede  

Čo sme dnes robili? 
  

  

Prečo sme to robili?  

Čo som sa dnes naučil(a)?  

Kde to ešte môžem využiť?   

Aké otázky mám stále k tejto téme?  

 

Domáca úloha: 

Úloha 6. Uveďte príklady, na čo sa používajú uvedené látky v domácnosti 

soľ _________________________________________________________________________________________________ 

cukor _______________________________________________________________________________________________ 

múka______________________________________________________________________________________ 

Úloha 7. Napíšte, ktoré ďalšie látky používané v kuchyni  by ste ešte chceli preskúmať. 
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PRACOVNÝ LIST:  TRIEDENIE ODPADU  
Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Obsahujú látky, ktoré často ohrozujú 

prakticky všetky zložky životného prostredia, napr. kvalitu vôd, ovzdušia a pôdy. Prenikajú do rastlín a cez potravinový 

reťazec ohrozujú zdravie živočíchov a ľudskej populácie.  

Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa preto stáva dôležitým problémom, rovnako ako zabezpečenie základných 

životných potrieb. Okrem toho, stále väčší význam nadobúda využívanie odpadov ako zdroja druhotných surovín.  

Vy sa s triedením odpadu stretávate doma a aj v škole. Na Slovensku väčšina domácností odpad triedi. Neexistuje žiadny 

dôvod, prečo by sa odpad nemal triediť a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne možno konštatovať, 

že triedenie odpadu pomáha nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj ľudom po stránke zdravotnej, 

sociálnej a ekonomickej. 

Riešte nižšie uvedené úlohy. Pri ich riešení sa môžete poradiť so spolužiakmi, používať internet a klásť otázky učiteľovi. 

Úloha 1. Diskutujte o nasledujúcich otázkach v skupinách. Svoje odpovede prezentujte pred triedou. 

1. Prečo ľudia vytvárajú také veľké množstvo odpadu?  

2. Aký význam má triedenie odpadu? 

3. Aké dôvody máte na to, aby ste ho triedili? 

4. Viete správne triediť odpad? 

5. Prečo niektorí ľudia odpad netriedia? 

Úloha 2. Recyklácia a separácia sú pojmy, ktoré úzko súvisia s odpadom a jeho ďalším nakladaním. Vysvetlite v jednej vete 

ich význam. 

Recyklácia 

................................................................................................................................................................................................ 

Separácia 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Recyklácia neznamená vždy spracovanie – napríklad sklenená fľaša sa môže opätovne použiť. Napíšte dve veci, 

dva predmety, ktoré viete recyklovať doma. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Pred vašim domom stoja kontajnery rôznych farieb. Sú na nich obrázky a text, ktoré vysvetľujú,  aký odpad do nich 

môžeme hádzať. Pospájajte jednotlivé kontajnery s druhom odpadu. 
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Úloha 5. Z nasledujúcich predmetov rozhodnite, ktoré materiály môžete separovať a ktoré nie. Do políčka pod každým 

kontajnerom napíšte číslo predmetu, ktorý by ste tam vhodili. 

1.plechovka 6.reklamné letáky 11.škatuľa od džúsu 16.pastelky 21.porcelánový 

tanier 

2.fľaša od vína 7.vybitá batéria 12.zlomené 

umelohmotné pravítko 

17.mikroténové 

vrecúško 

22.plienky 

3.škatuľa od mlieka 8.voskovaný papier 13.rozbitý pohár 18.rozbitá žiarovka  

4.ohryzok jablka 9.časopisy 14.železný drôt 19.lieky  

5.kartón 10.kôra z pomarančov 15.téglik od jogurtu 20.tuba zo zubnej 

pasty 

 

 

 

Ktoré z uvedených predmetov nemôžete vhodiť ani do jedného z kontajnerov na separovaný zber? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Ktoré z uvedených predmetov považujete za nebezpečný odpad a nemôžete ho vhodiť do kontajnera na neseparovaný 

zber? 

❖Sklo 

❖Papier  

❖Plasty  

 

❖Komunálny odpad 

❖Kovy 

❖Biologicky rozložiteľný 
odpad 

modrý 
červený žltý 

hnedý čierny zelený 

PAPIER   SKLO   PLAST     KOV 
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..................................................................................................................................................................................................... 

Ako sa nakladá s takýmto odpadom? 

.................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. „Ten, kto triedi odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“ V nasledujúcich výrokoch 

priraďte vyrobený predmet k  triedenému odpadu. (Použite čísla na dokončenie výrokov) 

Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť .................. . 

30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu .................. .  

Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť .................. . 

Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 .................. . 

 

 

Úloha 7. V domácnosti sú odpadom aj použité batérie a lieky, ktoré už nepotrebujeme, prípadne starý televízor, počítač, 

nábytok alebo mobilný telefón. Napíšte, čo s nimi urobíte. 

Použité batérie ......................................................................................................................................................................  

Nepotrebné lieky ................................................................................................................................................................... 

Mobilný telefón ..................................................................................................................................................................... 

Televízor, chladnička, počítač ................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Napíšte aspoň jeden dôvod na triedenie odpadov ku každému druhu odpadov. 

Papier je potrebné triediť, lebo: 

..................................................................................................................................................................................................... 

Sklo je potrebné triediť, lebo: 

..................................................................................................................................................................................................... 

1 2 3 4 
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Plasty je potrebné triediť, lebo: 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Prečítajte si úryvok z článku a odpovedzte na otázku. 

PET fľaša sa rozpadá 450 rokov a tenká igelitka zhruba 25 rokov. Problém ale je, že oni sa nerozkladajú ako ohryzok z 

jablka. Nezmiznú bez stopy a nepremenia sa na kompost. Plast sa iba rozpadáva na drobné častice, až na tzv. mikroplasty, 

ktoré sú viditeľné iba pod mikroskopom. Tie ostávajú v prírode, v pitnej vode a dostávajú sa aj do nášho organizmu. Až 4/5 

pitnej vody na svete už obsahuje mikroplasty. Každý z nás ale môže prispieť k tomu, aby naša planéta slúžila ešte aj ďalším 

generáciám a neničili sme si ju. Niekedy stačia naozaj malé zmeny.  

 [Zdroj: https://noizz.aktuality.sk/enviro/ako-nahradit-plasty/bpgkg8w] 

 

Aké malé zmeny by ste mohli urobiť vo svojom živote Vy, aby ste obmedzili používanie plastov? Uveďte dva návrhy. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Otázky Odpovede  

Čo som dnes robil/a? 
  

  

Prečo som to robil/a?  

Čo som sa dnes naučil/a? 

 

Kde to ešte môžem využiť? 
  

Aké otázky mám stále k tejto téme? 
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PRACOVNÝ LIST: VYJADRENIE ZLOŽENIA ROZTOKOV 
 

Meno a priezvisko: Trieda: 
 

 Roztoky sú dôležitou súčasťou každodenného života. Ich zloženie vyjadrujeme niekoľkými spôsobmi. Veľmi bežné 
je použitie tzv. podielového vyjadrenia. V rámci podielového vyjadrenia zloženia roztokov dominuje hmotnostný zlomok w. 
Pri výpočte hmotnostného zlomku zložky A zadávame do čitateľa hmotnosť tejto zložky m(A) a do menovateľa zadávame 
hmotnosť celého roztoku mr. 
 Pri príkladoch, najmä kde sa pracuje s viacerými čistými látkami je nevyhnutné zapísať, hmotnosť ktorej zložky 
počítame, napr. uvedením do zátvorky. 
  

w(A) = 
( )

 m(A) = w(A)∙mr mr = 
( )

( )
 

 

Úloha 1: Na obale sladkej pochúťky je uvedené jej zloženie:  

 
 
V zložení na obale tejto sladkosti sú uvedené hmotnostné percentá iba dvoch zložiek, ktoré priamo tvoria túto oblátku. Je to 
poleva kakaová s hmotnostným percentom .......... a nugát s hmotnostným percentom ......... Kakao odtučnené je súčasťou 
polevy kakaovej. Jeho obsah v tejto poleve je .......... Hmotnostné percento mandlí v nugáte je .......... 
 

 Hmotnostný zlomok sa v hovorovej reči bežne vyjadruje v percentách, od 0% do 100%. Vtedy hovoríme o tzv. 
hmotnostnom percente. Na účely výpočtu používame podielové hodnoty hmotnostného zlomku od 0 do 1. Hmotnostný 
zlomok nemôže byť záporný ani nemôže byť väčší ako 100%, resp. 1. Symbol % môžeme číselne vyjadriť ako jedna stotina. 
 

% = 0,01 
 

 Platí, že súčet hmotnostných zlomkov všetkých zložiek v roztoku musí byť 100%, resp. 1. 

 Kliknutím na nasledujúci link si môžete pozrieť video, v ktorom vidíme prípravu roztokov hypermangánu s rôznym 
hmotnostným zlomkom: 

https://youtu.be/dxMVhkfDePE 

 

Čím vyššia hmotnosť rozpusteného hypermangánu, tým je hodnota hmotnostného zlomku nižšia/vyššia. 

Čím je hmotnostný zlomok vyšší, tým je intenzita farby pripraveného roztoku hypermangánu nižšia/vyššia. 

 

 Nesprávnu odpoveď preškrtnite 
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Úloha 2: Do nasledujúcej tabuľky doplňte jednotlivé zloženia roztokov, buď v percentuálnom alebo podielovom vyjadrení. 

Percentuálne vyjadrenie Podielové vyjadrenie 

 0,005 

2%  

3,5%  

 0,05 

 0,1 

25%  

 0,63 

 
Úloha 3: V tabuľke sú uvedené hmotnostné percentá rôznych roztokov kyseliny chlorovodíkovej. Doplňte hmotnostné 
percento vody pre všetky tieto roztoky: 

w(HCl) w(voda) 

2,5%  

7,5%  

15%  

24%  

35%  

 
Úloha 4: Pri príprave roztoku soli sme v 295 g vody rozpustili 5 g soli. Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v tomto roztoku. 

 

 

 

 

 

 Čistá látka je súčasťou roztoku, preto hmotnosť roztoku musí byť vždy vyššia 
ako hmotnosť čistej látky v tomto roztoku. Nápomocná pri pochopení tejto úvahy 
môže byť nasledujúca schéma.  

 

 

Úloha 5: Mramor je významná prírodná surovina s obsahom vápenca. Určitý druh mramoru ho obsahuje až 85%. Zistite 
hmotnosť čistého vápenca, ktorý sa nachádza v 900 g tohto mramoru. 

 
Môj predpoklad: Hmotnosť čistého vápenca je menšia/väčšia ako hmotnosť mramoru. 

Ako výsledok očakávam nižšie/vyššie číslo. 
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Úloha 6: Bronzy sú zliatiny s obsahom medi a iných kovov a majú široké využitie v praxi. Potrebujeme pripraviť bronz, ktorý 
obsahuje 60% medi. Vypočítajte hmotnosť takéhoto bronzu, ktorý môžeme pripraviť z 250 g čistej medi. 

 
Môj predpoklad: Hmotnosť bronzu je menšia/väčšia ako hmotnosť čistej medi. 

Ako výsledok očakávam nižšie/vyššie číslo. 

 

 

 

 

 

Úloha 7: Na prípravu zaujímavého experimentu „Dúha vo valci“ potrebujeme pripraviť sériu roztokov cukru s rôznym 
hmotnostným zlomkom, 5%, 22%, 39% a 56%. Z každého tohto roztoku potrebujeme pripraviť 200 g. Vypočítajte hmotnosť 
cukru a vody pre všetky potrebné roztoky. 

 

Hmotnostný zlomok cukru Hmotnosť cukru g Hmotnosť vody g 

5%   

22%   

39%   

56%   

 

 

Vyplňte tabuľku: 
 

Otázky Odpovede  

Čo som robil/a na dnešnej hodine? 
 

 
 

Čo nové som sa dnes naučil/a? 
 

 
 

Čo by som sa chcel/a o tejto téme ešte 
dozvedieť? 

 

 
 

Kde to ešte môžem využiť? 
 

 
 

Čo sa mi na dnešnej hodine páčilo? 
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Doplňujúca úloha 1: Vodný roztok kyselín obsahuje 5% HCl a 5% HNO3. Vypočítajte hmotnostný zlomok vody 
v tomto roztoku. 
 
Riešenie: w(H2O) = 100% – 5% – 5% = 90%  
 
 Úloha má za cieľ žiakom ukázať, že nie vždy pracujeme iba s dvojzložkovými roztokmi. Vždy platí, že súčet 
hmotnostných zlomkov všetkých zložiek tvoriacich roztok je rovný 100%. 
 
Doplňujúca úloha 2: V piatich kadičkách máme 500 ml vody. Pre jednoduchosť môžeme uvažovať, že 500 ml vody 
váži 500 g. Do týchto kadičiek postupne nasypeme 10 mg; 20 mg; 30 mg; 40 mg; resp. 50 mg hypermangánu. 
Vypočítajte hmotnostné zlomky a hmotnostné percento hypermangánu v týchto roztokov. 
 

Hmotnosť Hmotnostný zlomok w Hmotnostné percento 
10 mg = 0,01 g   
20 mg = 0,02 g   
30 mg = 0,03 g   
40 mg = 0,04 g   
50 mg = 0,05 g   

 
 Cieľom tejto úlohy je ukázať, že ak hmotnosť rozpustenej látky je zanedbateľná oproti hmotnosti 
rozpúšťadla, tak ju v menovateli môžeme vynechať. Je nevyhnutné zdôrazniť, že sa jedná o zjednodušenie 
výpočtu a môžeme ho uplatniť iba vtedy, ak hmotnosť rozpustenej látky je zanedbateľná oproti hmotnosti 
rozpúšťadla. 
 Súčasťou tejto úlohy je aj ukážka ďalšieho, bežne používaného, zjednodušenia. Týka sa prípravy vodných 
roztokov. Pretože hustota vody je veľmi blízka hodnote 1 g∙cm–3, môžeme pre jednoduchosť počítať, že 500 ml 
je 500 g. 
 
 Príprava uvedených piatich vodných roztokov hypermangánu je dostupná na videu, ktoré je spomínané 
v úvode metodiky: 
https://youtu.be/dxMVhkfDePE 
 
Riešenie: 

Hmotnosť Hmotnostný zlomok w Hmotnostné percento 
10 mg = 0,01 g 0,00002 0,002% 
20 mg = 0,02 g 0,00004 0,004% 
30 mg = 0,03 g 0,00006 0,006% 
40 mg = 0,04 g 0,00008 0,008% 
50 mg = 0,05 g 0,0001 0,01% 

  

Príloha
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Doplňujúca úloha 3: Potrebujeme pripraviť 250 g vodného roztoku, ktorý bude obsahovať 2,5% NaCl a 1,25% KCl. 
Vypočítajte hmotnosť tuhého NaCl a KCl a množstvo vody, ktoré sú potrebné na prípravu tohto roztoku. 
 
Riešenie: 
 
 m(NaCl) = w(NaCl)∙mr = 0,025∙250 g = 6,25 g 
 m(KCl) = w(KCl)∙mr = 0,0125∙250 g = 3,125 g 
 
 Množstvo vody dokážeme vypočítať rôznymi postupmi.  
 
 m(H2O) = 250 g – 6,25 g – 3,125 g = 240,625 g = 240,6 g 
 

alebo: 
 
 w(H2O) = 100% – 2,5% – 1,25% = 96,25% 
 m(H2O) = w(H2O)∙mr = 96,25∙250 g = 240,625 g = 240,6 g 
 
 Voda je kvapalina, ktorá sa bežne neváži, ale meriame jej objem. Preto je potrebné vypočítať objem vody. 
Pre jednoduchosť počítania opäť uvažujme hustotu vody 1 g∙cm–3, čo znamená, že objem vody je 240,6 cm3. 
 

 V(H2O) = 
( )

( )
 = 

,  

 
 = 240,6 cm3  
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PRACOVNÝ  LIST:  AKÉ  JE  TO  SLADKÉ?  I. 
 

Ktoré sladené nápoje konzumujeme? Sú veľmi sladké? Ktoré obsahujú najviac cukru? Aby sme vedeli zistiť, aký sladký je 

roztok, musíme si zopakovať niečo z minuloročnej fyziky. Práve tam sme sa dozvedeli, čo je to hustota, pomocou čoho ju 

meriame a ako ju vieme vypočítať. A nezaobíde sa to ani bez vedomostí z chémie o vyjadrení zloženia roztoku hmotnostným 

zlomkom. 

 

Úloha 1. Doplňte vynechané slová v texte (hustomer, hmotnosť, podiel, tisícina, hustotu, jednotkou, objemu, prístrojom) 

 

Hustota určuje .......................... látky pripadajúca na daný objem. Značíme ju gréckym písmenom ρ. Čím 

má látka väčšiu ........................, tým má pri rovnakom objeme väčšiu hmotnosť. Hustota látok sa vypočítava 

ako ................ hmotnosti m a ................ V. Základnou ........................ hustoty je kg/m3 ale veľmi často sa 

v chémii pracuje s jednotkou g/cm3 (čo je .......................... hodnoty hustoty uvedenej v základnej 

jednotke). Hustotu meriame .............................. , ktorý sa nazýva ............................ . Najčastejšie sú 

hodnoty hustôt kvapalín porovnávané s hustotou vody, ktorej hodnota je 1 g/cm3. 

                                                                                                                                                                         

Úloha 2. Pripravte roztoky cukru s rôznym množstvom rozpustenej látky. Určte v nich hmotnostný zlomok cukru. Výsledky 

spracujte do tabuľky. 

Pomôcky a chemikálie: 

kadička 4 ks (250 ml), odmerný valec, laboratórne váhy (presnosť váženia 0,1 g), lyžička na chemikálie, sklená tyčinka, 

kalkulačka, destilovaná voda, „hnedý“ cukor (sacharóza) 

Postup: 

1. Pomocou laboratórnych  váh navážte 10 g cukru. 

2. Do prvej kadičky nasypte odvážený cukor a prilejte 190 ml destilovanej vody. Roztok opatrne premiešajte, kým sa cukor 

nerozpustí. 

3. V ďalších kadičkách postup opakujte, pričom budete meniť hmotnosť cukru a objem destilovanej vody. V druhej kadičke 

rozpustíte 20 g cukru v 180 ml destilovanej vody a v tretej kadičke rozpustíte 40 g cukru v 160 ml destilovanej vody. 

4. Do štvrtej kadičky nalejte 200 ml vody a ponechajte ju ako porovnávaciu vzorku bez pridaného cukru. 

5. Pozorujte sfarbenia roztokov v prvých troch kadičkách. 

 

Pozorovania a závery: 

a) Doplňte vynechané slová v texte (cukru, celého roztoku, neobsahovala, podiel, rozpúšťadlom, sfarbenie, súčet, zlomok, 

vody). 
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S rastúcim množstvom rozpusteného cukru sa mení ...................................... roztoku. Bezfarebná ostala iba vzorka, ktorá 

............................................ rozpustený cukor. Hmotnosť roztoku sme vypočítali ako ............................. hmotnosti 

rozpusteného cukru a hmotnosti ............................. , ktorá bola v tomto roztoku ...................................... . Hmotnostný 

......................... cukru sme vypočítali ako .......................... hmotnosti ..................................  a hmotnosti ......................... 

......................................... . 

 

b) Doplňte údaje do tabuľky. Pri výpočtoch použite kalkulačku. (Percentuálne vyjadrenie hmotnostného zlomku w získate 

vynásobením desatinného čísla číslom 100.)  

 

Kadička 
číslo 

Hmotnosť cukru (g) 
Hmotnosť vody  

(g) 
Hmotnosť roztoku 

(g) 

Hmotnostný zlomok  
cukru v roztoku 

w (desatinné 
číslo) 

w (%) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

c) Napíšte, ako sa mení hmotnostný zlomok v závislosti od hmotnosti cukru. 

S ..................................... hmotnosťou cukru ..................................... aj hodnota hmotnostného zlomku. 

 

Vypočítané percentuálne vyjadrenie obsahu cukru v roztokoch nalepte na príslušné kadičky a uschovajte pre pokusy 

na nasledujúcej hodine.  

 

Úloha 3. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

Prečo sme to robili?  

Čo sme sa dnes naučili?  

Kde to budeme môcť využiť?  

Ďalšie otázky k téme: 
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PRACOVNÝ LIST:  AKÉ  JE  TO  SLADKÉ?  II. 
 

Na predchádzajúcej hodine sme si pripravili roztoky s rôznymi hmotnostnými zlomkami cukru a zopakovali si pojem hustota 

i ako ju vieme vypočítať. To všetko využijeme pri riešení nasledujúcich úloh. 

Úloha 1. Vypočítajte hustotu roztokov cukru.  

Pomôcky a chemikálie: 

kadička (250 ml), odmerný valec, laboratórne váhy (presnosť váženia 0,1 g), roztoky cukru z predchádzajúcej hodiny. 

Postup: 

1. Odmerajte postupne po 100 ml roztoku cukru s w = 0%, 5%, 10% a 20%. 

2. Prelejte postupne do kadičky umiestnenej na váhe. (Nezabudnite, pritom, že váha s kadičkou musí byť vynulovaná).  

3. Určte hmotnosť roztoku a údaj doplňte do tabuľky. 

4. Vypočítajte hustotu a zistenú hodnotu zapíšte do tabuľky. 

Záver: 

Hmotnostný zlomok cukru  
w (%) 

Objem roztoku 
V (cm3) 

Hmotnosť roztoku 
 m (g) 

Hustota roztoku  
ρ (g/cm3) 

0 100   

5 100   

10 100   

20 100   

 

 Po vyznačení údajov hmotnostného zlomku na vodorovnej osi a údajov o hustote na zvislej osi vytvoríme spojnicový 

graf závislosti hustoty od zloženia roztoku. Tento graf nám poslúži na zistenie hustoty roztoku aj s inými hodnotami 

hmotnostného zlomku. 

Úloha 2. Doplňte chýbajúce údaje o roztokoch A, B, C, D v tabuľke s využitím grafu závislosti hustoty (ρ) od zloženia roztoku 

(w). 
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Úloha 3. Navrhnite postup, ktorým možno zistiť približný obsah cukru v sladených nápojoch predávaných v obchodnej sieti. 

(Pri  navrhovaní postupu sa inšpirujte predchádzajúcimi úlohami.) 

 

Navrhovaný postup: 

1.  
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

  

  

 Vieme, že kvapaliny v nádobe vytvárajú vrstvy podľa toho, akú majú hustotu. Na dne je kvapalina s najväčšou 

hustotou a smerom nahor hustota kvapalín klesá. V praxi sa to využíva napr. pri príprave miešaných nápojov. 

 

Úloha 4. Vytvorte použitím roztokov s rôznou hustotou farebnú kvapalinovú vežu. 

Pomôcky a chemikálie: 

skúmavka, pripravené roztoky cukru (prifarbené potravinárskymi farbivami) alebo sladené nápoje z obchodnej siete (napr. 

džús, kola, minerálka) 

 

Postup: 

1. Nalejte do skúmavky postupne roztoky podľa hustoty a vytvorte farebnú vežu. (Roztoky lejte po stenách skúmavky 

pomaly, aby sa vám jednotlivé vrstvy nezmiešali.) 

2. Zapíšte do obrázku skúmavky jej  jednotlivé vrstvy. (Uveďte názvy nápojov z obchodnej siete alebo hodnoty 

hmotnostných zlomkov roztokov cukru.) V prípade potreby, môžete doplniť aj ďalšie vrstvy. 

 

Záver: 

 
 

roztok A B C D 

w (%) 4  19  

ρ (g/cm3)  1,06  1,024 
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Úloha 5. Je konzumácia sladených nápojov zdraviu prospešná? Uveďte aspoň jeden dôvod pre i proti. 

Pre: 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Proti: 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Úloha 6. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

Prečo sme to robili?  

Čo sme sa dnes naučili?  

Kde to budeme môcť využiť?  

Ďalšie otázky k téme: 
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 l ist  Kávový papierový  f i lter   

 
 
 

PRACOVNÝ LIST:  KÁVOVÝ PAPIEROVÝ FILTER 
 

Káva sa získava mletím pražených semien (označovaných aj ako kávové bôby) 

kávovníka. Z týchto semien sa pripravuje nápoj, ktorý nazývame rovnako kávou. 

Káva je charakteristická svojou silnou vôňou a čiernou farbou.  

Pri príprave kávy prebieha proces, ktorý nazývame extrakcia. Extrakcia je 

vylúhovanie časti zmesi jej rozpustením. Studenou vodou kávu nepripravíme, 

extrakcia neprebehne. 

 

Pena na káve, často nazývaná crema vznikne napenením aromatických 

olejov z kávových zŕn. 

Instantná káva - pri jej výrobe na rozdiel od výroby tradičnej kávy nie sú zrná mleté, ale drvené. Rozdrvené potom 

prechádzajú cez silný tlak horúcej vody. Výsledný produkt prechádza sušením a čistením a nakoniec sa balí vo forme prášku. 

Kávovar je stroj určený na prípravu kávy takým spôsobom, aby sa voda nemusela variť osobitne v nádobe. Existuje veľké 
množstvo kávovarov, pričom spôsob prípravy kávy je stále rovnaký: do kovového či papierového filtra sa vloží pomletá káva. 
Filter s kávou sa vloží do kávovaru, kde sa cez ňu (väčšinou pod tlakom) nechá pretiecť horúca voda vytekajúca do 
pripravenej šálky. 

Ak si aj Vy chcete uvariť kávu, použite na to meltu. Na rozdiel od kávy neobsahuje kofeín. 
Jej prípravu zvládnete. Stačí, ak do litra vriacej vody pridáte 4 rovnaké polievkové lyžice 
melty. Krátko povaríte, necháte 3 minúty odstáť a preceďte. Meltu môžete dochutiť 
cukrom, prípadne medom, pridať môžete aj mlieko či smotanu. Melta vzniká pražením 
sušeného koreňa čakanky, cukrovej repy a obilnín, konkrétne raže a jačmeňa.  

 

 

 

 Vysvetlite nasledovné pojmy 

Kávovník....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Extrakcia....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Zrnková káva.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

Instantná káva.......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

Obr. Kávovník  

http://prazena-kava.cz/2016/04/seznamte-se-
jmenuji-se-kavovnik/ 

Obr. Melta https://www.bezobaluzlin.cz/melta/ 
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 l ist  Kávový papierový  f i lter   

 
 
 

Melta......................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

Kávovar......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
 

Interaktívna demonštrácia: 

Pomôcky: 

 kávový filter, prázdne vrecúška od čaju, rôzne zmesi (napr. sypaný čaj, káva, melta, pomarančový džús) 

Postup:  

Pripravíme si dve kadičky. Do jednej kadičky dáme rozpustnú (instantnú) a do druhej mletú (zrnkovú) kávu a zalejeme ich 

horúcou vodou. Obidve pripravené kávy prelejeme cez filter a pozorujeme.  

Z pozorovania určíme, ktorý model na obrázku  znázorňuje  pokus s rozpustnou kávou a ktorý model pokus s mletou kávou. 

 Určte, ktorý model na obrázku znázorňuje filtráciu mletej zrnkovej kávy a ktorý model filtráciu instantnej 

(rozpustnej) kávy. 

Filtráciu mletej zrnkovej kávy znázorňuje model ................ . 

Filtráciu instantnej (rozpustnej) kávy znázorňuje model ................ . 

 

  

Legenda 

 častice rozpustnej kávy 
o častice vody 

 častice mletej kávy 
 

 

 

 

 

                                     obr.  Znázornenie filtrácie na úrovni častíc 

 Preskúmajte, ako vplýva na vylúhovanie (extrakciu) zrnkovej a instantnej kávy studená voda 

           Pripravíme si dve kadičky. Do jednej kadičky dáme rozpustnú (instantnú) a do druhej mletú (zrnkovú) kávu 

a zalejeme ich studenou  vodou. Obidve pripravené kávy prelejeme cez filter a pozorujeme.  

 
Zakreslite model filtrácie mletej zrnkovej kávy  
po zaliatí studenou vodou ................ . 
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 l ist  Kávový papierový  f i lter   

 
 
 

Zakreslite model filtrácie instantnej (rozpustnej) kávy  

po zaliatí studenou vodou ................ . 

 

 

 

 

 

 Prečo zrniečka kávy (príp. sypaný čaj, bahno) neprejdú cez filtračný papier, ale voda áno? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Aký je rozdiel vo filtráte po filtrácii čaju  a po filtrácii bahna? Pre riešenie tejto úlohy si môžete pomôcť pokusom.  

____________________________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________________________ 

 Vyplňte lístok pri odchode z vyučovacej hodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

Napíš na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

Odpovede 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

  

   

2 veci, ktoré boli zaujímavé.   

  

 1 otázku, ktorú stále mám.   
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PRACOVNÝ LIST:  ROPNÁ ŠKVRNA 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text  a napíšte odpovede na otázky pod textom: 

Ropná škvrna je škvrna, ktorá vzniká v dôsledku úniku tekutej ropy, či iného ropného produktu do okolitého prostredia 

v dôsledku ľudskej činnosti. Ide o druh znečistenia ale vo všeobecnom chápaní označuje akékoľvek vyliatie ropnej látky do 

prostredia. Môže ísť o vyliatie surovej nespracovanej ropy, rafinovanej ropy, benzínu, nafty atď. Pri úniku ropných látok 

často trvá mesiace až roky, než sa prostredie opätovne vyčistí 

do pôvodného stavu pred únikom. Mimo ľudského zavinenia 

sa môže ropa do prostredia dostať tiež prírodnými pochodmi 

ako aj únikom z miest, kde bola akumulovaná. Väčšina 

znečistení je spôsobená únikom ropných látok z pevniny, ale 

najväčšej pozornosti sa dostáva nehodám tankerov, či 

ťažobných plošín, poškodení cisterien, ale aj z ropných vrtov 

a trhlín na morskom dne. Keďže ropné látky sú ľahšie než 

voda, plávajú na jej povrchu a vytvárajú tak mikrofilm, ktorý 

je nebezpečný pre život nie len živočíchov ale aj ľudí.  

Mikrofilm neprepúšťa kyslík, ktorý sa tak nemôže dostať 

k rybám a ostatným živočíchom vo vode. Naopak, ak 

živočíchy prídu do kontaktu s ropou, tento mikrofilm ich 

obaľuje a spôsobuje im veľké ťažkosti. 

Obr. 1 Ropná škvrna na rieke Mississippi, 12. 9. 2016 

a) Čo je to ropná škvrna? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Ako vzniká ropná škvrna? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Prečo sú ropné škvrny nebezpečné? 

................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Doplňte nasledujúci text. 

Zmes vody a ropy je  ............................................, pretože voľným okom vidíme jej zložky. Ropa má ................................. 

hustotu ako voda, preto pláva na vodnej hladine. 
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Úloha 3. Pozorujte demonštračný pokus učiteľa – Horenie ropnej škvrny. Na základe pozorovania doplňte tabuľku. 

Tab. 1 Zápis pozorovaní demonštračného pokusu 

Jav Pozorovanie – opíšte, čo ste pozorovali 

Čmudenie  

Zápach  

Farba plameňa  

Úloha 4. Vytvorte dvojice pomôcky a deja, akými by bolo možné odstrániť nasimulovanú ropnú škvrnu. 

a) oddeľovací lievik 

b) zápalky  

c) drevené piliny a/alebo vata 

1) horenie 

2) pohlcovanie 

3) mechanické oddeľovanie  

 

Úloha 5. Realizujte experiment – pokúste sa oddeliť nasimulovanú ropnú škvrnu od vody s použitím metód pohlcovanie 

a mechanické oddeľovanie uvedených v Úlohe 4. 

Tab. 2 Výsledky oddeľovania nasimulovanej ropnej škvrny 

Pomôcka Metóda Výhody metódy  Nevýhody metódy 

Oddeľovací 
lievik 

   

Zápalky    

Drevené 
piliny 

   

Vata    
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Úloha 6. Vysvetlite, ktoré z postupov sa dajú uplatniť aj na mori a ktoré nie. Zdôvodnite prečo.  

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Vyplňte Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST: PRÍPRAVA DOMÁCEHO TVAROHU  
 

Použitie gázy ako filtra pri oddeľovaní tvarohu 

Tvaroh je mliečny výrobok, ktorý patrí do skupiny čerstvých (nezrejúcich) syrov. Tvaroh 

sa vyrába z kravského mlieka. Podstatou výroby tvarohu je zrážanie mlieka kyselinou 

mliečnou, ktorá vzniká z mliečneho cukru (laktózy) pôsobením kultúr kyslomliečnych 

baktérií. Vzniknutá tvarohová zrazenina sa ďalej spracováva, kým sa neoddelí srvátka. 

Tvarohová zrazenina sa plní do filtračných vriec, kde sa lisuje na požadovanú sušinu. 

Podľa spôsobu spracovania tvarohoviny má tvaroh rôznu konzistenciu a teda aj rôzne 

použitie v domácnosti. Preto na obale tvarohu musí byť uvedená informácia o 

konzistencii tvarohu, napríklad hrudkovitý (vhodný na posýpanie) alebo roztierateľný 

(na pečenie koláčov, na prípravu nátierok)  
 

[Zdroj: Teoretické poznatky k téme MLIEČNE VÝROBKY. [online]. [cit. 2017-04-20]. Dostupné na 

internete: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/vllab/HTML/mliecne_vyrobky_trieda.html]. 

Úloha 1. Pripravte tvaroh podľa uvedeného postupu a odpovedzte na uvedené otázky. 

Postup:  

 Ak sa pripravuje tvaroch z čerstvého mlieka, postup je nasledovný: Čerstvé mlieko necháte skysnúť v nádobe pri 

izbovej teplote (2-3 dni). Samovoľné skysnutie mlieka sa uskutočňuje pôsobením baktérií Streptococcus lactis. Z povrchu 

skysnutého mlieka lyžicou odoberte smotanu. Urýchliť tento postup možno tým, že použijeme acidofilné mlieko. Skysnuté 

alebo acidofilné mlieko pomaly zahrievajte a stále miešajte. Teplota zahrievania by sa mala pohybovať v rozmedzí 28 - 32°C. 

Tvaroh začne pomaly vystupovať na povrch srvátky za 30 až 60 minút. Vzhľadom k tomu, že príprava tvarohu z mlieka je 

časove náročná, učiteľ vám prinesie túto zmes na vyučovaciu hodinu už pripravenú.  

 Vašou úlohou bude oddeliť tvaroh od srvátky tak, že na filtráciu použijete gázu. Gázu si upevnite na kadičku. Tvaroh 

so srvátkou opatrne prelejte cez gázu. Pozorujte, ako sa vám oddelia od seba kvapalná a pevná zložka zmesi.  Tvaroh v gáze 

poriadne postláčajte, aby ste z neho odstránili čo najviac srvátky.  

Úloha 2. Zdôvodnite, prečo tvaroh ostane na gáze.  

_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Úloha 3. Čo by nastalo, ak by ste  tvaroh oddelili od srvátky iba  jednoduchým vyliatím srvátky z nádoby? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Úloha 4. Navrhnite pomôcku, ktorú by ste využili na oddelenie tvarohu od srvátky, keby ste nemali gázu. 

 

Obr. 1  Tvaroh 
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Úloha 5. Prečítajte si nasledovný text a napíšte o tvarohu a srvátke  5 informácií, ktoré ste sa z neho dozvedeli. 

               Tvaroh obsahuje kazeín a srvátkové bielkoviny, ktoré sú v ľudskom tele ľahko stráviteľné. Napomáha k zlepšeniu 
imunitného systému či trávenia, no bojuje aj proti stresu a úzkosti. Je výborným zdrojom horčíka, z ktorého sa väčšia časť 
sústreďuje do ľudských kostí. Obsahuje aj draslík, ktorý  zabezpečuje rovnováhu tekutín v tele, zmierňuje svalové kŕče či 
pomáha pri správnom fungovaní mozgu.  
 Srvátka bola ešte donedávna považovaná za odpad. Svojim zložením však odpad určite nepripomína. Obsahuje 
cenné vitamíny i minerály a je zdraviu prospešná pri mnohých zdravotných problémoch. Už Hippokrates si uvedomil, že 
srvátka má množstvo zdravotných prínosov, a preto ju začal predpisovať svojim pacientom na posilnenie imunity.  V 17. 
storočí v Anglicku sa srvátka servírovala ako koktejl. V tom čase ľudia navštevovali tzv. “srvátkové domy”, predstavte si ich 
ako dnešné kaviarne a čajovne, kde si doprali svoj obľúbený drink srvátky. V priebehu 17., 18. a 19. storočia bola srvátka 
čoraz populárnejšia. Ľudia dokonca začali vyhľadávať a navštevovať srvátkové kúpele.  Srvátkový proteín v súčasnoti patrí k 
najbežnejším a najdostupnejším doplnkom výživy pre športovcov.  
[Zdroj: Dostupné na internete: Srvátka a srvátkový proteín: Všetko, čo musíte vedieť https://gymbeam.sk/blog/srvatka-a-
srvatkovy-protein/]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 6. Navrhnite inú zmes v domácnosti,  kde možno jednotlivé zložky oddeliť gázou. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Úloha 7. Vyplňte lístok pri odchode. 
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Lístok pri odchode 

Dnes som sa naučil, že ... 

 

 

Najviac ma zaujalo...  

Otázka, ktorú stále mám...  
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Pracovný list  Pozbieranie soli rozsypanej po zemi    

 

PRACOVNÝ LIST:  POZBIERANIE SOLI ROZSYPANEJ PO ZEMI  
Problém: V kuchyni sa nám rozsypala soľ na podlahu, kde sa zmiešala s rôznymi 

nečistotami a prachom. Ako získame zo vzniknutej zmesi opäť čistú soľ?  

 

 

       

       

Navrhnite riešenie problému a so spolužiakmi a učiteľom o nich diskutujte. Potom 

sa sami pokúste oddeliť soľ od nečistôt a prachu pomocou vami navrhnutého pokusu. Výsledky si zapisujte. 

Úloha 1. Opíšte postup, ako pokus urobíte a navrhnite aparatúru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhnite aparatúru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizujte experiment v skupinkách. 

Úloha 2. Napíšte  výsledky z uskutočneného pokusu – popíšte získané látky. 
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Pracovný list  Pozbieranie soli rozsypanej po zemi    

 

Úloha 3. Podarilo sa vám opäť získať čistú soľ vhodnú na dochucovanie jedál? 

 

 

Úloha 4. Prečo nie je možné oddeliť soľ od nečistôt pomocou sita (bez vody)? Porozmýšlajte nad veľkosťou otvorov v sitách. 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Prečo nie je možné oddeliť soľ z vody pomocou filtračného papiera? 

 

 

 

 

Úloha 6. V prípade, že by sa zmiešala rozsypaná soľ na zemi so železnými pilinami, čo by ste využili na oddelenie pilín                          

a prečo? 

 

 

 

Úloha 7. Vyplňte kartu sebarelexie po skupinovej spolupráci. 

 

Karta sebareflexie po skupinovej spolupráci 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

1. Počas skupinovej práce som sa vedel/a   

dohodnúť  so spolužiakmi, čo budem robiť. 

      

2. Pri skupinovej práci som bo/la pre skupinu           

užitočný. 

      

3. Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj 

moje názory a diskutovali so mnou. 

      

4. Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som 

tak pracovať aj nabudúce. 
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PRACOVNÝ LIST:  TAJOMSTVO FAREBNÝCH ZMESÍ  
Prečítajte si nasledujúci text 

V pohároch sa nachádzajú vzorky rôznych nápojov. Na prvom obrázku zľava sa nachádza voda, zafarbená potravinárskym 

farbivom. Nasledujú kola, mlieko a pomarančový džús s dužinou. Všetky uvedené vzorky sú kvapalné zmesi. 

V skupinách diskutujte o zložení týchto nápojov a o tom, či by bolo možné oddeliť čistú vodu od ostatných zložiek zmesi. 

      

Obr. 1 Ukážka vzoriek kvapalných zmesí 

Úloha 1. Rozdeľte vyššie uvedené zmesi na rovnorodé a rôznorodé. 

Rovnorodé ............................................................................................................................................................................. 

Rôznorodé ............................................................................................................................................................................. 

Úloha 2. Odpovedajte na  nasledujúce otázky: 

a) Ako nazývame rovnorodé zmesi? 

................................................................................................................................................................................................ 

b) Navrhnite vhodnú metódu na oddelenie zložiek vo vašej zmesi.  

................................................................................................................................................................................................ 

c) Ktorú vlastnosť látok využijete na oddelenie zložiek zmesi vo vami navrhovanej metóde? 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 3.  Popíšte vybrané časti aparatúry (laboratórne pomôcky), ktoré sa používajú na oddeľovanie zložiek zmesi. 

 

 

 

1 

3 

8 

9 

 

 

Obr. 2 Destilačná aparatúra 

Úloha 4. Zostavte aparatúru podľa nasledujúceho obrázka. Realizujte experiment – pokúste sa oddeliť čistú vodu od 

ostatných zložiek zmesi. Svoje pozorovanie zapíšte. 

 

Obr. 3 Aparatúra na oddelenie čistej vody od ostatných zložiek zmesi 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Dopíšte do prázdneho políčka na Obr. 4, čomu odpovedajú kvapky na spodnej strane hodinového sklíčka. 

 

Obr. 4 Kadička s hodinovým sklíčkom 
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Úloha 6. Vyberte správnu možnosť – porovnajte teplotu zmesi v kadičke a kvapiek vody na hodinovom sklíčku. 

a) Teplota zmesi v kadičke je menšia ako teplota kvapiek vody na hodinovom sklíčku 

b) Teplota zmesi v kadičke je väčšia ako teplota kvapiek vody na hodinovom sklíčku 

c) Teplota zmesi v kadičke je rovnaká ako teplota kvapiek vody na hodinovom sklíčku 

Úloha 7. Uveďte príklady, kde v praxi sa destilácia využíva a za akým účelom. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Predstavte si, že ste na odpustenom ostrove, všade navôkol je more a nemáte zdroj pitnej vody. Navrhnite a 10 

vetami popíšte spôsob, ako by ste získali pitnú vodu z morskej vody, ak máte k dispozícii nasledujúce pomôcky 

používané v kuchyni: hrniec s pokrievkou, tanier, miska, poháre, lyžice, nôž, cedidlo, slamky, alobal. Ohnisko aj 

trojnožku si pripravíte z dreva a kameňov nachádzajúcich sa na ostrove. Nemusíte využiť všetky pomôcky. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Vyplňte kartu sebareflexie po skupinovej spolupráci. 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

1. Počas skupinovej práce som sa vedel/a dohodnúť  so spolužiakmi, čo 
budem robiť. 

   

2. Pri skupinovej práci som bol/a pre skupinu užitočný/á.    

3. Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a diskutovali so 
mnou. 

   

4. Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som tak pracovať aj 
nabudúce. 
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PRACOVNÝ LIST:  SME BUDÚCI VOŇAVKÁRI  

Úloha 1. Prečítajte si úvodný text a doplňte tajničku. 

Začínajúca kozmetická a voňavkárska firma chce preraziť na trhu a potrebuje nové vône. Preto vás vyšle do neprebádanej 

časti pralesa, aby ste tie vône našli a získali. 

K dispozícii máte len jednu maringotku so základným chemickým vybavením a zásoby potravy. Pri maringotke tečie 

potok. 

 

Vašou úlohou je pripraviť  ............................................. (doplňte riešenie tajničky). 

 

      1 S U S P E N Z I A    

2 D E S T I L Á C I A         

       3 V A R         

         4 F I L T R Á C I A 

      5 P O K U S        

        6 E M U L Z I A    

 

1 Rôznorodá zmes tuhej a kvapalnej látky 

2 Metóda oddeľovania kvapalných zložiek zmesi, na základe ich rôznych teplôt varu  

3 Dej, pri ktorom voda dosiahne 100°C 

4 Metóda oddeľovania tuhej zložky zmesi od kvapalnej 

5 Chemický experiment 

6 Rôznorodá zmes oleja a vody 

Úloha 2. S pomocou obrázka navrhnite postup, ako by ste získali vôňu z vybraných korenín. Ako pomôcku máte napísaný 

prvý a posledný krok. 
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Postup výroby vlastného parfumu: 

1. Pripravíme si zmes z vody a vybraného rastlinného materiálu – rastlinný materiál rozdrvíme v trecej miske. Zmes dáme 

do čistej kadičky a zalejeme 40 ml destilovanej vody. 

2. ............................................................................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................................................................................ 

6. ............................................................................................................................................................................................ 

7. ............................................................................................................................................................................................ 

8. Skúmavku uzavrieme zátkou. 

Úloha 3. Realizujte experiment podľa vami navrhnutého postupu. 

 

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky 

a) Prečo bolo dôležité pred začiatkom destilácie rozdrviť rastlinný materiál v trecej miske? 

................................................................................................................................................................................................ 

b) Zdôvodnite, prečo a ako by ste pri príprave parfumov využili studenú vodu z potoka? 

................................................................................................................................................................................................ 

c) Na základe akej vlastnosti látok možno oddeliť zložky zmesi pri destilácii? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 5. Vyplňte nasledovnú tabuľku. 

 

Čo som na dnešnej hodine robil?  

Prečo som to robil?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  
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PRACOVNÝ LIST:  DETEKTÍVNY PRÍBEH  
 
Prípad Liama Johnsona 
Trestný čin? 
Tu je výstrižok z novín, kde sa píše o náleze tela v Howth Head. 
 

V HOWTH HEAD SA NAŠLO TELO 

Včera večer bolo v Howth Head z mora vytiahnuté telo Liama Johnsona. Súdni znalci určili čas smrti medzi 18. a 21. 

hodinou predchádzajúceho večera. Jeho smútiaca manželka a dcéry boli príliš rozrušené na to, aby nám poskytli svoje 

vyjadrenie. Domnievajú sa však, že mal finančné ťažkosti. 

                                                                                                                                                              Irish Independent, 7. mája 2009 

 

 
Obr.1  Vytiahnutie Liama Johnsona z mora 

http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/2/16/1234791621085/migrants-Spain-canary-isl- 

 

 

Hoci to spočiatku vyzerá ako tragická nehoda, vyšetrovateľ je presvedčený, že nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Súdny tím, ktorý zhromažďoval vzorky po smrti, našiel v dome Liama Johnsona pri bazéne uterák. Na stole bola nájdená 

použitá šálka čaju, čajová kanvica a hnedý cukor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a)                                                                                                            b) 

Obr.2  Zábery z miesta činu 

a) http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1802/PreviewComp/SuperStock_1802R-17104.jpg 

b) http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://www.plantnj.com/images/layout/featured_projects/elfers/custom-swimming-pool. 

 

Čo je Vašou úlohou? 

Vy ste súdni znalci určení na vyšetrenie odobratých vzoriek, ktorými  sú: 

a) vzorka vody z pľúc Liama Johnsona 

b) vzorka cukru z cukorničky 
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c) rozširujúca úloha - vzorka čaju z kanvice   

Čo potrebujete vedieť? 

Naučili ste sa niekoľko oddeľovacích metód, ktoré budete v tomto prípade potrebovať. Premýšľajte o tom, ktoré z nich 

použijete. 

 
 
 
 
 

 
 

Musíte vyriešiť zločin! 

Úloha 1. Rozhodnite, aké metódy by ste použili pri testovaní vašich vzoriek, aby ste vyriešili zločin. Pri výbere metód Vám 

pomôžu nasledovné otázky: Zomrel Liam Johnson ešte pred potopením do mora? Existujú nejaké dôkazy, že 

cukor je kontaminovaný inou látkou? 

Rozširujúca úloha: Existujú nejaké dôkazy, že čaj je kontaminovaný inou látkou? 

 

Vaše výsledky zaznamenajte do nasledujúcej tabuľky! 

Tabuľka Výsledky vyšetrovania vzoriek 

Vzorka Použitá metóda Výsledky Záver 

a) voda z pľúc Liama Johnsona   

 

 

b) cukor z cukorničky    

c) čaj z kanvice -rozširujúca 

úloha  

  

 

 

 

Čo musíte zistiť? 

Úloha 2. Utopil sa Liam Jonson v mori? Svoju odpoveď zdôvodnite použitím dôkazov. Porovnajte odparok skúmanej vzorky 

s odparkom nasimulovanej morskej vody (pridaním soli do vody). Použite pritom sklenenú odparovaciu misku, 

aby ste videli získané odparky a vedeli porovnať ich množstvo. 

____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Úloha 3. Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii cukru inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite použitím dôkazov. 

_________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

odparovanie 

filtrácia 

chromatografia 

destilácia magnetizmus 
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Rozširujúca úloha: Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii čaju inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite  

s použitím dôkazov. 

Úloha 4. Napíšte, čo si myslíte, že sa v tomto prípade stalo? 

_________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Úloha 5. Spracujte krátku informáciu na tému: Najznámejšie jedy – kyanid, arzén. Pomôžu Vám pritom nasledovné 

internetové stránky:  

https://g.cz/8-popularnich-zakernych-jedu/ 

https://www.stefajir.cz/otrava-kyanidem 

http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2009_2010/leaders/kriminalistika/otrava.html 

                 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

                 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Úloha 6. Svoje poznatky si overte metakogníciou 

       Metakognícia 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

 

Prečo sme to robili?  

 

Čo som sa dnes naučil?  

 

Kde to môžem využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto téme?   

 

 

Úloha 7. Vyplňte rubriku na hodnotenie skupinovej spolupráce. 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 
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Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  
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PRACOVNÝ LIST:  KOLOBEH VODY  

Úloha 1. Vpíšte do obrázka k číslam fázy kolobehu vody v prírode (kondenzácia, zrážky, zber/zachytávanie vody, 

vyparovanie vody). 

 

 

Obr. 1 Schéma kolobehu vodu 

Úloha 2. Simulácia kolobehu vody. 

A: Navrhnite, ako možno v laboratórnych podmienkach nasimulovať kolobeh vody v prírode. K dispozícii máte nasledovné 

pomôcky: kadička, hodinové sklíčko, horúca voda, ľad. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

B: Nakreslite simuláciu kolobehu vody v prírode z predchádzajúcej úlohy. 
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C: Realizujte experiment podľa vami navrhnutého postupu. 

D: Vysvetlite, ktoré fázy kolobehu vody v prírode zodpovedajú fyzikálnym dejom vo vašom experimente. Využite fázy z Úlohy1. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Vodný detektív – Doplňte slová z rámčekov do textu: 

 zrážky   

 kvapalnú vodu 

 vsakujú 

 vyparovať 

 ohrieva 

 kvalitu 

 vodná para 

 ochladzuje 

 kolobeh 

 oblaky 

 

Keď slnko svieti, zemský povrch sa 1.................................... . Vďaka slnečnej energii sa voda zo zemského povrchu (najmä 

z oceánov, jazier, riek) môže 2.................................................... . Vzniká tak 3............................ .................., ktorá pomaly 

stúpa vyššie a vyššie. Čím vyššie ale vystupuje, tým viac sa 4.................................... . Ochladzovaním vodnej pary dochádza 

ku kondenzácii, čiže k jej premene na 5..................................... ..................... . V ovzduší, teda v atmosfére sa vytvárajú 

drobné kvapôčky vody. Z týchto kvapôčok vznikajú 6........................... . Keď sú kvapôčky dostatočne veľké, padajú na zem 

ako 7............................... . Môžu byť kvapalné, teda dážď, ale ak teplota v atmosfére klesne, vznikajú pevné zrážky, najmä 

sneh a krúpy. Zrážky dopadajú na zemský povrch, kde odtekajú do potokov, riek, oceánov, ale aj 8................................. do 

pôdy. Tak sa voda opäť dostane na začiatok svojho putovania, aby sa celý jej 9.................................. mohol znovu a znovu 

opakovať. Vďaka kolobehu máme na Zemi rovnaké množstvo vody. Musíme ale dbať, aby sa do kolobehu nedostali látky, 

ktoré vodu znečistia . Znamená to, že musíme dbať nielen o množstvo vody, ale aj o jej 10..................................... . 

Úloha 4. Pokúste sa nasimulovať tvorbu oblakov v laboratórnych podmienkach. Postupujte podľa nižšie uvedeného 

postupu. 

Pomôcky a chemikálie: 

• horúca voda 

• ľad 

• veľká kadička (alebo 3 l sklenená fľaša) 

• hodinové sklíčko (alebo tanier; hodinové 

sklíčko/tanier musí zakryť celý otvor nádoby) 

• sprej (lak na vlasy, deodorant,..) 

 

 

Postup:  

1. Do kadičky/fľaše nalejte horúcu vodu približne do 

1/3 objemu nádoby. 

2. Nádobu zakryjeme hodinovým 

sklíčkom/tanierom. 

3. Na hodinové sklíčko/tanier dajte kocky ľadu. 

4. Po 20 s opatrne dvihnite sklíčko/tanier a do 

nádoby strieknite lak na vlasy. 

5. Pozorujte dej prebiehajúci v nádobe.  
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Úloha 5. Napíšte odpovede na nasledujúce otázky o pozorovaní z úlohy 4: 

1. Čo ste pozorovali v nádobe? 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Pokúste sa vysvetliť to, čo ste pozorovali. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

3. Ako vznikajú oblaky v atmosfére? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Uveďte ďalšie príklady kolobehu vody, ktoré môžete pozorovať v domácnosti a v prírode. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Vyplňte nasledovnú tabuľku. 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  
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PRACOVNÝ LIST:  ÚPRAVA PITNEJ VODY  

Úloha 1. Napíšte rozdelenie vody podľa pôvodu aj podľa jej použitia na vyznačené miesta v schéme. V spodných rámčekoch 

sú indície na  príklady alebo účel použitia  uvedených druhov vôd. 

 

Obr. 1 Delenie vody podľa pôvodu a použitia 

Úloha 2. Prečítajte si text o úprave pitnej vody z povrchovej. Doplňte do Obr.2 názvy jednotlivých fáz úprav pitnej vody. 

Čistenie vody sa skladá zo štyroch základných krokov. V prvom kroku sa pri stálom miešaní pridávajú do vody chemikálie, 

ktoré vytvoria vločkovité zrazeniny. Dochádza k číreniu vody. Následne sa voda zhromažďuje v kalovej nádrži, kde sa 

zrazeniny, piesok a štrk usadzujú. Rozptýlené látky sa z vody odstraňujú ďalším krokom – filtráciou. Do prefiltrovanej vody 

sa pridáva chlór alebo ozón. Dochádza k dezinfekcii vody.  Tento krok je dôležitý na to, aby  sa voda zbavila mikroorganizmov, 

ktoré by mohli spôsobiť rôzne ochorenia. 

 

Obr. 2 Schéma úpravy pitnej vody 

VODA

podľa pôvodu

dážď rieka studne

podľa použitia

zdravotne 
nezávadná

polievanie
odpad z 

priemyslu
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Úloha 3. Prakticky overte činnosť vodárenského filtra na jednoduchom modeli. Prefiltrujte tri vzorky povrchovej vody, ktorá 

je znečistená v domácnosti kávou(1), olejom (2), saponátom (3).  

Pomôcky: plastová fľaša 2l, laboratórny stojan, filtračný kruh, svorka, drobné kamienky, piesok, sklená tyčinka, 

laboratórna lyžička, 3x kadička 

Chemikálie: pitná voda, olej, saponát, mletá zrnková káva 

Postup:  

1. Najskôr zapíšte do tabuľky 1 svoj predpoklad o tom, čo bude obsahovať filtrát z každej vzorky. 

2. Plastovú fľašu s uzáverom upravte odrezaním jej spodnej časti. Vrchnú časť použite ako lievik.  

3. Do upravenej fľaše najskôr nasypte väčšie kamienky a na ne jemný piesok podľa obr. 2. 

4. Do kadičiek si pripravte  3 vzorky odpadovej vody: 

1. vzorka: voda s mletou zrnkovou kávou 

2. Vzorka: voda s olejom 

3. Vzorka : voda so saponátom 

5. Odstráňte uzáver z fľaše a vzorky postupne prelejte cez pripravený filter. 

 

Obr. 3 Schéma aparatúry 

Tab. 1 Predpoklad a pozorovanie 

 Filtrát obsahuje  

Vzorka Predpoklad Reálny výsledok 
experimentu 

Porovnanie predpokladu a 
reálneho výsledku experimentu 

Voda s mletou 
zrnkovou kávou 

   

Voda s olejom    

Voda so saponátom    

493



 

 

Úloha 4. Odpovedzte na otázky na základe prevedenia a výsledkov Úlohy 3. 

a) Je postačujúce pri úprave pitnej vody povrchovú vodu len prefiltrovať? Zdôvodnite, prečo. 

................................................................................................................................................................................................ 

b) Ktorá fáza pri úprave pitnej vody zabezpečí odstránenie nežiaducich látok (olej, saponát) z povrchovej vody, ktoré 

by filter nezachytil? 

................................................................................................................................................................................................ 

c) Zamyslite sa, ak by ste vyliali použité vzorky z experimentu na pôdu, znečistili by ste aj podzemné vody?  

................................................................................................................................................................................................ 

d) Vymenujte aspoň dve ďalšie látky, ktoré majú podobnú vlastnosť ako olej a  znečisťujú  povrchovú vodu. 

................................................................................................................................................................................................ 

e) Navrhnite spôsob, ako sa zbaviť odpadového oleja z domácnosti, aby sme neznečisťovali povrchové vody a pôdu. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 5. Šetrenie pitnou vodou. Priemerná denná spotreba pitnej vody na človeka je 100 l. Vpíšte do tabuľky podľa vzoru  

ďalšie 3 činností , pri ktorých spotrebúvate  pitnú vodu a následne napíšte, koľko a čím ju pri uvedenej činnosti 

znečistíte: 

 

 

Tab. 2 Spotreba pitnej vody 

Činnosť Denné množstvo spotrebovanej pitnej 
vody 

Látky, ktoré pitnú vodu znečistia 

hygiena 40-60 l Mydlo, zubná pasta, kozmetické 
prípravky 

   

   

   

 

Úloha 6. Navrhnite spôsob, ako ušetriť denne aspoň 30 l pitnej vody: 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 7. Zdravie a pitná voda. Môže znečistená voda spôsobiť nasledujúce zdravotné problémy? Zakrúžkujte v každom 

riadku „ÁNO“ alebo „NIE“. 

 

Tab. 3 Zdravie a pitná voda 

Môže znečistená pitná voda spôsobiť  
tento zdravotný problém? 

ÁNO  alebo   NIE? 

Cukrovka ÁNO / NIE 

Hnačka ÁNO / NIE 

HIV/AIDS ÁNO / NIE 

Črevné parazity/pásomnice ÁNO / NIE 

Vysoký krvný tlak ÁNO / NIE 

 

 

 

Úloha 8. Doplňte tabuľku – Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  MINERÁLNE VODY 

Úloha 1. Prečítajte si časť z novinového článku od Borisa Vanyu uverejneného v denníku SME a diskutujte o ňom: 

 
Vanya, B. (2015, 17, 09). Naše vody sú jedinečné, mali by sme ich piť viac. SME Plus. Získaný z https://domov.sme.sk/c/8005683/nase-vody-su-jedinecne-mali-by-
sme-ich-pit-viac.html?ref=tab 

Úloha 2. Vyberte a vypíšte z nasledujúcej mapy 3 plniarne minerálnych a 3 plniarne pramenitých vôd, ktoré sú najbližšie 

vášmu bydlisku. 

 

3 plniarne minerálnych vôd - .................................................................................................................................................. 

3 plniarne pramenitých vôd - ................................................................................................................................................. 

Úloha 3. Ktorá voda je pre človeka najvhodnejšia na pitie? Porozmýšľajte a zapíšte svoj predpoklad. 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 4. Doplňte nasledujúcu tabuľku podľa pokynov: 

Ste s rodičmi na nákupe v obchode. Mamka vám dala z úlohu, aby ste vybrali vody pre každého člena vašej rodiny. Keďže 

ste sa toho o vode v škole veľa naučili, chcete mamku prekvapiť a vybrať správnu vodu pre každého člena rodiny. Budete 

postupovať podľa toho, aké látky voda obsahuje a pre koho je alebo nie je vhodná. Vhodnú vodu vyznačte pomocou „X“ 

Musíte prihliadať na to, že ocko je športovec, mamka dojčí vášho súrodenca, dedko má problémy so srdcom a babka má 

problémy s kosťami (k vyplneniu ti pomôže tabuľka na poslednej strane). Vyberte viac vôd ako len jednu. 

Tab. 1 Výber vôd pre každého člena rodiny 
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Úloha 5. Rozhodnite, či je voda vo fľaši minerálna, alebo pramenitá a svoje tvrdenie zdôvodnite 

Minerálna voda - prírodná pramenitá voda so zvýšeným obsahom rozpustených minerálnych látok alebo plynov 

(najčastejšie oxidu uhličitého alebo sírovodíka). Môže byť: 

• slabo mineralizovaná (1 - 5 g/l rozpustených minerálnych látok) 

• stredne mineralizovaná (5 - 15 g/l rozpustených minerálnych látok) 

• silne mineralizovaná (nad 15 g/l rozpustených minerálnych látok). 

Pramenitá voda – voda, ktorá má nižšiu mineralizáciu ako slabo mineralizovaná voda 

Dojčenská voda – je pramenitá voda, ktoré je špeciálne určená dojčatám, dojčiacim matkám a tehotným ženám. 

 

Uprostred čistej prírody vyviera jedinečná voda. Jej prirodzená mineralizácia je 30 mg/l, má 

vyvážený pomer vápnika a horčíka. Je umelo obohatená o oxid uhličitý, ktorý jej dodáva sviežu chuť.  

Táto voda je minerálna voda/pramenitá voda. Prečo? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Uprostred čistej prírody vyviera jedinečná voda. Jej prirodzená mineralizácia je 15 g/l, je 

obohatená o draslík a sodík. Je prírodne obohatená o oxid uhličitý, ktorý jej dodáva sviežu chuť.  

Táto voda je minerálna voda/pramenitá voda. Prečo? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text a zhodnoťte, ktorá voda (minerálna alebo voda z vodovodu) je pre zdravého človeka 

najvhodnejšia. Porovnajte so svojou odpoveďou v úlohe 3. 

Voda má pre nás nesmierny význam, pretože sa podieľa na metabolických procesoch v organizme, podporuje správnu 

funkciu jednotlivých systémov ako je tráviaci, vylučovací, obehový a iné. Minerálne vody môžu mať vysoký obsah niektorých 

minerálnych látok a ich časté používanie môže jednostranne zaťažovať ľudský organizmus, čo môže spôsobiť aj vážne 

zdravotné problémy. Voda z vodovodu je vyvážená, ale nie natoľko bohatá na minerály. Na druhej strane je potrebné, aby 

bola voda z vodovodu kvalitná a zdravotne nezávadná. Na Slovensku je kvalita vody z vodovodu prísne monitorovaná. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Zodpovedajte nasledujúce otázky z priebehu dnešnej hodiny 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  
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PRACOVNÝ LIST:  PREČO SA SOLIA CESTY? 
V zime keď mrzne, sa zľadovatené chodníky a vozovky posypávajú soľou. Prečo to cestári robia? Čo sa deje s ľadom po 

posypaní soľou? 

 

Obr. 1 Posypávanie zamrznutej cesty soľou  

Úloha 1. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

1. Ako sa nazýva teplota, pri ktorej sa kryštalická látka mení na kvapalinu? 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Akú hodnotu má teplota topenia ľadu? 

................................................................................................................................................................................................ 

3. Vysvetlite, čo sa deje pri teplote tuhnutia. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 2. Ako sa zmení teplota topenia ľadu, keď sa posype soľou? Zapíšte svoj predpoklad.  

Teplota topenia ľadu sa ................................................................................ 

Úloha 3. Uskutočnite experiment podľa postupu, v ktorom overíte váš predpoklad. 

 Pomôcky:  

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom (napr. Logger Pro 3) 

• Vernier senzor teploty  

• váhy 

• hodinové sklíčko 

• lyžička 

• kadička 400ml 

  Chemikálie:  

• NaCl (kuchynská soľ) 

• Ľad (najlepšie rozdrvený) 
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 Postup: 

1. K zapnutému LabQuest-u pripojte senzor teploty a prepojte ho s počítačom, v ktorom spustíte program LoggerPro.  

2. Nastavte rozsah senzora teploty od +5°C do -25°C. 

3. Nastavte časový interval merania na 180s. 

4. Kadičku naplňte do polovice ľadom a vložte do nej teplotný senzor podľa Obr. 2. Počkajte, kým sa teplota ustáli. 

5. Spustite záznam dát, sledujte počiatočnú teplotu. 

6. Po 20 s pridajte do kadičky 1 odmerku cca 25 g soli a za stáleho miešania teplotným senzorom sledujte zmeny 

teploty zmesi ľadu a soli. 

7. Po ustálení teploty zmesi pridajte ďalšie množstvo (1 odmerku) soli. 

8. Po 180 s ukončite meranie. 

 

Obr. 2 Kadička s ľadom 

Úloha 4. Načrtnite graf priebehu vášho experimentu. 

 

Obr. 3 Graf zmeny teploty ľadu po pridaní NaCl 

Úloha 5. Podčiarknite správny výraz na základe experimentu: 

a) Kvapalná voda začne mrznúť a meniť sa na ľad pri teplote 0°C/-5°C. 

b) Po pridaní soli k ľadovej zmesi, teplota zmesi stúpala/klesala. 

c) Soľ zvyšuje/znižuje teplotu topenia ľadu. 
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Zmena teploty ľadu po pridaní NaCl
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Úloha 6. Na základe Obr. 4 vysvetlite rozdiel v usporiadaní častíc medzi kvapalnou vodou a ľadom 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Do rovnakých nádob dáme rovnaké množstvo vody. Do jedného hrnca pridáme soľ. Obidve nádoby dáme do 

mrazničky. V ktorej nádobe voda zamrzne skôr? Zdôvodnite prečo. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Vyplňte Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  VZDUCH JE KONEČNE TU  
 

Vzduch obklopuje našu Zem. Nevidíme ho, ale cítime ho, keď fúka vietor. Hoci bez potravy môžeme vydržať niekoľko 

týždňov, bez vody niekoľko dní, bez vzduchu vydržíme iba niekoľko minút.  

Vzduch je z chemického hľadiska homogénna zmes plynov zložená najmä z dusíka (78%) a kyslíka (21%) a z ostatných 

plynov (1%). Z ostatných plynov sú to hlavne oxid uhličitý, argón a vodná para. Vo vzduchu sa bežne vyskytujú aj 

mikroorganizmy, čiastočky prachu a iné nečistoty. 

Plyn, plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky 

relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na nich malé príťažlivé sily.  

Ako dokážeme prítomnosť vzduchu? 

Úloha 1. Napíšte svoj predpoklad na otázku: Má vzduch hmotnosť? 

 ....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Pozorujte demonštračné pokusy učiteľa. 

A. Váženie basketbalovej lopty 

B. Váženie teplého a studeného vzduchu 

 

Obr. 1 Váženie teplého a studeného vzduchu 

Úloha 3. Odpovedzte na nasledujúce otázky 

a) Napíšte, koľko vážila vyfúknutá basketbalová lopta? 

................................................................................................................................................................................................ 

b) Napíšte, koľko vážila nafúknutá basketbalová lopta? 

................................................................................................................................................................................................ 

c) Vysvetlite, prečo teplý vzduch má nižšiu hmotnosť (Obr. 1). 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 4. V predchádzajúcich experimentoch sme dokázali, že vzduch má hmotnosť. Realizujte experiment podľa postupu – 

Prelievanie vzduchu pod hladinou vody. 

 Pomôcky: 

• vanička 

• 2x skúmavky 

 Postup: 

1. Vaničku naplňte vodou do polovice. 

2. Do vody vložte skúmavku otočenú hore dnom. Dávajte pozor na kolmé smerovanie skúmavky.  

3. Do vody vložte ďalšiu skúmavku a pokúste sa preliať vzduch z jednej skúmavky do druhej podľa Obr. 2. 

 

Obr. 2 Prelievanie vzduchu pod vodnou hladinou 

Úloha 5. Vyberte správnu možnosť 

Vzduch v skúmavke zaberá/nezaberá priestor. 

Úloha 6. Úloha 6. Vzduch obsahuje predovšetkým dusík a kyslík. Vo všeobecnosti platí, že kyslík podporuje horenie. 

Oheň vieme zahasiť tak, že mu zamedzíme prístup kyslíka. Realizujte experiment podľa postupu. 

 Pomôcky: 

• 500 ml kadička 

• vanička 

• odmerný valec 

• korková zátka 

• kúsok vaty (alebo čajová sviečka) 

 Chemikálie: 

• etanol 

 

 Postup: 

1. Do vaničky nalejte 5 dielov vody podľa pokynov učiteľa.  

2. Na hladinu vody opatrne položte korkovú zátku. Kúsok vaty namočte do etanolu a položte ho na korkovú zátku. 

Kúsok vaty zapáľte a korkovú zátku s vatou prikryte kadičkou/odmerným valcom. 

3. Ak používate sviečku, položte na hladinu vody opatrne sviečku. Zapáľte ju a prikryte kadičkou/odmerným valcom. 

4. Pozorujte zmeny, ku ktorým dochádza. 
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Úloha 7. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

a) Vysvetlite, prečo sa po zhasnutí sviečky (vaty) hladina vody v kadičke/valci zodvihne? 

....................................................................................................................................................................................... 

b) Napíšte, o akú časť sa voda vo vaničke zodvihla? 

....................................................................................................................................................................................... 

c) S čím súvisí množstvo vytlačenej vody v kadičke? 

....................................................................................................................................................................................... 

d) Aký obsah kyslíka je vo vzduchu podľa vášho experimentu? 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 8. Pozorne sledujte nasledujúcu animáciu. Na základe animácie doplňte do tabuľky vlastnosti plynov, kvapalín 

a pevných látok (usporiadanie častíc – stále usporiadanie blízko seba/ bez stáleho usporiadania blízko 

seba/vzdialené od seba; pohyb častíc – voľný pohyb/kmitanie/pohyb veľmi rýchly vo všetkých smeroch; 

stlačiteľnosť – stlačiteľné/nestlačiteľné). 

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter1/lesson5#comparing_solids_liquids_and_gases  

 

Tabuľka 1  Porovnanie vlastností 3 skupenstiev látok 

 Tuhá látka Kvapalina Plyn 

Usporiadanie častíc    

Pohyb častíc    

Stlačiteľnosť    
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Úloha 9. Na základe obrázka a poznatkov, ktoré ste nadobudli vysvetlite, ako funguje teplovzdušný balón. 

 

Obr. 3 Teplovzdušný balón 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  SKLENÍKOVÝ EFEKT 
Okrem dusíka a kyslíka sa v atmosfére nachádzajú aj iné plyny. Medzi nich patria aj tzv. skleníkové plyny, ktoré 

zachytávajú tepelné žiarenie (časť slnečného žiarenia) v atmosfére a vracajú ho späť na Zem. Takto sa atmosféra postupne 

zohrieva a priemerná teplota atmosféry sa preto zvyšuje. Takto dochádza ku globálnemu otepľovaniu.  

Antropogénny skleníkový efekt je označenie pre príspevok ľudskej činnosti k skleníkovému efektu. Je spôsobený 

spaľovaním fosílnych palív, výrubom lesov a globálnymi zmenami krajiny.   

Vodná para (H2O) spôsobuje asi 60% prirodzeného zemského skleníkového efektu. Ostatné plyny ovplyvňujúce tento 

efekt sú oxid uhličitý (CO2 - okolo 26%), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3 - asi 8%). 

Úloha 1. Skleníkový efekt sa vyskytuje prirodzene na Zemi takmer od jej vzniku. Skleníkový efekt je nevyhnutným 

predpokladom života na Zemi. Zdôvodnite prečo. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Vykonajte nasledujúci experiment, pomocou ktorého si namodelujete prostredie našej planéty a dôsledky 

zvýšeného množstva skleníkových plynov okolo nej. 

Pomôcky 

• Počítač 

• Vernierov počítačový interfejs 

• 3x senzor teploty 

• lampa so 100 W žiarovkou 

• lepiaca páska 

• 3x 600 ml kadička 

• pôda 

• plastová fólia 

• pravítko 

• železný stojan 

Postup  

1. Prilepte na pravítko senzor teploty (podľa Obr. 1). Koniec senzora má byť 3 cm od konca pravítka a páska nemá 

pokrývať konce senzorov.  

2. Zoberte kadičky a pripravte ich na záznam dát.  

a) Do prvej kadičky dajte 1 cm vrstvu pôdy (ako alternatíva čierny papier, čierna fólia, lepenka). Položte senzor 

teploty do kadičiek podľa obrázka č.1. Prvé meranie bude slúžiť ako kontrolné meranie. Ku kadičke umiestnite 

lampu so žiarovkou. 

b) Do druhej kadičky dajte 1 cm vrstvu pôdy (ako alternatíva čierny papier, čierna fólia, lepenka). Položte senzor 

teploty do kadičiek podľa obrázka č.1. Kadičku zakryte plastovou fóliou. Ku kadičke umiestnite lampu so 

žiarovkou. 

c) Do tretej kadičky dajte 1 cm vrstvu pôdy (ako alternatíva čierny papier, čierna fólia, lepenka). Do kadičky 

nalejte vodu a zakryte ju plastovou fóliou. Položte senzor teploty do kadičiek podľa obrázka č.1. Ku kadičke 

umiestnite lampu so žiarovkou. 

3. Kliknutím na  spustite záznam dát. Zapnite lampu. Záznam dát sa zastaví po 15 minútach. 

4. Keď sa záznam dát zastaví, vypnite žiarovku. Kliknite na tlačidlo Statistics , a potom kliknutím na  

zobrazte okno štatistiky senzorov. Zapíšte si minimálne a maximálne teploty senzora. 
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Obr. 1 Otvorená kadička s pôdou a teplotným senzorom (kontrolné meranie); Kadička s pôdou a teplotným senzorom 

uzavretá fóliou; Kadička s pôdou a vodou 

Úloha 3. Namerané dáta zapíšte do tabuľky č. 1 

Tab. 1 Hodnoty nameraných teplôt a vypočítaná zmena teploty 

 
1. kontrolné meranie 

(kadička bez fólie) 
2. model skleníka (kadička 

uzavretá fóliou) 
3. kadička s vodou a fóliou 

Minimálna teplota 
(počiatočná teplota) 

   

Maximálna hodnota 
(konečná hodnota) 

   

Zmena teploty    

 

Úloha 4. Prekreslite si jednotlivé grafy nameraných teplôt do jedného grafu a popíšte ich (pomenujte graf, osy x a y, doplňte 

jednotky veličín, vyznačte na osy x a y stupnicu, zaznamenajte krivku grafu). 

 

 

0

1

0 1
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Úloha 5. Odpovedajte na otázky 

a) Ohrievali sa modelové skleníky rýchlejšie alebo pomalšie ako kontrolná kadička? Čo si myslíte, že spôsobilo 

tento rozdiel? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Vysvetlite, prečo sa uzatvorený automobil na slnku ohrieva. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Popíšte výhody použitia skleníka na pestovanie rastlín. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

d) Prečo môže byť skleníkov jav problémom pre Zem? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku o vašej dnešnej práci 

 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  
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PRACOVNÝ LIST:  PLATÍ V CHÉMII ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI  
Počas chemických reakcií dochádza k premenám chemických látok, reaktanty sa pri nich menia na produkty. Pôvodné 

chemické väzby (v reaktantoch) zanikajú a vznikajú nové chemické väzby (v produktoch). Počet a druh atómov pritom 

zostáva nezmenený. Pri chemických reakciách platí zákon zachovania hmotnosti. 

Nasledujúcimi pokusmi dokážete platnosť zákona zachovania hmotnosti pri chemických reakciách. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Zopakujte si zákon zachovania hmotnosti. Napíšte jeho znenie. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou hlavnou úlohou bude uskutočniť pokusy, ktorými overíte hmotnosť reakčnej sústavy pred a po uskutočnení 

chemickej reakcie. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (digitálne váhy), Erlenmayerova banka (100 cm3) s úzkym hrdlom, balónik 

Materiál a chemikálie: 

ocot, sóda bikarbóna 

  

 

Postup: 

1. Do Erlenmayerovej banky (100 cm3) nalejte 15 cm3 octu. Banku položte na digitálne váhy pripojené k počítaču. 

2. Navážte 1,5 g sódy bikarbóny. 

3. V programe nastavte celkový čas merania na 180 s. 

4. Sódu bikarbónu nasypte do banky s octom a zároveň spustite meranie. 

5. Sledujte zmenu hmotnosti reakčnej sústavy. 
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Pokus zopakujte s použitím balónika: 

1. Do Erlenmayerovej banky (100 cm3) nalejte 15 cm3 octu. 

2. Navážte 1,5 g sódy bikarbóny a nasypte ju do balónika. 

3. Balónik so sódou bikarbónou navlečte na hrdlo banky tak, aby sa obsah balónika nedostal do vnútra banky. 

4. V programe nastavte celkový čas merania na 120 s. 

5. Banku s balónikom položte na digitálne váhy pripojené k počítaču. 

6. Balónik prevráťte tak, aby ste jeho obsah nasypali do banky s octom a zároveň spustite meranie. 

Sledujte zmenu hmotnosti reakčnej sústavy. 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 2. Do grafov zakreslite, ako sa menila hmotnosť reakčnej sústavy počas pokusu bez balónika a s balónikom. 

  
  

a) pokus bez balónika b) pokus s balónikom 

Úloha 3. Prečo sa hmotnosť reakčnej sústavy pri pokuse s balónikom nemenila? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Aké závery vyplývajú z oboch pokusov? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 5. Aký plyn vznikal chemickou reakciou? 

..................................................................................................................................................................................................... 

NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE NADŠENCOV CHÉMIE 

Úloha 6. Aký je chemický názov sódy bikarbóny? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Chemickou rovnicou zapíšte reakciu kyseliny octovej so sódou bikarbónou. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Koľko gramov plynu sa pri reakcii bez balónika uvoľnilo do atmosféry? Koľko molekúl tohto plynu to predstavuje? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  STRÁŽCOVIA OHŇA 
Schopnosť založiť oheň, udržať ho a využívať umožnilo ľuďom pohodlnejší život, dala im nové možnosti úpravy pokrmu, 

dala im svetlo a neskôr priniesla možnosť spracovávať kovy. Práve oheň bol prvý pokročilý spôsob, ktorým človek začal 

využívať do tej doby skryté energetické zdroje a otvoril tak cestu k ďalším technológiám.  

Oheň vzniká horením látok, najčastejšie reakciou látok s kyslíkom. Pri horení vzniká teplo a svetlo. Horenie látky je 

podmienené jej zohriatím na teplotu, pri ktorej sa na povrchu látky uvoľnia plyny. 

Pre vznik ohňa musia byť splnené tri základné podmienky: 

1. horľavá látky 

2. jej zohriatie na dostatočne vysokú teplotu  

3. prítomnosť kyslíka alebo iného oxidačného činidla. 

Úloha 1. Zapálenie kahana bez zápaliek. Pozoruj demonštračný pokus učiteľa. Odpovedz na otázky.  

a) Akú farbu mala kašička? ................................................................................................................................................ 

b) Čo si pozoroval po niekoľkých sekundách? .................................................................................................................... 

c) Skús zdôvodniť, prečo vznikol plameň: .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 2. Navrhnite postup, ako by ste dokázali, že bez kyslíka prítomného vo vzduchu horenie nebude prebiehať. 

K dispozícii máte nasledovné pomôcky. Prakticky overte to, čo ste navrhli. 

Pomôcky: dva liehové kahany rovnakej veľkosti, 1 kadička, zápalky 

Postup: 

 

 

 

 

 

 

Úloha 3. Vyrobte si vlastný hasiaci prístroj a doplňte nasledujúci text 

Pomôcky: Buchnerova banka (250 ml), zátka na banku, malá skúmavka, kadička (100 ml), váhy, tyčinka, kyselina 

chlorovodíková, hydrogenuhličitan sodný (pevný), saponát 

Postup: 

1. Buchnerovu banku naplníme do tretiny vodou a pridáme 30g hydrogénuhličitanu sodného a saponát. Zmes 

dôkladne premiešame 

2. Do skúmavky nalejeme kyselinu chlorovodíku a skúmavku opatrne vložíme do banky tak, aby sa nevyliala. 

3. Banku pevne uzavrieme zátkou. 

4. Hasiaci prístroj spustíme otočením banky. 
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V tomto „hasiacom prístroji“ vznikala ................................................................., ktorá pomohla uhasiť oheň. Pomocou 

tohto hasiaceho prístroja zabraňujeme prístupu ............................................................................ k horiacemu materiálu. 

Tento plyn je potrebný na to, aby prebiehalo horenie. Takýmto typom hasiaceho prístroja sa nesmú hasiť 

............................................................................................., pretože hasiaca zmes obsahuje vodu, ktorá je 

............................................................. 

Úloha 4. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Priamym pôsobením ohňa, kontaktom s horúcim telesom, ale aj s horúcou vodou 

alebo vodnou parou či pôsobením slnečného žiarenia na pokožku vznikajú popáleniny. Sú bolestivé, hoja sa ťažko, 

do postihnutých miest ľahko vniká infekcia. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení. Zakrúžkujte svoj súhlas 

(áno) alebo nesúhlas (nie) 

A) Popáleniny prvého stupňa sú ťažké popáleniny, na koži sú spálené miesta, ktoré uhoľnatejú. áno / nie 

B) Na popáleniny prikladáme suchú sterilnú gázu.  áno / nie 

C) Ak sa na koži vytvoria pľuzgiere, prepichneme ich sterilnou ihlou.  áno / nie 

D) Ľahké popáleniny (začervenaná koža) môžeme chladiť studenou vodou alebo ľadom obaleným utierkou. áno / nie 

E) Pri rozsiahlych popáleninách prevedieme preventívne protišokové opatrenia. áno / nie 

F) Lekársku službu prvej pomoci privoláme na čísle 158.  áno / nie 

Úloha 5. Podmienky horenia, ktoré sú v úvodnom texte, sú dôležité pre založenia aj pre hasenie ohňa. Pokiaľ nie je splnená 

jedna z podmienok, oheň nevzniká, ale zhasína. V praxi sa na hasenia využívajú rôzne látky a prostriedky, ich výber 

závisí od vlastnosti horiacej látky a druhu horiaceho objektu. Pri hasení požiaru nesmieme podliehať panike. 

Rozhodnite o správnosti nasledujúcich riešení. Pri každom z navrhovaných riešení stručne odôvodnite svoju 

voľbu. (berte do úvahy vlastnosti látok, podmienky potrebné k horeniu aj minimalizáciu možných škôd na zdravie 

a majetok.) 

Eva chcela rodičov prekvapiť samostatne pripraveným obedom. Rozohriala na panvici s olejom rezne na smaženie. V tom 

pri dverách zazvonila jej kamarátka. Kým si dievčatá pri dverách vymieňali novinky, olej na panvici začal horieť. Eva sa do 

kuchyne vrátila včas, oheň sa nerozšíril mimo panvice. Ako sa mala v tejto nebezpečnej situácií zachovať?  

A. Vypnúť varič a okamžite panvicu s horiacim olejom vyniesť pred dom.    áno / nie 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

B. Vypnúť varič a horiaci olej na panvici uhasiť studenou vodou.      áno / nie 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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C. Vypnúť varič, panvicu opatrne zakryť pokrievkou alebo vyžmýkanou utierkou namočenou predtým v studenej 

vode.           áno / nie 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Pri jazde autom sa v jeho motore spaľuje benzín. Motor poháňa auto a súčasne sa pri tom zohrieva. K akým 

premenám energie pri tom dochádza? Zakrúžkujte správnu odpoveď.  

A) Chemická energia sa spaľovaním benzínu mení len na pohybovú energiu auta. 

B) Chemická energia sa spaľovaním benzínu mení len na vnútornú energiu auta. 

C) Chemická energia sa spaľovaním benzínu mení na pohybovú energiu auta a na vnútornú energiu motora auta.  

D) Pohybová energia auta sa mení na chemickú energiu benzínu. 

 

Úloha 7. Doplň tabuľku 

 

Čo som robil/a na dnešnej hodine?  

Čo nové som sa dnes naučil/a?  

Čo by som sa chcel/a o tejto téme ešte dozvedieť?  

Čo sa mi na dnešnej hodine páčilo?  

 

 

 

 

 

  

517



 

 

 

PRACOVNÝ LIST:  EXOTERMICKÉ A  ENDOTERMICKÉ REAKCIE 
 

Prečítajte si text a riešte zadané úlohy. 

Už viete, že skupenské premeny vody (obr. 1) sú spojené s uvoľňovaním  

alebo spotrebou tepla. 

Aj priebeh chemických reakcií je sprevádzaný uvoľňovaním alebo spotrebou 

tepla. Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje sa nazývajú exotermické. 

Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva sa nazývajú endotermické. 

 

 

Úloha 1. Na obr. 2 máte dve kadičky A a B, v ktorých prebiehajú  uvedené chemické reakcie. Doplňte, v ktorej kadičke 

prebieha exotermická a endotermická reakcia.                                                                                                                    

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 

Exotermická reakcia prebieha v kadičke ...... . 

Endotermická reakcia prebieha v kadičke ...... . 

Úloha 2. Diskutujte v skupine o obrázkoch 3 až 6, ktoré znázorňujú exotermické a endotermické reakcie. Určte typ chemickej 

reakcie pri každom obrázku.  

                                                                                                                                       

Obr. 1 Skupenské premeny vody 

Obr. 2 Chemické reakcie sprevádzané uvoľňovaním alebo spotrebou tepla 

Obr. 6  ............................. 
             reakcia 

Obr. 5  .......................... .. ..  
              reakcia 

Obr. 4  ............................ .. 

             reakcia 

Obr. 3  ........................... ... . 

                      reakcia 
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Úloha 3. Overte prakticky tepelné zmeny pri chemických reakciách a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 kadičky (250 cm3), 2 odmerné valce (50 cm3), 2 teplomery (sklenený alebo digitálny), 2 lyžičky 

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný), sóda bikarbóna (w = 0,05), chlorid vápenatý (bezvodý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postup práce:  

1. Nalejte 20 cm3 octu do prvej kadičky.  

2. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky. 

3. Nasypte ½ lyžičky sódy bikarbóny do kadičky s octom a pozorujte 

chemickú reakciu. 

4. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a zapíšte 

konečnú teplotu t2 do tabuľky. 

5. Určte rozdiel t2 – t1, rozhodnite o zmene teploty reakčnej zmesi  

a napíšte typ reakcie do tabuľky.  

6. Nalejte 20 cm3 roztoku sódy bikarbóny do druhej kadičky. 

7. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky. 

8. Nasypte ½ lyžičky chloridu vápenatého do kadičky s roztokom sódy 

bikarbóny a pozorujte chemickú reakciu. 

9. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a zapíšte 

konečnú teplotu t2 do tabuľky. 

10. Určte rozdiel t2 – t1, rozhodnite o zmene teploty reakčnej zmesi 

a napíšte typ reakcie do tabuľky.  
 

 

 

 

Tabuľka  

 

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota 
[°C] 

t2 

konečná 

teplota 
[°C] 

rozdiel 
t2 – t1 

[°C] 

teplota reakčnej zmesi 
sa zvýšila / sa znížila 

exotermická / 
endotermická reakcia 

ocot a sóda 
bikarbóna 

     

sóda bikarbóna  
(roztok) 

a chlorid 
vápenatý 

     

Obr. 9   Chlorid vápenatý Obr. 7   Ocot Obr. 8   Sóda bikarbóna 
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Pozorovanie: 

1. Čo ste pozorovali po nasypaní sódy bikarbóny do octu? 

....................................................................................................................................................................................... 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

....................................................................................................................................................................................... 

3. Reakcia octu so sódou bikarbónou je exotermická alebo endotermická reakcia? 

....................................................................................................................................................................................... 

4. Čo ste pozorovali po nasypaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

....................................................................................................................................................................................... 

5. Ako sa zmenila teplota po reakcii roztoku sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

....................................................................................................................................................................................... 

6. Reakcia roztoku sódy bikarbóny s chloridom vápenatým je exotermická alebo endotermická reakcia? 

....................................................................................................................................................................................... 

7. Napíšte názov plynu, ktorý sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách. 

....................................................................................................................................................................................... 
 

Úloha 4. Upravte správne tvrdenia o exotermických a endotermických reakciách (prečiarknite to, čo do vety nepatrí).  

 

Pri exotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zvýšením/znížením teploty reakčnej zmesi. 

Pri endotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zvýšením/znížením teploty reakčnej zmesi.  

Úloha 5.  Vyplňte tabuľku. 

 

Označte krížikom mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami.  áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť 

rozdiel medzi exotermickou a endotermickou reakciou 

   

Viem vymenovať  

príklady exotermických reakcií  

   

Viem vymenovať 

príklady endotermických reakcií 

   

Viem uskutočniť  

podľa návodu pokus na meranie tepelných zmien pri chemických reakciách  
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PRACOVNÝ LIST:  ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH  
 

Úloha 1. Doplňte tajničku: 

benzín 

hasenie 

horenie 

horčík 

hypermangán 

iskra 

kyslík 

látka 

oheň 

plameň 

plyn 

požiar 

práškový 

reaktant 

skladovanie 

svetlo 

vatra 

voda 

 

Tajnička: ................................................................................ 

 

Úloha 2. Prakticky overte priebeh reakcie 

Pomôcky :                                                                              

• počítač 

• meracie zariadenie 

• teplotný senzor 

• kyselina chlorovodíková w = 0,05, 

• práškový horčík 

• 250 ml kadička 

• polystyrénový pohárik 

• 50 ml odmerný valec 

• kovová lyžička 

Postup práce:                                                                                                                                                                                   

1. Podľa obrázku č.1 vložte do 250 ml kadičky polystyrénový pohárik. 

2. Do polystyrénového pohára pridajte  40 ml roztoku HCl.  

3. Do roztoku HCl vložte senzor teploty. Počas celej doby majte nasadené chemické 

ochranné okuliare. 

4. Pripravte si za malú kovovú lyžičku práškového horčíka.  

5. Zapojte senzor teploty. Kliknutím na zber dát spustíte záznam grafu.  

6. Po 20 sek. pridajte do roztoku HCl za malú kovovú lyžičku práškového horčíka. 

7. Zaznamenávajte dáta, kým nedosiahnete max. teplotu a teplota už začne klesať.  

8. Uložte priebeh zaznamenaných dát do pamäte 

9. Záznam dát uložte do pamäte. Graf si prekreslíte do pracovného listu 

 

Obr. 1 Aparatúra 
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Obr. 1 Priebeh exotermickej a endotermickej reakcie 

Úloha 3. Prakticky overte priebeh reakcie 

Pomôcky: 

• počítač a meracie zariadenie 

• teplotný senzor 

• kyselina citrónová w=0,30 

• jedlá sóda 

• 250 ml kadička 

• polystyrénový pohárik 

• 50 ml odmerný valec 

• plastová lyžička 

Postup: 

1. Podľa obrázku č.1 vložte do 250 ml kadičky polystyrénový pohárik. 

2. Do polystyrénového pohára pridajte  40 ml roztoku kyseliny citrónovej. 

3. Do roztoku kyseliny citrónovej vložte senzor teploty.  

4. Pripravte si plastovú lyžičku jedlej sódy. Kliknutím na zber dát spustíte záznam grafu. 

5. Po 20 sekundách pridajte do roztoku kyseliny citrónovej lyžičku jedlej sódy. 

6. Zaznamenávajte dáta, až kým nedosiahnete minimálnu teplotu a teplota začne rásť.  

7. Záznam dát uložte do pamäte. Graf si prekreslíte do pracovného listu ku grafu exotermickej reakcie 

Úloha 4. Doplňte tabuľku 

Tab. 1 Výsledky merania 

 Kyselina chlorovodíková a horčík Kyselina citrónová a jedlá sóda 

Začiatočná teplota t1   

Konečná teplota t2   

Teplota sa zvýšila/znížila   

Teplota reaktantov je vyššia/nižšia 
ako teplota produktov 

  

Teplo sa uvoľňuje/spotrebuje   
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Úloha 5. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

a) Predpona exo- znamená von, predpona endo- znamená do. Slovo termický znamená  tepelný, súvisiaci 

s termikou (odbor zaoberajúci sa teplom a tepelnými javmi). Pomocou týchto slov skúste nazvať nasledujúce 

reakcie a priradiť im príklady z úlohy 2 a 3: 

reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje - ........................................................................................................................................ 

reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebuje - ..................................................................................................................................... 

b) V čom sa líšili tieto dve reakcie? 

..................................................................................................................................................................................................... 

c) uveďte 3 príklady reakcií z bežného života pri ktorých sa teplo uvoľňuje a 3 pri ktorých sa teplo spotrebuje 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Vyplňte nasledujúcu tabuľku 

 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami 

áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť  

rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami 

   

Viem vymenovať  

príklady exotermických reakcií 

   

Viem vymenovať 

príklady endotermických reakcií 

   

Viem uskutočniť 

pokus na overenie tepelných zmien pri chemických reakciách 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV MNOŽSTVA REAGUJÚCICH ČASTÍC  NA RÝCHLOSŤ 

CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Úloha 1. Na obr. 1 máte dve fľaše A, B s odlišným hmotnostným zlomkom octu. Určte, v ktorej fľaši je väčšie množstvo octu. 

Väčšie množstvo octu je vo fľaši ..... . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Obr. 1 Fľaše A, B s odlišným hmotnostným zlomkom octu 

Reakcia octu a sódy bikarbóny 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 balóniky rovnakej veľkosti, lievik, lyžička, filtračný 

                   papier, váhy  

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) (prášok alebo 2 ks tablety), voda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Postup práce: 

1. Označte fľaše písmenami A, B. 

2. Nalejte ocot a vodu do fliaš podľa úlohy 1.  
3. Odvážte dvakrát 1 g sódy bikarbóny. 

4. Naplňte dva balóniky sódou bikarbónou pomocou lievika. 

5. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik tak, aby sóda bikarbóna 

zostala ešte v balóniku. 

6. Prevráťte balóniky tak, aby sa sóda bikarbóna z balónika  

nasypala do fľaše.  

7. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo fľašiach asi 5 minút. 

Poznámka: Ak použijete tablety sódy bikarbóny, bez váženia ich dajte  

rovno do balónikov. 

 

20 cm3 ocot 5 cm3 ocot + 15 cm3 voda 

Obr. 2   Ocot Obr. 3   Sóda bikarbóna Obr. 4    Voda 
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Pozorovanie:  

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania  sódy bikarbóny do octu.  

....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................ ............................................................................................................... 

2. Zakreslite do obr. 5 vznik bubliniek plynu vo fľašiach A, B. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom 

bubliniek.   

 

 

 
 

3. V ktorej fľaši vznikalo viac bubliniek plynu? 

....................................................................................................................................................................................... 

4. Napíšte, nad ktorou fľašou sa nafúkol balónik skôr. 

....................................................................................................................................................................................... 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

....................................................................................................................................................................................... 

6. Zakrúžkujte správne tvrdenie: 

a) Vo fľaši A bol väčší hmotnostný zlomok octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie. 

b) Vo fľaši B bol väčší hmotnostný zlomok octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie.  

Úloha 3. Upravte správne tvrdenie o rýchlosti chemických reakcií (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Rýchlosť chemických reakcií je tým väčšia/menšia, čím je v určitom objeme viac/menej reagujúcich častíc, pretože dochádza 

za určitý čas k väčšiemu/menšiemu počtu zrážok.  

Úloha 4. Vyberte z nasledovných látok: cukor, školská krieda, vaječné škrupiny, soľ, mušľa, prášok do pečiva, látky, ktoré 

reagujú s octom.  

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5   Vznik bubliniek plynu vo fľašiach A, B 
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Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

Inštrukcie 1: Prečítajte si tvrdenia v stĺpcoch „Už som sa to naučil/a“ a „Ako som sa to naučil/a“. Do 3. stĺpca uveďte 

pre každé tvrdenie A až F (1. stĺpec) spôsob učenia sa (číslo z 2. stĺpca). Zoznam „Ako som sa to naučil/a“ môžete doplniť.  

1. Už som sa to naučil/a: 2. Ako som sa to naučil/a: 3. Odpoveď 

A. Poznám podmienky, ktoré musia byť 

splnené, aby sa reaktanty premenili na 

produkty, lebo ... 

1. Počúval/a som výklad učiteľa o téme. 

2. Pozoroval/a som činnosť učiteľa. 

3. Robil/a som si poznámky. 

4. Pozrel/a som si to v učebnici.  

5. Získal/a som poznatok/zručnosť pri realizácii 

pokusov. 

6. Použil/a som informačno-komunikačné technológie. 

7. O téme som diskutoval/a so spolužiakmi. 

8. O téme som diskutoval/a s rodičmi/s niekým iným.  

9. Precvičoval/a som si to doma. 

10. Naučil/a som sa to naspamäť. 

11. Iné ... 

A. ... 

 

B. ... 

B. Poznám príklady chemických reakcií, 

ktoré prebiehajú rýchlo, lebo ... 

C. ... 

C. Poznám príklady chemických reakcií, 

ktoré prebiehajú pomaly, lebo ... 

D. ... 

D. Viem vymenovať faktory, ktoré 

ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií, 

lebo ... 

E. ... 

E. Viem vysvetliť, ako množstvo 

reagujúcich častíc ovplyvňuje rýchlosť 

chemických reakcií, lebo ... 

F. ... 

F. Viem uskutočniť pokus podľa návodu 

na sledovanie vplyvu množstva 

reagujúcich častíc na rýchlosť 

chemických reakcií, lebo...  

Inštrukcie 2:  

Po vyplnení spočítaj, koľkokrát si pr iradil k jednotlivým tvrdeniam A až F rôzne čísla a zistíš, ako sa najčastejšie učíš.  

Najčastejšie sa učím nasledujúcim spôsobom: 

Chcel/a by som si vyskúšať učenie pomocou: 

Zatiaľ som nepoužil/a spôsob, ako sa učiť: 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ   

Úloha 1. Ak nasypeme sódu bikarbónu do octu, začne prebiehať chemická reakcia. Pokúste sa odhadnúť, ako môže teplota 

octu ovplyvniť priebeh tejto chemickej reakcie. Napíšte svoje predpoklady. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................... ............................................................................................................................. ......................... 
 

Reakcia octu a sódy bikarbóny pri rôznej teplote 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií  a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 3 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3), 3 balóniky rovnakej veľkosti,  

                   lievik, filtračný papier, lyžička, váhy  

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) (prášok alebo 3 ks tablety), voda (studená a teplá), ľad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postu práce: 

1. Nalejte 20 cm3 octu do každej fľaše.  

2. Odvážte trikrát 1 g sódy bikarbóny. 

3. Naplňte tri balóniky sódou bikarbónou pomocou 

lievika. 

4. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik tak, aby 

sóda bikarbóna zostala ešte v balóniku. 

5. Pripravte do väčších kadičiek (400 cm3) vodné 

kúpele. Jednu naplňte do polovice vodou s ľadom 

a druhú teplou vodou. 

6. Nechajte jednu fľašu na porovnanie. 

7. Postavte druhú fľašu do kadičky so studenou 

vodou a tretiu fľašu do kadičky s teplou vodou.  
8. Nechajte fľaše postáť v kadičkách asi 3 minúty. 

9. Prevráťte balóniky tak, aby sa sóda bikarbóna 

z balónika nasypala do fľaše.  

10. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo fľašiach asi 5 minút.  

Poznámka: Ak použijete tablety sódy bikarbóny, bez váženia ich dajte rovno do balónikov.    

 

 

Obr. 1   Ocot Obr. 2  Sóda bikarbóna Obr. 3  Voda 
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Pozorovanie: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu.  

....................................................................................................................................................................................... 

 

2. Zakreslite do obr. 4 vznik bubliniek plynu vo fľašiach. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom bubliniek.  

 
                                                                          Obr. 4  Vznik bubliniek plynu vo fľašiach  
 

3. Upravte správne tvrdenia (preškrtnite to, čo do vety nepatrí). 

a) Vo fľaši postavenej v kadičke so studenou vodou vznikalo viac/menej bubliniek plynu, preto reakcia prebiehala 

rýchlejšie/pomalšie.  

b) Vo fľaši postavenej v kadičke s teplou vodou vznikalo viac/menej bubliniek plynu, preto reakcia prebiehala 

rýchlejšie/pomalšie. 

4. Napíšte, nad ktorou fľašou sa nafúkol balónik skôr. 

....................................................................................................................................................................................... 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

.......................................................................................................................................................................................  

6. Napíšte, ako vyššia teplota octu ovplyvnila rýchlosť reakcie. 

....................................................................................................................................................................................... 

7. Usporiadajte chemické reakcie zostupne podľa rýchlosti na základe pozorovania (chemická reakcia pri teplote 

miestnosti, chemická reakcia pri teplote studenej vody, chemická reakcia pri teplote teplej vody) 

                1. .................................................................................................... .............................................................................. 

               2. .................................................................................................... ............................................................................... 

              3. .................................................................................................. .................................................................................. 

Úloha 3. Vysvetlite, ako ovplyvňuje zmena teploty rýchlosť chemických reakcií. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Diskutujte v skupine a napíšte odpovede na nasledujúce otázky. 
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1. Prečo uchovávame potraviny v chladničke alebo v mrazničke? 

......................................................................................................................................... 

                ............................................................................................................................. ............ 

                ......................................................................................................................................... 

                ............................................................................................................................. ............ 

                 

 

 

 

2. Prečo sa potraviny uvaria v tlakovom hrnci skôr ako v bežnom hrnci?  

......................................................................................................................................... 

                ......................................................................................................................................... 

                ............................................................................................................................. ............ 

                ............................................................................................................................. ............ 

Poznámka: Teplota varu kvapaliny závisí od atmosférického tlaku. Čím je tlak vyšší, tým je teplota varu 

kvapaliny vyššia. 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

Otázky Odpovede 

Čo sme dnes robili?  

 

 

Prečo sme to robili?  

 

 

Čo som sa dnes naučil/a?  

 

 

Kde to môžem ešte využiť?  

 

 

Aké otázky mám k tejto téme?   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  Chladnička 

Obr. 6  Tlakový hrniec 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA 

RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ  

Úloha 1. Ak vložíme tabletu sódy bikarbóny do octu, začne prebiehať chemická reakcia. Pokúste sa odhadnúť, ako môže 

rozdrvenie tablety ovplyvniť priebeh tejto chemickej reakcie. Napíšte svoje predpoklady.  

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 balóniky rovnakej veľkosti, trecia miska s tĺčikom, 

lievik, lyžička, filtračný papier   

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (tablety)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup práce:  

1. Pripravte si dve tablety sódy bikarbóny na papier. 

2. Rozdrvte jednu tabletu sódy bikarbóny na prášok tĺčikom 

v trecej miske a dajte ju na papier vedľa celej tablety. 

3. Porovnajte plochu celej a rozdrvenej tablety sódy bikarbóny.  

4. Naplňte dva balóniky celou a rozdrvenou tabletou sódy 

bikarbóny. 

5. Nalejte 20 cm3 octu do dvoch fliaš. 

6. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik tak, aby sóda 

bikarbóna zostala ešte v balóniku. 

7. Prevráťte naraz balóniky tak, aby sa sóda bikarbóna 

z balónika nasypala do fľaše.  

8. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo fľašiach asi 5 minút. 

 

Pozorovanie:  

1. Ak vysypete rozdrvenú tabletu sódy bikarbóny na papier a vedľa položíte celú tabletu, ktorá zaberie väčšiu plochu 

(má väčší povrch), celá alebo rozdrvená? 

....................................................................................................................................................................................... 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu . 

....................................................................................................................................................................................... 

3. Porovnajte rýchlosť reakcie octu s celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

....................................................................................................................................................................................... 

Obr. 1   Ocot Obr. 2   Sóda bikarbóna 
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4. Zakreslite do obr. 3 vznik bubliniek plynu vo fľašiach. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom bubliniek. 

 

Obr. 3   Vznik bubliniek plynu vo fľašiach 
 

5. Napíšte, nad ktorou fľašou sa nafúkol balónik skôr. 

....................................................................................................................................................................................... 

6. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky.  

....................................................................................................................................................................................... 

7. Rozdrvenie tablety sódy bikarbóny rýchlosť reakcie zväčšilo alebo zmenšilo? 

....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Vysvetlite, ako ovplyvňuje zväčšenie povrchu tuhého reaktantu (napr. rozdrvením, mletím) rýchlosť chemických 

reakcií. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ............................................................................................................................. 

Úloha 4. Diskutujte v skupine a napíšte odpovede na nasledujúce otázky. 

 

1. Prečo potravu žujeme a nehltáme?  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

2. Prečo sa oheň zakladá s trieskami a nie s polenami?  

................................................................................................. ..................................................... 

               ........................................................................................................................................................ 

               ............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4   Jedenie 

Obr. 5   Oheň 
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Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

 

Označte krížikom mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami. áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť, 

aký vplyv má zväčšenie povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických 

reakcií 

   

Poznám 

príklady reakcií v bežnom živote, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná veľkosťou 

povrchu tuhého reaktantu 

   

Poznám 

spôsob, ktorým môžeme zväčšiť povrch tuhého reaktantu 

   

Viem uskutočniť 

podľa návodu pokus na sledovanie vplyvu zväčšenia povrchu tuhého 

reaktantu na rýchlosť chemických reakcií 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝC H 

REAKCIÍ 
Prečít ajt e  si!  

Čo sú katalyzátory? 

Katalyzátory sú látky, ktorých prítomnosť zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, ale po skončení reakcie zostávajú 

nezmenené. 

 

Úloha 1. Niektoré látky sú horľavé, ako napríklad drevo, papier, zemný plyn či horčík. Ak vložíme do nesvietivej časti 

plameňa kahana kocku cukru, začne karamelizovať. Ak ju však posypeme popolom a vložíme do nesvietivej časti 

plameňa kahana, tak cukor horí modrým plameňom. Pokúste sa vysvetliť, prečo v tomto prípade cukor horí.  

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... ........................................ 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: chemické kliešte, kahan, lyžička, hodinové sklíčko, zápalky, ochranná podložka, ochranné okuliare                    

Chemikálie: cukor (kockový), cigaretový popol/škorica, piesok 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor! Pri práci s plynovým kahanom dodržiavajte bezpečnosť práce! 

Postup práce:  

1. Položte kahan na ochrannú podložku. 

2. Ak chceme predísť znečisteniu kahana, je potrebné nakloniť ho nad ochrannou 

podložkou. 

3. Uchyťte prvú kocku cukru do chemických klieští, vložte ju do nesvietivej časti 

plameňa kahana a pozorujte. 

4. Posypte druhú kocku cukru cigaretovým popolom/škoricou, vložte ju do 

nesvietivej časti plameňa kahana a pozorujte. 

5. Posypte tretiu kocku cukru pieskom, vložte ju do nesvietivej časti plameňa kahana 

a pozorujte.  

Poznámka: Položte každú kocku cukru po vybratí z nesvietivej časti plameňa kahana na 

hodinové sklíčko. 

 

Pozorovanie:  

1. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru do nesvietivej časti plameňa kahana. 

....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................ ............................................................................................................... 

 

Obr. 1   Cukor (kockový) Obr. 4   Piesok  Obr. 2   Popol Obr. 3   Škorica  
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2. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej popolom/škoricou do nesvietivej časti plameňa kahana. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

3. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej pieskom do nesvietivej časti plameňa kahana. 

............................................................................................................................................................................ ........... 

........................................................................ ............................................................................................................... 

4. Upravte správne tvrdenia (preškrtnite to, čo do vety nepatrí). 

▪ Samotná kocka cukru v nesvietivej časti plameňa kahana horí/nehorí, stmavne, začne sa taviť a kvapkať 

ako sviečka (karamelizovať).  

▪ Kocka cukru posypaná popolom/škoricou v nesvietivej časti plameňa kahana horí/nehorí. Prítomnosť 

popola/škorice ovplyvňuje/neovplyvňuje horenie cukru so vzdušným kyslíkom.  

▪ Kocka cukru posypaná pieskom v nesvietivej časti plameňa kahana horí/nehorí. Prítomnosť piesku 

ovplyvňuje/neovplyvňuje horenie cukru so vzdušným kyslíkom. 

Úloha 3. Vysvetlite, ako ovplyvňuje prítomnosť katalyzátora rýchlosť chemických reakcií.  

.....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................... ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Diskutujte v skupine a odpovedzte na otázky. Svoje odpovede zapíšte. 

Akú funkciu plní enzým laktáza v živom organizme? 

Prečítajte si! 

Intolerancia (neznášanlivosť) laktózy nie je alergia! 

Laktóza je mliečny cukor, ktorý je prirodzenou súčasťou mlieka a mliečnych výrobkov.  

Enzým laktáza je prírodný enzým, ktorý sa nachádza v  tenkom čreve. Tento enzým pomáha tráviť 

laktózu, a to tým, že ju štiepi na 2 jednoduché cukry – glukózu a galaktózu, ktoré sú na rozdiel od 

zloženého cukru laktózy priamo stráviteľné. Tieto sacharidy sú potom v  črevách ľahko vstrebané.  

Intolerancia (neznášanlivosť) laktózy je spôsobená nedostatočnou činnosťou, malým množstvom 

alebo úplným nedostatkom enzýmu laktázy, potrebného na normálne štiepenie laktózy.  

Nestrávená laktóza, ktorá prechádza črevami, spôsobuje poruchu trávenia. Prejavuje sa 

nadúvaním, plynatosťou, kŕčmi či hnačkou. 

U intolerancie laktózy je povolená konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov so zníženým obsahom laktózy podľa 

individuálnej tolerancie. 

Zdroj: Čierna, I. (2007). Intolerancia laktózy nie je alergia. Pediatria pre prax (3), s. 129–134. Získaný z: 
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404 
 

Otázky: 

1. Ako sa nazýva enzým, ktorý pomáha tráviť laktózu (mliečny cukor)? 

....................................................................................................................................................................................... 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k intolerancii (neznášanlivosti) laktózy. 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

3. Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Zdôvodnite. 

„Ak má niekto intoleranciu na laktózu, tak nesmie konzumovať žiadne mlieko a mliečne výrobky.“ 

Obr. 5   Zdroje  
mliečneho  cukru 
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Toto tvrdenie je ............................... 

Zdôvodnenie: 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku.  

3  veci, ktoré som sa dnes naučil/a 

 
 

 
 

 
 

2  veci, ktoré ma zaujali 

 

 

1 otázka, ktorú stále mám  
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PRACOVNÝ LIST:  ATÓMY,  MOLEKULY,  IÓNY 

Úloha 1. Čo si myslíte o veľkosti atómu? Navrhnite ďalšie prirovnania. 

Keby sme jablko zväčšili do veľkosti Zeme, každý z atómov vodíka by mal veľkosť jablka. 

                                                                                

Úloha 2. Prečítajte si nasledujúci text a preskúmajte bližšie vlastnosti atómov. 

S ceruzkou píšeme a kreslíme, je zložená z grafitu zmiešaného s hlinou, ktorý zanecháva šedočiernu stopu.  

Viete, že grafit je tvorený atómami uhlíka?  

Každý atóm uhlíka je zložený z atómového jadra a elektrónového obalu. V atómovom jadre sa nachádzajú protóny a 

neutróny. V elektrónovom obale sa nachádzajú elektróny. Medzi týmito časticami pôsobia príťažlivé sily (protón - elektrón) 

a odpudivé sily (protón - protón, elektrón - elektrón).  

 

 

                                                                                                                          
 

                                                      

 

                          

                            Obrázok 1    

a) Do obrázku 1 vyznačte atómové jadro, ktoré obsahuje protóny a neutróny a elektrónový obal s elektrónmi.  

b) Do obrázku 1 vyznačte na mikročasticiach atómu prislúchajúci náboj znamienkami (+/-).   

 

V ďalších úlohách pracujte v dvojiciach/trojiciach. Pre lepšie porozumenie si stavbu a zloženie atómov prvkov priblížite 

prostredníctvom aplikácie „Stavba atómu“, dostupnej na: https://phet.colorado.edu/sk/simulation/build-an-atom 

V prípade, že nemáte technické vybavenie, učiteľ Vám aplikáciu zobrazí.  

Úloha 3. Pracujte s aplikáciou „Stavba atómu“ podľa uvedeného postupu a následne odpovedzte na otázky.  

Poznámka: V prípade potreby môžete zakresliť mikročastice atómu do obrázku 2. 

Postup:  

1. Po spustení aplikácie „Stavba atómu“ vyberte možnosť Značka/Symbol. 

2. Pomocou myšky presuňte do jadra atómu 2 protóny.  
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3. Pomocou myšky presuňte do jadra atómu 2 neutróny.  

4. Pomocou myšky presuňte do elektrónového obalu 2 elektróny.  

Otázky:  

a) Je tento atóm elektricky neutrálny?  

...................................................................................... 

b) Do rámčeka napíšte značku prvku a jeho protónové číslo. Pod rámček 

napíšte názov tohto prvku.                                                                                       

                                                                                                                                                         Obrázok 2                                  

 

 

 

            ............................... 

5. Pomocou myšky odoberte z atómu 1 elektrón.  

c) Pomenujte vzniknutú časticu.  

............................................................................................ 

Úloha 4. Doplňte prázdne políčka tabuľky tak, aby boli atómy prvkov neutrálne (názov, značku, počet protónov 

a elektrónov, protónové číslo). 

Názov Značka p+ e- Protónové 
číslo 

  1  1 

dusík   7  

 Be  4  

    8 

Úloha 5.  Doplňte slová z bubliny do textu a zistite, ktorý ión má nasledujúce vlastnosti.  

➢ Protónové číslo: 3 

➢ Počet elektrónov: 2 

➢ Perióda: 2  

➢ Vznikol som odovzdaním 1 elektrónu z elektrónového obalu neutrálneho 

atómu prvku. 

 

 

 

 

 

 

           Neutrálny atóm                                                            Ión 

 

 

1. kladný/záporný 

2. katión/anión 

3. protón/elektrón 

4. vodík/lítium 

5. H+/Li+ 

 

? 
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1. Som ............................. ión. 2. Nazývaný ........................... . 3. V neutrálnom stave som odovzdal .........................   4. 

Volám sa .........................  5. Moje ióny sa zapisujú v tvare  ................. . 

Úloha 6. Ak má neutrálny atóm 9 protónov, koľko elektrónov sa nachádza v jeho elektrónovom obale?  

 

Odpoveď: .................................. 

a) Podčiarknite pojem v zátvorke tak, aby bolo tvrdenie správne.  

Atóm prvku musí (prijať/odovzdať) jeden (protón/elektrón), aby z neho vznikol anión. 

 

 

 

 

                            Neutrálny atóm                                                          Ión 

 

b) Zapíšte vzniknutý anión, ktorý obsahuje 10 elektrónov a 9 protónov (značka, náboj) ako napr. O2-. 

.............................................              

Úloha 7. Roztrieďte modely (A-D) na atómy prvkov, molekuly prvkov a zlúčenín.  

                                                 

A)                       B)                     C)                  D)  

 

Odpoveď:  

Atóm prvku: ................................................ 

Molekula prvkov: ........................................ 

Molekula zlúčeniny: .................................... 

Úloha 8. Vyplňte kartu. 
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Úroveň zvládnutia učiva 
s výdatnou 
pomocou 

s malou 
pomocou  

samostatne 

Viem rozlíšiť mikročastice atómu na základe odlišného 
náboja. 

      

Viem pomenovať mikročastice, ktoré sa nachádzajú v jadre 
a v obale atómu.  

      

Viem vysvetliť, čo vyjadruje protónové číslo atómu prvku.    

Viem určiť počet protónov a elektrónov v atóme prvku na 
základe hodnoty protónového čísla. 

      

Viem porovnať štruktúru molekuly prvku a molekuly 
zlúčeniny.  

      

Viem rozlíšiť v skupine iónov katióny alebo anióny.        
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PRACOVNÝ LIST:  NÁZVY A ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKOV  
 
Kimova hra 

Úloha 1. Prezrite si podrobne počas 30 sekúnd obrázok obsahujúci chemické prvky. Po prekrytí obrazu zapíšte čo najviac 

zapamätaných chemických prvkov. Použite zápis slovom alebo značkou chemického prvku. 

1.  6.  11.  

2.  7.  12.  

3.  8.  13.  

4.  9.  14.  

5.  10.  15.  

 
V nasledujúcich úlohách môžete používať periodickú tabuľku prvkov. 

 

Šifrovanie 

Úloha 2. Vypíšte značky a slovenské názvy chemických prvkov zašifrovaných v slove CHÉMIA. 

         

         

Úloha 3. Doplňte tabuľku so zašifrovanými kovovými prvkami. 

Zašifrovaný prvok Slovenský názov Značka prvku Protónové číslo Perióda Skupina 

LA → TO      

100   Í   N      

OB   +   LT      

1   Li   7   Í   19      

Reťazovka 

Úloha 4.  Zapíšte čo najdlhšiu reťazovku, pozostávajúcu z názvov rôznych prvkov s danou vlastnosťou tak, aby ďalší člen 

reťazovky začínal na to písmeno, ktorým názov predchádzajúceho prvku končí. V každom riadku je uvedená  

vlastnosť a názov prvého chemického prvku z reťazovky. V jednej reťazovke je možné použiť názov konkrétneho 

prvku iba raz. 

Je to kov 

Sodík, kobalt, t... 
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Je to plyn 

Dusík, ... 

 

Úloha 5. Nájdite a zapíšte značky chemických prvkov s danými protónovými číslami. Vytvorte poprehadzovaním značiek 

prvkov pojmy súvisiace s chémiou a zapíšte ich. V niektorých vytvorených pojmoch je potrebné doplniť diakritiku. 

Protónové čísla (usporiadané 

vzostupne, nie logicky) 
Značky prvkov Pojmy 

 vzor: 2 – 7 – 8 He, N, O OHEŇ 

16 – 19 – 84 – 92    

5 – 7 – 8 – 22 – 57 – 88    

15 – 16 – 52 – 57    

Osemsmerovka 

Úloha 6. Vyškrtajte v osemsmerovke slovenské názvy nižšie uvedených chemických prvkov a rozlúštite tajničku. Ide o prvky 

so značkami: Ag, Au, B, Br, Cs, Cu, H, He, Hg, I, Nb, S, Sn, Sr, Ti, V, W, Xe   

 

Tajnička:  

 

......................................................................................................... 

 

 

 

Úloha 7. Označte pravdivé tvrdenia. 

 takmer 
vždy 

zriedkavo 
takmer 
nikdy 

Počas skupinovej spolupráce som sa vedel/a dohodnúť so spolužiakmi, čo 
budem robiť. ☺   
Pri skupinovej spolupráci som bol/a pre skupinu užitočný/á. ☺   
Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a diskutovali so mnou. ☺   
Práca s skupine sa mi páčila. Chcel/a by om tak pracovať aj nabudúce. ☺   

 

M O T A L Z A R Í S 

M Y S C É Z I U M M 

U O B Ó I N M E U K 

I R R X M Ď N I Í Ú 

L B Ó D E Á C D Ó J 

É E M M T N O C R I 

H I C I O V Ó Í H E 

B R T R M D Á N A V 

Ó T T V O L F R Á M 

R S I C I O R T U Ť 
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PRACOVNÝ LIST:  SPOZNAJ PSP 

Vodík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Periodická tabuľka  
prvkov 1-20 

Hélium 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Lítium 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Berýlium 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

 Bór 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Uhlík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Dusík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Kyslík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Fluór 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Neón 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Sodík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Horčík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

 Hliník 
 
# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Kremík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Fosfor 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Síra 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Chlór 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Argón 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Draslík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Vápnik 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
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Úloha 1. Vyplňte periodickú tabuľku prvkov na predchádzajúcej strane. 

Úloha 2. Vyberte správnu odpoveď 

a) Protónov je v neutrálnom atóme viac/menej/rovnako ako elektrónov. 

b) Elektrónov je v neutrálnom atóme viac/menej/rovnako ako protónov. 

c) V rámci vrstvy, počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

d) V rámci stĺpca (skupiny) počet vrstiev narastá/klesá/sa nemení. 

e) V rámci stĺpca (skupiny) počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

f) Najjednoduchší prvok je ____________________. 

g) Počet protónov v periodickej tabuľke stúpa/klesá/sa nemení. 

h) Prvky sú v periodickej tabuľke zoradené podľa __________________________________________. 

Úloha 3. Vyberte svoju odpoveď na základe vašej práce na hodine  

KATEGÓRIA 4 3 2 1 
Moje 

číslo 

Riešenie 

problémov 

Aktívne som hľadal vhodné riešenia na 

naše problémové situácie a pomáhal 

som zlepšovať riešenie iných. 

Hľadal som riešenie, ale nepomáhal 

som zlepšovať riešenie iných. 

Nehľadal som riešenie, ale bol som 

ochotný prijať riešenie iných. 

Nehľadal som riešenie, ani som sa 

nesnažil pomáhať pri riešení problému. 

Nechal som to na ostatných. 

 

Spolupráca s 

ostatnými 

Počúval som návrhy iných a ak boli 

dobré, tak som ich dokázal prijať. 

Počúval som návrhy iných, ale 

nereagoval som na ne. 

Počúval som ostatných ale neprijal som 

ich návrh, aj keď bol lepší ako môj. 
Nepočúval som návrhy ostatných. 

 

Úloha v 

skupine 

Bol som lídrom v skupine, robil som aj 

za iných. 

Bol som aktívny a robil som, čo bolo 

potrebné. 

Robil som niečo, len keď ma o to niekto 

požiadal. 

Nerobil som nič, dokonca ani vtedy, 

keď ma o to požiadali 

 

Pripravenosť 
Priniesol som si pomôcky a bol som 

pripravený pracovať. 

Skoro stále som si priniesol pomôcky a 

stále bol som pripravený pracovať. 

Skoro stále som si priniesol pomôcky, 

ale občas som potreboval pomôcť s 

prípravou na prácu. 

Často som si zabúdal pomôcky a nebol 

som pripravený na prácu. 

 

Kvalita mojej 

práce 
Svoju prácu som urobil na 100% Urobil som časť svojej práce. 

Prácu po mne musel stále niekto 

skontrolovať. 
Moju prácu museli urobiť za mňa iný. 
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PERIODICKÁ TABUĽKA PRVKOV  

Úloha 1. Doplňte vynechané slová v texte.                                                                                                           

....................... je chemicky čistá látka, zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom Z. Protónové číslo (Z) udáva počet protónov 

v jadre a zapisuje sa pred značku prvku vľavo ................ . Nukleónové číslo (A) udáva súčet ............................. a neutrónov v jadre 

a zapisuje sa pred značku prvku vľavo ................ . 

Usporiadanie chemických prvkov do tabuľky sa nazýva ................................. tabuľka prvkov. V nej sa nachádza zatiaľ ............... 

chemických prvkov. Prvky sú v nej zoradené podľa stúpajúceho ..................................... čísla. PTP sa skladá z ........ vodorovných 

radov – periód a z 18 zvislých stĺpcov – ................................... . 

 

Úloha 2. Označte krížikom pravdivosť tvrdení v tabuľke.  

Tvrdenie pravdivé nepravdivé 

Elektróny sa pohybujú okolo jadra atómu usporiadané vo vrstvách.   

Atóm môže mať najviac osem elektrónových vrstiev.   

Posledná vrstva, v ktorej sa nachádzajú elektróny, sa nazýva valenčná.   

Počet elektrónových vrstiev je rovnaký ako číslo skupiny, v ktorej sa prvok nachádza.   

Číslo periódy udáva počet elektrónov vo valenčnej vrstve.   

V prvej elektrónovej vrstve sa môžu nachádzať najviac dva elektróny.   

Najväčšie zastúpenie v periodickej tabuľke prvkov majú kovy.   

Počet nekovov v periodickej tabuľke prvkov neprevyšuje počet polokovov.   

 

Úloha 3. Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. Stĺpce označené * tvoria bonusovú úlohu a vyriešiť ju viete s využitím informácií 

o nukleónovom čísle z úlohy 1. 

Atóm 
Počet 

protónov 

Počet 

elektrónov 

Protónové 

číslo (Z) 

Počet 

neutrónov* 

Nukleónové 

číslo (A)* 
Zápis atómu* 

kyslík     18  

  15  16   

uhlík      12 6 C 

chlór    19   

 

Úloha 4. Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. 

Názov prvku 
Značka 

prvku 

Protónové 

číslo 
Perióda Skupina 

Počet 

elektrónových 

vrstiev 

Počet 

elektrónov vo 

valenčnej  vrstve 

hliník       

   3   6 

     4 2 

   3 IV.A/14   

 

Úloha 5. Určte podľa indícii názvy chemických prvkov z PTP a následne odpovedzte na uvedené otázky.                                                            
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Prvok A - Tento atóm prvku má v jadre spolu 14 častíc, pričom protónov  je 7. 

Prvok B - Tento atóm prvku má model znázornený na obr. 1.  

Prvok C - Tento prvok patrí medzi kovy. Predpokladá sa, že historicky išlo po zlate a železe o tretí kov, ktorý 

ľudia používali. Vyrábali sa z neho nádoby, šperky, zbrane, náradie i mince. V dejinách je veľmi známa jeho 

zliatina s názvom bronz. Po striebre je v súčasnosti druhým najlepším elektrickým vodičom. Nájdeme ho aj 

na strechách historických budov, ktoré postupne menia pôvodnú farbu na zelenú. 

Prvok D - Malú časť atmosféry vypĺňa jeho trojatómová molekula. Môžeme sa na ňu dívať z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Jednak 

je pre nás veľmi dôležitá, pretože vo výške okolo 25 km nad zemským povrchom tvorí vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu škodlivého 

ultrafialového žiarenia. Zároveň je však pre ľudské zdravie nebezpečná, pretože vdychovaním poškodzuje pľúca. 

Prvok E - Čiernobiela fotografia by nevznikla, keby film a fotografický papier neobsahovali jeho zlúčeninu, ktorá sa vplyvom svetla 

rozkladá a tmavne. Tento prvok je kvapalný nekov.  

 

Otázky Prvok A Prvok B Prvok C Prvok D Prvok E 

Aký je slovenský názov prvku?       

Aká je značka tohto prvku?      

Aké je jeho protónové číslo?      

Koľko elektrónov má v obale?      

V ktorej perióde PTP sa nachádza?      

V ktorej skupine PTP sa nachádza?      

V koľkých vrstvách má elektróny?      

Koľko elektrónov má vo valenčnej vrstve?      

Patrí medzi kovy, polokovy, nekovy?      

Aké je jeho skupenstvo?      

Úloha 6. Doplňte do slepej PTP tie chemické prvky, s ktorými ste sa stretli v predchádzajúcich úlohách. Na zápis využite značky 

týchto prvkov. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B I.B II.B III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A 

1                     

2                      

3                    

4                                

5                                     

6                                     

7                                     

                   

                                 

                                 

Úloha 7. Doplňte tabuľku z dnešnej vyučovacej hodiny. 

3 veci,  

ktoré ste sa dnes naučili 

 

 

 

2 veci,  

ktoré boli zaujímavé 

 

 

1 otázku, ktorú máte k téme   

 

Obr. 1 Model atómu 
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PRACOVNÝ LIST:  KOVY,  POLOKOVY,  NEKOVY 

Úloha 1. Pracujte s PSP. Napíšte: 

a) 3 príklady kovov, s ktorými sa podľa vás najčastejšie stretávate 

................................................................................................................................................................................................ 

b) 1 príklady polokovu, ktorý sa podľa vás najviac využíva v priemysle 

................................................................................................................................................................................................ 

c) 2 príklady nekovov pevného skupenstva 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 2. Navrhnite postup aj pomôcky ako overiť vlastnosti medi a síry – tvarovateľnosť, kujnosť/krehkosť, vedenie 

elektrického prúdu. Pomôžte si obrázkom 1. Svoj postup následne realizujte. 

Pomôcky a chemikálie:  

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 Postup: 

................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

  

Obr. 1 Zapojenie skúmaného prvku do elektrického obvodu 
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Úloha 3. Zapíšte (pomocou symbolu X) svoje pozorovanie do nasledujúcej tabuľky.  

Tab. 1 Sledované vlastnosti kovov a nekovov 

 1. tvarovateľnosť 2. kujnosť 3. krehkosť 4. elektrická vodivosť 

meď     

síra     

Úloha 4. Železo je najpoužívanejší kov. Zo železa sa vyrábajú rôzne druhy ocele. Pri výrobe ocele sa k železu pridávajú ďalšie 

kovové prvky, ktoré výrazne menia jeho vlastnosti. Tabuľka 3 obsahuje niektoré prvky pridávané k železu 

a vlastnosti, ktoré ovplyvňujú. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

A. Chirurgická oceľ je druh nehrdzavejúcej ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré sa pridávajú k železu, aby nehrdzavelo. 

................................................................................................................................................................................................ 

B. Pri výrobe pružín je dôležitá elasticita ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré ovplyvňujú túto vlastnosť. 

................................................................................................................................................................................................ 

C. Napíšte prvok/prvky, ktoré zvyšujú tvrdosť ocele.  

................................................................................................................................................................................................ 

D. Oceľ sa využíva aj v zdravotníctve. Viete, ktorý prvok je dominantný v oceli používanej ako náhrada kĺbov? 

................................................................................................................................................................................................ 

Tab. 2 Prvky ovplyvňujúce vlastnosti ocele 

 Zvyšuje 
tvrdosť 

Zvyšuje 
krehkosť 

Zvyšuje 
tuhosť 

Zvyšuje odolnosť 
voči oderu 

Zvyšuje odolnosť voči 
korózií (hrdzaveniu) 

Zvyšuje 
elasticitu 

Cr X  X X X  

Mn  X  X   

Mo  X X  X  

Ti X  X  X  

Si X     X 

V XX   XX   

Ni   X  X  

W XX X X XX   

Co X   XX   

Úloha 5. Dva fakty a výmysel. Napíšte dva fakty a jeden výmysel k téme Kovy a korózia. Potom ich prezentujte pred triedou 

a úlohou ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 
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PRACOVNÝ LIST:  KYSLÍK 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci výrok. Čo si o ňom myslíte, je pravdivý? Diskutujte spoločne v skupine. 

Niekde tam vonku je strom, ktorý usilovne vyrába kyslík, aby si mohol žiť a dýchať. 

 

Úloha 2. Doplňte nasledujúcu tajničku 

      
T3 

         
T- Tajnička 3 

 
1           

         
1 - chemicky čistá látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo 

    
2                       2 - latinský názov vodíka 

     
3             

    
3 - prvky sú v periodickej tabuľke usporiadané do 18 zvislých stĺpcov - ................ 

4                     
     

4 - chemik, ktorý usporiadal prvky do periodickej tabuľky 
  

5           
        

5 - plyn ľahší ako vzduch 
 

6                 
      

6 - prvky sa pomenúvajú názvami a zapisujú ................... 

 

Tajnička: ............................................................. 

Úloha 3. V aplikácii „Chemické prvky“ vyhľadajte prvok z úlohy 2 a doplňte tabuľku: 

1.  Slovenský názov:  7. Číslo skupiny:  

2. Latinský názov:  8. Číslo periódy:  

3. Značka:  9. Počet valenčných elektrónov:  

4. Protónové číslo:  10. Počet elektrónových vrstiev:  

5. Počet protónov v jadre atómu:  11. Elektronegativita:  

6. Počet elektrónov v obale atómu:  12. Relatívna atómová hmotnosť:  

Úloha 4. Na základe elektrónovej konfigurácie dokreslite neutrálnemu atómu kyslíka protóny a elektróny 

Atóm kyslíka je nestabilný. Koľko elektrónov  musí prijať atóm  kyslíka, aby 

mal na vonkajšej vrstve osem elektrónov? 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
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Úloha 5. Pripravte kyslík a dokážte ho 

Pomôcky:  

• skúmavka 

• lyžička 

• drevená špajľa, sviečka, zápalky 

Chemikálie: 

• peroxid vodíka 

• oxid manganičitý (burel)

Postup: 

1. Do skúmavky nalejte do ¼ peroxid vodíka.  

2. Zapáľte si sviečku.  

3. Do skúmavky pridajte štipku burelu, premiešajte.  

4. Špajľu vložte so plameňa sviečky kým nezačne horieť. Keď začne horieť, špajľu z plameňa vyberte a sfúknite.  

Tlejúcu špajľu vložte do skúmavky a pozorujte. 

Úloha 6. V aplikácii „Chemické prvky“ vyhľadajte nasledujúce informácie  

a) Ako dokážeme prítomnosť kyslíka? Vyberte správne tvrdenie: 

i. plameňovou skúškou  ii. tlejúcou trieskou   iii. šteknutím 

b) Vyberte správnu možnosť a vety prepíšte. 

Kyslík sa nachádza  vo forme  molekúl 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Napíšte 3 spôsoby výroby kyslíka: 

i. ....................................................................................................................................................................................... 

ii. ....................................................................................................................................................................................... 

iii. ....................................................................................................................................................................................... 

d) Čo to znamená, že kyslík je biogénny prvok? 

..................................................................................................................................................................................................... 

e) Ako uskladňujeme kyslík a prečo ho uskladňujeme práve takto? 

..................................................................................................................................................................................................... 

f) Napíšte, ako vieme využiť kyslík na turistike, v medicíne, priemysle, doprave: 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

v atmosfére 

v ozonosfére dvojatómových 

trojatómových O2 . 

O3 . 
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Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text a odpovedajte na otázku 

Ozón sa vyskytuje predovšetkým vo vyšších vrstvách atmosféry a je rozložený nerovnomerne. Ozónová vrstva pôsobí ako 

ochranná vrstva, ktorá chráni živé organizmy pred negatívnymi zložkami ultrafialového žiarenia. V posledných rokoch 

dochádza k úbytku ozónu O3 v stratosfére (časť atmosféry) alebo až k vzniku tzv. ozónových dier. Hrúbka ozónovej vrstvy sa 

vyjadruje v tzv. Dobsonových jednotkách DU. Medzi látky poškodzujúce ozónovú vrstvu patria najmä halogény.  

V ľavej časti obrázku máte znázornené mapy A a B, kde je hrúbka ozónovej vrstvy odlišná. V pravej časti obrázku máte 

znázornenú priemernú hrúbku ozónovej vrstvy počas roka. 

Rozhodnite, ktoré mesiace vieme znázorniť pomocou mapy A, a ktoré pomocou mapy B. Svoje tvrdenia zdôvodnite.  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 8. Z informácií o kyslíku vytvorte pojmovú mapu a zahrňte tam všetky poznatky, ktoré máte. Môžete tam doplniť aj 

vlastné „vetvy“ 
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PRACOVNÝ LIST:  SODÍK A DRASLÍK  

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúcu hádanku a uhádnite jej riešenie. 

Medzi prstami belie sa, 

ako piesok sype sa. 

Kuchár bez nej smúti, 

ako more chutí.        Riešenie: ......................................... 

Úloha 2. Vyhľadajte prvky 1.skupiny v periodickej tabuľke prvkov a vyriešte nasledujúce úlohy: 

a) Napíšte názvy prvkov 1. skupiny:  

................................................................................................................................................................................................ 

b) Napíšte značky prvkov 1. skupiny: 

................................................................................................................................................................................................ 

c) Doplňte: Prvky 1. skupiny okrem ...................................... nazývame .................................................................... kovy. 

Úloha 3. Overte pomocou aplikácie „Beaker“, ako farbia plameň katióny prvkov sodík a draslík.   

Katión Farba plameňa 

Na+ 
 

K+ 
 

Poznámka: Farbu plameňa v aplikácii overíte tak, že si vyberiete daný prvok a niekoľko krát po ňom prejdete s plameňom. 

 

Úloha 4. Spoločne v triede diskutujte o tom, ako by sa dali overiť plameňové skúšky v laboratóriu, ak by sme nemali k 

dispozícii aplikáciu. Svoje návrhy a závery si zapíšte: 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 5. Zakreslite do obrázkov počet elektrónov (-) a počet protónov (+) elektroneutrálnych atómov sodíka a draslíka 

Atóm sodíka 11Na:     Atóm draslíka 19K: 

         

Úloha 6. Vyskúšajte pomocou aplikácie „Beaker“ ako reaguje sodík s vodou a draslík s vodou. Priebehy reakcií zapíšte 

schémou alebo chemickou rovnicou: 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka: Zo zoznamu zlúčenín vyberiete tie, ktoré potrebujete a necháte ich spolu reagovať. 

Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text a vypíšte výskyt a využitie sodíka a draslíka. 

Jednou z najdôležitejších zlúčenín sodíka je soľ chlorid sodný – NaCl. Ten najčastejšie využívame v kuchyni ako kuchynskú 

soľ. Nie je to však jeho jediné využitie. Používa sa tiež na konzervovanie potravín. Tvorí fyziologický roztok, ktorý je súčasťou 

infúzií. Keďže si potravu solíme, prijímame ho v dostatočnom množstve, mnohokrát až veľa. Nadbytok soli v strave je príčinou 

zvýšeného krvného tlaku a iných ochorení. 

Naopak, draslíka prijímame málo, pretože jeme málo rastlinnej potravy. Hlavným zdrojom draslíka je ovocie a zelenina. 

Nedostatok draslíka sa prejavuje napríklad poruchami činnosti svalov. Draslík je veľmi nevyhnutný pri raste rastlín, preto sa 

pridáva do hnojív. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 8. Napíšte nákupný zoznam pre mamku tak, aby kúpila 4 potraviny s najvyšším obsahom sodíka a 4 potraviny s 

najvyšším obsahom draslíka: 

Potravina Obsah sodíka (mg/100g) Obsah draslíka (mg/100g) 

Vajce 70 mg 90 mg 

Červená repa 90 mg 310 mg 

Banán 1,5 mg 366 mg 

Marhule 59 mg 340 mg 

Mlieko polotučné 53 mg 160 mg 

Ryby 105 mg 380 mg 

Jogurt biely 64 mg 205 mg 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Napíš pomocou 3-5 viet čo si sa dnes naučil. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  KYSLÍK A HORENIE 
Horenie je chemický dej, pri ktorom dochádza k reakcii horiacej látky s kyslíkom. Horiaca látka sa pri tejto reakcii oxiduje. 

Chemická podstata horenia bola však dlho neznáma. Správne ju vysvetlil až na konci 18. storočia francúzsky chemik Antoine 

Laurent Lavoisier, ktorý si ako prvý uvedomil, že látky sa pri horení zlučujú s kyslíkom. Znamená to, že pri ich horení sa kyslík 

spotrebúva. 

Horenie je sprevádzané vznikom svetla a tepla. Je to exotermická reakcia. Pri horení vzniká stĺpec horiacich, väčšinou 

plynných látok. Aby horenie prebiehalo, sú potrebné: horľavina – látka, ktorá horí, oxidačný prostriedok (napr. kyslík) v 

zápalnom pomere a  zdroj iniciácie. 

Potvrďte Lavoisierov záver a pokusom dokážte, že látky pri horení naozaj spotrebúvajú plynný kyslík. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Je horenie látok exotermická alebo endotermická reakcia? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Odkiaľ pochádza kyslík, ktorý je nevyhnutný pre proces horenia v prírode? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Je kyslík ťažší alebo ľahší ako vzduch? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Aké zlúčeniny vznikajú reakciou chemických prvkov s kyslíkom? 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou hlavnou úlohou bude uskutočniť jednoduchý pokus, pri ktorom ukážete, ako sa pri horení látok v reakčnom 

prostredí spotrebúva kyslík. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (sonda na meranie obsahu plynného kyslíka), vysoká kadička (ideálny objem 1000 cm3), spaľovacia 

lyžička, chemická lyžička, hliníková fólia (alobal), pipeta 

Materiál a chemikálie: 

H2O2 (w% = 10 %), MnO2, síra, práškový horčík (príp. horčíková páska), vápnik (konkrétne chemikálie na horenie určí učiteľ) 
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Postup: 

1. Najprv si v kadičke pripravte plynný kyslík. Na jej dno nasypte jednu lyžičku oxidu manganičitého. Potom do kadičky 

po kvapkách pridávajte roztok peroxidu vodíka. Peroxid pridávajte podľa potreby tak, aby vznikajúci kyslík 

dostatočne vyplnil celú kadičku. Otvor kadičky zakryte vyformovanou hliníkovou fóliou (alobalom), aby kyslík 

neunikol. 

2. Do kadičky s pripraveným kyslíkom vložte kyslíkovú sondu a 

upevnite ju na laboratórny stojan pomocou držiaka a svorky. 

3. Čas merania nastavte na 2 minúty. Ak to vaše zariadenie umožňuje, 

vzorkovaciu frekvenciu zberu dát nastavte na 200 ms (5 Hz). 

4. Na spaľovacej lyžičke zahrievajte v plameni kahana malý kúsok síry, 

až kým sa síra nezapáli. 

5. Spustite meranie a po niekoľkých sekundách lyžičku s horiacou 

sírou vložte do atmosféry kyslíka v kadičke. 

6. UPOZORNENIE: Spaľovaciu lyžičku vkladajte do kadičky opatrne a 

držte ju v čo najväčšej možnej vzdialenosti od kyslíkovej sondy, aby 

ste ju nepoškodili. 

7. Sledujte zmeny obsahu kyslíka v reakčnej sústave. 

8. Pokus zopakujte (podľa inštrukcií učiteľa) aj s inými horiacimi 

látkami, napr. práškovým horčíkom, vápnikom a pod. 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 5. Do grafu zakreslite, ako sa menil obsah kyslíka v reakčnej sústave (kadičke) počas pokusu: 

 

Úloha 6. Ako sa mení množstvo kyslíka v kadičke počas pokusu? Čo to dokazuje? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Aký produkt horenia vznikal počas chemickej reakcie? 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 8. Napíšte chemickú rovnicu (rovnice) procesu horenia, ktorý ste práve sledovali. 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE NADŠENCOV CHÉMIE 

Úloha 9. Napíšte chemickú rovnicu rozkladu peroxidu vodíka za použitia oxidu manganičitého ako katalyzátora. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. V odbornej literatúre vyhľadajte ďalšie spôsoby, ktorými možno v laboratóriu pripraviť kyslík. Napíšte chemické 

rovnice týchto reakcií. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  OXIDY V BEŽNOM ŽIVOTE  

Úloha 1. Zakrúžkujte, ktorá látka nepatrí medzi ostatné a zdôvodnite prečo.  

                                                     

KCl       CaF2        NaCl      Al2O3         KBr 

 

Úloha 2. Označte (✓), ktoré výroky platia pre oxid uhličitý, oxid uhoľnatý alebo pre obidva oxidy.  

                                                                                                                                                                     CO                 CO2 
A) Vzniká nedokonalým spaľovaním palív.                                                                                              ............        ............ 

B) Je to bezfarebný plyn bez zápachu.                                                                                                     ............        ............ 

C) Jedovatý plyn, ktorý sa v krvi viaže na hemoglobín a bráni prenosu kyslíka v tele.                    ............        ............ 

D) Pri ochladení stuhne a vytvorí bielu látku podobnú snehu, tzv. suchý ľad.                                  ............        ............ 

E) Používa sa na plnenie hasiacich prístrojov a výrobu šumivých nápojov.                                       ............        ............ 

Úloha 3. Pozrite si reportáž a napíšte odpovede na otázky.   

Reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=Ylu07vDoYEc  

a) Ktorý plyn spôsobil tragédiu v pivnici?   

.......................................................................................... 

b) Pri akom procese vzniklo príliš veľa tohto plynu?  

.......................................................................................... 

c) Koľko osôb museli záchranári vytiahnuť z pivnice?  

.......................................................................................... 

d) Podčiarknite v texte, ktorá fyzikálna vlastnosť oxidu uhličitého spôsobila smrť človeka.  

 

 

 

 

e) Navrhnite, ako by ste mali správne postupovať pri záchrane človeka, ktorý odpadol v pivnici v dôsledku otravy CO2. 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

Oxid uhličitý nie je priamo nebezpečný, ale vo vysokej koncentrácii má narkotické účinky. V prípade, že sa nahromadí 

v uzavretých priestoroch, človek, ktorý tam vstúpi po chvíli odpadne a môže sa aj udusiť. Príčinou je hustota oxidu 

uhličitého, ktorý vytlačí menej husté plyny ako je vzduch a kyslík. Pri kvasení vznikajúci oxid klesá k zemi, a preto naši 

predkovia vždy chodili do pivnice so zapálenou sviečkou. Sviečku treba držať čo najnižšie a keď zhasne, tak je 

potrebné priestor opustiť.  

                                                                                                                 https://vinko.sk/poradna/nebezpecny-oxid-uhlicity 

558

https://www.youtube.com/watch?v=Ylu07vDoYEc


 

 

Úloha 4. Jednotlivé obrázky znázorňujú environmentálne problémy životného prostredia. Priraďte do tabuľky k názvu 

environmentálneho problému číslo obrázka (1-2) a vymenujte oxidy, ktoré ich spôsobujú. 

                                                          Obrázok 1                                                                          Obrázok 2  

                                                     
 

 

Úloha 5. Vyriešte osemsmerovku.   

P V Ý R O B A   S 

L S K L E N Í K 

Y A K N E P Á V 

N  O X I D  Í 

J E D O V A T Á 

T E P L O C R I 

Č I T K Y S L Ý 

Ý J A S K Y Ň A 

 

Som bezfarebný, jedovatý, zapáchajúci plyn, ktorý dráždi dýchacie cesty.  Do vzduchu sa dostávam najmä pri spaľovaní 

hnedého uhlia a spôsobujem kyslé dažde. Ale som aj užitočný, pretože zabraňujem rastu plesní a baktérií. Preto sa používam 

ako konzervačná látka pri výrobe nápojov, džemov a sušeného ovocia. Volám sa oxid    .................................. . 

Úloha 6. Odpovedzte na nasledujúce obrázky týkajúce sa oxidov v stavebníctve.  

a) Pomocou obrázku 3 napíšte, ktoré zložky potrebujete na prípravu vápennej malty. 

....................................................................................................................................................................................... 

Environmentálny problém Obrázok Oxidy  

Skleníkový efekt   

Kyslý dážď   

CO                             VÁPENKA 

PLYN                         KYSLÝ 

SKLO                         JASKYŇA 

JEDOVATÁ               SKLENÍK 

VÝROBA                   TEPLO 

                  

 

E220 
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        b)    V ktorej zložke (voda – piesok – hasené vápno) na obrázku 3 je zastúpený oxid kremičitý? 

............................................................................................ 

c) Pod akým názvom sa používa oxid vápenatý v stavebníctve? 

............................................................................................     

d) Napíšte 2 príklady praktického použitia oxidu kremičitého. 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

...............................................................................................                                                                                               

                                                                                                                                                           Obrázok 3  

 

Úloha 7. Vyplňte tabuľku.  

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
 

PIESOK 

VODA 

VÁPENNÁ MALTA 
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PRÍLOHA:  OXIDY V BEŽNOM ŽIVOTE 
 

Úloha 1.  Vyplňte tabuľku a zopakujte si názvoslovie. 

 

 

 

Úloha 2.  Podčiarknite vzorec/názov zlúčeniny. 

a) NaCl                                    jodid sodný – chlorid sodný – chlorid draselný – bromid draselný 

b) NO2                                     oxid dusný – oxid dusičitý – oxid dusnatý – oxid dusitý   

c) KI                                         jodid horečnatý – jodid sodný – jodid draselný – chlorid draselný  

d) oxid sírový                         SO – SO2 – SO3 – SO4       

e) fluorid vápenatý               CaCl – CaF – CuF – CaF2 

f) oxid strieborný                 AuO – AuCl – Ag2O – AgO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vzorec Názov  Vzorec Názov 

1. 
Cu2O  6.  oxid hlinitý 

2. 
 oxid osmičelý 7. ZnO  

3. 
Na2O  8.  oxid cíničitý 

4. 
 oxid horečnatý 9. Fe2O3  

5. 
NO2  10.  oxid fosforečný 
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Úloha 4.  Zahrajte sa Pexeso. Nájdite ku vzorcu oxidu správny obrázok znázorňujúci jeho použitie v bežnom živote.  

CaO 

 

CO 

CO2 

 

 

SO2 

 

TiO2 

SiO2 

 

 

562



Al2O3 

     

NO2 

MgO 

 

 

ZnO 

 

Pexeso 
Oxidy 

v bežnom 
živote 
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PRACOVNÝ LIST:  AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV  

Úloha 1. Oboznámte sa s farebnými prechodmi prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti pH (obr. 1). 

 

 

 

  

 

 
 

 

Obr. 1 Farebné prechody prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH 

Úloha 2. Dokážte oxid uhličitý vo vydychovanom vzduchu a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: priehľadný plastový pohár (0,2 dm3), slamky, odmerný valec (50 cm3) 

Chemikálie: prírodný indikátor (z výluhu červenej kapusty), voda  

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 vody do pohára.  

2. Pridajte pár kvapiek prírodného indikátora.  

3. Vložte slamku do pohára a začnite fúkať asi 2 minúty (obr. 2). 

4. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora.        

Obr. 2 Fúkanie do vody s prírodným 

                                                                                                                                                                                  indikátorom 

Otázky: 

1. Napíšte, akú zmenu ste pozorovali v pohári. 

........................................................................................................................................................................................

............................................... ............................................................................................................................. ............ 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

........................................................................................................................................................................................ 

3. Napíšte schému chemickej reakcie, ktorá prebehla v pohári. 

              ......................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Dokážte oxid uhličitý v prírodnej minerálnej vode a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), odmerný valec (50 cm3) 

Chemikálie: prírodný indikátor (z výluhu červenej kapusty), voda z vodovodu, prírodná minerálna voda (sýtená) 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 prírodného indikátora do dvoch menších pohárov.  

2. Nalejte 25 cm3 vody z vodovodu do jedného väčšieho pohára a 25 cm3 prírodnej 

minerálnej vody do druhého väčšieho pohára. 

3. Vložte malé poháre do väčších pohárov (obr. 3). 

4. Prikryte poháre druhými pohármi obrátenou stranou (obr. 4). 

5. Pridržte rukou oba poháre a opatrne zamiešajte. 

6. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora. 

Obr. 3 Príprava aparatúry na pozorovanie  
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Otázky: 

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie?  

.................................................................................................................................. 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

.................................................................................................................................. 

Obr. 4 Aparatúra na pozorovanie 

3. Vysvetlite, prečo sa zmenilo sfarbenie prírodného indikátora aj bez toho, aby sa zmiešal s vodou v menšom pohári. 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................ ................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Pripravte oxid uhličitý a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), odmerný valec  (50 cm3), 

lyžička 

Chemikálie: prírodný indikátor (z výluhu červenej kapusty), voda, ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 prírodného indikátora do dvoch menších pohárov.  

2. Nalejte 25 cm3 octu do dvoch väčších pohárov.  

3. Vložte malé poháre do väčších pohárov. 

4. Pridajte ½ lyžice sódy bikarbóny do jedného väčšieho pohára (obr. 5). 

5. Prikryte poháre druhými pohármi obrátenou stranou  (obr. 4). 

6. Pridržte rukou oba poháre a opatrne zamiešajte. 

7. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora.  

Obr. 5 Príprava aparatúry na pozorovanie 

Otázky: 

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie?  

 ........................................................................................................................................................................................ 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

 ....................................................................................................................................................................................... . 

3. Vysvetlite, prečo sa použil pohár s octom. 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 5. Vysvetlite, ako oxid uhličitý z vydychovaného vzduchu, prírodnej minerálnej vody a  reakcie octu so sódou 

bikarbónou ovplyvňuje pH. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Ktorú látku by ste pridali ku kyslému roztoku octu, aby ste ho zneutralizovali? 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 7.  

Označte krížikom mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami.  bez pomoci 

  

s pomocou 

 

s výdatnou 

pomocou 

Viem určiť 

pH roztoku pomocou prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty 
   

Viem uviesť  

príklady výskytu oxidu uhličitého 
   

Poznám spôsob,  

ako pripraviť oxid uhličitý 
   

Viem vysvetliť,  

prečo oxid uhličitý vytvára kyslý roztok  
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PRACOVNÝ LIST:  FÚKANIE DO VODY 

Úloha 1. Utvorte trojice. 

A. plyn, ktorý dýchame 

B. plyn, ktorý vydychujeme 

1. oxid uhličitý 

2. kyslík 

• O2 

○ CO2 

Úloha 2.  Napíšte svoj predpoklad: Môže vydychovaný vzduch ovplyvniť hodnotu pH vody? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Prakticky overte zmenu pH so vzrastajúcim sa obsahom oxidu uhličitého vo vode. 

Pomôcky: 

• merací systém LabQuest 

• program LoggerPro 

• pH senzor 

• kadička 400 ml 

• slamky s priemerom 8 mm a viac 

• prevarená voda 

  

Chemikálie: 

• destilovaná voda 

 

Postup: 

Pri praktickom overovaní zmeny pH budete pracovať v dvojiciach.  

! Pri meraní s pH senzorom dbajte na to, aby ste nerozliali roztok, v ktorom je pH senzor umiestnený ! 

! Po meraní pH senzor opláchnite destilovanou vodou a osušte filtračným papierom ! 

1. Do kadičky nalejte 200 ml prevarenej destilovanej vody.  

2. Pripravte si aparatúru (Obr. 1). Merací systém LabQuest zapnite a pripojte k počítaču. K meraciemu systému 

pripojte pH senzor.  

3. Meranie si nastavte na 300 s (5 min.). Spusťte meranie a súčasne fúkajte vzduch do kadičky s vodou. 

4. Pozorujte zmeny pH v závislosti od množstva vyfukovaného vzduchu. 

5. Po skončení merania doplňte Tabuľku 1 a zakreslite priebeh merania (krivku) do grafu (Obr. 2).  

 

Obr. 1 Schéma aparatúry na meranie pH sledovanej vzorky 
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Tabuľka 1  Namerané hodnoty pH vody 

 pH1 

(namerané na začiatku merania) 

pH2 

(namerané na konci merania) 

ΔpH 

(vypočítaný rozdiel pH) 

pH vody 
   

 

 

Obr. 2 Meranie pH v čase v závislosti od množstva vydychovaného vzduchu  

 

Úloha 4. Napíšte, ako sa menilo pH vody v závislosti od vydychovaného vzduchu. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 5. Vysvetlite, prečo sa menilo pH vody v závislosti od vydychovaného vzduchu. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 6. Pri meraní ste používali prevarenú destilovanú vodu. Pokúste sa zdôvodniť prečo. 

................................................................................................................................................................................................ 

4

6
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Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak:   ak je daná informácia pre vás známa,  ak ste danú 

informáciu vedeli ale pozmenenú,   ak ste sa dozvedeli novú informáciu, ak danej informácii nerozumiete 

Oxid uhličitý je plyn, ktorý sa z časti rozpúšťa vo vode za vzniku kyseliny uhličitej podľa nasledovnej chemickej rovnice: 

𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 (𝑎𝑞) 

Kyseliny uhličitá je veľmi nestála, preto reakcia prebieha aj opačným smerom.  

Oxid uhličitý je produktom dýchania.    Vzniká pri spaľovaní fosílnych palív a biomasy, čiže pri spaľovaní látok obsahujúcich 

uhlík.       Oxid uhličitý patrí medzi výfukové plyny. Označuje sa ako skleníkový plyn a plyn spôsobujúci kyslé dažde.      Ak je 

koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére vysoká, pri zrážkach dochádza k tomu, že sa časť oxidu uhličitého je zachytávaná 

zrážkovou vodou a na zem dopadajúce kvapky majú kyslé pH. 

Oxid uhličitý má široké využitie v potravinárstve.       Používa sa na sýtenie nápojov a minerálnych vôd, má dôležitú úlohu 

aj pri pečení.        Pri pečení koláčov používame prášok do pečiva alebo sódu bikarbónu.       Tieto látky sa pri vysokej teplote 

rozkladajú, pričom vzniká plyn oxid uhličitý, ktorý zabezpečuje „nadýchanosť“ cesta.  

Pri nedostatočnom prístupe kyslíka pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík, vzniká oxid uhoľnatý.       Oxid uhoľnatý je 

rovnako ako oxid uhličitý bezfarebný plyn bez zápachu, avšak je jedovatý.       Jeho jedovatosť a nebezpečenstvo pre človeka 

spočíva v tom, že sa viaže na červené krvinky, a tým bráni prenosu kyslíka v tele.      Pri nadmernom nadýchaní tohto plynu 

môže dôjsť k uduseniu.      Oxid uhoľnatý sa používal ako plynné palivo (svietivý plyn).       Jeho zmes s vodíkom sa nazýva 

vodný plyn. 

Úloha 8. Porozmýšľajte a napíšte, kde v prírode a vo vašom okolí sa vyskytuje tento jav, ktorý ste sledovali na hodine. 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Tri fakty a výmysel. Napíšte tri fakty a jeden výmysel k téme Fúkanie do vody.  Potom ich prezentujte pred triedou 

a úlohou ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  ZÁHADA S HYDROXIDOM SODNÝM  
Prečo musíme hydroxid sodný uskladňovať v uzavretých platových nádobách? 

Hydroxid sodný je hygroskopická látka bielej farby, ktorá leptá pokožku. Reaguje tiež so vzdušným oxidom uhličitým, 

pričom vzniká nový produkt a hmotnosť reakčnej sústavy sa zväčší. 

Dokážte, že hmotnosť hydroxidu sodného sa v dôsledku jeho reakcie so vzdušným oxidom uhličitým zväčšuje.  

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Môže byť, podľa vás, jedným z reaktantov chemickej reakcie aj plyn nachádzajúci sa vo vzduchu? Ak áno, aký? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. V literatúre vyhľadajte, čo znamená pojem hygroskopická látka. 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou hlavnou úlohou bude uskutočniť jednoduchý pokus, pri ktorom dokážete, že jedným z reaktantov pozorovanej 

chemickej reakcie je plynná látka obsiahnutá vo vzduchu, čo potvrdzuje nárast hmotnosti reakčnej sústavy. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (digitálne váhy), plastová nádobka 

Materiál a chemikálie: 

hydroxid sodný (s) 

Postup: 

1. Do plastovej nádobky lyžičkou vložte granulky hydroxidu sodného tak, aby bolo rovnomerne pokryté celé jej dno.  

2. (Pozn.: Pracujte, čo najrýchlejšie) 

3. Čas merania nastavte na 20 minút (ak nie ste obmedzení časom, môžete nastaviť aj dlhší čas). Ak to vaše zariadenie 

umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu zberu dát nastavte na 6 vzoriek za minútu (0,1 Hz). 

4. Nádobku s hydroxidom sodným položte na váhy a spustite meranie. 

5. Sledujte zmenu hmotnosti reakčnej sústavy. 
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 3. Do grafu zakreslite, ako sa menila hmotnosť počas pokusu: 

 

Úloha 4. Ako sa mení hmotnosť reakčnej sústavy počas pokusu? Čo to dokazuje? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Prečo sme hydroxid sodný umiestnili do plastovej a nie do sklenej nádoby? 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 6. Napíšte chemickú reakciu hydroxidu sodného s oxidom uhličitým? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Čo spôsobuje zmenu hmotnosti reakčnej sústavy, ktorú ste pri pokuse pozorovali? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Viete, na čo sa v domácnostiach používa hydroxid sodný? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  VÝLUH Z ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR    
 Prečítajte si!  

Obr. 1  Farebné zmeny indikátora z výluhu červenej 
kapusty v závislosti od pH prostredia 

 
 

Úloha 1. Na základe skúsenosti s prípravou čaju sa pokúste vysvetliť, čo je výluh. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Príprava výluhu z červenej kapusty  

Úloha 2. A) Usporiadajte obrázky 1 až 4 tak, aby ste vytvorili postup práce na prípravu výluhu z červenej kapusty.  

  1.                  2.                  3.            4.    
 

Poradie obrázkov: ............................................................................................................................. ....................................... .. . 

B) Popíšte na základe zoradenia obrázkov postup práce na prípravu výluhu z červenej kapusty.  

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................ .............................. 

Úloha 3. Pripravte výluh z červenej kapusty podľa navrhnutého postupu. 

 

Úloha 4. Určte pH roztokov uvedených v tabuľke 1 pomocou univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu 

červenej kapusty. 

Z nášho života máme skúsenosti, že farba čaju sa po pridaní citrónovej 
šťavy zmení, aj farba červenej kapusty sa po pridaní octu zmení. Tieto 

farebné zmeny spôsobujú látky tzv. antokyaníny (odvodené 
z gréckeho slova anthos – kvet a latinského slova kyano – modrý). 
Antokyaníny sú rastlinné farbivá, ktoré sa nachádzajú v stonkách, 
listoch, v koreňoch alebo v kôre, taktiež sa hromadia v plodoch a 

kvetoch plodín. Sú rozpustné vo vode a ich farba sa mení so zmenou 
pH. Farba antokyanínov v závislosti od pH môže prechádzať od 
červenej po fialovú až modrú farbu. Zmena sfarbenia antokyanínov 
súvisí so zmenou ich štruktúry a zloženia. Sú to prírodné indikátory. 

Antokyaníny sa nachádzajú aj vo výluhu červenej kapusty. Obrázok 1 
zobrazuje farebné zmeny indikátora z výluhu červenej kapusty 
v závislosti od pH. 
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Pomôcky: skúmavky (6 ks), kadičky (6 ks), stojan na skúmavky, univerzálny indikátorový papierik, výluh z červenej kapusty, 

sklená tyčinka, hodinové sklíčko, filtračný papier 

Chemikálie: ocot, popol, citrónová šťava, neperlivá minerálka, soľ, mydlo, voda 

Pomôcka: 

 

     

 

 

 

Obr. 2  pH stupnica univerzálneho indikátora 

Postup práce: 

1. Zapíšte do tabuľky 1 svoje predpoklady o tom, ktoré roztoky sú kyslé, neutrálne a zásadité. 

2. Označte 6 skúmaviek číslami 1 až 6 a umiestnite ich do stojana na skúmavky. 

3. Nalejte do polovice skúmavky č. 1 ocot. 

4. Pomocou tyčinky preneste kvapku octu na kúsok univerzálneho indikátorového papierika umiestneného na 

hodinovom sklíčku. Zaznamenajte sfarbenie papierika do tabuľky 1 a pomocou stupnice pH univerzálneho 

indikátora (obr. 2) určte hodnotu pH.  

5. Otestujte rovnakým spôsobom roztoky v skúmavkách 2 až 6. Nezabudnite tyčinku vždy očistiť a vysušiť.   

6. Postup zopakujte, ale do každej skúmavky pridajte asi 1 ml výluhu červenej kapusty. Zaznamenajte sfarbenie 

indikátora z výluhu červenej kapusty do tabuľky 1 a pomocou stupnice pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty 

(obr. 1) určte hodnotu pH. 

7. Skontrolujte svoje predpoklady s výsledkami v tabuľke 1. 
 

Tab. 1  Určovanie pH roztokov pomocou univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu červenej kapusty 

Sk
ú

m
av

ka
 

čí
sl

o
 

Roztok 

Predpoklad 

Kyslý (K) 

Zásaditý (Z) 

Neutrálny (N) 

roztok 

Sfarbenie 

univerzálneho 

indikátorového 

papierika / 

hodnota pH 

Sfarbenie indikátora 

z výluhu červenej 

kapusty/ hodnota 

pH 

 

Porovnanie  

predpoklad 

správny (✓ )/ 

nesprávny (x) 

1 ocot 

 

    

  

2 suspenzia vody  

s popolom 

    

  

3 citrónová šťava 

 

    

  

4 neperlivá minerálka 

 

    

  

5 slaná voda 

 

    

  

6 roztok tuhého mydla 

 

    

  

tekuté mydlo 
    

  

574



  

 
 
 

  

Úloha 5. Rozdeľte roztoky z tabuľky 1 podľa hodnoty pH na kyslé, zásadité a neutrálne. 

   

                       kyslé neutrálne        zásadité 

 

 

 

 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku. 

3  veci, ktoré som sa dnes naučil/a 

 
 

 

 

 
 

2  veci, ktoré ma zaujali 

 

 

1 otázka, ktorú stále mám  

 

 

 

 

 

 

 

575



 

 

PRACOVNÝ LIST:  LÁTKY S ROZDIELNYM PH 

Úloha 1. Uskutočnite krátky pokus 

Pomôcky: 

• uvarený čaj 

• citrón 

• univerzálne indikátorové papieriky 

Postup: 

1. Pomocou univerzálneho indikátorového papierika si zmerajte pH čaju a hodnotu zapíšte do tabuľky 1 

2. Do pripraveného čaju kvapnite pár kvapiek citrónu. Pozorujte viditeľné zmeny. Zmerajte pH čaju a výsledok si 

zapíšte do tabuľky 1. 

Tab. 1 Namerané hodnoty pH čaju 

 hodnota pH farba indikátorového papierika 

čistý čaj   

čaj s citrónom   

Úloha 2. Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

1. Čo viditeľné sa zmenilo na čaji? Kedy nastala táto zmena? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Aká vlastnosť pridanej látky mohla túto zmenu spôsobiť? Ako sa zmenilo pH čaju? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Skúste odhadnúť pH pripravených vzoriek. Následne si svoje predpoklady overte pomocou univerzálneho 

indikátorového papierika a pomocou pH senzora. Výsledky zapíšte do tabuľky 2. 

Pomôcky:  

• 9 kadičiek (50 ml) 

• univerzálne indikátorové papieriky 

• merací systém Vernier, počítač a pH senzor 

• strička, kadička na odpad 

 Materiál:  

• ocot 

• citrón 

• džús 

• sóda bikarbóna 

• perlivá voda 

• voda s popolom 
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• mlieko 

• saponát 

• voda s pracím práškom 

Postup: 

1. Z každého pripraveného roztoku si odoberte do svojej kadičky tak, aby ste mali cca 5cm výšku roztoku. Označte 

obsah každej kadičky. 

2. Odhadnite pH každého roztoku (>/</= 7)  a zapíšte to do tabuľky 2. 

3. Odmerajte pH vzoriek pomocou indikátorových papierikov a hodnoty zapíšte do tabuľky 2. 

4. Odmerajte pH vzoriek pomocou pH elektródy tak, že senzor ponoríte cca 3 cm pod hladinu roztoku. Po ustálení 

hodnoty pH meranie zastavte. Zapíšte hodnotu pH danej vzorky do nižšie uvedenej tabuľky. 

5. Medzi meraniami elektródu starostlivo opláchnite destilovanou vodou a ľahko osušte filtračným papierom od 

prebytočnej vody. 

Tab. 2 Predpokladané a namerané výsledky pH vzoriek 

Vzorka odhad pH roztoku 
Univerzálny indikátorový papierik pH namerané 

pH senzorom pH Farba Indikátorového papierika 

Ocot     

Popol     

Prací prášok     

Mlieko     

Citrón     

Džús     

Sóda bikarbóna     

Saponát     

Úloha 4. Zosumarizujte presnosť meraní pH pomocou indikátorového papierika a pH elektródy všetkých meraní spoločne. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Zoraďte názvy látok od tých s najnižším nameraným pH po tie s najvyšším pH. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Aké spoločné vlastnosti majú látky s pH do 7? Aké spoločné vlastnosti majú tie látky, ktoré majú pH nad 7? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Roztoky s pH do 7 sa volajú kyslé roztoky. Tie roztoky, ktoré majú pH nad 7 sa volajú zásadité roztoky. Neutrálne 

roztoky majú pH 7. Na obrázku vyznačte jednotlivé oblasti a pomenujte ich. 

 

Úloha 8. Univerzálny indikátorový papierik je papierik, ktorý je napustený zmesou viacerých indikátorov. Akú farbu má 

univerzálny indikátorový papierik pri určitých hodnotách pH? Doplňte, či sa jedná o kyslú, neutrálnu alebo zásaditú 

oblasť. 

 

pH 1 – ................................................................................. 

pH 5 – ................................................................................. 

pH 7 – ................................................................................. 

pH 9 – ................................................................................. 

pH 14 - ................................................................................ 

Úloha 9. Doplň tabuľku 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  KYSLÉ, NEUTRÁLNE A ZÁSADITÉ ROZTOKY  

Úloha 1. Ako určíme pH daného roztoku? Napíšte svoje návrhy. 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ...................................................... 

 

Úloha 2. Vytvorte predpoklady o pH nasledovných látok: pomarančový džús, čistič odpadového potrubia, mlieko, slaná 

voda a mydlo na ruky. 

 

                          kyslé                                                            neutrálne                                                            zásadité 

 

 

 

 

Úloha 3. Doplňte tabuľku: A) Vyhľadajte na stránke https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sk.ht ml 

hodnoty pH látok z úlohy 2. B) Určte poradie látok od najkyslejšej po najzásaditejšiu . C) Vytvorte predpoklady 

o tom, ako sa zmení hodnota pH látky po pridaní vody. Svoje predpoklady následne skontrolujte na uvedenej 

stránke. 

 

Tabuľka 1 pH niektorých látok 

Látka A) Hodnota  pH  B) Poradie látok od 

najkyslejšej po 
najzásaditejšiu 

C) Po pridaní vody sa 

hodnota pH látky 
zväčší/zmenší 

pomarančový džús    

čistič odpadového potrubia    

mlieko     

slaná voda*    

mydlo na ruky    

*A) určte sami 

Úloha 4. Poradíte správne záhradkárom? Prečítajte si nasledovný text a odpovedzte na otázky. 

Je všeobecne známe, že rastliny pre svoj zdravý rast potrebujú nie len živiny, ale aj vhodné pH pôdy. Jeho optimálne hodnoty 

pre niektoré druhy zeleniny sú uvedené v tabuľke 2. 
 

Tabuľka 2  *Optimálna hodnota pH pôdy pre vybrané druhy zeleniny  

Plodina mrkva reďkvička šalát uhorky paradajky kapusta cibuľa zeler 

Optimálna 

hodnota pH pôdy 5,3 –  6,7 5,3 – 6,5 5,7 – 6,8 5,7 – 7,6 6,0 – 6,9 6,4 – 6,9 7,1 – 8,5 7,1 – 7,5 

* optimálny znamená v daných podmienkach najlepší, najvhodnejší 
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Otázka č. 1 

Navrhnite postup, ktorým by ste (počas laboratórnych prác) zistili hodnotu pH pôdy vo svojej záhradke. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.......................................... ............................................................................................................................. ..............................

..................................................................................................................................................................................................... 

Otázka č. 2 

Vyberte pre záhradkárov plodiny, ktorým vyhovuje pôda: 

A) slabo kyslá ............................................................................................................................. ............................................... .. .  

B) prevažne neutrálna ................................................................................................................................................................. 

C) slabo zásaditá ....................................................................................................................................................................... .. .  

Otázka č. 3 

Ako môžu záhradkári znížiť kyslosť pôdy? 

A) kremenným pieskom 

B) haseným vápnom 

C) veľmi zriedeným octom 

D) kuchynskou soľou 

Úloha 5. Ako vysvetlíte, že kvet Hortenzia pestovaná v pôdach s rôznym pH má ružové, biele alebo modré kvety? 

...................................................................................................................... ......................................... 

................................................................................................ ....................................................... ........ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................................................... 

 

Obr. 1  Hortenzia – mení farby ako chameleón 

Potrebné informácie nájdete na:  

https://www.chovatelahospodar.sk/te ma/hortenzia-a-jej-pestovanie 

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/zmenit-farbu-kvetoch-hortenzie/ 

https://lepsiebyvanie.pluska.sk/zelen-a-zahrada/hortenzia-ak-nu-spravne-starate-vyrastie-aj-vysky-3-metre 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil/a 

 

 

 

2 veci, ktoré ma zaujali 

 

 

1 otázka, ktorú stále mám  
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PRACOVNÝ LIST:  HORÚCE VRECKÁ  

Úloha 1. Uveďte aspoň tri príklady, ako sa možno chrániť pred chladom. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2.  Ktorá soľ pri rozpúšťaní vo vode teplo uvoľňuje? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Načrtnite vašu predstavu grafu závislosti teploty od hmotnosti chloridu vápenatého pridávaného do 100 ml vody 

 

Graf 1:  Závislosť teploty od hmotnosti chloridu vápenatého 

Úloha 4. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Pomôcky: odmerný valec, váhy, 4 kadičky, hodinové sklíčko, lyžička, tyčinka, teplotný senzor, merací systém Vernier – meracia 

interfejsová jednotka LabQuest 2 

Chemikálie: 400 ml destilovanej vody, 100 g CaCl2 

Postup práce: 

1. Nastavte čas merania meracieho systému na 4 minúty. 

2. Do kadičky nalejte 100 ml vody.   

3. Prisypte do kadičky odvážené množstvo (10 g) chloridu vápenatého a spustite meranie. 

4. Neustále premiešavajte obsah v kadička sklenenou tyčinkou (môžete použiť i magnetické miešadielko).  

5. Po uplynutí  4 minút sa meranie automaticky ukončí. 

6. Určte z grafického záznamu krivky najvyššiu teplotu.  

7. Zapíšte nameranú hodnotu do tabuľky. 
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8. Rovnaký postup zopakujte s  ďalšími návažkami soli v odstupňovanej koncentrácii (20 g, 30 g, 40 g). 

9. Zostrojte graf závislosti teploty od hmotnosti chloridu vápenatého. 

 

Tabuľka 1: Najvyššia dosiahnutá teplota pri rozpúšťaní soli v 100 ml vody   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1:  Závislosť teploty od hmotnosti chloridu vápenatého 

 

Úloha 5. Zistite, aký je optimálny návažok soli, aby vaše vrecúško dokázalo zohriať vodu na 50°C? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Bol váš predpoklad správny? Zhodoval sa váš graf s grafom, ktorý ste zostrojili z výsledkov meraní? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7.  Pomocou internetového vyhľadávača vyhľadajte informácie o možnosti využitia chloridu vápenatého v bežnom 

živote.  

𝑚 (𝐶𝑎𝐶𝑙2)

𝑔
 

𝑡

°𝐶
 

10  

20  

30  

40  
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................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Prečo nemožno nechať v laboratóriu otvorenú nádobu s bezvodým chloridom vápenatým? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Vedeli by ste zistiť, aké látky dnes pridávajú výrobcovia do komerčne vyrábaných tepelných vankúšikov? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

583



 

 

PRACOVNÝ LIST:  TEPELNÉ JAVY PRI ROZPÚŠŤANÍ TUHÝCH LÁTOK  
Pri rozpúšťaní rôznych tuhých látok vo vode dochádza k uvoľneniu alebo spotrebovaniu energie z okolitého prostredia 

vo forme tepla, čo sa prejaví zmenou teploty celej reakčnej sústavy. 

Nasledujúcimi pokusmi ukážte ako sa mení teplota reakčnej sústavy pri rozpúšťaní rôznych tuhých látok. Rozhodnite, 

ktoré z nich pri rozpúšťaní okolité prostredie zohrievajú a ktoré ochladzujú. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Zopakujte si základné vlastnosti tuhých látok. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Uveďte príklady z bežného života, pri ktorých ste mali možnosť pozorovať rozpúšťanie tuhých látok a porovnať 

rozpustnosť rôznych tuhých látok. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou úlohou bude uskutočniť niekoľko krátkych pokusov, pri ktorých budete vo vode rozpúšťať rôzne tuhé látky, a pri 

tom budete sledovať ako sa mení teplota reakčného prostredia. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (modul teplomer), kadička (150 cm3), chemická lyžička, elektromagnetická miešačka 

s miešadielkom 

Materiál a chemikálie: 

destilovaná voda, NaOH (s), NaNO3 (s), NaCl (s), CuSO4·5H20 (s), CuSO4 (bezvodý) 

Postup: 

Pri pokusoch použite množstvá rozpúšťaných látok a destilovanej vody podľa nasledujúcej tabuľky: 

Rozpúšťaná látka Hmotnosť rozpúšťanej látky [g] Objem destilovanej vody [cm3] 

NaOH 4 98 

NaNO3 8,5 96 

NaCl 5,8 97 

CuSO45H20 25 91,5 

CuSO4 16 95,5 

584



 

 

1. Do kadičky odmerajte presné množstvo destilovanej vody (podľa údajov v tabuľke) vytemperovanej na laboratórnu 

teplotu. 

2. Kadičku umiestnite na elektromagnetickú miešačku a vložte do nej miešadielko. Spustite miešanie (intenzitu otáčok 

prispôsobte podľa potreby, avšak rovnakú hodnotu použite pri všetkých pokusoch) 

3. Navážte presné množstvo tuhej látky (podľa údajov v tabuľke). 

4. V programe nastavte celkový čas merania na 120 s. 

5. Tuhú látku nasypte do kadičky s vodou a zároveň spustite meranie. 

6. Sledujte zmeny teploty reakčnej sústavy. 

7. Pokus rovnakým spôsobom zopakujte s ďalšou tuhou látkou. 

 

 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po pokuse vyhodnoťte získané výsledky (graf). 

Úloha 3. Farebnými ceruzkami do grafu zakreslite, ako sa menila teplota reakčnej sústavy počas rozpúšťania prvých troch 

tuhých látok: NaOH, NaNO3 a NaCl 
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Úloha 4. Pri rozpúšťaní ktorých z týchto troch látok sa teplo (forma energie) uvoľňovala do okolitého prostredia?  

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Farebnými ceruzkami do grafu zakreslite, ako sa menila teplota reakčnej sústavy počas rozpúšťania 

hydratovaného (CuSO4·5H2O) a bezvodého (CuSO4) síranu meďnatého. 

 

Úloha 6. Porovnajte tepelné javy pri rozpúšťaní hydratovaného a bezvodého síranu meďnatého. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE NADŠENCOV CHÉMIE 

Úloha 7. Zdôvodnite, prečo sa pri rozpúšťaní bezvodého síranu meďnatého teplo uvoľňuje a pri hydratovanom sírane 

meďnatom spotrebúva. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  NÁZVOSLOVIE ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN  
Pracovný list obsahuje úlohy na precvičenie tvorby názvov a vzorcov anorganických zlúčenín formou samostatnej práce 

s IKT. 

Úloha 1. Roztrieď chemické zlúčeniny do kategórii uvedených v tabuľke. 

NaBr, K2O, H2CO3, Fe(OH)3, WO3, HNO3, BaSO4, KOH, HCl, PbO2, NaNO3, CaBr2, H2SO4, MnI7, Al(OH)3, P2O5. 

Kategória Chemická zlúčenina 

Halogenidy  

Oxidy  

Hydroxidy  

Kyseliny  

Soli  

Pred riešením ďalších úloh si pozri nasledujúce videá:  

• goo.gl/UAg3ZT (krížové pravidlo) 

• goo.gl/oQB7qH (názvoslovie kyslíkatých kyselín) 

Úloha 2. Precvič si použitie krížového pravidla v hre „Pexeso“. Klikni na nižšie uvedený  link a pokiaľ potrebuješ si vzorce 

alebo názvy písať, využi prázdne riadky. Môžeš použiť aj periodickú tabuľku prvkov. 

   https://bit.ly/3hbKDkq  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Precvič si názvoslovie anorganických zlúčenín v „Testoch“. Na uvedenom  linku po zobrazení stránky si v pravej 

časti nastavte formát otázky na multiple choice a počet otázok na 10. Potom kliknite na make new test. Test si 

môžete opakovane skúšať a výsledky si zaznačte do tabuľky. 

https://bit.ly/31gZOTX 

 

 

 

Úloha 4. Tvorbu názvoslovia si precvič v hre „Diamanty“ (Jewels of wisdom). Na uvedenom linku si v záložke Flashcards 

pozri zoznam anorganických zlúčenín a ich chemických vzorcov, ktoré sú použité v hre. Samotnú hru spustíš 

v záložke Games. 

https://bit.ly/2K6x6wQ  (jednoduchšia verzia) 

Test č.      

Úspešnosť (%)      
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https://bit.ly/2VTgwmj 

Pravidlá hry Diamanty: úlohou hráča je dostať minimálne tri diamanty rovnakej farby vedľa seba. Čím viac diamantov 

rovnakej farby sa ti podarí dať k sebe, tým viac bodov získaš za každý diamant. Posúvanie diamantov a ich spájanie je 

umožnené pomocou vedľajšieho hracieho poľa, kde sú umiestnené názvy zlúčenín. Musíš označiť diamant so vzorcom 

a štítok s názvom zlúčeniny, ktorého sa chceš „zbaviť“. Pozor! Ak označíš nesprávny vzorec – diamant ostane na chvíľu 

uzamknutý a stráca svoju bodovú hodnotu. Body môžeš získať aj za čas potrebný na zbavenie sa všetkých diamantov. 

   

 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Tvorbu názvoslovia si precvič v hre „Stíhačka“ (Stellar Speller). Na uvedenom linku si v záložke Flashcards pozri 

zoznam anorganických zlúčenín a ich chemických vzorcov, ktoré sú použité v hre. Samotnú hru spustíš v záložke 

Games. 

https://bit.ly/2JLrWHl   (jednoduchšia verzia) 

https://bit.ly/2K9mjlM 

Pravidlá hry Stíhačka: Po spustení hry sa ti zobrazí názov anorganickej zlúčeniny. Úlohou hráča je strieľať do prekážok – 

písmená, čísla, zátvorky – tak, aby si zostavil správny vzorec k názvu zobrazenej zlúčeniny. Hra je náročnejšia na rýchlosť. 

   

 

 

 

 

 

Úloha 6. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

Sebahodnotiacia karta žiaka 

po aktivite Názvoslovie anorganických zlúčenín 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami. 

áno čiastočne nie 

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem napísať 

vzorec bezkyslíkatej a kyslíkatej kyseliny 
   

Viem pomenovať 

bezkyslíkatú a kyslíkatú kyselinu zo vzorca 
   

  

DIAMANTY Skóre Správnosť [%] Čas 

1. hra    

2. hra    

3. hra    

STÍHAČKA Skóre Správnosť [%] 

1. hra   

2. hra   

3. hra   

589

https://bit.ly/2VTgwmj
https://bit.ly/2JLrWHl
https://bit.ly/2K9mjlM


 

 

PRACOVNÝ LIST: NÁZVOSLOVIE ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN –  

ALTERNATÍVA BEZ IKT. 
Pracovný list obsahuje úlohy na precvičenie tvorby názvov a vzorcov anorganických zlúčenín prostredníctvom hier. 

Úloha 1. Roztrieď chemické zlúčeniny do kategórii uvedených v tabuľke. 

NaBr, K2O, H2CO3, Fe(OH)3, WO3, HNO3, BaSO4, KOH, HCl, PbO2, NaNO3, CaBr2, H2SO4, MnI7, Al(OH)3, P2O5. 

Kategória Chemická zlúčenina 

Halogenidy  

Oxidy  

Hydroxidy  

Kyseliny  

Soli  

Pred riešením ďalších úloh si pozri nasledujúce videá:  

• goo.gl/UAg3ZT (krížové pravidlo) 

• goo.gl/oQB7qH (názvoslovie kyslíkatých kyselín) 

Úloha 2. Precvič si použitie krížového pravidla v hre „Pexeso“, ktoré dostaneš od učiteľa. Hru opakujte dvakrát. Pokiaľ 

potrebuješ si vzorce alebo názvy písať, využi prázdne riadky. Môžeš použiť aj periodickú tabuľku prvkov. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Precvič si názvoslovie anorganických zlúčenín v hre „Domino“, ktoré dostaneš od učiteľa. Tvojou úlohou bude  

použiť všetky kocky domina podľa pravidla, že k sebe sa pripájajú len spolu súvisiace kocky, teda chemický názov 

a chemický vzorec zlúčeniny. Prázdne riadky využi na svoje poznámky. 

Zlúčenina 
1. príklad 2. príklad 3. príklad 4. príklad 5. príklad 

názov vzorec názov vzorec názov vzorec názov vzorec názov vzorec 

Halogenid           

Oxid           

Hydroxid           

Kyselina           

590

https://goo.gl/UAg3ZT
https://goo.gl/oQB7qH


 

 

Zlúčenina 
1. príklad 2. príklad 3. príklad 4. príklad 5. príklad 

názov vzorec názov vzorec názov vzorec názov vzorec názov vzorec 

Soľ 
kyslíkatej 
kyseliny 

          

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Precvič si názvoslovie anorganických zlúčenín  v hre „Krížovky“, ktoré dostaneš od učiteľa. K zadanému vzorcu 

zlúčeniny napíš jej názov do krížovky, pričom diakritiku nie je povinná. 

 

 

 

Úloha 5. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

Sebahodnotiacia karta žiaka 

po aktivite Názvoslovie anorganických zlúčenín 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami. 

áno čiastočne nie 

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem použiť 

krížové pravidlo pri tvorbe názvov anorganických zlúčenín 
   

Viem napísať 

vzorec bezkyslíkatej a kyslíkatej kyseliny 
   

Viem pomenovať 

bezkyslíkatú a kyslíkatú kyselinu zo vzorca 
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PRACOVNÝ LIST:  CHEMICKÉ  REAKCIE  I – NEUTRALIZÁCIA  

Úloha 1. V laboratóriu sa na troch fľaštičkách s bezfarebnými kvapalinami odlepili štítky. Na prvom štítku je napísané 5 % 

kyselina chlorovodíková, na druhom destilovaná voda a na treťom 5  % hydroxid sodný. Ako najrýchlejšie zistíte, 

kam štítky opäť správne prilepiť? Vysvetlite svoj postup. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Uskutočnite chemickú reakciu roztoku hydroxidu sodného s roztokom kyseliny chlorovodíkovej – neutralizáciu.  

Pomôcky: 3 ks kadička (250 cm3), 3 ks plastová pipeta (1 ml), špáradlo, univerzálny indikátorový papierik, hodinové sklíčko, 

chemické kliešte, liehový kahan, ochranná podložka, zápalky, kus látky, lesklý euroobal, čierna fixka  

Chemikálie:  HCl (w = 5 %), NaOH (w = 5 %), roztok indikátora fenolftaleínu v etanole (1%), destilovaná voda 

Postup práce:  

1. Vložte prvú stranu pracovného lista do lesklého euroobalu.  

2. Vyskúšajte si prácu s plastovou pipetou tak, že do nej natiahnite destilovanú vodu a vytlačte pár 

kvapiek na prázdne miesto. Potom nanesenú vodu zotrite kusom látky. 

3. Označte čiernou fixkou prvú plastovú pipetu písmenom H (hydroxid) a druhú plastovú pipetu písmenom K (kyselina). 

4. Položte v obrázku 1 na prázdne miesta kúsok univerzálneho indikátorového papierika. 

5. Natiahnite do plastovej pipety H roztok NaOH a vytlačte 2 kvapky roztoku na univerzálny indikátorový papierik. 

Potom odložte plastovú pipetu so zvyšným roztokom na ďalšie použitie. 

6. Natiahnite do plastovej pipety K roztok HCl a vytlačte 2 kvapky roztoku na univerzálny indikátorový papierik. 

            Potom odložte plastovú pipetu so zvyšným roztokom na ďalšie použitie. 

7. Zistite pH roztokov NaOH a HCl a určte druh roztoku podľa pH. Na písanie použite čiernu fixku. 

8. Vytlačte z plastovej pipety H 2 kvapky roztoku NaOH na prázdne miesto v obrázku 2. 

9. Pridajte 1 kvapku roztoku indikátora fenolftaleínu k roztoku NaOH. Pozorujte. 

10. Vytlačte z plastovej pipety K 1 kvapku roztoku HCl k roztoku NaOH.  

11. Zamiešajte pomocou špáradla opatrne reakčnú zmes. Pozorujte. 

12. Opakujte kroky 10 a 11, kým sa reakčná zmes odfarbí. Napíšte počet pridaných kvapiek roztoku HCl vedľa obrázka 2. 

13. Natiahnite do tretej plastovej pipety zo vzniknutého roztoku a vytlačte 2 kvapky roztoku na hodinové sklíčko. 

14. Uchopte hodinové sklíčko do klieští a miernym zahrievaním odparte roztok do sucha. Potom položte hodinové sklíčko 

na ochrannú podložku. Dbajte o bezpečnosť počas práce!                                                                                                               

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcia roztoku 

hydroxidu sodného 

s roztokom kyseliny 

chlorovodíkovej  

(neutralizácia) 

 

 

 

 

 

 

 

 Hydroxid sodný 

 

Kyselina  

chlorovodíková 

 
Univerzálny 
indikátorový 

papierik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH .... 7 pH .... 7  

.................... roztok ..................... roztok 

Obr. 2 Schéma na pozorovanie   Obr. 1 Schéma na pozorovanie   
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15. Navlhčite kus látky destilovanou vodou a zotrite pracovnú plochu.   

16. Prepláchnite plastové pipety destilovanou vodou.                                                   

17. Vyberte prvú stranu pracovného lista z euroobalu a pokračujte v úlohe 3.                                              

Úloha 3. Doplňte tvrdenia na základe pozorovania priebehu reakcie roztoku hydroxidu sodného s  roztokom kyseliny 

chlorovodíkovej. 

Roztok fenolftaleínu sa použil ako ................... .............. . Bezfarebný roztok hydroxidu sodného sa po pridaní roztoku 

fenolftaleínu sfarbil ........................ . ........................ (farba) roztok sa v mieste dopadu kvapiek kyseliny chlorovodíkovej 

odfarboval, až sa napokon úplne ...................... . Pridávaním roztoku kyseliny chlorovodíkovej sa pH postupne znižovalo, 

roztok hydroxidu sodného sa .......................... . Biela látka, ktorá vznikla odparením vody z roztoku, bol ....................... .. . 

......................... (NaCl).  

Úloha 4. Doplňte do prázdnych políčok v chemických rovniciach reaktanty, produkty a ióny pozorovanej neutralizačnej 

reakcie. Pomôžte si obrázkami. 

Molekulová rovnica: 

     

     +                                                           + 

 

Iónová rovnica:  

     

      +                       +                       +                                     2                      +                       + 

 

Skrátená iónová rovnica: 

                     

     +                                    2                        

                                                     

 

 

                            

 

 

Úloha 5. Doplňte a zapamätajte si! 

Neutralizácia je reakcia kyseliny s hydroxidom za vzniku .............. ............. a ........................... . 

Úloha 6. Doplňte, čo konkrétne môžete použiť. 

A. Pálenie záhy spôsobuje žalúdočná kyselina, ktorá sa dostala von zo žalúdka. Trubica spájajúca ústa so žalúdkom sa v olá 

pažerák a na jeho konci je pažerákový zvierač. Ten za bežných okolností udrží kyselinu tam, kde má byť. Ak sa však 

dostane von – do pažeráka – pocítime nepríjemný pocit pálenia vychádzajúci z hrude smerom nahor do hrdla. Niektoré 

jedlá môžu riziko pálenia záhy z rôznych dôvodov zvyšovať. Súčasťou žalúdočných štiav je veľmi zriedená kyselina 

Obr. 4 Roztok hydroxidu 

sodného 

Obr. 3 Roztok kyseliny 

       chlorovodíkovej 

NaCl HCl   

Na+  Cl-  H2O 

 

  

H2O 
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chlorovodíková. Zmierniť nepríjemné prejavy „pálenia záhy“ a neutralizovať kyselinu môžeme ...................................... . 

.............................................................................................................................. .............................................................. . 

B. Keď vás bodne včela, štipne mravec alebo popáli žihľava, môžeme kyslý jed v zasiahnutom mieste čiastočne 

neutralizovať …................………….....................................................................................................................................…. . 

C. Jed osieho žihadla je zásaditý, a preto ho môžeme čiastočne neutralizovať 

…...........................................................................................................................................................................……………. . 

D. Jedným zo spôsobov, ako znížiť kyslosť pôdy, je vápnenie. Na vápnenie sa všeobecne používa: hasené vápno, mletý 

vápenec alebo iné vápenaté hnojivo. Haseným vápnom nazývame hydroxid vápenatý. Jeho chemický vzorec je 

.......................... . Zložkou vápenca je ................................ ................................. . Jeho chemický vzorec je CaCO3. 

Úloha 7. Vyplňte tabuľku. 

Označte krížikom mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami. samostatne  
s pomocou 

učiteľa  
zatiaľ tomu 

nerozumiem   

Viem vysvetliť, čo sú indikátory.           

Viem určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika 
pH roztoku.  

   

Viem rozlíšiť oxóniový katión a hydroxidový anión.          

Viem vysvetliť princíp neutralizácie.           

Viem napísať chemickú rovnicu reakcie roztoku kyseliny 
chlorovodíkovej s roztokom hydroxidu sodného. 

   

Viem uskutočniť podľa návodu pokus na sledovanie priebehu 

neutralizácie. 
         

 Viem vymenovať príklady praktického využitia neutralizácie.          
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PRACOVNÝ LIST:  PÁLENIE ZÁHY  
 

Problém – Páli ma záha, čo mám robiť! 

Keď páli záha pociťujeme nepríjemný pocit na hrudi. 

Čo je to pálenie záhy a ako si môžem pomôcť? 

 

 

Úloha 1. Odpovedajte na otázky do vyznačených boxov.  

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č.1 

Čo dráždi náš pažerák, keď cítime pálenie na hrudi?  

(Analyzujte svoje vedomosti z biológie a svoje životné skúsenosti z domu, z rodiny) a napíšte Vašu odpoveď.  
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Úloha 2. Analyzujte a označte jednu z látok, ktorá by mohla pomôcť pri pálení záhy. 

   pikantné jedlo 

   čokoláda 

   káva 

   minerálna voda                           

 

 Objav a experimentálne zisti, ako nám môžu vedomosti z chémie pomôcť, ak nás 

páli záha! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2 

Navrhnite ako, (alebo s čím), by ste zmiernili nepríjemné pocity pri pálení záhy.    

 

 

Z bežného života vieme, že keď jeme čokoládu, alebo jeme pikantné jedlo, alebo naši rodičia si dajú kávu, tak 

niekedy cítime kyslí pocit v ústach a v žalúdku. 

Ak ste vybrali z ponúkaných látok  minerálnu vodu na riešenie problému pálenia záhy, tak ste prvý bádateľský 

krok urobili dobre. 

Nie je však jedno, akú minerálku si vyberieme na pitie.  

Bádateľský problém 

Prečo práve niektoré minerálne vody nám pomáhajú pri probléme pálenia záhy? 

 

Ako bádatelia by sme mali vychádzať zo základných vedomostí o vlastnostiach látok a ich roztokov. 

Minerálna voda je roztok katiónov a aniónov (pozri na vinetke), ktoré určujú pH danej vody. 
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Úloha 3. Experimentálne zistite, najprv pomocou indikátorového pH papierika a porovnaním so škálou pH, aké pH majú 

jednotlivé minerálne vody.  

 

1. Fatra má pH =  

2. Zajačická hořká má pH =  

3. Šaratica má pH =  

4. Cígeľská má pH =  

Úloha 4. Realizujte experimentálnu prácu podľa uvedeného postupu a zaznamenajte pH roztokov 4 minerálnych vôd. 

Odfotografujte si priebehy meraní (grafy vložte do pracovného listu) a zapíšte výslednú hodnotu pH jednotlivých 

minerálnych vôd do Tabuľky 1.  

Pomôcky: 

4 ks  150 ml kadičiek, 1 ks  250 ml kadičiek, 1 ks 500 ml kadička,  4 ks sklenených tyčiniek na miešanie, strička na oplachovanie 

senzora s destilovanou vodou, notebook (tablet, IPhone), pH senzor, merací systém Vernier  a interfejsová jednotka LabQuest 

2, alebo GOLink (PASCO, Coach), softvér Vernier Graphical Analysis. 

 

Chemikálie:  

Destilovaná voda 500 ml, chemické látky – minerálky Fatra, Šaratica, Zajačická hořká,  Cígeľská 

 

Príprava:  

1. Pripravte si mobilné digitálne zariadenie (notebook, tablet, iPad) a prepojte ho s meracou jednotkou LabQuest alebo 

GoLink a k nej pripojte pH senzor. 

2. Najprv vložte pH senzor do destilovanej vody. 

3. Zmerajte pH destilovanej vody pod vedením učiteľa (ako kalibrácia pH senzora). 

 

Pracovný postup:  

1. Do 4 čistých kadičiek nalejte 100 ml z každej minerálne vody (pod každú kadičku si napíšte, aká je v nej minerálna voda) 

a pripravte si do samostatnej kadičky 500 ml, do ktorej dáš 200 ml destilovanej vody (kde si budete odkladať pH senzor) 

a jednu prázdnu kadičku 250 ml a stričku s destilovou vodou, do ktorej budete oplachovať po každom meraní pH senzor. 

2. Vložte pH senzor do 1. vzorky minerálnej vody a spustite meranie pH (90 s), kým sa neustáli nameraná hodnota pH (merajte 

spolu s učiteľom). 

 

Určenie pH minerálnych vôd pomocou pH papierika sme realizovali porovnaním nami určenej farby pH papierika 

namočeného do minerálnej vody, s farebnou škálou na obale pH papiera.  Získali sme určité hodnoty pH, ktoré sú ale 

ovplyvnené subjektívne nami odčítanými hodnotami na škále pH. 

Ako bádatelia, máte možnosť objektívne zistiť hodnoty pH minerálnych vôd a to využitím pH senzora pripojeného 

k mobilnému zariadeniu, kde pomocou softvéru budete z neho merať v intervale 90 sekúnd hodnoty pH každej 

minerálnej vody. Z nazbieraných dát určíte oveľa presnejšie hodnotu pH danej vody.  
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3. Vyberte pH senzor z 1 vzorky minerálnej vody, opláchnite ho stričkou s destilovanou vodou do prázdnej kadičky, a potom 

ho položte do kadičky s destilovanou vodou. 

4. Opakujte daný postup merania a zaznamenania pH pre ďalšie 3 minerálne vody (nezabudnite vždy opláchnuť pH sondu po 

meraní a dať ju na chvíľu do kadičky s destilovanou vodou). 

 

Grafy 1-4 pH roztokov minerálnych vôd 

 

 

 

 

 

                                                       Tab.1 Namerané pH 4 minerálnych vôd 

č. e. Roztoky minerálnych vôd Nameraná hodnota pH  

1 Minerálna voda - Fatra  

2 Minerálna voda - Šaratica  

3 Minerálna voda – Zajačická hořká  

4 Minerálna voda - Cígeľská  
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Analýza výsledkov a záver 

 

                                                  

 

 

 

 

Analyzujte  získané dáta z nameraných grafov. 

 

 

 

Porovnajte a zhodnoťte namerané hodnoty pH minerálnych vôd pomocou pH papierika (úloha 3) a namerané hodnoty 

pH minerálnych vôd pomocou pH senzora (úloha 4). 

 

 

 

Formulujte závery experimentu týkajúce sa pH minerálnych vôd a odpovedajte na bádateľský problém. 

Prečo práve niektoré minerálne vody nám pomáhajú pri probléme pálenia záhy ? 

 

 

Aká chemická reakcia prebieha v organizme po vypití zásaditej minerálnej vody?  

 

 

Vedeli by ste navrhnúť experiment, s ktorým by ste dokázali, že zásaditá minerálna voda pomáha pri pálení záhy? 
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Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

 

 S pomocou učiteľa S pomocou 
spolužiaka 

Samostatne 

Pochopil/a/ som, že pálenie záhy spôsobuje vplyv kyseliny 
zo žalúdka, ktorá pôsobí na pažerák 

   

Naučil/a/ som sa, že minerálne vody podľa zloženia môžu 
byť kyslé alebo zásadité  a viem to určiť pomocou hodnoty 
pH  minerálnej vody                                                                      

   

Pochopil/a/ som, že zásadité minerálky môžu pomôcť pri 
pálení záhy, lebo neutralizujú kyslé prostredie v pažeráku 
a žalúdku. 

   

Viem, že podľa stupnice pH sa delia roztoky na kyslé, 
neutrálne a zásadité 

   

Chápem, že meranie pH pomocou pH papiera je oveľa 
nepresnejšie, ako keď meriame pH roztokov pomocou pH 
sondy. 

   

 

Úloha 6. Zakrúžkujte číslo na škále (1-5).  

Bádateľská práca v chémii:  

1 ma nebaví, 2 trochu ma baví, 3 baví ma, 4 – veľmi ma baví, 5 – mám veľký záujem byť bádateľom 

 

1  2  3  4  5 

 

Úloha 7.  Navrhnite riešenia na otázky v tabuľke.   

1. Akými spôsobmi by ste riešili pomoc pri pálení záhy, keby ste nemali k dispozícii minerálne vody? 

 

 

 

2. Vyhľadajte na internete, pri akých ďalších zdravotných ťažkostiach sa používajú minerálne vody, ktoré ste 

používali pri bádateľskej práci?   (uveďte zdroje, z ktorých ste čerpali). 
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PRACOVNÝ LIST:  CHEMICKÉ  REAKCIE  II – REDOXNÉ REAKCIE 

Úloha 1. Uskutočnite chemické reakcie zinku s roztokom kyseliny chlorovodíkovej a s roztokom síranu meďnatého.  

Pomôcky: 3 ks kadička (250 cm3), 3 ks plastová pipeta (1 ml), kus látky, lesklý euroobal, čierna fixka  

Chemikálie:  zriedený roztok HCl, zriedený roztok CuSO4, Zn (granulovaný, 2 ks), destilovaná voda 

 

Postup práce:  

1. Vložte prvú stranu pracovného lista do lesklého euroobalu. 

2. Vyskúšajte si prácu s plastovou pipetou tak, že do nej natiahnite destilovanú vodu a vytlačte pár kvapiek na prázdne 

miesto. Potom nanesenú vodu zotrite kusom látky. 

3. Označte čiernou fixkou prvú plastovú pipetu písmenom K (kyselina) a druhú plastovú pipetu písmenom S (síran). 

4. Položte v obrázku 1 na každé prázdne miesto granulku zinku. 

5. Natiahnite do plastovej pipety K roztok kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a vytlačte 5 kvapiek roztoku na granulku zinku. 

Potom odložte bokom plastovú pipetu so zvyšným roztokom.  

6. Natiahnite do plastovej pipety S roztok síranu meďnatého (CuSO4) a vytlačte 5 kvapiek roztoku na granulku zinku. 

Potom odložte bokom plastovú pipetu so zvyšným roztokom. 

7. Pozorujte priebeh chemických reakcií asi 5 minút. 

8. Navlhčite kus látky destilovanou vodou a zotrite pracovnú plochu.   

9. Nevyhadzujte zinok do odtoku v umývadle!                  

10. Prepláchnite plastové pipety destilovanou vodou. 

11. Vyberte prvú stranu pracovného lista z euroobalu a pokračujte v úlohe 2.                  Dbajte o bezpečnosť počas práce!                                    

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Úloha 2.  

a) Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku kyseliny chlorovodíkovej/síranu meďnatého na g ranulku zinku (počas 

asi 5 minút). 

b) Oboznámte sa so schémou chemickej reakcie.  

c)  Doplňte vzorce reaktantov a produktov v chemickej rovnici reakcie.  

d) Vyznačte v chemickej rovnici reakcie oxidačné čísla atómov/molekúl prvkov.  

e) Ak pri chemickej reakcii nastáva zmena oxidačných čísel atómov prvkov, reakcia je redoxná. Zistite, či chemická 

reakcia je redoxná. Svoju odpoveď zakrúžkujte. 

f) Doplňte schémy čiastkových reakcií (počet odovzdaných alebo prijatých elektrónov).  

g) Pomenujte čiastkové reakcie. 

h) Doplňte stechiometrické koeficienty v chemickej rovnici.  

 

 Roztok HCl Roztok CuSO4 

 

 

Zn 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma na pozorovanie   
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Chemická reakcia 1: 

Pozorovanie chemickej reakcie 1:   

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............................................................................... 

Schéma chemickej reakcie 1:   zinok + kyselina chlorovodíková → chlorid zinočnatý + vodík  

Chemická rovnica 1:                                                             

                                                                                            

 

               +                   →                    +  

 

                                                      

                                                  

Čiastkové reakcie:  

  Zn0 ..........  → ZnII    
 
 
 2 HI ..........  → H2

0          

 

Chemická reakcia 2: 

Pozorovanie chemickej reakcie 2:  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................ ..................................................................................................... 

Schéma chemickej reakcie 2:   zinok + síran meďnatý → síran zinočnatý + meď 

Chemická rovnica 2:                                                                        

                                                                                            

 

               +                   →                    +  

 

                                                      

                                                  

Čiastkové reakcie: 

  Zn0 ..........  → ZnII    
 
 
  CuII ..........  → Cu0          

 

 

    

 

 

 

 

 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 

 

                    

 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 
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Úloha 3. Doplňte nasledujúce tvrdenia. 

Oxidačné číslo atómu sa píše rímskou číslicou za značku prvku vpravo ............... . Oxidačné číslo atómov prvkov (Al, C, Cu, 

Fe, ...) alebo molekúl prvkov (H2, O2, Cl2, S8, P4, ...) je vždy ............... . Oxidácia je dej, pri ktorom sa ........................ oxidačné 

číslo atómov prvkov. Pri oxidácii atóm prvku ............................. jeden alebo viac elektrónov. Redukcia je dej, pri ktorom sa 

.......................... oxidačné číslo atómov prvkov. Pri redukcii atóm prvku ....................... jeden alebo viac elektrónov. Počet 

odovzdaných a prijatých elektrónov v obidvoch čiastkových reakciách musí byť ............................ . Oxidácia a ..................... .. .  

prebiehajú vždy súčasne. Chemická reakcia, pri ktorej nastáva zmena oxidačných čísel atómov prvkov sa nazýva 

.......................... reakcia. 

Úloha 4. Diskutujte s učiteľom a spolužiakmi o redoxných reakciách, ktoré sú zobrazené na obrázku.   

 

Úloha 5. Doplňte do pojmovej mapy nasledujúce pojmy: oxidácia, redukcia, elektróny, oxidačné číslo, redukovadlo a 

oxidovadlo. 
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PRACOVNÝ LIST:  KOVY A KORÓZIA 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak:   ak je daná informácia pre vás známa,  ak ste danú 

informáciu vedeli ale pozmenenú,   ak ste sa dozvedeli novú informáciu, ak danej informácii nerozumiete 

Kovové predmety majú vynikajúce vlastností.    Sú pevné, dobre tvarovateľné, lesklé a hladké, vďaka čomu dobre 

vyzerajú.      Ich hlavným nepriateľom je korózia.      Pri tomto procese dochádza k narušeniu kovového povrchu vplyvom 

vlhkosti a ovzdušia.     Kovy tak strácajú svoj lesk a pokryjú sa vrstvičkou rôznych zlúčenín, ktorým hovoríme produkty korózie.  

Koróziu spôsobuje voda, kyslík a plynné oxidy, ktoré spolu s vodou vytvárajú kyseliny, pôsobiace na povrch kovu.       Tento 

neželaný proces zhoršuje vlastnosti kovu, narúša pevnosť a celistvosť. 

Ochranou proti korózii sú najčastejšie nátery alebo pokrývanie rýchlo korodujúcich kovov vrstvičkou niektorého 

odolnejšieho  kovu.        Meď, zinok, hliník a niektoré ďalšie kovy si vytvárajú na svojom povrchu odolnejšiu vrstvu, ktorá 

bráni korózii. 

Úloha 2. Utvorte dvojice. Videli ste už koróziu u starých automobilov? Čo ovplyvňuje koróziu karosérie automobilu?  

1. porušenie ochranného náteru 

karosérie 

2. solenie vozoviek v zimnom období 

3. zvýšenie teploty v jarnom období 

A) zvyšujúca sa rýchlosť chemických reakcií, a tým aj priebeh reakcie 

B) prístup vlhkosti a vzdušného kyslíka ku kovovému povrchu 

karosérie 

C) zvýšenie vodivosti roztoku, ktorou sa korózia urýchľuje 

Úloha 3. Prakticky overte účinok vody na železo. Podľa Obr. 1 napíšte postup, ako by ste prakticky overili vplyv vody na 

železo. Následne postupujte podľa vami navrhnutého postupu.  

 

1. ........................................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................ 

5. Takto pripravené pomôcky uložíme na odľahlé miesto v učebni a necháme stáť jeden týždeň. 

6. O týždeň skontrolujeme stav vody v oboch kadičkách a stav drôtenky. 

Úloha 4. Vyberte predpoklad, ktorý je podľa vášho názoru správny. Aké zmeny budete pozorovať na drôtenke?   

A. Drôtenka zhrdzavie. 

B. Na drôtenke nebudeme pozorovať žiadne zmeny. 
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Úloha 5. Vyberte schému, ktorá vyjadruje koróziu železa, ak viete nasledovné informácie: Kovy sa v prírode najčastejšie 

vyskytujú v rudách. Korózia je proces, ktorým sa kovy snažia prejsť do takého stavu, v ktorom sa vyskytujú 

v prírode. Železo sa počas korózie najčastejšie mení na hydroxid železnatý a hydroxid železitý (HRDZA).  

a) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒𝑂𝐻

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

b) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒𝑂𝐻

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

c) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)2

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

d) 𝐹𝑒
𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)2

𝑂2 ,   𝐻2𝑂
→      𝐹𝑒(𝑂𝐻)4 

Úloha 6. Pozrite si nasledovné animácie a napíšte aspoň 3 spôsoby ochrany pred koróziou. Zdroj: Planéta vedomostí, 

Predchádzanie korózií. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Prakticky zrealizujte postriebrenie podľa nižšie uvedeného postupu. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, 2 ceruzy zastrúhané na oboch koncoch, 9 V batéria, lepiaca páska, nožnice, dva 

prepojovacie káble so zúbkovými svorkami na oboch koncoch, 5% vodný roztok AgNO3 

Postup: 

1. Umiestnite 9 V batériu medzi 2 ceruzky, ktoré sú zastrúhané na oboch koncoch. 

2. Batériu pripevnite lepiacou páskou ku ceruzkám, ako je zobrazené na Obr. 1. 

3. Do kadičky nalejte 10 ml roztoku dusičnanu strieborného. 

4. Prepojovací kábel so zúbkovou svorkou pripevnite na jednom konci ku koncovke 

(kolíčku) batérie a druhý koniec kábla pripevnite k jednému koncu ceruzky. 

5. Rovnako spojte aj druhú koncovku batérie s druhou ceruzkou (viď Obr. 1). 

6. Opačné konce ceruziek ponorte do roztoku dusičnanu strieborného v kadičke a 

sledujte priebeh reakcie.   

Obr. 1 Schéma aparatúry 

Úloha 8. Napíšte, čo ste pozorovali v Úlohe 7. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Dva fakty a výmysel. Napíšte dva fakty a jeden výmysel k téme Kovy a korózia. Potom ich prezentujte pred triedou 

a úlohou ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  AKO HORÍ SVIEČKA  
Horenie je chemická reakcia, pri ktorej dochádza k oxidácii horiacej látky. Sviečka je zložená z dvoch horľavých častí: tela 

a knôtu. Obidve sú nevyhnutné na to, aby sviečka dobre horela.  Telo sviečky obsahuje parafín, ktorý je z chemického 

hľadiska zmesou vyšších nasýtených uhľovodíkov, najmä alkánov so všeobecným sumárnym vzorcom CnH2n+2. Výraz „vyšší“ 

znamená, že ide o uhľovodíky s väčším počtom atómov uhlíka. To, že sviečka vydrží horieť aj niekoľko hodín je zásluhou 

parafínu. Samotný knôt by totiž zhorel veľmi rýchlo. Parafín sa pri zahriatí na teplotu nad 42 °C začína topiť, stúpa po knôte 

a nad ním sa vyparuje. Pri horení sviečky v skutočnosti horia pary parafínu. Množstvo parafínu teda počas horenia sviečky 

ubúda. 

Pokusom ukážte, ako sa pri horení sviečky mení jej hmotnosť. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Z ktorej prírodnej suroviny sa získava parafín? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Ako nazývame nasýtené uhľovodíky? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. S ktorým plynom obsiahnutým vo vzduchu reagujú horľavé zložky sviečky pri jej horení? 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou hlavnou úlohou bude uskutočniť jednoduchý pokus, pri ktorom ukážete ako sa mení hmotnosť horiacej sviečky. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (digitálne váhy), Petriho miska, zápalky 

Materiál a chemikálie: 

parafínová sviečka 

Postup: 

1. Na dno Petriho misky upevnite sviečku pomocou 

kvapiek roztaveného parafínu. 

2. Čas merania nastavte na 10 minút (ak nie ste obmedzení 

časom, môžete nastaviť aj dlhší čas). Ak to vaše 

zariadenie umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu zberu dát 

nastavte na 6 vzoriek za minútu (0,1 Hz). 

3. Petriho misku so sviečkou položte na váhy, sviečku 

zapáľte a spustite meranie. 

4. Sledujte zmenu hmotnosti reakčnej sústavy. 
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 4. Do grafu zakreslite, ako sa menila hmotnosť sviečky počas pokusu: 

 

Úloha 5. Ako sa mení hmotnosť sviečky počas pokusu? Čo to dokazuje? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Aké produkty vznikajú pri horení uhľovodíkov, ktoré sú súčasťou parafínu? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. V akom skupenstve parafín horí? 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

NÁROČNEJŠIE ÚLOHY PRE NADŠENCOV CHÉMIE 

Úloha 8. Najviac zastúpenou zložkou parafínu je alkán obsahujúci 31 atómov uhlíka. Napíšte sumárny vzorec tohto alkánu. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Napíšte chemickú rovnicu horenia alkánu z predchádzajúcej úlohy. 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 10. Na internete vyhľadajte, na aké účely sa v praxi používa parafín. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  UHLIE,  ROPA,  ZEMNÝ PLYN - „ZLATO“ ZEME 
Človek je s energiou spojený od začiatku svojho vývoja. Najprv využíval energiu svojich svalov, neskôr 

energiu uvoľňujúcu sa pri spaľovaní fosílnych palív. Dnes ľudstvo energiu využíva na zabezpečenie svojich 

potrieb – teplo, svetlo, dopravu a pod. Spotreba energie sa neustále zvyšuje, a preto dochádza k väčšiemu 

čerpaniu zdrojov zo Zeme. Na výrobu energie sa vo veľkej miere používajú fosílne zdroje: uhlie, ropa a zemný 

plyn. Tieto zdroje však nie sú nevyčerpateľné a so znižovaním ich zásob súvisí zvyšovanie ich ceny. Ťažba týchto 

zdrojov má negatívny dopad na životné prostredie a jeho stabilitu. Fosílne palivá človek spotrebúva rýchlejšie 

ako ich príroda dokáže vytvoriť. Pri spaľovaní týchto palív sa do ovzdušia uvoľňuje oxid uhličitý CO2, ktorý 

spôsobuje globálne ekologické zmeny v atmosfére.  

Úloha 1. Pri jednotlivých zdrojoch energie spresni, či ide o obnoviteľný, alebo neobnoviteľný zdroj energie. 

 
 

Úloha 2. Čo je fosílna surovina? Čo je základom týchto fosílnych palív? Čo je nevýhodou fosílnych palív? 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 
Doba uhoľná 
Prvé zachované správy o využívaní uhlia na našom území sú až z druhej polovice 18. storočia. Môžeme však predpokladať 
príležitostnú ťažbu miestnym obyvateľstvom už v predchádzajúcich storočiach. Uhoľné sloje často vychádzali na povrch v 
strmých stenách hlbokých a rozsiahlych výmoľov predovšetkým v kotlinových častiach Slovenska (Juhoslovenská kotlina a 
Hornonitrianska kotlina). Spočiatku neexistoval geologický prieskum a prvé poznatky o výskytoch uhlia na Slovensku sa 
získavali v počiatkoch období obyčajne náhodou. Využívala sa predovšetkým prirodzená energia vodného toku, ktorý počas 
extrémnych zrážkových situácií a pri topení snehu vo voľnej krajine vytváral eróziu, ktorá prechádzala až do výmoľovej 
erózie (erózia pôdy). Tečúca zrážková voda odkrývala uhoľné sloje vychádzajúce na povrch alebo ležiace tesne pod 
povrchom.  
Na obr.  1 si  môžete pozrieť aktuálne ložiská uhlia na území Slovenska. 
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Obr. 1:  Evidované ložiská uhlia  

 

Úloha 3. Isto ste čítali o zásobách nášho uhlia v baniach na Hornej Nitre. Zásoby uhlia by stačili do roku 2033, no výroba 

elektriny z uhlia  je veľmi drahá a dotovaná štátom. Štát prestane dotovať ťažbu v roku 2023, pretože ju vníma 

ako finančne náročnú a neperspektívnu. Banská spoločnosť chce aj napriek tomu vyťažiť čo najviac uhlia. Čo si 

myslíte mali by pokračovať v ťažení aj naďalej? 

 
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Doba ropná 

Ropa mala široké použitie už v staroveku a stredoveku. V stredoveku sa používala najmä ako mazadlo na kovové súčiastky, 

na liečiteľské účely, svietenie v lampách, ako palivo a podobne. Skutočne široké a všestranné uplatnenie však ropa našla v 

našej dobe, keď spolu so zemným plynom sú hnacou silou svetového hospodárstva. Aplikačné možnosti ropy sa neustále 

rozširujú. V súčasnosti najviac ropy spotrebuje energetika, petrochemický, chemický a farmaceutický priemysel. 

Na obr.  2 sú  vyznačené aktuálne ložiská ropy na území Slovenska. 
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Obr. 2: Ložiská ropy 

Úloha 4. Ako si predstavujete ložiská ropy a zemného plynu? Sú to veľké podzemné jazerá? Nachádzajú sa na morskom 

dne alebo vypĺňajú dutiny hornín? 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

EXPERIMENT  

Pomôcky: uzatvárateľná sklenená fľaša, čistý štrk na vyplnenie fľaše, potravinársky 

olej (poprípade ropa), farbivo na zafarbenie vody, tmel na utesnenie viečka (resp. 

zatavenie tavnou lepiacou pištoľou)  

 

Jednoduchá aparatúra je vopred pripravená: Fľašu naplníme štrkom. Priestor medzi 

pórmi vyplníme do jednej tretiny zafarbenou vodou, z jednej tretiny olejom a jednu 

tretinu necháme pre vzduch. Uzavrieme fľašu tak, aby sa obsah nevylial. 

 

Úloha 5. Čo sa stane ak fľašu prevrátime hore dnom? Aké bude poradie jednotlivých vrstiev oleja, vody a vzduchu, keď ich 

necháme usadiť? 
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.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Prečo olej stúpa nad vodu? Prečo je vzduch vždy hore? Keby bol namiesto vzduchu vo fľaši zemný plyn, ktorý je 

ľahší ako vzduch, čo by sa stalo, keby sa fľaša otvorila? Mohli by sa dnes voda, ropa a zemný plyn takto 

pohybovať v horninách pod povrchom? 

 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Doba plynová 

Zemný plyn už v starej Číne slúžil ako palivo. Dnes je zo všetkých fosílnych palív najekologickejšou surovinou, prijateľnou aj 

z hľadiska prísnych noriem na ochranu životného prostredia. Zemný plyn pri spaľovaní neprodukuje oxidy síry ani pevné 

častice a emituje relatívne málo oxidov dusíka a CO2. Použitie zemného plynu ako ušľachtilej suroviny sa neustále rozširuje 

z oblasti energetiky a chemického priemyslu do nových, netradičných oblastí. 

Na obr. 3 sú zobrazené aktuálne ložiská zemného plynu na území Slovenska. 

 

Obr. 3 Ložiská zemného plynu 
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Úloha 7. Zemný plyn, rovnako ako ostatné fosílne palivá, sa nachádza v podzemných náleziskách. Môže sa pod zemou 

skrývať samostatne alebo spoločne s ropou, pričom v ložisku tvorí tzv. plynovú čapicu. Vieš čo to znamená? 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu sebahodnotiacu kartu. 

   

Úroveň zvládnutia učiva samostatne 
s malou 
pomocou 

s výdatnou 
pomocou 

Viem rozlíšiť obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 
   

Viem uviesť fosílne zdroje energie. 
   

Viem poukázať na nevýhody fosílnych palív.    

Poznám spôsob ťažby fosílnych zdrojov energie. 
   

Poznám príklady použitia ropy. 
   

 

Energia verzus životné prostredie 

Záujmy obchodníkov s energiou a ochrancov životného prostredia vedú často krát ku konfliktom. Musí však existovať 

nejaké riešenie. Vieme, že potrebujeme suroviny na výrobu energie, ale aj zdravé životné prostredie v podobe čistých riek 

a morí, či úrodnej pôdy. 

Úloha 9. Napíš krátku esej, v ktorej sa pokúsiš navrhnúť riešenie daného problému. 

 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  NOVÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE.  BIOPALIVÁ 
Dopyt po energii bol v posledných storočiach veľmi veľký. Použitie fosílnych palív v takom veľkom rozsahu, ako vidíme 

v súčasnosti, prináša problémy. Pri neustálom poklese zásob fosílnych zdrojov energie, ako aj  vzhľadom na ich 

vyčerpateľnosť, je potrebné zamyslieť sa nad využívaním nových obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnej dobe 

nadmerného počtu áut na cestách bude vývoj motorového pohonu určovaný podľa ekologických hľadísk. Preto hľadáme 

alternatívne palivá, ktoré budú spĺňať prísnejšie normy pre výfukové plyny. 

Úloha 1. Označ obnoviteľné zdroje energie:  

uhlie – slnko – ropa – zemný plyn – domový odpad – biomasa – geotermálna energia – drevný odpad – voda – vietor  

 

Slnečná energia 

Slnečná (solárna) energia je asi najľahšie dostupný zdroj obnoviteľnej energie. Vyžaduje však náročné technológie, ktoré 

energiu spracujú a uchovajú. 

Úloha 2. Uveď dve výhody a dve nevýhody spojené s využívaním slnečnej energie. 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Vodná energia 

Vodná energia vzniká vďaka teplým slnečným lúčom, ktoré ohrievajú povrchy vôd, časť vody sa odparuje, následne 

v ovzduší ochladzuje a skvapalňuje – kondenzuje. Keď voda padá vo forme dažďových kvapiek, má potenciálnu energiu, 

ktorá sa mení na pohybovú energiu tečúcej vody. 

Energia prílivu a odlivu, energia morských vĺn je spôsobená gravitačným pôsobením Mesiaca a Slnka 

Úloha 3. Na čom je založená  vodná energia?  Ako vybudovanie vodnej elektrárne ovplyvní vzhľad krajiny? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Jednoduché zariadenia poháňané vodou sa používali už okolo r. 500 p. n. l. v Perzii. Na našom území slúžila vodná energia 

najmä na poháňanie vodných mlynov alebo pri ťažbe vzácnych kovov v baniach. Pozostatkom z týchto čias sú na našom 

území banské tajchy v okolí Banskej Štiavnice alebo Špaňodolinský banský vodovod či vodné mlyny, napr. v okolí Kolárova 

a v Kvačianskej doline. V súčasnosti sa vodná energia využíva najmä na výrobu elektrickej energie. Pomocou veľkých 
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priehrad možno akumulovať potenciálnu energiu vody. Čím vyšší je výškový rozdiel medzi hladinou vody a turbínou, tým 

väčšia je kinetická energia vystupujúcej vody, ktorá sa premieňa na elektrickú energiu. 

 

Veterná energia 

Veterná energia, teda vietor, vzniká vďaka nerovnomernému ohrievaniu povrchu Zeme, čo spôsobuje prúdenie vzduchu. 

Úloha 4. Kde je vhodné stavať veterné elektrárne? Máme na Slovensku veternú elektráreň? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Začiatky budovania veterných mlynov sú datované tesne pred začiatkom nášho letopočtu, i keď ich budovanie je 

v porovnaní s vodnými náročnejšie. Na výstavbu veterných elektrární majú najvhodnejšie podmienky krajiny ako 

Holandsko a Nemecko. Na Slovensku môžeme nájsť jediný historický veterný mlyn v Holíči a národnú kultúrnu pamiatku 

Veterná studňa v obci Trávnica. Dnes využívame na Slovensku 2 veterné elektrárne (Cerová a Ostrý vrch). Odhaduje sa, že 

cca 5% z celkového územia Slovenska má vhodné poveternostné podmienky na získavanie energie z veterných elektrární. 

 

Geotermálna energia 

Geotermálna energia nie je v pravom zmysle slova obnoviteľným zdrojom energie. Tento druh energie má pôvod 

v horúcom jadre Zeme, z ktorého teplo uniká cez vulkanické pukliny v horninách. Vzhľadom na obrovské, takmer 

nevyčerpateľné zásoby energie v útrobách Zeme, býva tento druh energie zaraďovaný medzi zdroje obnoviteľné. 

Úloha 5. Na Slovensku máme na využívanie geotermálnej energie výborné predpoklady dané vysokým 

výskytom geotermálnych vôd. Poznáš aspoň jeden takýto geotermálny prameň? Na čo sa využíva 

geotermálna voda? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Viete, že…? Na Slovensku sa geotermálna energia využíva v niekoľkých geotermálne vykurovaných kúpaliskách. Roku 1996 

sa na Slovensku prvýkrát uviedlo do prevádzky zariadenie využívajúce geotermálnu energiu aj na vykurovanie domácností. 

Geotermálne centrum v Galante vtedy začalo zásobovať teplom sídlisko a nemocnicu. Ďalším favoritom na využívanie 

geotermálnej energie je Košická kotlina, kde bol navrhnutý projekt už roku 1990. Tepelné rozvody napojené na zdroj 

geotermálnej energie majú aj mnohé veľké mestá v severnej Európe: v Helsinkách vo Fínsku je 90 % budov zásobovaných 

mestským tepelným rozvodom. V pobaltských krajinách (Litva, Lotyšsko, Estónsko) týmto spôsobom získava teplo 60 % 

obyvateľstva. 
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Biomasa  

Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie, ktorý sa tvorí vo voľnej prírode, alebo je vyprodukovaný 

činnosťou človeka. Je to konzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. 

Tá, či už ako drevo, rastliny alebo iné poľnohospodárske zvyšky, vrátane exkrementov úžitkových zvierat, dokáže 

poskytnúť užitočné formy energie. 

Úloha 6. Vymenuj kde všade sa dá použiť biomasa ako forma  elektrickej energie. 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

EXPERIMENT – príprava bionafty 

Pomôcky a chemikálie: repkový olej (alebo iný rastlinný olej), hydroxid draselný KOH (vhodnejší) alebo hydroxid sodný 

NaOH, metanol CH3OH, kadička, uzatvárateľná fľaša, teplomer, trojnožka, kahan, sklená tyčinka. 

Postup práce: Do kadičky nalejeme 100 cm3 repkového oleja a zahrejeme ho na teplotu 45 °C. Medzičasom v 

uzatvárateľnej fľaši zmiešame 22 cm3 metanolu a 0,5 g hydroxidu, čím pripravíme metoxid. Po rozpustení hydroxidu 

v metanole prilejeme do roztoku zohriaty olej, zamiešame a potom necháme stáť.  

 

Vzhľadom na zákaz používania metanolu na školách je možné experiment o príprave bionafty pozrieť na internete napr. na 

stránke: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/540-domaci-bionafta/video/ 

alebo v angličtine https://www.youtube.com/watch?v=9-SaPRccSDE&t=13s  

Úloha 7. Ako sa nazýva druhý vedľajší produkt, ktorý vznikol pri experimente? Akou oddeľovacou metódou by sme 

tieto dve zložky vedeli oddeliť v chemickom laboratóriu? 

 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

REFLEXIA 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu sebahodnotiacu kartu. 

Úroveň zvládnutia učiva samostatne 
s malou 

pomocou 
s výdatnou 
pomocou 

Viem rozlíšiť obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 
   

Viem uviesť obnoviteľné zdroje energie. 
   

Viem poukázať na výhody obnoviteľných zdrojov energie.    

Poznám spôsob získavania  alternatívnych  palív. 
   

Poznám príklady použitia jednotlivých zdrojov  energie na 
Slovensku.    
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Využívanie obnoviteľných zdrojov v praxi 

Od roku 2021  pri stavbe nových rodinných domov musí byť splnená podmienka takmer nulovej spotreby energie. To 

znamená, že domy sa musia zamerať aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Naftu a benzín by mali nahradiť 

alternatívne palivá, ktoré sú budúcnosťou v motoristickom svete. 

Úloha 9. Napíš doma krátku esej, v ktorej napíšeš ako sa vidíš o 20 rokov pri využívaní obnoviteľných zdrojov 

energie. 

 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
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Alternatívne úlohy 

Slnečná energia 

Obnoviteľné zdroje energie sú dnes v zornom poli čoraz väčšej skupiny ľudí, ktorí prejavujú záujem šetriť prírodu 

práve využívaním ekologických spôsobov výroby elektriny a tepla. Napriek stúpajúcim trendom si ľudia stále zvyknú 

mýliť pojmy solárny kolektor a fotovoltaický panel. Často sa javí, že ide o rovnaké mechanizmy, skutočnosť je však 

iná.   

Úloha 1. Priraď správny pojem k definícii:                                           fotovoltaický panel         solárny kolektor 

............................................. je zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu na teplo  

 ............................................funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu  

Vodná energia 

Úloha 2. Vymenuj vodné priehrady na Slovensku. 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Veterná energia 

Úloha 3. Fúka vietor silnejšie vo vyšších polohách alebo v nižších polohách? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Biomasa 

Najväčším energetickým zdrojom biomasy je drevo. Biomasu možno využiť nielen na výrobu tepla, ale aj po splyňovaní 

a spálení plynu v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie. Kvapalné a plynné formy biomasy (etanol, 

metanol, drevoplyn, bioplyn) možno použiť aj na pohon motorových vozidiel. Výhodou biomasy je, že sa každoročne 

obnovuje a pri rozumnom, udržateľnom a cieľavedomom využívaní môže predstavovať takmer nevyčerpateľný zdroj 

surovín a energie. 

Úloha 4. Z akých rastlín sa najčastejšie získavajú biopalivá? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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Vodík ako alternatívny zdroj energie 

Vodík je najrozšírenejším prvkom vo vesmíre a je obsiahnutý tiež  vo vode, ktorá tvorí 2/3 Zeme. Práve vodík ako plyn by sa 

mohol stať palivom a energetickým zdrojom budúcnosti. Problém je v tom, že prakticky nikde sa vodík nevyskytuje ako 

izolovaný prvok, čo so sebou prináša vysoké výrobné náklady.  

Ak použijeme vodík na výrobu elektriny v palivových článkoch, vznikne ako vedľajší produkt iba obyčajná voda. Túto vodu 

môžeme ďalej použiť na výrobu vodíka a kyslíka pri elektrolýze, pričom tento cyklus bude prebiehať nepretržite a hlavne 

bez uvoľňovania toxických emisií do ovzdušia. 

Na svetovom trhu už existujú autá jazdiace na vodík, existujú čerpacie stanice. Vodík ako zdroj energie využíva obec 

Shapinsay na severe Škótska. Dedina bola do nedávna závislá na dovoze fosílnych palív. Krokom k väčšej sebestačnosti je 

elektrolytická stanica na výrobu vodíka, ktorá vykuruje tamojšiu školu, poháňa niekoľko áut a časť energie posielajú na 

hlavný ostrov. 

 

EXPERIMENT 

Vo vyučovacom procese sa na demonštráciu využitia vodíka ako alternatívneho zdroja energie môže využiť model autíčka 

na vodík. Autíčko na vodík obsahuje palivový článok, ktorý umožňuje vyrábať vodíkové palivo. Model umožňuje 

demonštrovať palivový článok a  elektrolyzér. Základom procesu je rozklad vody, ktorý sa uskutočňuje podľa rovnice: 

H2O (l) → H2 (g) + 0,5 O2 (g) 

Pri práci s modelom je  potrebné pracovať podľa presného návodu. Ak žiaden model nemáme, môžeme si pozrieť video 

napr. na stránke https://www.youtube.com/watch?v=JUusS2yzj3c alebo  iné. 

 

Úloha 5. Čo spôsobilo pohyb autíčka? 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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C
C
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C
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PRACOVNÝ LIST:  UHLÍK A ORGANICKÉ ZLÚČENINY 

Úloha 1. Identifikujte hlavný reťazec uhľovodíkov. 

A.  B. 

 

C. 

 

D. 
 

Úloha 2. Doplňte atómy vodíka do uhľovodíkového reťazca tak, aby ste dodržali pravidlo štvorväzbovosti atómu uhlíka. 

A. B.  C. 

   

Úloha 3. Podľa charakteristiky určte aké látky sa nachádzajú v nádobách. 

   

-tvorím kvapalnú zmes dvoch 
jednoduchých alkánov 

-využívajú ma v turistických plynových 
varičoch, ako palivo v domácnostiach 
alebo pre automobily (LPG) 

-som najjednoduchšia organická 
zlúčenina, tvoriaca hlavnú zložku 
zemného plynu 
-používajú ma ako palivo 
v domácnostiach a priemysle 

-mojou nevýhodou je, že som 
skleníkovým plynom 

-som bezfarebný horľavý plyn, so 
vzduchom tvorím výbušnú zmes 

-používajú ma na výrobu plastov, 
zváranie a rezanie kovov 

 

moje meno je moje meno je moje meno je 
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Úloha 4. Z guľôčkového modelu uhľovodíka napíšte jeho zjednodušený štruktúrny vzorec. 

 Guľôčkový model Zjednodušený štruktúrny vzorec 

A.   

B.   

C.   

Úloha 5. Na acetylénovej fľaši sa nachádzajú tieto piktogramy. Pomocou internetového vyhľadávača zistite, čo znamenajú. 

 

Úloha 6. Kategorizujte uhľovodíky na nasýtené a nenasýtené. 

 acetylén  

 
 

NASÝTENÉ  

 NENASÝTENÉ 
bután 

metán 
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H

H H

H

Úloha 7. Opravte chyby vo vzorcoch organických zlúčenín.  

A. B. C. 

   

D. E. F. 

   

Úloha 8.  Vyriešte tajničku. Tajnička skrýva názov procesu pridávania zapáchajúcich látok do zemného plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.             

  2.              

 3.               

      4.          

 5.               

6.                

     7.           

       8.         

     9.           

        10.        

1. Ako sa nazýva číslo, ktorým sa hodnotí kvalita benzínu? 
2. Ako sa nazývajú dvojprvkové zlúčeniny uhlíka a vodíka? 
3. Aká plyny prispievajú ku globálnemu otepľovaniu Zeme (jednoslovné pomenovanie)? 
4. Koľko atómov vodíka obsahuje hexán? 
5. Medzi aké zdroje energie z hľadiska obnoviteľnosti zaraďujeme uhlie? 
6. Ako sa nazýva chemická reakcia, ktorou sa pripravujú plasty? 
7. Názov štvrtého člena homologického radu alkánov je? 
8. Najjednoduchší alkín sa nazýva? 
9. Ako sa nazýva jeden z prírodných zdrojov uhľovodíkov? 
10. Aký je spoločný názov uhľovodíkov, ktoré majú vo svojej molekule iba jednoduché väzby? 
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Úloha 9. Z pojmov v rámčekoch vytvorte dvojice. 

 

 

 

Úloha 10. Do tabuľky doplňte sumárne, štruktúrne a zjednodušené štruktúrne vzorce nasýtených a nenasýtených 
uhľovodíkov. 

 

 

 
 

 

 

 

A. 

 
 

C3H8 

 
  

B. 

 

 

 

 
 

C. 

 

 

   

D. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumárny vzorec alkánov 

urýchlenie dozrievania 
plodov 

CnH2n+2 

bután 

CH2=CH2 etín 

acetylén 

plynové zapaľovače 

propán 

CH3-CH2-CH3 

benzén hexán 

najjednoduchší arén 
alkán so 6 atómami 

uhlíka 

VZOREC 

Sumárny Štruktúrny 
Zjednodušený 

štruktúrny 
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Úloha 11.  Označte v tabuľke (X), ktoré organické zlúčeniny sú cyklické a acyklické. 

 
Cyklická Acyklická 

propán 
  

acetylén 
  

 

  

 

  

cyklobután   

 

Úloha 12. Vytvorte Vennov diagram na tému uhľovodíky. 

Do vyznačeného diagramu samostatne  priraďujte vlastnosti uvedených látok, vpisujte ich podľa uvedených pokynov 
pedagóga.   
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Úloha 13. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV I. 
 

Z predchádzajúcich hodín chémie viete, že uhlík v organických zlúčeninách je vždy 4-väzbový a môže sa spájať do 

lineárnych, rozvetvených aj cyklických reťazcov.  

Na tejto hodine budete vytvárať modely rozvetvených a nerozvetvených alkánov. Uvedomte si, že model nie je reálna 

molekula. Pomáha nám predstaviť si tvar molekuly, väzby a usporiadanie atómov 

v molekule. Veď aj vedci často používajú modely na zjednodušenie opisu vedeckých teórií.  

Modely (ako ten na obrázku), ktoré vytvoríte, vám pomôžu pochopiť štruktúru 

organických látok a správne tvoriť ich názvy.  

Hneď v úvode si povedzme, že aj pri tvorení modelov platia určité pravidlá: atóm uhlíka 

sa zvyčajne znázorňuje čiernou (sivou) guľôčkou, atóm vodíka zase bielou. 

Zopakujte si:  Vyplňte v tabuľke sumárny, štruktúrny a zjednodušený štruktúrny vzorec.  

 

uhľovodík Sumárny 
vzorec 

Štruktúrny vzorec Zjednodušený štruktúrny vzorec 

propán   

 

 

 

  

Úloha 1. Zostavte model butánu. Ako ste si isto všimli, v alkánoch sa uhlíky viažu jednoduchou väzbou, ktorá umožňuje 

otáčanie rôznych častí molekuly okolo nej. My sme  sa trošku s modelom pohrali a vznikli nám molekuly A, B, C. 

 

 

 

 

a. V obrázkoch A, B, C farebne pospájajte za sebou nasledujúce atómy uhlíka. Iste to zvládnete jedným ťahom. 

b. Sú to rozvetvené alebo nerozvetvené uhľovodíky?   ____________________________________ 

          Všimnite si, že ide o tú istú molekulu zakaždým zakreslenú ináč. 

Na to, aby sme v ďalších úlohách vedeli správne pomenovať uhľovodíky, potrebujeme správne určiť, či ide o nerozvetvený 

alebo rozvetvený uhľovodík. V nasledujúcej úlohe si pomôžte farbičkou a  atómy uhlíkov pospájajte čiarou jedným ťahom.  

Úloha 2. V nasledujúcej ponuke vzorcov uhľovodíkov so vzorcom C4H10 označte rozvetvené (R) a nerozvetvené (N): 

                                  
                        

                                                                                                                                        

 

A B C 
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Kým začnete riešiť nasledujúcu úlohu, vytvorte model rozvetveného uhľovodíka so sumárnym vzorcom C5H12 (môžete 

použiť model z úlohy 1). Pozor, možností, ako vytvoriť takýto rozvetvený uhľovodík bude viac... 

Úloha 3. Využite zostavený model rozvetveného alkánu C5H12  a vyplňte tabuľku:  

Sumárny vzorec Štruktúrny vzorec Zjednodušený štruktúrny vzorec 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ako rozoznáme nerozvetný a rozvetvený alkán?       Budú mať nerozvetvený a rozvetvený alkán rovnaký názov?  

V nasledujúcich úlohách sa pokúsime odhaliť jednoduché pravidlá, ktoré nám pomôžu pomenovať aj rozvetvené 

uhľovodíky. Vráťme sa k modelom z úlohy 2. Porovnajme názvy nerozvetveného a rozvetveného uhľovodíka. 

Úloha 4. Pomenujte nerozvetvený alkán C4H10.  

CH2 CH2 CH3CH3  

 

______________________________________ 

Úloha 5. Rozvetvený alkán C4H10  sa nazýva                          

2-metylpropán. Skúste odhaliť prečo? 

 CH3

CH
CH3 CH3

    

Nápoveda:  2-metylpropán  

 

Sformulujme si pravidlá alebo postup, ktorými sa riadime pri pomenúvaní rozvetvených alkánov: 

 

Úloha 6. Vo vzorcoch nasledujúcich alkánov vyznačte hlavný reťazec – v prvom vzorci je už vyznačený. 

                    

CHCH3 CH2

H

CH

CH3

CH2
CH2

CH3          

CH3 CH

CH2 CH3

CH2 CH3     

CH3 CH CH2

CH2

CH3

CH2

CH2 CH3

 

  

  

      

Úloha 7. Doplňte k názvom uhľovodíkov názvy alkylových skupín. 

1 2 3 4 

1. Vyznačíme si hlavný reťazec – je to najdlhší uhľovodíkový reťazec (priamo viazané uhlíkové atómy). 

 

2. Pomenujeme bočné reťazce (vetvy) = alkylové skupiny.                               

 

kde? čo? na čom? 
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etán   ..................................... 

propán ...................................... 

bután  .................................... 

pentán .................................... 

 

 

 

Úloha 8. Nasledujúci alkán môžeme očíslovať dvomi spôsobmi – molekulu môžeme otáčať a číslovať sprava alebo zľava.  

Ktoré z číslovaní je správne? Výberom správneho slova sformulujte pravidlo o jednoznačnom číslovaní 

základného reťazca. 

CH3
1

CH2
2

CH2
3

CH
4

CH2
5

CH3
6

CH2 CH3

                               
CH3
6

CH2
5

CH2
4

CH
3

CH2
2

CH3
1

CH2 CH3

 

Hlavný reťazec očíslujeme tak, aby bočný reťazec mal čo najnižšiu/najvyššiu pozíciu. 

Otestujte sa: Pomenujte alkány a k názvom vytvorte z názvu zjednodušený vzorec: 

1. 
CH3
4

CH2
3

CH
2

CH3

CH3
1     

_____________________________ 

2. CH3 CH CH3

CH2 CH3

    

_____________________________  

3. 
CH2 CH CH2 CH2

CH2

CH2 CH3

CH3

CH3  

_____________________________ 

4. 

CH3 CH2 CH CH2 CH3

CH2 CH2 CH3   

_____________________________ 

5. 

CH3 CH2 CH CH2

CH2

CH2 CH2 CH3

CH3

 

_____________________________ 

 

6. 3-metylpentán 

 

 

 

7. 3-etylheptán 

 

 

 

8. 2-metylhexán 

 

 

 

 

3. Očíslujeme hlavný reťazec – čísla atómov uhlíka určujú polohu bočných reťazcov (KDE je 

naviazaný bočný reťazec na hlavnom reťazci) 

 

Za každý správny názov a správne napísaný vzorec si 

prideľte 2 body. Za chybu si odčítajte -1 bod. 

16 – 12 bodov výborný výkon, skús pokračovať 

a vyrieš aj náročnejšie úlohy 

11 – 8 bodov je to super, pozri si, kde robíš chyby 

7 a menej bodov  prečítaj si pozorne ešte raz pravidlá 

a test vyrieš ešte raz 
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PRE  Š IKOVNÉ H LAVIČ KY :  

Úloha 9. Ako pomenujeme nasledujúci alkán?  Ako by sme v názve jednoducho vyjadrili, že vo vzorci sú dva (alebo viac) 

rovnaké bočné reťazce? Pre jednoduchosť názvu využívame násobiace predpony – doplňte ich. 

CH3 CH2 C

CH3

CH3

CH3

   Správne: ___________________________________________ 

 

 

 

Úloha 10. Pri nasledujúcom uhľovodíku sme uviedli názov. Doplnením slova sformulujte pravidlo, podľa ktorého tvoríme 

názov alkánu s rôznymi alkylovými skupinami. 

   

názov:     3-etyl-4-metylheptán    názov:    4-etyl-3-metylheptán 

  

 

 

 

Úloha 11. Pomenujte alkán a k názvom vytvorte z názvu zjednodušený vzorec: 

        3-etyl-2-metylpentán 

CH3 CH2 C CH2
CH CH2 CH3

CH3

CH3

CH3     3,3-dietylpentán 

____________________________________________ 

 

Otestujte sa: Vytvorte z 10 atómov uhlíka model rozvetveného alkánu, napíšte jeho vzorec a pomenujte. Potom ho dajte 

pomenovať spolužiakovi. Váš spolužiak urobí to isté. Výsledky si skontrolujte a o prípadných nezrovnalostiach diskutujte. 

Zjednodušený vzorec Názov alkánu (autor) Názov alkánu (mnou vytvorený) Zhoda 
(/) 

 

 

 

   

 
 

 

   

 

Názov alkánu vytvoríme tak, že najprv uvedieme názvy bočných reťazcov usporiadaných podľa ........................................ 

a pripojíme názov základného reťazca. 

 

Predpony, ktorými vyjadríme počet viacerých bočných reťazcov  dva = ____________   

 tri = ___________  štyri = _______________   päť = ______________ 

 

NIE:  2-metyl-2-metylbután 
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PRACOVNÝ LIST:  NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV II. 
V predchádzajúcom pracovnom liste Názvoslovie uhľovodíkov I. sme si ukázali, že názvy uhľovodíkov sa tvoria podľa 

presných pravidiel. Tiež už vieme, že organické zlúčeniny sú zlúčeniny uhlíka, ktorý môže vytvárať 

nielen reťazce, ale aj cykly a molekuly môžu obsahovať jednoduché či násobné väzby.  

Čo ste možno nevedeli je, že mnoho organických zlúčenín nájdených v prírode obsahuje cykly z 

atómov uhlíka – ak sú nasýtené, hovoríme im cykloalkány. Patria medzi ne dôležité liečivé látky, 

pigmenty alebo vonné látky. 

Máte radi mentolovú príchuť? Či už ide o žuvačky, cukríky alebo čaj, mentol patrí 

medzi najobľúbenejšiu príchuť, ktorú získavame z mäty priepornej. A... jeho štruktúra obsahuje 

cyklický alkán (Obr.).  

Nasledujúce úlohy vám odhalia čo-to o štruktúre cyklických alkánov a pravidlá, podľa ktorých ich pomenujeme. 

Úloha 1. Koľko uhlíkov môže mať najjednoduchší cykloalkán? Zostavte jeho model a napíšte jeho vzorce:  

A. štruktúrny zjednodušený vzorec. 

 

B. sumárny vzorec 

 

Zostavoval sa vám model takého cyklického uhľovodíka ľahko? Viete, že vedci vypozorovali, že zlúčeniny nájdené v prírode 

obsahujú v cykle najčastejšie päť alebo šesť atómov? Zlúčeniny s tromi alebo štyrmi atómami boli pozorované zriedka.  

Úloha 2. Zostavte model alkánu  so 6 atómami uhlíka tak, aby bol:  

A. lineárny 

 

 

 

B. cyklický 

 

 

 

a) Nakreslite zjednodušené štruktúrne vzorce modelov. 

b) Pomenujte obidva uhľovodíky. Ako pomenujeme cyklický alkán? Doplňte pravidlo: 

 

 

 

Úloha 3. Pomenujte: 

CH2

CH2

CH2

CH2   ___________________________   ___________________________ 

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2  ___________________________   ___________________________ 

CH2

CH

CH

CH

CH2

CH2

CH3

CH
CH3 CH3

OH

Názvy cyklických uhľovodíkov sa tvoria tak, že k názvu základného alkánu (ten určíme podľa počtu 

uhlíkov) pripojíme predponu ......................... . 

Obr.: Mentol 
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Úloha 4. Vytvorili sme model cyklického alkánu so siedmimi atómami uhlíka tak, aby bol aj rozvetvený.  Napíšte jeho 

štruktúrny zjednodušený vzorec a skúste vytvoriť jeho názov - pripomeňme si pravidlo: kde? čo? na čom? 

 _____________________________  

Otestujte sa: Pomenujte nasledujúce vzorce a z názvov vytvorte štruktúrne zjednodušené vzorce: 

a) 

CH2

CH2

CH

CH2

CH3

 ___________________________ 

 

b)  

CH2

CH2

CH

CH2

CH2

CH2
CH3 _________________________ 

 

 

 

c) Etylcyklohexán 

 

 

 

d) Metylcyklopropán 

 

 

 

 

Názvoslovie nenasýtených uhľovodíkov 

Pripomeňme si, že nenasýtené uhľovodíky sú také, ktoré v svojej molekule obsahujú .................................... väzby.  

Uhľovodíky, ktoré vo svojej molekule obsahujú dvojitú väzbu nazývame ...................................., tie uhľovodíky, ktoré 

obsahujú trojitú väzbu sú ....................................... . 

Úloha 5. Napíšte vzorce zlúčenín a ich názov. 

Uhľovodík  Zjednodušený štruktúrny vzorec Sumárny vzorec Názov  

 

   

 

   

 

   

Úloha 6. Žiaci dostali za úlohu zostaviť model alkénu so 4 atómami uhlíka. Keď si Oskar a Ella porovnali svoje modely, 

zistili, že nie sú totožné, že dvojitú väzbu môžu zaradiť na koniec alebo do stredu molekuly. Pozorne si prezrite 

modely Oskara a Elly (aj si ich sami postavte), porovnajte ich a odpovedzte na otázky: 
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Oskarov model Ellin model 

  

but-1-én  

A. V tabuľke je uvedený názov Oskarovho modelu. Porozmýšľajte nad pravidlami a skúste pomenovať Ellin 

model molekuly. 

B. Doplňte vhodné slová do pravidiel o pomenovaní alkénov s reťazcom, ktorý má viac ako 3 uhlíky:   

 

 

 

C. Prezrite si obrázok vpravo a zdôvodnite, či môže existovať but-3-én. Doplňte 

pravidlo: 

 

 

 

 

Úloha 7. Uplatnite pravidlá z úlohy 6 pri tvorení názvov nasledujúcich zlúčenín: 

CH3 CH CH CH2 CH2 CH3

 

 CH3 CH2 CH2 CH2 CH CH2

 

 CH3 CH2 CH CH CH2 CH3

 

     

 

Medzi nenasýtené uhľovodíky patria aj alkíny. Pri tvorení názvov alkínov postupujeme analogicky ako pri alkénoch. Čo 

to znamená? Preformulujte pravidlá z úlohy 6 tak, aby hovorili o tom, ako pomenovať alkíny. 

Úloha 8. Pomenujte nasledujúci alkén a alkín – obidva s rovnakým počtom atómov uhlíka. Čím sa líši  ich názov?  

________________________ _________________________  

Úloha 9. Nakreslite štruktúrne zjednodušené vzorce molekúl a odhaľte chyby v žiackych riešeniach: 

pent-3-én       hept-5-ín 

 

 

správny názov: _____________________________  správny názov: _____________________________ 

Pri tvorení názvu alkénov s viac ako 3 atómami uhlíkov je dôležité určiť ........................... dvojitej 

väzby. Do názvu ju zapíšeme číslicou pred príponu .................. . 

Hlavný reťazec očíslujeme tak, aby dvojitá väzba mala čo 

......................................... číslo (lokant). 
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Otestujte sa: Pomenujte nenasýtené uhľovodíky: 

 

a) 
CH2 CH CH2 CH3   _______________________________________ 

 

b) 
CH3 CH2 CH2 CH CH CH3  _______________________________________ 

 

c) C C CH2 CH3CH3    _______________________________________ 

 

d) 
C C CH2 CH2CH2CH3

CH3 _______________________________________ 

e)      _______________________________________ 

Otestujte sa: Napíšte štruktúrny zjednodušený vzorec: 

a) hept-3-ín     b) cyklobutín    c)  but-2-ín 

 

 

 

 

 

d) pent-1-én     e) hex-2-én 

 

 

 

 

 

 

 

PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY: 

Úloha 10. Vytvorte vzorec uhľovodíka, ktorý je cyklický, so šiestimi atómami uhlíka a jednou dvojitou väzbou. Pomenujte 

ho. 

Štruktúrny vzorec: 

 

 

        Názov: __________________________________ 

 

Za každý správny názov a správne napísaný vzorec 

si prideľte 2 body. Za chybu si odčítajte -1 bod. 

20 – 17 bodov výborný výkon, skús úlohu 

pre šikovné hlavičky 

16 – 13 bodov je to super, pozri si, kde robíš 

chyby 

12 a menej bodov  prečítaj si pozorne ešte raz 

pravidlá a test vyrieš ešte raz 
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PRACOVNÝ LIST:  ALKOHOLOVÉ KVASENIE  

Úloha 1. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo pri kysnutí cesto rastie? Doplňte nasledujúce vety vytvorením dvojíc. 

1 Pekárenské droždie obsahuje ....................................................................................................................................... 

2 Kvasinky sa pri vhodných podmienkach ....................................................................................................................... 

3 Pod vhodnými podmienkami rozumieme ..................................................................................................................... 

4 Kvasinky sú schopné pomocou svojich enzýmov .......................................................................................................... 

5 Pri rozklade glukózy vzniká ........................................................................................................................................... 

6 Tento proces sa nazýva ................................................................................................................................................. 

a) optimálnu teplotu a prísun živín. 

b) oxid uhličitý a etanol. 

c) rýchlo rozmnožujú. 

d) obrovské množstvo kvasiniek. 

e) štiepiť cukry. 

f) alkoholové kvasenie. 

Úloha 2. Nižšie máte uvedené dva rôzne zápisy rozkladu glukózy (rovnica alkoholového kvasenia). Slovne napíšte rovnicu 

alkoholového kvasenia. Pomôžte si Úlohou 1.  

 

𝐶6𝐻12𝑂6 (𝑎𝑞) → 2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 (𝑎𝑞) + 2 𝐶𝑂2 (𝑔) 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Priebeh alkoholového kvasenia budete sledovať pomocou senzora množstva CO2. Napíšte predpoklad, ako sa bude 

meniť množstvo oxidu uhličitého počas merania. 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 4. Na základe nižšie uvedeného postupu zmerajte množstvo oxidu uhličitého vznikajúceho počas kvasenia. 

Pomôcky:  

• datalogger LabQuest 

• počítač a program LoggerPro 

• senzor množstva CO2 

• kužeľová banka 

• laboratórna lyžička 

• odmerný valec 

• kadička 

• filtračný papier 

Chemikálie:  

• sacharóza 

• pekárenské kvasnice (práškové droždie) 

 Postup práce: 

! Senzor merajúci množstvo plynného CO2 nesmie prísť do kontaktu v kvapalinou ! 

! Pred vložením senzora do banky hrdlo vždy dôkladne osušte filtračným papierom ! 

1. Do kadičky nalejte 30 ml vody a pridajte malú lyžičku sacharózy. Miešajte, kým sa sacharóza nerozpustí. 

2. Roztok vlejte do kužeľovitej banky. 

3. K dataloggeru pripojte senzor plynného CO2. Senzor vložte do kužeľovitej banky a po ustálení (približne po 3 min.) 

zapíšte koncentráciu CO2 v banke do Tabuľky 1. 

4. V programe LoggerPro v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania, nastavte meranie na zaznamenávanie 

jedného údaju za sekundu a trvanie nastavte na 300 s (5 min.). 

5. Opatrne senzor vysuňte a k roztoku pridajte ½ lyžičky práškového droždia.  

6. Senzor vložte do kužeľovitej banky a zapnite „Zber dát“. Zmes môžete opatrne premiešať krúživým pohybom banky.  

7. Po 5 min. ukončite meranie a zapíšte koncentráciu CO2 v banke  do Tabuľky 1. 

 

Tab. 1 Koncentrácie oxidu uhličitého 

c (CO2) na začiatku merania  

c (CO2) na konci merania  
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Úloha 5. Prekreslite graf závislosti koncentrácie oxidu uhličitého od času počas kvasenia. Potvrďte, resp. vyvráťte svoj 

predpoklad. 

 

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil, pretože ................................................................................................................ . 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak:  

 ak je daná informácia pre vás známa, 

 ak ste danú informáciu vedeli ale v pozmenenú, 

 ak ste sa dozvedeli novú informáciu, 

ak danej informácii nerozumiete 

Alkoholové kvasenie je proces, pri ktorom vzniká z cukrov etanol a oxid uhličitý.    Alkoholové kvasenie prebieha 

Maximálny obsah etanolu, ktorý vzniká pri kvasení cukrov je 15%.    Okrem etanolu pri kvasení vznikajú aj iné organické látky, 

ako napríklad metanol, rôzne aldehydy a ketóny.     Všetky spomínané látky patria medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov.  

Etanol je organická zlúčenina, ktorá patrí medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov – alkoholy.   Je to bezfarebná, horľavá 

kvapalina s charakteristickou vôňou.    Etanol horí modrým plameňom.  

Systémový názov etanolu je etylalkohol.    Vzorec etanolu je CH3CH2OH.     Atómy v molekule etanolu sú navzájom viazané 

jednoduchými kovalentnými väzbami, ako je to znázornené na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Štruktúrny vzorec molekuly etanolu 
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Najznámejším využitím etanolu je príprava alkoholických nápojov, avšak etanol má oveľa širšie využitie.   Etanol sa 

využíva vo farmácii na prípravu jódovej tinktúry a mnohých ďalších kvapalných prípravkov,   využíva sa na prípravu parfumov 

a voňaviek,    ako ja na výrobu čistiacich prostriedkov na okná.    Etanol je tiež významné ekologické palivo pre spaľovacie 

motory. 

Úloha 7. Názvoslovie alkoholov: 

Pri tvorení názvov alkoholov vychádzame zo základných uhľovodíkov. Základnému uhľovodíku pridáme príponu  

-ol, napr.: metán (základný uhľovodík), metanol (alkohol odvodený od metánu).  

Pri tvorení vzorcov alkoholov tiež vychádzame zo základných uhľovodíkov. Základnému uhľovodíku odoberieme jeden vodík 

a nahradíme ho hydroxylovou skupinou –OH. Napr.: CH4 (základný uhľovodík – metán), CH3–OH (alkohol odvodený od 

metánu – metanol). Ak základný uhľovodík obsahuje 3 a viac uhlíkov, umiestnenie –OH skupiny v názve označujeme číslom 

uhlíka, na ktorom je –OH skupina naviazaná. Napr. CH3–CH2–CH2–OH propan-1-ol. 

Na základe uvedených príkladov pomenujte/napíšte názvy/vzorce alkoholov. 

propan-2-ol  

 

 

butan-1-ol  

 

 

CH3-CH2-OH  

 

 

 

 

Úloha 8. BONUSOVÁ ÚLOHA: Vypočítajte, koľko gramov etanolu vzniklo fermentáciou 18,2 g glukózy.  

M (glukóza) = 180,2 g/mol; M (etanol) = 46 g/mol 

 

 

 

 

 

 

Úloha 9. Doplň tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  KARBOXYLOVÉ KYSELINY  

Úloha 1. Prezrite si obrázok 1  a odpovedajte na otázky, ktoré sa týkajú kyseliny mravčej 

1. Koľko uhlíkov obsahuje? Aký je jej systémový názov? 

.......................................................................................................... 

2. V akom skupenstve sa vyskytuje? 

.......................................................................................................... 

3. Kde v prírode ju môžeme nájsť? 

.......................................................................................................... 

4. Na čo si musíme dať pozor pri práci s ňou? 

.......................................................................................................... 

5. Na čo sa používa? 

..........................................................................................................  

Obr. 1 Schéma informácii o kyseline mravčej 

Úloha 2. Čo sa stane ak vložíme šumivú bombu (do kúpeľa) zloženú z kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny do vody? Napíšte 

svoju hypotézu 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Pripravte si šumivú bombu do kúpeľa 

Pomôcky: 

• miska, lyžica, váhy, forma, farbivo, vonné esencie, vanička 

Chemikálie: 

a) Šumivka bez kukuričného škrobu  

o 2 diely sódy bikarbóny, 1 diel kyseliny citrónovej, 5%-10% oleja, bez vody 

• 50g sódy bikarbóny 

• 25g kyseliny citrónovej 

• 12g oleja (aby sa hmota dala bez vody tvarovať) 

b) Šumivka s kukuričným škrobom  

o ako a), plus naviac 1 diel kukuričného škrobu 

• 50g sódy bikarbóny 

• 25g kyseliny citrónovej 

• 25g kukuričného škrobu 

• 5g oleja 
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Postup práce: 

• V miske si zmiešame suché ingrediencie. Pomaly 

pridávame olej. 

• Hmotou vyplníme formu. Následne ju vyklopíme a 

necháme vysušiť. 

• Otestujeme vlastnosti v miske s vodou 

Úloha 4. Vyberte správne tvrdenie 

Keď sa bomba rozpúšťa/nerozpúšťa, dochádza k 

chemickej reakcii medzi kyselinou citrónovou/kyselinou 

octovou a sódou bikarbónou. Vzniká citrát sodný/citrát 

draselný. Počas reakcie sa uvoľňuje plyn/kvapalina – oxid 

uhličitý, ktorý spôsobuje vznik bublín.  

Úloha 5. Prečítajte si text 

Vedeli ste, že? V kuchyni sa vyskytuje mnoho kyselín. 

Používame vodný roztok kyseliny octovej – ocot. V ovocí je 

kyselina citrónová. V starom masle sa nachádza kyselina 

maslová, v mlieku kyselina mliečna. Kyselina olejová sa 

vyskytuje v olejoch (Obr. 2). 

Úloha 6. Zapíšte si svoje zistenia z dnešnej hodiny. 

 

Obr. 2 Vybrané karboxylové kyseliny 

 

Definícia Fakty (charakteristiky) 

Príklady 
 

Protipríklady 
 

 

Karboxylové 

kyseliny 
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C

H

C

H

H

H

C

H

O

C H3

trichlórmetán 

formaldehyd 

chloroform 

kyselina steárová 

metán 

PRACOVNÝ LIST:  DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV 

Úloha 1.  Identifikujte charakteristické skupiny v molekulách organických zlúčenín. 

A.  B. 
 

C. 

 

D. 
 

E. 

 

F. 

 

Úloha 2. Označte zlúčeniny, ktoré patria medzi deriváty uhľovodíkov. 
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Úloha 3. Z guľôčkového modelu uhľovodíka napíšte jeho zjednodušený štruktúrny vzorec a názov. 

 Guľôčkový model Zjednodušený štruktúrny vzorec Názov 

A. 

 

  

B. 

 

  

C. 
 

  

Úloha 4. Na fľaši metanolu sa nachádzajú tieto piktogramy. Pomocou internetového vyhľadávača zistite, čo znamenajú. 
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Úloha 5. Podľa charakteristiky určte, aké alkoholy sa nachádzajú v nádobách. Pomenujte ich a napíšte ich vzorce. 

 Charakteristika Vzorec 

 
-som bezfarebná olejovitá kvapalina 
sladkej chuti 

-dobre sa rozpúšťam vo vode 
-nie som jedovatá 

-využívajú ma v kozmetike, pretože 
udržujem vláčnosť pokožky 

 

 

 
-som najjednoduchší alkohol 

-bezfarebná horľavá kvapalina 
-pre človeka som nebezpečným jedom 
(20 – 50 ml smrteľná dávka) 

-spôsobujem oslepnutie a poškodenie 
mozgu 

-používajú ma ako rozpúšťadlo 

 

 
-som bezfarebná, jedovatá (250 ml. 
smrteľná dávka), prchavá, horľavá 
kvapalina s typickou vôňou  

-používajú ma na výrobu chemikálií 
a ako rozpúšťadlo  

-nachádzam sa v alkoholických 
nápojoch 

 

Úloha 6. Nasledujúca schéma predstavuje homologický rad alkoholov. Doplňte ju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

metanol 
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Úloha 7.  Do tabuľky doplňte zjednodušené štruktúrne a štruktúrne vzorce derivátov uhľovodíkov. Kategorizujte ich na 
halogénderiváty, alkoholy, karbonylové zlúčeniny a karboxylové kyseliny. 

Názov 
Zjednodušený štruktúrny 

vzorec 
Štruktúrny vzorec Zaradenie 

kyselina butánová 

   

glycerol 

   

fluóretán 

   

acetón 

   

Úloha 8. Z pojmov v rámčekoch vytvorte dvojice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Karboxylová skupina Mravčí jed Chloroform Kyselina metánová 

Octany -COOH Vitamín C 

Kyselina askorbová Soli kyseliny etánovej 

CHCl3 
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Úloha 9. Vyriešte osemsmerovku. Tajnička osemsmerovky skrýva známe slovenské príslovie. 

 

V J Á V O R Á E T S 

O E D A U Á K O Á K 

Ž D A L Á V C E Z U 

Á E I D L O K L V P 

V N C E D N E O Y I 

O V Á H Y Á T N Š N 

T Í D Y M T Ó A O A 

C N I D O E N T K P 

O I X Y R M Y E J E 

M R O F O R O L H C 

 

Tajnička: .................................................................................... . 

 

1. Triviálny názov trichlómetánu je ........................ .  

2. Karbonylové zlúčeniny sa rozdeľujú na ..................... a ketóny. 

3. Karboxylová kyselina so sumárnym vzorcom C17H35COOH je kyselina ..................... . 

4. 8% roztok kyseliny octovej sa nazýva .................. .  

5. Chemická reakcia, ktorou vzniká kyselina octová z etanolu sa nazýva ..................... . 

6. Acetón zaraďujeme medzi karbonylové zlúčeniny, presnejšie ................... . 

7. Cigaretový ................ obsahuje formaldehyd. 

8. Triviálny názov kyseliny etánovej je kyselina .................... . 

9. Derivát uhľovodíka je zložený z: 1. charakteristická skupina 

2. uhľovodíkový ................... . 

10.  Halogénderiváty, ktoré obsahujú najmenej dva druhy atómov halogénu, pričom jeden z nich je fluór sú  
         .................. . 

11. Najjednoduchšia karboxylová kyselina je (systémový názov) kyselina ........................... .  

12. Sodné a draselné soli nasýtených karboxylových kyselín sú .......................... . 

13. Najvýznamnejší alkohol, ktorý je hlavnou zložkou alkoholických nápojov je ....................... . 

14. Atóm alebo skupina atómov, ktorá sa viaže na uhľovodíkový zvyšok sa nazýva charakteristická ..................... . 

15. Koľko atómov kyslíka má štvrtý člen homologického radu alkoholov (slovom)? 

 

 

 

 

 

 

645



 

 

Úloha 10. Zahrajte sa za pomoci metódy 6 klobúkov. 

Predstavte si, že máte na sebe klobúk príslušnej farby, skúste sa ponoriť do príslušnej role a napíšte do tabuľky vaše 
námety  a návrhy k príslušnej farbe. Vaša téma je „ALKOHOL“. 

  

 

INFORMATÍVNY  

 INTUITÍVNY 
EMOCIONÁLNY 

. 
 

 POZITÍVNY 

KONŠTRUKTÍVNY 
 

 OPATRNÝ 
PESIMISTICKÝ 

 

 KREATÍVNY  

 
 

RIADIACI  
REFLEKTUJÚCI 
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Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  ŠKROB 

Úloha 1. Zakrúžkujte výrobky, v ktorých si myslíte, že sa nachádza škrob. 

Škrob na bielizeň, zemiaky, kocka cukru, kozmetický púder, párky, kancelársky papier, múka, nátierkové maslo, chlieb, 

kečup zubná pasta, lepidlo (herkules), ryža, krém na ruky, rožok, tavený syr, tabletka Paralen, Solamyl, majonéza, mlieko, 

diétna saláma, varená ryža, ovsené vločky, kukuričné lupienky, tekutý púder. 

Úloha 2. Preskúmajte vo vybraných potravinách a materiáloch z domácností obsah škrobu pomocou jodo- škrobovej 

reakcie. Z vašich výsledkov zostrojte tabuľku a rozdeľte vami použité vzorky na tie, ktoré škrob obsahujú a na tie, 

ktoré ho neobsahujú 

Pomôcky: 

• skúmavky v stojane 

• petriho misky 

• kvapkadlo 

• nôž 

Chemikálie: 

• Lugolov roztok (1 g KI a 0,35 g jódu rozpusťte asi 

v 30 cm3 vody a doplňte roztok na 100 cm3) 

(alternatíva: jódová tinktúra z lekárne)  

Potraviny a materiál z domácnosti:  

• vzorka pečiva, múky, tavený syr, nátierkové maslo, kečup, zemiaky, majonéza, kocka cukru, mlieko, tableta 

Paralenu, diétna saláma, varená ryža, ovsené vločky, kukuričné lupienky, Solamyl 

• krém na ruky, zubná pasta, lepidlo Herkules alebo iné lepidlo na papier, tekutý púder, kozmetický púder z pudrenky, 

škrob na bielizeň, kancelársky papier   

Postup: 

1. Pripravte si vzorky. Stačí, aby boli vzorky veľkosti hrášku až jedného eura. Ak je to potrebné, vzorku podrvte v 

roztieracej miske. 

2. Jednotlivé vzorky vložte do skúmaviek alebo na Petriho misku. 

3. Na vzorku suroviny kvapnite roztok jódu a sledujte zmenu sfarbenia. Pokiaľ sa zmena farby neobjaví, navlhčite 

vzorku kvapkou vody a znovu prikvapnite roztok jódu.  

4. Zostrojte tabuľku a zaznamenajte do nej všetky farebné zmeny. 

 

Dôkazom prítomnosti škrobu je vznik tmavého  modrofialového zafarbenia 

Tab. 1 Rozdelenie vzoriek na látky s obsahom škrobu a bez škrobu 
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Úloha 3. Zistite, ako farbí naštiepený škrob. 

Chemikálie: 

• Lugolov  roztok  alebo  jodová  tinktúra 

• vzorka slín  z vypláchnutých úst 

• roztok  škrobu. 

Pomôcky:  

• 3 skúmavky v stojane 

• kadička 

• horúca voda 

 Postup práce: 

1. Do prvých dvoch skúmaviek nalejte roztok škrobu, do tretej nalejte vodu. 

2. Do druhej skúmavky pridajte roztok slín získaného vypláchnutím úst.  

3. Do väčšej kadičky nalejte príjemne teplú vodu, do kúpeľa vložte skúmavku so slinami. 

4. Po 15 minútach urobte vo všetkých skúmavkách skúšku roztoku jódu na prítomnosť škrobu. 

Úloha 4. Vyznačte zafarbením bunky v tabuľke, ktoré látky obsahujú vo svojom zložení naštiepený škrob. 

Sliny obsahujú amylázu- enzým, ktorý štiepi škrob na menšie škrobové časti- dextríny. Pozitívnym dôkazom škrobu je 

vznik modročierneho zafarbenia. Fialovoružové zafarbenie poskytujú dextríny- kratšie reťazce škrobu vzniknuté jeho 

štiepením.  

Tab. 2 Farebné zmeny v skúmavkách 

 Skúmavka č. 1 Skúmavka č.2 Skúmavka č.3 

Farebná zmena    

Látka v skúmavke    

 

Úloha 5. Vyplňte (pomocou X) kartu sebareflexie po skupinovej spolupráci  

 Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

Počas skupinovej práce sme si so spolužiakmi vedeli rozdeliť prácu       

Pri skupinovej práci som bol pre skupinu užitočný.       

Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a diskutovali so 
mnou. 

      

Práca v skupine sa mi páčila a chcel by som tak pracovať aj nabudúce.       
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PRACOVNÝ LIST:  CHOLESTEROL      
CHOLESTEROL JE TUKOVÁ LÁTKA, KTORÁ TVORÍ OCHRANNÝ OBAL VŠETKÝCH BUNIEK V TELE. PODIEĽA SA NA TVORBE 

VIACERÝCH HORMÓNOV, ŽLČOVÝCH KYSELÍN A VITAMÍNU D. PRIBLIŽNE DVE TRETINY CHOLESTEROLU SI VYTVORÍ VÁŠ 

ORGANIZMUS SÁM V PEČENI, LEN ZVYŠOK DODÁVATE STRAVOU. ZÁKLADNOU FUNKCIOU CHOLESTEROLU JE TO, ŽE 

POMÁHA TELU UZDRAVOVAŤ SA, REGENEROVAŤ A OPRAVOVAŤ TO, ČO JE POŠKODENÉ. CHOLESTEROL TIEŽ POMÁHA 

PAMÄTI A JE POTREBNÝ PRE NEUROLOGICKÉ FUNKCIE.                                                           

 

 HTTPS://ZDRAVIE.PRAVDA.SK/ZDRAVIE-A-PREVENCIA/CLANOK/510613-VYSOKY-CHOLESTEROL-NEBOLI-NELIECENY-

SI-VSAK-BERIE-VYSOKU-DAN/ 
 

Úloha 1. Vyriešte tajničku. Diskutujte o výroku.  

Vysoký cholesterol je rovnako zákerný ako vysoký krvný tlak, keďže nebolí. Odhaliť ho možno vďaka nepodceňovaniu 

................................................... . 

     1                  

   2                       

    3                   

     4              

   5                   

                          

 7                        

    8                     

   9                 

 

1. Cukry, tuky, bielkoviny označujeme ako ......................... látky.  

2. Tuky sú látky .......................... vo vode.  

3. ........................ je polysacharid, z ktorého sa vyrába papier.  

4. Tuk, v ktorom je .................., prská.  

5. Tuky sú pre organizmy zdrojom ............................ .  

6. Procesom ................................. sa tvoria cukry z oxidu uhličitého a vody v prítomnosti slnka.  

7. Látky, ktoré si organizmus nedokáže vytvoriť, preto ich musí prijímať v potrave sa nazývajú .............................. . 

8. V moči zdravého človeka sa ................................. nenachádzajú.  

9. Rastlinné ..................... sa získavajú zo semien lisovaním.  
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Úloha 2. Prečítajte si pozvánku. Spracujte informácie o cholesterole podľa Prílohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 3. Navrhnite odpovede na vyriešenie situácie. 

Katka a jej spolužiačky videli ráno cestou do školy muža, ktorý je na Obrázku 2. Je to jej sused Martin. Dievčatá nerozumeli, 

čo je to vlastne ten cholesterol, preto sa rozhodli naštudovať si čo najviac o ňom. O týždeň neskôr si Katka povedala, že 

navštívi Martina a pokúsi sa navrhnúť mu, aby šiel k lekárovi na vyšetrenie. Pomôžte Katke zodpovedať Martinove otázky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázok 2 

 

Kde sa cholesterol ukladá, že je nebezpečný pre zdravie?  

..................................................................................................................................................................................................... 

Ak sa nebudem liečiť, aké ochorenia mi hrozia?  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Prečo mám vyššiu pravdepodobnosť ochorenia ako ty?  

..................................................................................................................................................................................................... 

 Milé kolegyne, milí kolegovia! 

 

 Srdečne Vás pozývame na celoslovenskú vedeckú konferenciu „Cholesterol“.  

 

Vieme, že ako odborníci v rôznych vedeckých oblastiach, nás máte čím obohatiť 

a preto budeme radi, ak prispejete krátkym výstupom prezentácie Vašej práce. 

 

Bližšie informácie o príprave Vašich výstupov na konferenciu nájdete v Prílohe.  

 

 Tešíme sa na Vašu účasť.  

 

  S pozdravom, 

 

          Organizačný tím konferencie 
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..................................................................................................................................................................................................... 

Ale ja lieky brať nechcem. Ako môžem znížiť hladinu cholesterolu v krvi?  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Ktoré potraviny by som mal jesť pravidelne, aby som znížil svoj cholesterol?  

.................................................................................................................................................................................................... 

Má vôbec cholesterol pozitívny význam pre naše telo? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Vyplňte tabuľku.  

Pri každej z nasledujúcich položiek uveďte, ako často daná situácia nastávala počas skupinovej spolupráce.  

K odpovediam použite nasledujúcu škálu: 

                                                        1                       2                  3                4                   5  

             takmer  nikdy      zriedkavo     niekedy      často        takmer vždy  

V skupine… 1 2 3 4 5 

1 Mal som možnosť hovoriť s ostatnými žiakmi.      

2 Hovoril som s ostatnými žiakmi o tom, ako riešiť problémy.      

3 Vysvetľoval som svoje myšlienky ostatným žiakom.      

4 Žiadal som ostatných žiakov o vysvetlenie ich myšlienok.      

5 Ostatní žiaci žiadali mňa, aby som im vysvetlil svoje myšlienky.      

6 Mal som priestor na prezentáciu svojich nápadov.      

7 Bol môj názor akceptovaný skupinou.      

8 Bol môj nápad realizovaný skupinou.      

9 Súhlasil som s konečným výberom riešenia jednotlivých úloh v skupine.      
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PRÍLOHA:  CHOLESTEROL  

SKUPINA 1: BIOCHEMICI  

Dobrý deň, 

Tvoríte skupinu biochemikov, ktorí sa podieľajú na výskume zaradenia cholesterolu medzi prírodné 

látky, jeho chemických vlastností, výskytu v organizmoch a význame. V súčasnosti sa veľká pozornosť 

venuje cholesterolu, preto sa uskutoční vedecká konferencia na tému Cholesterol. Vašou úlohou je 

pripraviť si krátku prezentáciu v PowerPointe (max. 3 snímky), kde zodpoviete svoju výskumnú otázku. 

Napomôcť Vám môžu úlohy a zdroje. Na výzvu učiteľa ju odprezentujete na konferencii.  

 

Výskumná otázka: Prečo zaraďujeme cholesterol medzi lipidy?  

Úlohy:  

➢ Vyhľadajte vzorec cholesterolu, ktorý vysvetľuje štruktúru molekuly. 

➢ Zistite kde a kedy bol cholesterol objavený. 

➢ Napíšte, či je rozpustný vo vode. 

➢ Nájdite, v ktorých organizmoch sa vyskytuje.  

➢ Aký má význam cholesterol pre rastliny a ľudský organizmus.  

Zdroje:  

1. http://www.ruvztn.sk/inpor.files/cholesterol.html  

2. https://mladychemik.webnode.sk/ucebny-material/a9-rocnik/a8-uloha/  

3. https://www.quark.sk/zbran-proti-cholesterolu/  
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SKUPINA 2:  INTERNISTI 

Dobrý deň, 

Tvoríte skupinu lekárov - internistov, ktorí sa podieľajú na liečbe chorôb vnútorných orgánov a snažia 

sa udržiavať rovnováhu v tele. Úzko spolupracujú so svojimi kolegami (kardiológ, neurológ, hematológ 

a pod.). V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje cholesterolu, preto sa uskutoční vedecká konferencia 

na tému Cholesterol. Vašou úlohou je pripraviť si krátku prezentáciu v PowerPointe (max. 3 snímky), 

kde zodpoviete svoju výskumnú otázku. Napomôcť Vám môžu úlohy a zdroje. Na výzvu učiteľa ju 

odprezentujete na konferencii. 

 

Výskumná otázka: Príčinou ktorých ochorení je cholesterol?  

Úlohy:  

➢ Popíšte nebezpečenstvo cholesterolu pre človeka z hľadiska jeho ukladania v cievach 

pomocou ľubovoľného obrázka.  

➢ Vysvetlite, čo je to ateroskleróza.  

➢ Uveďte aspoň 3 ochorenia súvisiace s aterosklerózou a v krátkosti opíšte ich príznaky.  

➢ Vymenujte 2 spôsoby vyšetrenia ciev. 

➢ Navrhnite postup pri podaní prvej pomoci človeku s príznakmi náhlej príhody.  

 

Zdroje:  

1. http://www.ruvztn.sk/inpor.files/cholesterol.html 

2. http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/opisy-ochoreni/ateroskleroza/  

3. https://www.srdcevkondici.cz/vysoky-cholesterol  
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SKUPINA 3: FARMAKOLÓGOVIA 

Dobrý deň, 

Tvoríte skupinu farmakológov, ktorí sa podieľajú na výskume účinných liekov na rôzne ochorenia 

človeka. Sú predĺženou rukou lekárov, pretože umožňujú nastaviť liečbu pacientovi prostredníctvom 

liečiv. V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje cholesterolu, preto sa uskutoční vedecká konferencia na 

tému Cholesterol. Vašou úlohou je pripraviť si krátku prezentáciu v PowerPointe (max. 3 snímky), kde 

zodpoviete svoju výskumnú otázku. Napomôcť Vám môžu úlohy a zdroje. Na výzvu učiteľa ju 

odprezentujete na konferencii. 

 

Výskumná otázka: Čo to znamená „dobrý“ a „zlý“ cholesterol?  

Úlohy:  

➢ Vyhľadajte správne názvy a označenia „dobrého“ a „zlého“ cholesterolu. 

➢ Určte rozdiely v pôsobení  „dobrého“ a „zlého“ cholesterolu na ľudské telo.  

➢ Napíšte, na základe výšky hladiny ktorého cholesterolu v krvi sa rozhoduje o liečbe.  

➢ Vymenujte, kde v tele sa tvorí väčšina cholesterolu (okrem prijatej potravy). 

➢ Nájdite, na liečbu akého ochorenia sa používajú statíny.  

Zdroje:  

1. http://www.tvojesrdce.sk/article/89--hyperlipidemia  

2. https://lekar.sk/clanok/statiny  

3. https://www.kompava.sk/cholesterol-tag-a-ich-hodnoty  
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SKUPINA 4:  DIETOLÓGOVIA 

Dobrý deň, 

Tvoríte skupinu dietológov, ktorí vedú rôzne diskusie a výživové poradne pre pacientov s cieľom zlepšiť 

životosprávu človeka, ktorá úzko súvisí zo zdravím. Navrhujú rôzne diéty a zmeny nielen v jedálnom 

lístku, aby sa predišlo vzniku ochorení. Prepájajú fyzickú a psychickú stránku človeka (príčiny vzniku 

obezity a iné). V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje cholesterolu, preto sa uskutoční vedecká 

konferencia na tému Cholesterol. Vašou úlohou je pripraviť si krátku prezentáciu v PowerPointe (max. 

3 snímky), kde zodpoviete svoju výskumnú otázku. Napomôcť Vám môžu úlohy a zdroje. Na výzvu 

učiteľa ju odprezentujete na konferencii. 

 

Výskumná otázka: Ako realizovať prevenciu a znížiť cholesterol v krvi?  

Úlohy:  

➢ Vymenujte aspoň 3 príčiny nezdravého životného štýlu spôsobujúce vysoký cholesterol v krvi. 

➢ Vysvetlite, ktoré dve ochorenia súvisia s nezdravým životným štýlom.  

➢ Navrhnite 5 najdôležitejších rád pre človeka ohľadom zmeny stravovacích návykov, ktorý má 

vysoký cholesterol a súrne ho potrebuje znížiť.  

➢ Určte 3 potraviny, ktoré majú veľmi vysoký obsah cholesterolu a ďalšie 3 potraviny, ktoré 

znižujú obsah cholesterolu v krvi.  

➢ Vyberte si 1 mýtus o cholesterole a vysvetlite ho.  

Zdroje:  

1. https://www.naturevia.sk/vysoky-cholesterol-priciny-priznaky-hodnoty-u-deti-prirodna-

liecba-dieta/  

2. https://galenus.cz/clanky/vyziva/tuky-cholesterol 

3. http://potravinari.sk/page983sk.html  

4. http://www.ruvzvk.sk/cholesterol.html  
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SKUPINA 5: DIABETOLÓGOVIA  

Dobrý deň, 

Tvoríte skupinu lekárov - diabetológov, ktorí zbierajú informácie o stave pacienta z rozboru krvi, 

telesnej hmotnosti a ďalších ochorení pacienta. Všetky tieto poznatky sa snažia zahrnúť do liečby 

pacienta. Zaoberajú sa poruchami látkovej výmeny. V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje 

cholesterolu, preto sa uskutoční vedecká konferencia na tému Cholesterol. Vašou úlohou je pripraviť si 

krátku prezentáciu v PowerPointe (max. 3 snímky), kde zodpoviete svoju výskumnú otázku. Napomôcť 

Vám môžu úlohy a zdroje. Na výzvu učiteľa ju odprezentujete na konferencii. 

 

Výskumná otázka: Ako súvisia hodnoty cholesterolu v krvi s ochoreniami?  

Úlohy:  

➢ Vyhľadajte hodnoty koncentrácie cholesterolu v krvi (mmol/l), ktoré sú optimálne u zdravého 

človeka, zvýšené, vysoké a rizikové.  

➢ Opíšte, čo je to hypercholesterolémia a aké sú príznaky. 

➢ Vysvetlite ako sa cholesterol vylučuje z ľudského tela. 

➢ Napíšte, ktoré hodnoty látok v krvi by sme mali kontrolovať pri laboratórnom vyšetrení krvi 

okrem cholesterolu ako prevencia ochorení.  

➢ Opíšte odporúčania na dosiahnutie optimálnej hladiny cholesterolu človeka ako prevenciu 

ochorení.  

Zdroje:  

1. http://potravinari.sk/page983sk.html 

2. https://www.srdcevkondici.cz/vysoky-cholesterol  

3. http://www.ruvzvk.sk/cholesterol.html  
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PRACOVNÝ LIST:  BIOKATALYZÁTORY 

Úloha 1. Prečítajte si email správcu skladu firmy určený generálnemu riaditeľovi firmy 

Dobrý deň pán riaditeľ 

V našom sklade máme väčšie množstvo 3% peroxidu vodíka, ktorému končí záruka spotreby. Preto by som vás chcel 

informovať o možnostiach jeho využitia.  Dočítal som sa, že rozkladom peroxidu vodíka vzniká voda a kyslík. Tieto dva 

produkty vieme využiť pri našom ďalšom priemyselnom spracovaní. Rozklad peroxidu vodíka urýchľuje enzým kataláza, ktorý 

sa nachádza v každom živom organizme. Preto by som navrhoval, aby sme uskutočnili prieskum, ktorý druh ovocia alebo 

zeleniny urýchľuje túto reakciu najviac. Tiež som sa dočítal, že surové mäso je tiež vhodné na urýchlenie rozkladu peroxidu 

vodíka.  

Prieskum si nebude vyžadovať veľké náklady, preto by som bol rád, aby sme ho uskutočnili čo najskôr.  

          S pozdravom M.B., správca skladu 

Úloha 2. Navrhnite postup, ako uskutočniť prieskum z úlohy 1, ak máte k dispozícii nasledujúce pomôcky: 

Pomôcky : 

• meracie zariadenie 

• senzor tlaku plynu 

• banka so zátkou a otvormi na vývod senzoru 

• váhy 

Chemikálie: 

• peroxid vodíka  

• ovocie a zelenina 

• kuracia pečienka/surové mäso 

 Postup práce: 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

!Nezabúdať na bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu! 

Úloha 3. Svoj postup aj overte a z výsledkov zostrojte tabuľku. 

658



 

 

 

 

 

 

Úloha 4. Porovnajte výsledky jednotlivých plodín. Je medzi nimi rozdiel? Prečo je to tak? 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Prezrite si nasledujúci obrázok a napíšte, aká je rola katalázy v organizmoch? Svoju odpoveď aj odôvodnite. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Úloha 6. Doplňte tabuľku 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  ČO SKRÝVA POMARANČ  
„Pomaranč poznajú všetci, ale čo presne obsahuje, koľko má účinných látok a aké pozitívne účinky má na 

zdravie človeka, to možno ani netušíte! Pomaranč sa z nedostatkového ovocia (pred rokom 1989) prepracoval 

medzi naše najobľúbenejšie ovocia. Najmä v chladnejšom a sychravejšom zimnom období, je pomaranč dobrý 

“bojovník” za naše zdravie. Pomaranč je ovocie pestované hlavne v subtropických oblastiach, miluje slnečné 

podnebie, ale dopestovať si ho môžete aj doma. Pomaranč je známe a bežne dostupné ovocie, ktoré by ste mali 

jesť pravidelne, pretože obsahuje cenné látky a má množstvo pozitívnych účinkov na naše zdravie.“ 

Úloha 1. V nasledujúcej vete vyhľadajte značky prvkov alkalických kovov a zakrúžkujte ich. Značky môžu byť oddelené aj 

iným písmenkom. Napíšte aspoň tri účinky pomaranča na ľudské zdravie. Môžete využiť internet alebo 

iné zdroje informácií. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 2. Nájdite, pomocou internetu alebo iných zdrojov, ktoré látky a v akom množstve sa nachádzajú v pomaranči. 

Doplňte tabuľku. 

 

Organické látky Anorganické látky  

Názov látky Množstvo látky Názov látky Množstvo látky 

    

    

    

    

    

    

Úloha 3. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti vody v pomaranči. Závery pozorovania zapíšte do tabuľky 

a odpovedzte na otázku. 

 

Pomôcky a chemikálie: odparovacia miska, kahan, nôž, kadička, váhy, pomaranč. 

Postup: z pomaranča odrežte časť, ošúpte ju a odvážte. Váhu si zapíšte. Očistený kúsok pomaranča vložte do odparovacej 

misky, zohrievajte a nad miskou držte kadičku prevrátenú hore dnom. Pomaranč zahrievajte 5 minút. Po skončení 

zahrievania opäť odvážte kúsok pomaranča. 
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 Hmotnosť kúska pomaranča 

Pred zohrievaním  

Predpoklad po zahrievaní  

Skutočnosť po zahrievaní  

Pozorovanie: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Akým spôsobom ste dokázali prítomnosť vody v pomaranči?  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Úloha 4. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti sacharidov v pomaranči. Zapíšte svoje pozorovanie. 

 

Pomôcky a chemikálie: trecia miska s tĺčikom, kadička, lievik, filtračný papier, 2 skúmavky, kahan, držiak na skúmavky, 

odmerný valec, očistený pomaranč, destilovaná voda, Fehlingové činidlo. 

Postup: Pomaranč rozotrite v trecej miske s pridaním destilovanej vody na kašovitú masu a prefiltrujte. Do prvej 

skúmavky dajte niekoľko cm3 filtrátu a do druhej skúmavky rovnaké množstvo vody (porovnávacia vzorka). Do oboch 

skúmaviek prilejte po 2 cm3 Fehlingového činidla. Obsah skúmaviek vložte do horúceho vodného kúpeľa a pozorujte zmeny. 

Pozorovanie:  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Nájdite pomocou internetu alebo iných zdrojov, prečo vzniklo pri zahrievaní skúmavky takéto zafarbenie. 

................................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 5. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti vlákniny v pomaranči a napíšte svoje pozorovanie. 

 

Pomôcky a chemikálie: očitený kúsok pomaranča, Petriho miska, pipeta, nôž, Lugolov roztok (roztok jódu v jodide 

draselnom) 

Postup: Z očisteného pomaranča odrežte kúsok s dužinou (pozdĺžny rez) a položte ho do Petriho misky. Kvapnete na 

neho pár kvapiek Lugolovho roztoku. 

Pozorovanie: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Nájdite pomocou internetu alebo iných zdrojov, aké sú hlavné zložky vlákniny. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Realizujte jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti vitamínu C a napíšte svoje pozorovanie. 

 

Pomôcky a chemikálie: očistený pomaranč, Petriho miska, nôž, pipeta, chlorid železitý FeCl3, hexakyanoželezitan 

draselný K3[Fe(CN)6]. 

Postup: Z očisteného pomaranča odrežte kúsok a položte ho do Petriho misky. Kvapnete na neho 5 - 6 kvapiek roztoku 

chloridu železitého a roztoku hexakyanoželezitanu draselného. 

Pozorovanie: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 7. Vitamín C je triviálny názov pre kyselinu L-askorbovú. Navrhnite a realizujte jednoduchý experiment, ktorým 

dokážete kyslosť vodného roztoku vitamínu C. Svoje rozhodnutie zdôvodnite. 

Pomôcky a chemikálie: 

................................................................................................................................................................................................ 
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Postup: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Pozorovanie: 

................................................................................................................................................................................................ 

Zdôvodnenie: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

Lístok pri odchode 

Dnes som sa naučil/a, že ..... 

 

Najviac ma zaujalo ..... 

 

Otázka, ktorú by som sa ešte chcel/a opýtať, je .... 
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PRACOVNÝ LIST:  PRÍPAD  PRE POMOCNÝ  VYŠETROVACÍ  TÍM 
 

Záznam z vyšetrovania 

Včera, v podvečerných hodinách, našiel manžel svoju manželku v  jej kancelárii bez známok života. Privolaný 

záchranári mohli už len konštatovať smrť. Obhliadajúci lekár stanovil čas smrti a predbežne vylúčil cudzie 

zavinenie. Nariadil však súdnu pitvu. Po dôkladnej prehliadke kancelárie sa v koši našiel obal od jedla. Jednou 

z možných pracovných verzií je verzia, pri ktorej sa mohla nebohá otráviť jedlom. Manžel vo výpovedi uviedol, že 

jeho manželka si nechávala pravidelne dovážať denné obedové menu bez polievky z troch obľúbených reštaurácií.  

 

 

Prípad pre pomocný vyšetrovací tím 

Polícia vás žiada, aby ste ako pomocný vyšetrovací tím zistili, z ktorej reštaurácie si nechala nebohá doviezť  obed 

v osudný deň. K dispozícii máte vzorku z obsahu žalúdka a denné menu spomínaných obľúbených reštaurácií.  

 

 

Denné menu reštaurácií: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo potrebujete vedieť? 

 Ktoré sú najdôležitejšie zložky potravy, 

 čo sú sacharidy, tuky, bielkoviny, 

 vybrané reakcie sacharidov, tukov a bielkovín. 

 

 

 

Reštaurácia č.1 

Zeleninový RAW šalát (čakanka, 

červená repa, mrkva, paradajky, 

reďkovka, citrónová šťava) 

 

 

Reštaurácia č.2 

Palacinky s tvarohom, broskyňovým 

džemom a s vanilkovou  smotanovou 

zmrzlinou 
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Úloha 1. Vpíšte do tabuľky, ktoré dôležité zložky potravy a v akom množstve boli obsiahnuté v 100 g jedál uvedených v 

dennom menu troch reštaurácií. Využiť pritom môžete tabuľku dostupnú na adrese: 

https://vyzivovetabulky.sk/databaza-potravin/1 

Denné menu 
reštaurácia 

Obsiahnuté zložky Bielkoviny (g/100g) Tuky (g/100g) Sacharidy (g/100g) 

Zeleninový RAW 
šalát  

reštaurácia č.1 

čakanka    

červená repa    

mrkva    

paradajky    

reďkovka    

citrónová šťava    

spolu    

Palacinky 
s tvarohom 

reštaurácia č.2 

palacinky s tvarohom    

broskyňový džem    

smotanová zmrzlina    

spolu    

 

Úloha 2. Vyznačte krížikom v tabuľke, ktoré dôležité zložky potravy budete očakávať vo vzorke potravy zo žalúdka 

a zdôvodnite prečo. 

Denné menu / reštaurácia Bielkoviny Tuky Sacharidy 

Zeleninový RAW šalát / reštaurácia č.1    

Palacinky s tvarohom / reštaurácia č.2     

 

Úloha 3. Navrhnite a uskutočnite jednoduchý experiment na dôkaz prítomnosti bielkovín, tukov a sacharidov vo vzorke 

potravy zo žalúdka nebohej. Pracujte pritom s dostupnými informačnými zdrojmi (učebnica, internet). Závery 

pozorovania zapíšte do tabuľky. 

Dôkaz prítomnosti bielkovín 

Použité chemikálie Skúmanie a pozorovanie Záver 

 
 
 
 
 

  

Dôkaz prítomnosti tukov 

Použité chemikálie Skúmanie a pozorovanie  Záver 
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Dôkaz prítomnosti sacharidov 

Sacharid Použité chemikálie Skúmanie a pozorovanie  Záver 

glukóza  
 
 
 
 

  

škrob  
 
 
 
 

 

 

Úloha 4. Utvorte záver z vášho bádania a doplňte údaj do textu. 

Na základe dôkazov sme zistili, že vo vzorke potravy zo žalúdka nebohej boli prítomné ....................................... , 

...................... , i ....................................... . Nebohá si preto v osudný deň dala doviesť obed z reštaurácie č. ......, 

teda konzumovala .................................................................................................................................................... . 

Úloha 5. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

 
Skupinové hodnotenie spolupráce 

Mená ďalších členov skupiny: ................................................................................................................................ 

Rozhodnite a zakrúžkujte, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte a podčiarknite jednu z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
 rozdelení úloh medzi sebou,        
 generovaní nápadov, 
 tvorbe záverov nášho bádania. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť najmä v: 
 rozdelení úloh medzi sebou,  
 generovaní nápadov, 
 tvorbe záverov nášho bádania.  
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PRACOVNÝ LIST:  POMÔŽTE USVEDČIŤ ZLODEJA  

Úloha 1. Preštudujte si policajný záznam, ktorý máte k dispozícii  

 

Úloha 2. Navrhnite, ako by ste vedeli pomôcť polícii pri analýze vzorky. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Izolujte molekuly DNA. Keďže je obdobie dovoleniek, boli ste prizvaní pomôcť vyšetrovateľom s izoláciou DNA zo 

vzorky krvi. K dispozícii máte pracovný postup a potrebné pomôcky 

Pomôcky: 

• vzorka z miesta činu 

• mikroténové vrecúško 

• pohár/kadička 

• polievková lyžica 

• špajla (ceruza)/sklenená tyčinka 

• filtračná aparatúra (filtračný stojan, filtračný lievik, 

filtračný papier, kadička) 

Chemikálie: 

• etanol 

• soľ 

• detergent (najlepšie jar) 

• voda 

667



 

 

 Postup práce: 

1. Skôr ako začneme pracovať dáme etanol do ľadu, aby sa ochladil.  

2. Do mikroténového vrecúška (so zipsom) prelejeme vzorku, uzavrieme vrecúško a poriadne premiešame.  

3. Do kadičky nalejeme 45 ml vody a potom pridáme 5 ml detergentu/saponátu. K tomu pridáme ½ laboratórnej lyžice 

soli (asi 3 g) a zmiešame.  

4. Pripravenú zmes (bod 3) nalejeme do mikroténového vrecúška ku vzorke. Z vrecúška vytlačíme čo najviac vzduchu 

a uzavrieme ho. Všetko spolu poriadne premiešame (asi 5 min).  

5. Celú zmes prelejeme cez filter do pohára/kadičky tak, aby sa kúsky ovocia nedostali do roztoku.  

6. Odmeriame objem a pomaly postupne pridáme rovnaké množstvo vychladeného etanolu.  

7. Po krátkom čase sa vytvoria biele vláknité štruktúry, ktoré je možné natočiť na špajlu (ceruzku). Pozorujeme vznik 

DNA. 

Úloha 4. Podarilo sa vám  izolovať molekuly DNA? Zapíšte svoje pozorovanie. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Navrhnite postup, ako odobrať odtlačok z miesta činu ak máte k dispozícii tieto pomôcky. Svoj postup overte. 

Pomôcky: 

• grafit (tuha) 

• Práškový hliník 

• Jemný železný prach 

• Oxid železitý 

• jelení loj 

• štetec 

• petriho miska 

• lepiaca páska 

• biely papier 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Porovnajte získané odtlačky prstov s databázou. Našli ste zhodu? Prečo ste našli/nenašli zhodu? 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Obr. 1 Databáza odtlačkov prstov 

Úloha 7. Poskladajte si vlastný model DNA. Návod nájdeš na stránke https://youtu.be/0jOapfqVZlo.   

 

 

Úloha 8. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

Napíš najdôležitejšie veci, ktoré si sa dnes naučil. 

 

 

Napíš, ktorým poznatkom z dnešnej hodiny nerozumieš. 

 

 

Ak by si mohol na dnešnej hodine niečo zmeniť, čo by to bolo? 
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PRACOVNÝ LIST:  ZDRAVÁ VÝŽIVA  

Úloha 1. Prečítajte si text 

Karmín alebo karmínová kyselina je prírodné červené potravinárske farbivo extrahované zo 

samičiek červca nopálového (Dactylopius coccus alebo Coccus cacti), ktorý žije na rôznych 

druhoch sukulentov. Samička obsahuje tohto farbiva v sušine približne 10 %. Hmyz sa zozbiera 

a okamžite suší, pretože iba tak si uchová výrazné karmínové farbivo. Po usušení sa hmyz uvarí 

a farbivo sa vyzráža síranom hlinitoamónnym.  

Úloha 2. Pripravte si gumené medvedíky 

Pomôcky: 

• 1 hrnček čerstvej ovocnej šťavy (1 citrón, 1 pomaranč a 1 limetka) 

• 2 hrnčeky čerstvého ovocia 

• 5 lyžíc čistej práškovej želatíny alebo plátková želatína (vegáni môžu použiť Agar, čo je želatína na rastlinnej báze) 

• 1 lyžica medu alebo agávového sirupu (resp. stéviu) 

• silikónová forma 

Postup: 

1. Vytlačíme šťavu z jedného pomaranča (1/2 hrnčeka), limetky (1/4 hrnčeka) a citrónu (1/4 hrnčeka). 

2. Nasekáme dva hrnčeky ovocia, napríklad jahôd, ktoré pridáme do citrusovej šťavy, spolu ich varíme na miernom 

ohni, kým jahody úplne nezmäknú. 

3. Ovocnú zmes odstavíme, pridáme sladidlo a rozmixujeme do hladka. 

4. Horúcu zmes necháme na 5 minút vychladnúť. Akonáhle je zmes chladnejšia, pridáme želatínu a opäť rozmixujeme, 

aby nikde neboli hrudky. 

5. Pripravenú zmes vylejeme do silikónovej formy a dáme stuhnúť do chladničky. 

6. Akonáhle je hmota studená a pevná, začneme vyklápať. 

Úloha 3. Prezrite si etiketu od gumených cukríkov. Pomocou aplikácie zistite, aké Ečko je každej látke pridelené a aké účinky 

má na náš organizmus. Z dostupných údajov vytvorte tabuľku 
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Úloha 4. Porovnajte zloženie vami vytvorených medvedíkov s údajmi na etikete 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Vyhľadajte informácie o nasledujúcich éčkach 

 

ěčko názov zdroj kde sa vyskytuje 
účinok na 

organizmus (+/-) 

E120     

E951     

E210     

E300     

E140     

Úloha 6. Vyznačte (pomocou X) svoju odpoveď na nasledujúce otázky  

 Vždy, často Niekedy Nikdy 

Počúval som, čo hovoria spolužiaci?    

Predpokladal som, čo povedia?    

Reagoval som na niektorú myšlienku?    

Chcel som tiež niečo povedať, ale predbehli ma?    

Premýšľam niekedy o tejto téme?    
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PRACOVNÝ LIST:  OD MLIEKA K PLASTU  

Úloha 1. Bioplast môže byť pripravený denaturáciou bielkovín. Vplyvom akých vonkajších faktorov sa mení štruktúra 

bielkovín? Vymenujte aspoň 3 faktory. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Akú separačnú metódu by ste použili na oddelenie vyzrážaného kazeínu od srvátky? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3.  Podčiarknite správne tvrdenie. 

Z mlieka možno/nemožno vyrobiť plastový výrobok. 

Úloha 4. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Pomôcky: sklená tyčinka, 2 väčšie kadičky, odmerný valec, Bunsenov kahan/liehový kahan, varič/, plátno /sitko/, gumička, 

formičky, teplotný senzor, merací systém Vernier – meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 (možno použiť len teplomer) 

Chemikálie: 100 ml mlieka, 20 ml octu 

Postup práce: 

1. Do kadičky nalejte 100 ml mlieka a zahrievajte približne na teplotu 40-60℃. Vypnite zdroj tepla a prilejte 20 ml 

octu do mlieka. 

2. Zmes miešajte do vytvorenia zrazeniny.  

3. Obsah kadičky prelejte cez sitko, aby ste odfiltrovali pevnú fázu od kvapaliny.  

4. Jemne vytlačte prebytočnú kvapalinu.  

5. Biopolymér vložte do formičiek a nechajte 2-3 dni vyschnúť.  

Úloha 5. Vedeli by ste povedať, prečo ste na začiatku experimentu zahrievali mlieko a pridávali kyselinu do mlieka? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Ako sa nazýva bielkovina, ktorá sa vyzrážala po pridaní kyseliny do mlieka? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Navrhnite spôsob ako možno biologicky odbúrať získaný produkt! 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Pomocou internetového vyhľadávača vyhľadajte informácie o výhodách používania bioplastov. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  SPOZNÁVANIE PLASTOV  
Plasty vo vašom byte 

 Prejdite sa po vašom byte. Na čo stúpate - na podlahy vyrobené z plastov, či po syntetickom koberci? 

Sadnite si na stoličku vyrobenú z polypropylénu a sadnite si na mäkkú polyuretánovú podušku. Otvorte dvierka 

CD prehrávača vyrobeného z polystyrénu a za chvíľku počujete Vašu obľúbenú hudbu. Môžete si pritom popíjať 

Colu z PET fľaše. Ak zájdete do kuchyne, alebo kúpeľne, výrobkov z plastov tam bude ešte oveľa viac. 

 Vidíte, že s používaním plastových obalov sa stretávame doslova na každom kroku. Výrobcovia uvádzajú 

označenia jednotlivých druhov plastov na nálepkách obalov alebo je označenie vylisované (najčastejšie na 

spodnej časti obalu). Sú to napríklad tieto materiály: polyetyléntereftalát, polyetylén, polypropylén, 

polyvinylchlorid, polystyrén.  

Tab.  Písomné označovanie plastov 

 

Materiál 

 

Číselné označenie 

 

Písomné označenie 

Polyetyléntereftalát 1 PET 

Polyetylén vysokej hustoty 2 HDPE 

Polyvinylchlorid 3 PVC 

Polyetylén nízkej hustoty 4 LDPE 

Polypropylén 5 PP 

Polystyrén 6 PS 

 

Grafické označenie plastov: 

V roku 1988 bolo zavedené označovanie plastov trojuholníkmi zo šípok. Súčasťou značky je označenie materiálu, z 

ktorého je obal vyrobený. Toto označenie môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom 

šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.  

 

Úloha 1. Napíšte vzorce uvedených plastov a vyhľadajte na internete ich použitie 

Číselné 
označenie 

plastu 

Vzorec Použitie 

1.  
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2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Úloha 2. Na obrázkoch sú plastové obaly vyrobené z piatich druhov materiálov. Ku každému obrázku napíšte, z akého druhu 

plastu je vyrobený. 

 

1)............................................     2)............................................   3) ............................................   

                    

                                        

4)............................................     5)............................................   6) ............................................   
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Úloha 3. Zistite význam symbolov pre označovanie plastových výrobkov a popíšte ho. 

 

 ........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 4. Ktoré ďalšie symboly ste našli na plastových výrobkoch? 

 

___________________________________________________________________________ 

Úloha 5. Uveďte, ktoré z plastov sú ľahko recyklovateľné  a ktoré ťažko recyklovateľné, prípadne nerecyklovateľné. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Domáca úloha 1: Identifikácia plastov 

Úloha 6. Na základe označenia na výrobkoch napíšte, o aký plast ide a uveďte aspoň dva predmety, ktoré nájdete doma 

vyrobené z daného plastu. 

         …………..........………………..... 

Našiel som doma: ................................................................................................................. 

                 .........................................  

Našiel som doma: ................................................................................................................. 
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          .......................................... 

Našiel som doma: ................................................................................................................. 

 

         ...........................................  

Našiel som doma: ................................................................................................................. 

.            .......................................  

Našiel som doma: .................................................................................................................  

 

Domáca úloha 2: sumár 

Úloha 7. Popíšte cca 15-30 slovami čo najpresnejšie plasty, ktoré sa nachádzajú vo vašej detskej izbe 

 

Úloha 8. Vyplňte sebahodnotiacu kartu 

SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po bádateľskej výučbe témy Druhy plastov a ich označovanie 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

 

samostatne 
s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem poukázať na    
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dôležitosť plastov v bežnom živote 

Poznám 

druhy plastov a ich označenie  

   

Viem určiť  

druhy plastov používané v 
domácnosti 

   

Viem popísať  

význam symbolov na plastových 
fľašiach 
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ALTERNATÍVA METODIKY  
 

Jednorazová plienka pozostáva z absorbčného jadra (obr. vrstva č. 2) vloženého medzi dva pásy netkanej textílie (obr. 17, 

vrstvy č. 1, 3). Jadro je navrhnuté tak, aby zachytávalo a udržiavalo tekutiny a netkaná textília dáva plienke tvar a pomáha 

zachytiť prípadný jej nežiaduci únik.  

Absorpčné jadro sa skladá z dvoch základných častí: celulózy a superabsorbentu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. Zloženie detskej plienky (1, 3 - celulóza, 2 - superabsorbent) 

Preskúmajte superabsorbenty (skrátene SAP).  

Úloha 9. Do skúmavky nasypte malé množstvo superabsorbentu. Zoberte detskú plienku, roztrihnite ju a do skúmavky 

vytraste kryštáliky superabsorbentu. Pridávajte malé množstvá vody a pozorujte, ako sa mení objem zmesi. 

Pozorovanie zapíšte. Pozor nevdychujte!!! 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Úloha 10. Nájdite na internete informácie, čo je to superabsorbent. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Úloha 11. Pridajte k zmesi kuchynskú soľ a pozorujte. Výsledky zaznamenajte. 

 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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Pracovný list  Vlastnosti plastov –  tepelná vodivosť  
Aktivita  zo série  aktivít Spoznávanie a  vlastnosti plastov   

 1 |  
 

PRACOVNÝ LIST:  TEPELNÁ VODIVOSŤ PLASTOV 
Fyzikálne vlastnosti plastov – vplyv teploty na plasty 

Termoplasty (plastoméry) sú plasty, ktoré pôsobením tepla mäknú a prechádzajú do plastického stavu (teplom 

taviteľné). Do tejto skupiny patria polyetylén (PE), polypropylén (PP), polyvinylchlorid (PVC),  polystyrén (PS). 

Úloha 1. Navrhnite a uskutočnite experiment ,  ktorým zistíte, ako sa budú správať plasty vo vriacej vode. Navrhnite, ktoré  

výrobky z plastov  preskúmate. Porovnajte správanie sa plastov vo vriacej vode so správaním sa  kovov. 

Pomôcky:  

kadička, kahan, zápalky, vyššie uvedené druhy plastov, kovová lyžička  

Postup:   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Tab.  Správanie sa výrobkov z plastov vo vriacej vode 

Plasty Výrobky z 

plastov 

Popis správania sa plastu vo vriacej vode 

Polyvinylchlorid   

Polyetylén   

Polystyrén   

Polypropylén   

Kov   

Bavlna   

Drevo   

 

a) Na základe predchádzajúceho pokusu rozhodnite, ktoré výrobky z uvedených plastov používané 

v bežnom živote nemôžeme vystavovať vysokým teplotám. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Stretli ste sa v bežnom živote s „roztavením“ nejakého plastového výrobku? Ktorého? 
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 2 |  
 

____________________________________________________________________________ 

 

Úloha 2. Predstavte si situáciu, že na sporáku mama varila v dvoch hrncoch polievku. Jednu miešala kovovou naberačkou 

a tú druhú plastovou. Obidve nechala v horúcej polievke a odišla. Po polhodine sa vrátila a chcela z obidvoch 

hrncov naberačky vybrať. Jedna z nich ju však popálila. Napíšte ktorá. Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
obr.  Znázornenie pokusu Overenie tepelnej vodivosti plastov 

Úloha 3. Popíšte na základe urobeného experimentu, aké fyzikálne zmeny prebiehajú pri zahrievaní polyetylénového sáčku 

(skupenstvo, farba, zápach). (Odstrihnite z polyetylénovej fólie a zahrievajte v plameni kahana). 

.................................................................................................................................................................. ................ 

............................................................................................................................. ......................................................  

 

Úloha 4. Vypňte  tabuľku – lístok pri odchode.. 

 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil 

 

2 veci, ktoré boli zaujímavé  
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Pracovný list  Vlastnosti  plastov –  tepelná vodivosť  
Aktivita  zo série  aktivít Spoznávanie a  vlastnosti plastov   

 3 |  
 

1 otázka, ktorú stále mám  

 

683



 

 

PRACOVNÝ LIST:  VLASTNOSTI PLASTOV –  ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ  

Úloha 1. Vyslovte predpoklad o elektrickej vodivosti plastov. Porovnajte elektrickú vodivosť plastov s inými materiálmi. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Navrhnite a uskutočnite pokus, ktorým overíte elektrickú vodivosť plastov a vybraných prírodných látok. 

Pozorovania zapíšte do tabuľky a porovnajte ich s predpokladmi. 

Pomôcky:  

• zdroj, žiarovka 

• rôzne druhy plastov 

• bavlna, kov a drevo 

Postup: 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Tab. 1 Vodivosť plastov a prírodných látok 

Plasty VODIVOSŤ Prírodné látky VODIVOSŤ 

PVC  bavlna  

Polyetylén  drevo  

Polystyrén  kov  

 

a) Na základe experimentu doplňte: Plasty sú elektricky vodivé/nevodivé.  

b) Domáca úloha: Nájdite na internete informácie o využití plastov ako elektrických vodičov/izolátorov. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 3. V skupine riešte nasledujúci problém a diskutujte: Po príchode domov si Anna vyzliekla silónové pančuchy. Keď sa 

potom dotkla kovovej kľučky,  podskočila a zjajkla od ľaku. Vysvetlite, čo zapríčinilo „kopnutie“. 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Skúste napodobniť situáciu so silónovými pančuchami použitím nafúknutého balónika, kúska látky a guľôčok 

polystyrénu. Svoj postup a získané výsledky zapíšte. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Úloha 5. Odpovedajte na nasledujúce otázky 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  DEGRADÁCIA BALIACICH VÝPLNÍ  

Úloha 1. Kde v domácnosti ste sa stretli s plastovými výplňami. Všimli ste sa si, že sú rôzneho zafarbenia. Viete prečo? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2.  Podčiarknite správne tvrdenie. 

Obalové výplne, ktoré sú vyrobené z kukuričného škrobu možno biologicky rozložiť (degradovať) vo vode/ v acetóne. 

Úloha 3. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Pomôcky: kadičky (18), sklenená tyčinka, ochranné okuliare, varič 

Chemikálie: acetón (odlakovač),  horúca voda, studená voda, penové oriešky 

Postup práce: 

1. Prichystajte si penové oriešky rôzneho druhu, z každého po tri kusy.  

2. Nasaďte si ochranné okuliare. 

3. Do šiestich kadičiek nalejte približne 50 ml studenej vody, do ďalších šiestich 50 ml horúcej  vody a do zvyšných 

šiestich po 20 ml acetónu. 

4. Vložte polystyrénový oriešok „A“ do kadičky s vodou,  zamiešajte. 

5. Do tabuľky zapíšte výsledky pozorovania – zaznamenajte, či sa oriešok rozpúšťa, alebo nie. 

6. Postup zopakujte s novým orieškom „A“, ktorý vhodíte do kadičky s horúcou vodou. 

7. Tento istý postup zopakujte s novým orieškom „A“, ktorý vhodíte do kadičky s acetónom. 

8. Pracovný postup zopakujte i s rôznymi penovými orieškami, ktoré máte k dispozícii.  

 

Úloha 4. Výsledky rozkladu penových orieškov zapíšte do tabuľky. 

Tabuľka: Výsledky pozorovania 

Vzorka  Rozkladá sa 

v studenej vode v horúcej vode v acetóne 

Áno Nie Áno Nie Áno Nie 

Penový oriešok 1       

Penový oriešok 2       

Penový oriešok 3       

Penový oriešok 4       

Penový oriešok 5       

Penový oriešok 6       
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Úloha 5. Ktorý z penových orieškov bol prírodným a ktorý syntetickým polymérom? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Zdôvodnite, prečo by ste nemohli prenášať benzín v polystyrénových nádobách? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Bolo by praktické nahradiť všetky polystyrénové šálky, taniere, nádoby  výrobkami z  kukuričného škrobu, ktorý sa 

dnes používa pri výrobe baliacich výplní?  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Identifikujte rozpúšťadlo a rozpustnú látku. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Vyhľadajte na internete informácie o podnikoch, ktoré sa zaoberajú zhodnotením odpadu z plastov. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  KROTITELIA VODY 

Úloha 1. Môže polymér pozitívne vplývať na životné prostredie? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2.  Ovplyvní pridanie hydrogélu do pôdy  priepustnosť  vody pôdou? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Uskutočnite bádateľskú aktivitu podľa uvedeného postupu. 

Pomôcky: 2 priehľadné plastové fľaše, gáza, gumičky, 2 odmerné valce, 2 kadičky, stojan, držiaky, svorky 

Chemikálie: hydrogélový prášok (dostupný v záhradkárstve), potravinárske farbivá, voda, pôda (suchá) 

Postup práce: 

1. Plastové fľaše uzatvorte na jednom konci gázou, ktorú upevníte pomocou gumičky.  

2. Do jednej vzorky pôdy /experimentálna vzorka/ primiešajte lyžičku hydrogélového prášku.  

3. Priehľadné plastové fľaše naplňte pôdami s rovnakým  objemom.  

4. Do stojanov upevnite fľaše naplnené vzorkami pôd. Pod fľaše umiestnite kadičky, do ktorých budete zachytávať 

prekvapkanú tekutinu.  

5. Každú vzorku rovnomerne polejte 100 ml vody (môžeme ju zafarbiť i potravinárskym farbivom) a nechajte vodu 

prekvapkať vzorkou pôdy (Obr.1).  

 
Obr. 1 Schéma aparatúry (Zdroj: Jenisová a kol., 2013). 
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Úloha 4. Zapíšte do tabuľky objem vody, ktorý zostal v kadičke po pretečení vody pôdnou vzorkou. 

Tabuľka: Objem pretečenej kvapaliny pôdou 

vzorka  objem pretečenej kvapaliny v ml 

pôda  

pôda + hydrogél   

Úloha 5. Zmenila sa farba pretečenej kvapaliny pôdnymi vzorkami? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Ktorou pôdou pretieklo väčšie množstvo vody? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Má pridanie hydrogélového absorpčného polyméru vplyv na priepustnosť vody pôdou? Ak áno, ako?  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Čo sa stane s hydrogélom ak ho necháte vyschnúť? Môžete ho znova použiť? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  MYDLO,  NÁŠ POMOCNÍK –  PRÍPRAVA A VLASTNOSTI 

Úloha 1. Pozorne si prečítajte nasledujúci text a odpovedzte na otázky pod textom. 

Už starí Egypťania kládli dôraz na hygienu. Dôkazom je medicínsky dokument „Ebert Papyrus“ (1550 p. n. l.), v ktorom sa 

opisuje výroba mydlu podobnej látky, používanej na liečenie kožných chorôb a taktiež umývanie. Aj „ranní“ Gréci v tom čase 

dbali na očistu a používali bloky hliny, piesku, pemzu a popol. Potom sa pomazávali olejom, ktorý vstrebal nečistoty a až 

neskôr ho zoškrabali z tela kovovým nástrojom spolu s nečistotami. 

V 7. storočí sa začalo v Európe s výrobou mydla v jednotlivých združeniach a recepty na jeho výrobu si remeselníci prísne 

strážili.  

Veľký prelom nastal v roku 1791, keď si francúzsky chemik Nicolas Leblanc patentoval výrobu sodného popola Na2CO3. 

Takto sa v 18. storočí rozšírila výroba mydla počnúc Európou až po Severnú Ameriku. 

 

a) Napíšte, čím sa umývali ľudia v staroveku? Poznali mydlo? 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

b) Napíšte, kedy sa začalo v Európe vyrábať mydlo? 

................................................................................................................................................................................................ 

c) Na rozšírení výroby mydla má veľkú zásluhu francúzsky chemik Nicolas Leblanc. Napíšte, v čom spočíval jeho prínos? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 2. Nájdite na internete tri rôzne webové stránky, na ktorých je možné sa dozvedieť, ako sa vyrába mydlo. 

Pripravte si krátku slovnú prezentáciu o získaných informáciách. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 3. Mydlo je zmes solí vyšších mastných kyselín. Vyrába sa procesom nazývaným zmydeľňovanie tukov. Príprava 

mydla nie je zložitý proces, avšak vyžaduje si presnosť a pozornosť. Pracujte v skupinách a pripravte si vlastné 

mydlo. 

Pomôcky:  

• dve kadičky (400 a 600 ml) 

• kužeľové banky 3 ks 

• stojan 

• kahan 

• skúmavka 

• špachtlička 

• filtračná aparatúra na 
odsávanie (Büchnerov lievik) 

• železné kruhy 

• sieťka 

• váhy 

• sklenená tyčinka 

• odmerný valec 

• striekačka s destilovanou 
vodou 

• chemické kliešte 

Chemikálie:  

• tuk (olej) 

• chlorid sodný (NaCl) 

• hydroxid sodný (NaOH) 

• etanol (95 %) 

• fenolftaleín 

• ľad 

• krieda 

 

Postup práce: 

1. Do kadičky (V = 400 ml) navážime 10 g tuku/oleja. 

2. Do prvej kužeľovej banky navážime 20 g chloridu sodného (NaCl) a pridáme 50 ml vody. Banku uzavrieme zátkou 

a poriadne pretrepeme, aby sa NaCl rozpustil.  

3. Do druhej kužeľovej banky odmerajte 20 ml etanolu a uzatvorte zátkou. 

4. Do tretej kužeľovej banky odmerajte 25 ml 10 % roztoku hydroxidu sodného. 

5. Do kadičky s tukom pridáme 20 ml roztoku etanolu. Zmes v kadičke opatrne premiešame dovtedy, kým nevznikne 

homogénny roztok.  

6. Následne k zmesi s tukom (olejom) a etanolom pridáme 25 ml 10 % roztoku 

hydroxidu sodného (NaOH). Na vonkajšej strane kadičky si zaznačíme ceruzkou 

výšku hladiny v kadičke.  

7. Pripravíme si aparatúru na zahrievanie, ktorá je zložená zo stojana, železných 

kruhov, sieťky a kahana (viď Obr. 1).  

8. Na sieťku umiestnime kadičku s tukom (olejom), etanolom a hydroxidom sodným 

a pod sieťku dáme kahan a zapálime ho. Kadičku si zaistíme kruhovým prstencom. 

Obsah kadičky miešame sklenou tyčinkou. Dbáme na to, aby teplota zmesi v kadičke 

bola v blízkosti teploty varu. Ak sa teplota zvýši a zmes začne búrlivo vrieť, zmes na 

chvíľu odstavíme vzdialením kahana. 

Obr. 1 Aparatúra na zahrievanie 

POZOR! Dbajte na to, aby plameň kahana neprešiel k vrcholu kadičky, pretože pary etanolu sa ľahko vznietia a mohlo 

by dôjsť k požiaru. Ak by k požiaru došlo okamžite vypnite horák a na vrchol kadičky dajte mokrý uterák. 

9. Zmes v kadičke varte cca 20 minút. Časť zmesi, ktorá sa nachádza po obvode kadičky spláchneme malým množstvom 

destilovanej vody zo striekačky späť do zmesi. Hladina kvapaliny vo vnútri kadičky sa zníži približne na polovicu 

a tvorba peny signalizuje ukončenie reakcie. Po 20-tich minútach v kadičke pozorujeme jemne belavú až jemne 

žltkastú viskóznu hmotu (zmes mydla, glycerolu a prebytok NaOH). Vypneme kahan a necháme kadičku vychladnúť 

asi 3-4 minúty. Za ten čas si do 600 ml kadičky pripravíme ľadový kúpeľ, zložený z ľadu a vody z vodovodu. Kadičku 

prenesieme do ľadového kúpeľa. Zmes necháme vychladnúť na teplotu nižšiu ako je teplota prostredia.  
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10. Kadičku vyberieme z vodného kúpeľa. Následne do kadičky nalejeme nasýtený roztok chloridu sodného a dôkladne 

premiešame. Pomocou špachtličky naberieme mydlo, ktoré pritisneme k stene kadičky, aby sme z neho dostali 

nadbytočný roztok.  

POZNÁMKA: V priebehu starnutia bude NaOH prítomné v mydle reagovať s CO2 zo 

vzduchu, pričom vznikne NaHCO3. 

11. V tomto kroku zmes v kadičke prefiltrujeme cez Büchnerov lievik. Náš produkt, teda 

mydlo, zostane na filtračnom papieri a nadbytočná kvapalná zložka zmesi prejde do 

odsávacej banky.  

12. Pripravíme si horúci vodný kúpeľ. Kontrolu prítomnosti NaOH v mydle spravíme 

nasledovne: Do skúmavky dáme malé množstvo mydla (veľkosti hrášku) a pridáme 

4 – 6 ml etanolu. Skúmavku umiestnime do horúceho vodného kúpeľa a 

zahrievame, kým sa mydlo nerozpustí. Po rozpustení mydla a vychladnutí roztoku 

na teplotu prostredia prikvapneme 2 – 3 kvapky roztoku fenolftaleínu.  

Obr. 2 Aparatúra na filtráciu 

 pomocou Büchnerovho lievika 

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

A. Napíšte, ako pomocou fenolftaleínu zistíme prítomnosť NaOH v mydle. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

B. Realizujte vami napísaný návrh a napíšte, aké zmeny ste pozorovali. 

................................................................................................................................................................................................ 

C. Aký vplyv by mala na vlastnosti mydla prítomnosť NaOH?  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 5. Na pH škále vyznačte, ktorá oblasť je kyslá, zásaditá a neutrálna. Napíšte, aké pH by podľa vás mohlo mať vami 

pripravené mydlo a mydlo, ktoré používate na umývanie rúk v škole. Pomôžte si aj pH stupnicou. Následne 

zmerajte pH oboch mydiel pomocou indikátorových papierikov a výsledky porovnaj (pH papierik si vlep do 

pracovného listu). 
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Úloha 6. Pozorne si prečítajte nasledujúci text a odpovedzte na otázky pod textom. 

„Veľa mydiel proklamuje, že majú pH 5,5...Mydlo vo svojej podstate a v chemickom matrixe a ponímaní je soľ, je teda 

zásadité. Ak v reklame vidíte, že mydlo má pH 5,5, znamená to, že do mydla boli pridané látky (rôzne kyseliny), ktoré znížili 

pH. Lenže, ak mydlo nie je zásadité, nemá určite vlastnosti ako napr.: pevný tvar, odmastňovacie účinky, penivosť, ... No a na 

to, aby tieto účinky opäť malo, musia byť pridané ďalšie látky, syntetického pôvodu. Čiže reklamný ťah "mydlo s pH 5,5 ktoré 

vašu pokožku nevysuší a je vhodné aj pre bábätká" so sebou nesie pridanie nezanedbateľného množstva syntetických aditív. 

Prírodné mydlá majú síce pH 7-9, majú však v sebe aj glycerín, čo je látka, ktorá prirodzene hydratuje pokožku, preto po ich 

použití koža nie je suchá, naopak je výdatne ošetrená, hydratovaná. „ 

A. Pripravili ste prírodné mydlo? Svoju odpoveď zdôvodni. 

................................................................................................................................................................................................ 

B. Máte na výber tri toaletné mydlá – Dove (pH = 6), Saveguard (pH = 9) a Camay (pH = 10). Ktoré mydlo by ste si 

vybrali a prečo? 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 7. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka: 

Vyznačte krížikom, do akej 

miery súhlasíte s uvedeným 

výrokom. 

bez pomoci učiteľa alebo 

spolužiakov 
s malou pomocou učiteľa 

alebo spolužiakov 
s výdatnou pomocou 

učiteľa alebo spolužiakov 

Viem vyhodnotiť  výsledky 

experimentu. 

   

Viem zistiť prítomnosť NaOH 

v mydle pomocou fenolftaleínu. 

   

Viem vysvetliť, čo by spôsobila 

prítomnosť NaOH v mydle. 

   

Viem zistiť pH mydla. 
   

Viem posúdiť význam mydla 

v bežnom živote. 
   

 

Pripravené mydlo: 

Očakávaná hodnota pH: 

Skutočná hodnota pH: 

pH indikátor: 

Kúpené mydlo: 

Očakávaná hodnota pH: 

Skutočná hodnota pH: 

pH indikátor: 
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PRACOVNÝ LIST:  MYDLO,  NÁŠ POMOCNÍK –  POVRCHOVÉ NAPÄTIE  

Úloha 1. Pri skúmaní vlastností vody ste si mohli vyskúšať, že ihla alebo malá minca sa udrží na hladine vody. Na hladine 

vody sa dokážu pohybovať aj niektoré živočíchy. Odhadnite, čo sa stane, ak do nádoby s plávajúcou mincou 

kvapneme roztok mydla. Napíšte svoj predpoklad. 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Prakticky overte svoj predpoklad. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, voda, dve ihly, pijavý papier, roztok mydla 

Postup práce: 

1. Do kadičky nalejte vodu takmer po okraj. 

2. Na hladinu vody položte ihlu. (Ak sa vám nedarí, dajte na hladinu pijavý papier, na ktorý položíte ihlu a papier 

opatrne vyberte). 

3. Na hladinu kvapnite niekoľko kvapiek vody a pozorujte. 

4. Na hladinu kvapnite roztok mydla a pozorujte. 

5. Pokúste sa položiť na hladinu druhú ihlu. 

Pozorovanie: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní kvapiek vody. 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku mydla. 

................................................................................................................................................................................................ 

3. Podarilo sa vám položiť na hladinu druhú ihlu?  

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Vysvetlite na základe výsledkov experimentu, ako ovplyvňuje pridanie roztoku mydla správanie sa malých 

predmetov na hladine vody. 
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................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Pri experimente ste pozorovali, že voda sa správala tak, ako by mala na povrchu tenkú pružnú blanu, na ktorej sa 

udržia predmety. Tento jav je dôsledkom povrchového napätia vody. Zakladá sa na silných príťažlivých silách 

molekúl vody na hladine. Aký vplyv malo pridanie roztoku mydla na povrchové napätie vody? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 5. Pouvažujte a napíšte, akými inými látkami/predmetmi by ste mohli nahradiť ihlu a mydlo tak, aby ste mohli 

pozorovať zmenu v povrchovom napätí vody. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Prakticky overte, či sa povrchové napätie vody prejavuje na rozhraní dvoch kvapalín – oleja a vody. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, banka s úzkym hrdlom, olej, voda, mletá červená paprika, roztok mydla.  

Postup práce: 

1. Olej zafarbite červenou paprikou a naplňte ním banku až po okraj.  

2. Do kadičky nalejte vodu tak, aby siahala asi 4 cm nad otvor banky.  

3. Banku so zafarbeným olejom vložte do kadičky s vodou. 

4. Na hladinu vody kvapnite roztok mydla.  

Pozorovanie: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali pred pridaním roztoku mydla. 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku mydla. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 7. Prekvapil vás priebeh experimentu alebo ste očakávali takýto výsledok? Vysvetlite svoju odpoveď. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 8. Vysvetlite, ako výsledky pokusov súvisia s čistiacimi účinkami mydla. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 9. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

Vyznač krížikom, do akej miery súhlasíš 
s uvedeným výrokom. 

bez pomoci učiteľa 
alebo spolužiakov 

s malou pomocou 
učiteľa alebo 
spolužiakov 

s výdatnou 
pomocou učiteľa 
alebo spolužiakov 

Viem, prečo dokážu  malé živočíchy chodiť 
po hladine vody. 

   

Viem vysvetliť, čo je povrchové napätie 
vody. 

   

Viem vysvetliť vplyv mydla na povrchové 
napätie vody. 

   

Viem prakticky overiť vplyv mydla na 
povrchové napätie vody. 

   

Viem posúdiť význam mydla v bežnom 
živote. 
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PRACOVNÝ LIST:  MYDLO,  NÁŠ POMOCNÍK –  PRACIE ÚČINKY  

Úloha 1. Pozorne si prečítajte nasledujúci text. 

Prvý čistiaci prostriedok, ktorý ľudia používali, bola voda. Povrchové napätie vody však zabraňuje nečistote, aby sa pri 

umývaní dostala do vody. Čistiaci účinok mydla spočíva v znížení povrchového napätia vody. Tým sa uľahčuje zmáčanie 

povrchu nečistoty a jej uvoľnenie do roztoku (emulgácia). 

 

Obr. 1 Pracie účinky mydla 

 

Látky, ktoré znižujú povrchové napätie, sa nazývajú tenzidy. Mydlo je aniónový tenzid. Záporne nabitý koniec priťahuje 

vodu (hydrofilná časť) a druhý koniec vodu odpudzuje (hydrofóbna časť). Hydrofóbna časť priľne k nečistote a hydrofilná 

časť nečistotu vťahuje do vody. Oddelenie nečistoty podporuje mechanické pôsobenie (napr. pohyb bielizne v práčke) 

a vyššia teplota. 

Úloha 2. Pomocou Obr. 1 z Úlohy 1 opíšte čistiaci účinok mydla. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Prakticky overte emulgačný účinok mydla. 

Pomôcky: 2 skúmavky so zátkami, stojan na skúmavky, pipeta, odmerný valec, laboratórna lyžička.  

Chemikálie: Mydlo, rastlinný olej, voda. 

Postup práce: 

1. Do dvoch skúmaviek nalejte asi 1 cm3 stolového oleja. 

2. Do prvej skúmavky pridajte 10 cm3 vody. 

697



 

 

3. Do druhej skúmavky pridajte 10 cm3 vody a polovicu lyžičky nastrúhaného mydla. 

4. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Skúmavky odložte do stojana na skúmavky a pozorujte. 

Pozorovanie: 

1. Opíšte zmeny v skúmavkách hneď po pretrepaní.  

................................................................................................................................................................................................ 

2. Opíšte zmeny v skúmavkách hneď po piatich minútach.  

............................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Vysvetlite pozorované zmeny v skúmavkách. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 5. A. Overte pracie účinky mydla a zistite vplyv zloženia vody na tvorbu peny. 

Pomôcky a chemikálie: 3 skúmavky, 3 zátky na skúmavky, pipeta, laboratórna lyžička, nôž. 

Chemikálie: Mydlo, destilovaná voda, voda z vodovodu, minerálna voda. 

Postup práce: 

1. Do skúmavky nalejte 5 ml destilovanej vody, do druhej skúmavky 5 ml vody z vodovodu a do tretej 5 ml minerálnej 

vody. 

2. Do každej skúmavky nasypte polovicu lyžičky nastrúhaného mydla.  

3. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Pozorujte penivosť mydla v jednotlivých skúmavkách. 

Pozorovanie: 

Napíšte, v ktorej skúmavke sa vytvorilo najviac peny a v ktorej najmenej. 

............................................................................................................................................................................................. 

Úloha 6. B. Overte pracie účinky mydla a zistite vplyv teploty vody na tvorbu peny. 

Pomôcky a chemikálie: 2 skúmavky, 2 zátky na skúmavky, pipeta, laboratórna lyžička, nôž. 

Chemikálie: Mydlo, studená voda, horúca voda. 

Postup práce: 

1. Do skúmavky nalejte 5 ml studenej vody, do druhej skúmavky 5 ml horúcej vody.  

2. Do každej skúmavky nasypte polovicu lyžičky nastrúhaného mydla.  

3. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Pozorujte penivosť mydla v jednotlivých skúmavkách. 
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Pozorovanie: 

Napíšte, v ktorej skúmavke sa vytvorilo najviac peny a v ktorej najmenej. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Úloha 7. Zdôvodnite odlišnú tvorbu peny v skúmavkách (rozhodnite, ako množstvo peny súvisí s tvrdosťou vody, s teplotou 

vody). 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Fakt a výmysel. Napíšte jeden fakt a jeden výmysel k téme Mydlo.  Potom ich prezentujte pred triedou a úlohou 

ostatných žiakov je určiť čo je, resp. nie je pravda. Svoje tvrdenia zdôvodňujte. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 9. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

        

Vyznač krížikom, do akej miery 

súhlasíš s uvedeným výrokom. 

bez pomoci učiteľa 

alebo spolužiakov 
s malou pomocou 

učiteľa alebo 

spolužiakov 

s výdatnou 

pomocou učiteľa alebo 

spolužiakov 

Viem zhrnúť výsledky experimentu 

z úlohy 2. 
  

  

Viem zhrnúť výsledky experimentu 

z úlohy 5. 

   

Viem vysvetliť, v čom spočíva 

čistiaci účinok mydla. 

   

Viem vysvetliť emulgačné účinky 

mydla. 

   

Viem vysvetliť, ktorý druh vody je 

najvhodnejší na pranie. 
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PRACOVNÝ LIST:  ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z  OBLEČENIA I  

Úloha 1. Prečo môžeme odstrániť praním pomocou pracích prostriedkov škvrny z oblečenia spôsobené rôznymi látkami? 

Prečítajte si nasledujúci text o chemickom zložení pracích prostriedkov. Odpovedajte na otázky uvedené pod 

textom. 

Vo všeobecnosti môžu pracie a čistiace prostriedky obsahovať tieto látky: 

• povrchovo aktívne látky 

• aktivačné prísady 

a) zmäkčovadlá vody 

b) zásadité látky 

c) bielidlá 

d) špeciálne látky: CMC, parfumy, optické zjasňovače, enzýmy 

Medzi povrchovo aktívne látky patria tenzidy.  

Tenzidy sú hlavnou účinnou zložkou detergentov. Sú to povrchovo aktívne látky, ktoré znižujú povrchové napätie vody 

adsorpciou na fázovom rozhraní voda -  vzduch ale i voda – olej (mastná škvrna).  

Zmäkčovadlá vody sú potrebné kvôli nepriaznivému vplyvu tvrdej vody na proces prania, pretože počas zohrievania tvrdej 

vody sa vytvára drobná kryštalická nerozpustná zrazenina uhličitanu vápenatého a horečnatého, ktorá nepriaznivo pôsobí 

na textílie a tiež sa usádza v práčke ako nežiadúci vodný kameň. 

Zásadité látky, napríklad uhličitan sodný. Ich úlohou je udržiavanie pH prostredia, zmydelňovanie tukových zložiek nečistôt 

a taktiež aj zmäkčovanie vody.  

Bieliace látky  -  najčastejšie používané peroxoboritan sodný (NaBO2 . H2O2), peroxid vodíka a chlórnan sodný. Úlohou týchto 

látok je oxidáciou odstraňovať farebné nečistoty (napr. od ovocia, zeleniny, kávy a pod.).  

Enzýmy, ktorých úlohou je štiepiť nečistoty bielkovinovej a škrobovej povahy (napr. mlieko, kakao, vajce, krv).  

Parfumy prekrývajú zápach základných zložiek pracích prostriedkov a dodávajú tak  bielizni príjemnú vôňu.  

Otázky k textu: 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku odstraňujú nečistoty spôsobené látkami bielkovinovej povahy (mlieko, vajce, krv)? 

____________________________________________________________________________ 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku odstraňujú farebné nečistoty? 

____________________________________________________________________________ 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku dodávajú vypranému oblečeniu príjemnú vôňu? 

____________________________________________________________________________ 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku zvyšujú u vypratého oblečenia tzv. stupeň bielosti?  

____________________________________________________________________________ 

• Ktoré zložky pracieho prostriedku chránia práčku pred vodným kameňom?  

Úloha 2. Urobte experiment ako saponáty znižujú povrchové napätie vody: Na hladinu vody položte kancelársku spinku 

alebo poprášte vodu  korením alebo škoricou a kvapnite kvapku saponátu? Sledujte, čo sa deje. 

Prečítajte si:  

Detergent – prací prostriedok  je definovaný ako látka schopná odstraňovať nečistoty z povrchu tuhých látok fyzikálno-

chemickou cestou. Musí dobre zmáčať povrch, preniesť nečistoty z povrchu a rozptýliť ich v kvapaline a zabrániť spätnému 

znečisteniu. Podstatou fungovania detergentov je, že ide o tenzidy, teda látky znižujúce povrchové napätie vody.  

Ich najbežnejším predstaviteľom doma sú prostriedky na umývanie riadu, „saponáty“.  
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......................................................................... ..................................................................................... 

................................................................................. .............................................................................  

Úloha 3. Popíšte mechanizmus účinku tenzidov  na uvedenom obrázku. Pomôže Vám pritom text pod obrázkom. Ako tento 

mechanizmus súvisí s ich štruktúrou? 

               Mechanizmus účinku tenzidov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 4. Na uvedených obrázkoch môžete vidieť zašpinenú tkaninu pred a po použití detergentu. Vysvetlite. 

 

 

Na obrázku je znázornená molekula tenzidu. Tvoria ju dve časti: 

Polárna (hydrofilná) časť molekuly sa vyznačuje afinitou k vode a iným polárnym zlúčeninám,  umožňuje 
rozpustnosť molekuly vo vode. Táto časť molekuly sa nazýva aj „hlavička“. 

Nepolárna (hydrofóbna) časť molekuly, vyznačuje sa afinitou k nepolárnym zlúčeninám, vo vode je 
nerozpustná a odpudzuje ju. Táto časť molekuly sa nazýva aj „chvost“. 

 

 

 

 

obr.  Molekula tenzidu 

 

Na základe uvedených stránok si naštudujte  mechanizmus účinku tenzidov: 
https://www.youtube.com/watch?v=5gjWtGDjDX8 

https://www.youtube.com/watch?v=ga2ff1nO0uo 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

Úloha 5. Potrebujete oprať bavlnené tričko. Výrobca uvádza na etikete nasledovné informácie: Popíšte ich. Pritom Vám 

pomôžu informácie uvedené v časti Ošetrovanie textilu: 

         Čo všetko musí obsahovať visačka, ktorá je napevno prišitá na textílie. 

Z čoho je zložené Vaše oblečenie?  Už ste niekedy premýšľali nad tým, z čoho je vyrobený váš sveter, nohavice, 

spodná bielizeň?  Ako to môžete zistiť?  Je to veľmi jednoduché: Pozrite si štítok. Z neho sa dozviete  o látke, a tým o vlákne 

alebo vláknach, ktoré ju tvoria. Naše šaty sú vyrobené z rôznych prírodných alebo syntetických vlákien ako sú napr. kašmír, 

elastan, lycra, viskóza, modal, polyakryl, hodváb, angora, polyester, bavlna, konope, ľan, polyester, nylon 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Domáca úloha: 

Úloha 6. Prineste si z domu visačky z oblečenia, ktoré nosíte a navrhnite jeho ošetrovanie. Pomôžu Vám pritom informácie 

uvedené v časti Ošetrovanie textílií. 

 

Ošetrovanie textílií 

Výrobcovia textilu uvádzajú na etiketách piktogramy. Tieto  sú spravidla rovnaké nielen v Európe, ale v rámci celého sveta. 
Majú dokonca aj zaužívané poradie, v ktorom sa uvádzajú: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a profesionálne ošetrovanie 
textilu. 

• Vanička: symbol prania 
• Žehlička: symbol žehlenia 
• Trojuholník: symbol pre bielenie 
• Štvorec: symbol sušenia 
• Kruh: symbol čistenia 

Vanička: symbol prania 
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Žehlička – žehlenie 

V žehličke sa môžu tiež nachádzať čierne krúžky. Tri znamenajú žehlenie do 
200 °C, dve do 150 °C , jedna do 110 °C . 

 

Trojuholník: symbol pre bielenie 

 

 

Symbol štvorec – sušenie 

 

 

 

 

Symbol kruh – čistenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Vyplňte nasledujúcu tabuľku metakognície. 
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       Metakognícia 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

 

Prečo sme to robili?  

 

Čo som sa dnes naučil?  

 

Kde to môžem využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto téme?   

 

 

 

704



 

 

PRACOVNÝ LIST:  ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z  OBLEČENIA II 

 

Úloha 1. Ako vyčistiť mastnú škvrnu? Urobte nasledujúci experiment a porovnajte výsledky. V ktorej kadičke sa škvrna 

najlepšie vyčistila? 

Postup: 

Nachystajte si 4 biele bavlnené handričky. Do kadičky nalejte pár ml stolového oleja. Pipetou naberajte po 1 ml oleja a 
kvapnite ho na jednu handričku. Takto urobte mastnú škvrnu na každej handričke. 

Pripravte si 4 kadičky, do ktorých postupne nalejte:  

• 100 ml vodovodnej vody izbovej teploty,  

• 100 ml vodovodnej vody o teplote asi 50 ° C a pár kvapiek prostriedku na umývanie riadu,  

• 100 ml francovky (obvykle obsahuje 60% etanolu) pri izbovej teplote 

• 100 ml benzínového čističa škvŕn. 

Do každej kadičky ponorte jednu handričku s mastnou škvrnou a pomocou chemických klieští alebo lyžičky dobre 
premiešajte. Potom handričku vytiahnite a nechajte uschnúť.  

 

Škvrna sa najlepšie vyčistila  kadičke................................................................................................................................. 

 

Úloha 2. Porozmýšľajte nad škvrnami od látok, ktoré sú uvedené v tabuľke. Uvažujte nad tým, aké majú tieto škvrny 

vlastnosti a vyhľadajte na internete, ako by ste ich mohli odstrániť. Pokúste sa vysvetliť, ako súvisí vlastnosť škvrny 

s vlastnosťami látky použitej na jej odstránenie. Svoje zistenia zapíšte do tabuľky . 

Môžu Vám pritom pomôcť aj nasledovné stránky. 

https://lepsiden.sk/ako-odstranit-flaky-z-oblecenia/ 

https://www.alza.sk/ako-sa-zbavit-skvrn 

https://tesco.sk/hello/clanok/ako-odstranit-skvrny-od-jedla-skuste-citron-alebo-jar/21131/ 

 

 

Zdroj 

škvrny 

 

Sfarbenie 

škvrny 

 

 

Látka vhodná na 

čistenie 

 

Zdôvodnenie 

ovocie   

 

 

 

  

 

 

víno  
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olej  

 

 

 

  

 

 

káva  

 

  

 

 

atrament  

 

  

 

 

tráva  

 

  

 

 

 

Úloha 3. Prineste si z domu handričky napr. z bavlny a zašpiňte ich dvomi z hore uvedených látok. Prineste z domu aj látky 

vhodné na ich čistenie, v prípade, že ich doma máte. Pokúste sa urobené škvrny vyčistiť. Výsledky zaznamenajte 

do tabuľky. Táto úloha je na skupinovú spoluprácu. Skupinky vytvorí učiteľ. 

 

 

 

 

 

Zdroj 

škvrny 

 

Sfarbenie 

škvrny 

 

 

Napíšte postup ako 

ste škvrnu čistili 

 

Zapíšte výsledky Vášho pokusu 

ovocie   

 

  

víno  

 

  

olej  

 

  

káva  

 

  

atrament  

 

  

tráva  
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Úloha 4. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Tab.  Sebareflexia a rovesnícke hodnotenie po skupinovej spolupráci 

Meno: Skupina: Dátum: 

V krátkosti napíš, ako si prispel k skupinovej spolupráci na tejto aktivite: 

Ak by si pracoval na tejto aktivite znova, v čom by si chcel zlepšiť svoju prácu v rámci skupiny? 

 

Ako by mohla tvoja skupina v budúcnosti pracovať efektívnejšie? 

 

Komentár učiteľa: 

 

 

Za prácu by som  

si dal známku: 
 

Moja známka za prácu 
od učiteľa: 

 

  

Tab. Karta sebareflexie po skupinovej spolupráci 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

1. Počas skupinovej práce som sa vedel   dohodnúť   
so spolužiakmi, čo budem robiť. 

      

2. Pri skupinovej práci som bol pre skupinu           
užitočný. 

      

3. Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje 
názory a diskutovali so mnou. 

      

4. Práca v skupine sa mi páčila a chcel by som tak 
pracovať aj nabudúce. 
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PRACOVNÝ LIST:  LIEK: PRIATEĽ ČI NEPRIATEĽ?   

Úloha 1. Prečítajte si výroky v strede tabuľky a označte, či je daný výrok podľa Vás pravdivý (P) alebo nepravdivý (N) do 

tabuľky vľavo od výroku.  

Úloha 2. Pozrite si videozáznam Ako nerobiť chyby pri užívaní liekov. Následne napíšte aspoň 3 zásady, ako by mal pacient  

správne užívať lieky.  

https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/4/o-suke-ako-nerobit-chyby-pri-uzivani-liekov 

Zásady správneho užívania liekov: 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Vyhľadajte informácie o ľubovoľnom lieku z vonkajšieho obalu, v ktorom bol zakúpený. Postupujte podľa obrázkov 

1-3.  

Napr. Názov lieku: Ibalgin, EXP: 02/2022 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Predikčná karta 

Pred preberaním 
učiva  

Výrok 

Po preberaní učiva 

Pravdivý 
výrok  

Nepravdivý  
výrok  

Pravdivý 
výrok 

Nepravdivý 
výrok 

P N 

Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú 
upravené do vhodnej liekovej formy a slúži na prevenciu, 

diagnostiku, liečbu chorôb, alebo na ovplyvnenie 
fyziologických funkcií. 

P N 

P N Na liečbu viróz sa používajú antibiotiká. P N 

P N 
Predčasne ukončená liečba antibiotikami môže viesť  

k návratu ochorenia a spôsobiť odolnosť baktérií na dané 
antibiotikum. 

P N 

P N Na liečbu horúčky sa používa liek Paralen. P N 

P N 
Liek CELASKON obsahuje liečivo vitamín C. P N 

P N 
Pred použitím nového lieku je potrebné si prečítať príbalovú 

informáciu o lieku (príbalový leták). 
P N 

P N Nepoužitý liek po dátume spotreby sa vyhadzuje do koša.  P N 
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Úloha 4. Pozrite si videozáznam a doplňte slová do textu.  

https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/18/p-gylanik-kde-ziskate-podrobne-informacie-o-lieku   

 

Liek nie je tovar bežnej spotreby. Preto sú lieky dostupné iba v .................................., kde Vám farmaceut poskytne všetky 

potrebné informácie. Ďalším dôležitým zdrojom informácií je písomná informácia pre používateľa, alebo skrátene 

................................. ...................................... . Pre účinnú a bezpečnú liečbu je dôležité poznať správne užívanie lieku. Preto 

si prečítajte príbalový leták vždy pre použitím ................................... lieku.  

 

 

    

Úloha 5. Pracujte s príbalovými letákmi liekov. Napíšte odpovede na otázky.  

Predstav si, že máš chrípku. Kašleš, máš pocit plného nosa, nádchu a zvýšenú teplotu.  Mamka Ti  

pravidelne dáva Paralen na zníženie horúčky a Celaskon – vitamín C. Si veľmi unavený tak iba spíš, 

piješ čaj, jedlo Ti nechutí a potíš sa.  

 

a)  PARALEN 500 – napíšte, čo znamená číslo vedľa názvu lieku?  

        ............................................................................................................................................................................................. 

 

b)  Zapíšte odpovede na otázky do tabuľky. 

  PARALEN 500 CELASKON 

Aké liečivo obsahuje každá tableta?   

Na čo sa liek používa?   

Kto by liek nemal užívať?   

O užívaní lieku sa musíte poradiť 

s lekárom alebo lekárnikom, ak 

užívate napríklad:  

 

 
 

Lieky delíme z hľadiska ich dostupnosti pre pacientov na voľnopredajné a lieky viazané na lekársky predpis. 

Voľnopredajné lieky nie sú viazané na lekársky predpis, sú určené na samoliečenie a je možné ich zakúpiť 

v každej lekárni. Pri výbere vhodného lieku poradí pacientovi lekárnik. Lieky viazané na lekársky predpis 

predpisuje ošetrujúci lekár na základe zisteného ochorenia a je určený výlučne pre konkrétneho pacienta. 

 

Obr. 4 Vírus chrípky 
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Aké je dávkovanie lieku určené pre 

Vás? 
  

Aký nežiadúci účinok sa môže 

prejaviť?  
  

Ako uchovávať liek?   

                                

c) Vypočítajte, koľko g paracetamolu obsahujú 3 tablety Paralenu 500. 

 

 

 

 

 

 

Úloha 6. Pracujte s príbalovým letákom lieku a doplňte prázdne miesta pojmovej mapy. 

Tvoja mladšia sestra má 5 rokov a je chorá. Lieči sa z angíny, infekčného ochorenia hrdla spôsobeného baktériami, ktoré 

sa lieči antibiotikami. Lekár jej predpísal liek ZINNAT 125.  

 

 

 

Obr. 5 Pojmová mapa (vlastné spracovanie) 
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Obr. 5 Pojmová mapa (vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Napíšte svoj názor na tému Liek: priateľ či nepriateľ? Svoje tvrdenie odôvodnite. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Prečítajte si výroky v strede tabuľky z úlohy 1 a označte, či je daný výrok podľa Vás pravdivý (P) alebo nepravdivý 

(N) do tabuľky vpravo od výroku. 

ANTIBIOTIKÁ sa používajú na liečbu infekčných ochorení, ktoré usmrcujú alebo zastavujú rast a množenie 

mikroorganizmov. Liečivo aktívne naruší povrchovú štruktúru bakteriálnej bunky a zastaví niektorý zo základných 

životných procesov tak, že baktéria nie je schopná prežiť. Antibiotiká na liečbu ochorení vírusového pôvodu neúčinkujú. 

 

Ako správne užívať antibiotiká? 

• užívať ich iba na odporúčanie lekára 

• dodržiavať časový interval a dávkovanie lieku podľa pokynov lekára a lekárnika 

• doužívať celú predpísanú dávku (aj keď sa už cítite lepšie) 

• nikdy neužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcich infekcií 

• antibiotiká sú predpísané vám, nikdy ich nedávajte ďalší osobám 

 

V prípade, že sa nedodržia tieto pokyny, môže sa stať, že choroboplodné zárodky aj po liečbe antibiotikami prežijú, 

ochorenie sa vám vráti, baktérie sa stanú odolné (rezistentné) na antibiotiká, ktoré už nebudú aktívne účinkovať pri 

liečbe infekcie. Nesprávnym používaním antibiotík sami ľudia vytvárajú priestor pre vznik životu nebezpečných infekcií.  

Počas liečby antibiotiká zabíjajú baktérie, ktoré spôsobujú infekcie, ale aj užitočné baktérie v črevách, ktoré pomáhajú 

tráviť potravu. Preto sa odporúča počas liečby antibiotikami súčasne užívať aj PROBIOTIKÁ s obsahom 

mikroorganizmov, ktoré napomáhajú obnoviť črevnú mikroflóru. Tieto výživové doplnky nie sú viazané na lekársky 

predpis. Existujú aj potraviny s probiotickou kultúrou mikroorganizmov (napr. jogurt, kefír, kyslá kapusta a iné), ktoré 

tiež pomáhajú obnoviť črevnú mikroflóru.   

 

 

Obr. 6 Stavba bakteriálnej bunky 
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Čo všetko dokážem zistiť o lieku už z obalu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Obr. 1 Predná strana obalu z lieku (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

       

   

Obr. 3 Bočná strana obalu z lieku (zdroj: vlastné spracovanie) 

LIEK je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravené do vhodnej liekovej formy (tablety, sirup, kvapky, čapík, 

masť), ktorý sa podáva pacientom. 

LIEČIVO je biologicky aktívna látka, ktorá má schopnosť cielene pôsobiť na organizmus. Slúži na diagnostiku (kontrastné 

látky), liečbu ochorení alebo ovplyvňovanie fyziologických funkcií (antikoncepčné látky).  

Liečivo je nositeľom liečebného účinku každého lieku. Liečivá sú rastlinné, živočíšne (inzulíny) a niektoré majú aj ľudský 

pôvod (napr. liečivá vyrobené z ľudskej krvi). Každé liečivo má okrem žiadúcich účinkov aj účinky nežiadúce. 

Podľa účinnosti sa liečivá rozdeľujú do viacerých skupín, napr.: 

Analgetiká – zmierňujú bolesť (po úraze, operácii a iné) 

Antipyretiká – znižujú teplotu 

Antibiotiká – liečia ochorenia, ktoré sú spôsobené baktériami 

EXSPIRÁCIA lieku je doba, počas ktorej sú zaručené základné vlastnosti lieku, ako bezpečnosť, účinnosť a kvalita. Lieky 

po platnosti sa nesmú používať. Nepoužitý liek sa nevyhadzuje do koša, ale vracia sa bezplatne do lekárne, kde sú lieky 

uchovávané v označených nádobách chránených proti zneužitiu až do odovzdania špecializovaným spoločnostiam. Tie 

nepoužité lieky zlikvidujú tak, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy alebo podzemných vôd. 

 

Názov lieku 

Liečivá 

Forma lieku 

Účinky lieku 

Spôsob použitia lieku 

Výrobca lieku 
(logo) Počet pastiliek 

Dávkovanie 

lieku 

Exspirácia  

Obr. 2 Zadná strana obalu z lieku (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

1 pastilka obsahuje:  
3 mg benzydaminiumchloridu 
1 mg cetylpyridiniumchloridu 
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Príbalový leták PARALEN 500

 

+ ipil.sk (/)

PARALEN 500
Príbalový leták
Súhrn údajov o lieku

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/05487

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

PARALEN 500
(paracetamolum)

tablety

Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje
pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťParalen 500 obozretne, aby sa
dosiahli čo najlepšie výsledky. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako
vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť
4.
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Paralen 500 a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen 500
3. Ako užívať Paralen 500
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Paralen 500
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Paralen 500 a na čo sa používa
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Paracetamol, liečivo obsiahnuté v lieku Paralen 500 tablety, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú
teplotu. Tablety Paralen 500 nezhoršujú žalúdočné ťažkosti a nevyvolávajú krvácanie, môžu ich užiť aj chorí s
vredmi žalúdka a dvanástnika a chorí, ktorí neznášajú kyselinu acetylsalicylovú.
Tablety Paralen 500 sú určené na zníženie horúčky a bolesti pri chrípke, nachladnutí a iných infekčných
ochoreniach. Paralen 500 tablety sú tiež vhodné pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov,
pri bolestivej menštruácii, bolesti hrdla a bolesti pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu.

Paralen 500 tablety je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov veku.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen 500

Neužívajte Paralen 500
ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
ak máte ťažké ochorenie pečene alebo akútny zápal pečene;
ak máte ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia.

Ak si nie ste istí, či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.
Vzhľadom na vysoký obsah liečiva nie sú tablety Paralen 500 vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov (alebo pre
deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Paralen 500 tablety, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak

máte ťažké ochorenie obličiek,
máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenáza,
súčasne užívate lieky ovplyvňujúce funkciu pečene.

Ak si nie ste istý, či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

O vhodnosti súčasného podávania tabliet Paralen 500 s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu sa poraďte s
lekárom.
Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak máte ochorenie pečene alebo užívate akékoľvek iné lieky
obsahujúce paracetamol.

Iné lieky a Paralen 500
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátaneliekov, ktorých výdaj nie je viazaný na
lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:
lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid alebo domperidón),
niektoré lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín a iné kumaríny),

lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín),

lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,

lieky na spanie, upokojenie a iné lieky tlmiace centrálny nervový systém,
rifampicín alebo izoniazid (liek na liečbu tuberkulózy),
zidovudín (liek na HIV),
kyselina acetylsalicylová alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
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Vek Hmotnosť Jednotlivá dávka Max. denná dávka

Deti 6–12
rokov

21–25 kg 1/2–1 tableta PARALEN 500 
(250–500 mg paracetamolu)

3 tablety PARALEN 500
(1,5 g paracetamolu)

26–40 kg 4 tablety PARALEN 500
(2 g paracetamolu)

Dospievajúci 
12–15 rokov

40–50 kg 1 tableta PARALEN 500
(500 mg paracetamolu)

6 tablet PARALEN 500
(3 g paracetamolu)

Dospievajúci
nad 15 rokov
a dospelí

≤ 50 kg 1 tableta PARALEN 500
(500 mg paracetamolu)

 
8 tablet PARALEN 500
(4 g paracetamolu)

> 50 kg 1–2 tablety PARALEN 500
(500–1 000 mg paracetamolu)

cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),

lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že užívate tablety Paralen 500.

Paralen 500 a jedlo, nápoje a alkohol
Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek počas jedla.
Počas liečby je zakázané požívanie alkoholických nápojov, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene.
Liek nemajú užívať osoby, ktoré majú problém s požívaním alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím
lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Tehotné ženy môžu užívať tablety Paralen 500 len po konzultácii s lekárom. Dojčiace ženy môžu liek užívať 1
deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať len so súhlasom lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).

3. Ako užívať Paralen 500

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho
lekára alebo lekárnika.

Jednotlivé a maximálne denné dávky podľa veku a hmotnosti sú vyznačené v tabuľke.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Dospelí a
dospievajúci
(nad 15
rokov)užívajú 1-
2 tablety
Paralenu 500
niekoľko ráz
denne podľa
potreby v
časových
odstupoch
najmenej 4
hodiny.
Najvyššia
jednotlivá dávka
sú 2 tablety,
najvyššia denná
dávka 8 tabliet.

Pri dlhodobej terapii (nad 10 dní) neprekračujte dennú dávku 5 tabliet.

Deťom od 6 do 15 rokov(alebo s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20 kg) sa podáva pol tablety – 1 tableta
niekoľkokrát denne v časových odstupoch najmenej 6 hodín. Interval možno skrátiť podľa potreby na 4 hodiny,
pričom nesmie byť prekročená celková denná dávka.
Maximálne denné dávky podľa veku a hmotnosti sú uvedené v tabuľke.
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Deti do 6 rokov:Vzhľadom na množstvo liečiva v tablete tento liek nie je určený pre deti do 6 rokov. Deťom od 3
rokov je možné podať tablety Paralen 125, pre mladšie deti je určený Paralen vo forme suspenzie alebo čapíkov.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek:
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte s lekárom.
Liečbu môžete ukončiť hneď ako ustúpi horúčka alebo bolesť.
Tablety Paralen 500 sa užívajú pri jedle, užitie pred jedlom zvýši rýchlosť nástupu účinku. Tablety možno poliť
alebo drviť, zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.

Pokiaľ do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné
reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
Bez súhlasu lekára neužívajte tablety Paralen 500 nepretržite dlhšie ako 1 týždeň. Dieťaťu nepodávajte tablety
Paralen 500 bez konzultácie s lekárom dlhšie ako 3 dni.
Pri dlhodobom užívaní tabliet Paralen 500 (niekoľko týždňov) je potrebná priebežná kontrola u lekára.

Ak užijete viac Paralenu 500 ako máte
Pri predávkovaní, ktoré sa prejaví príznakmi ako nutkanie na vracanie, vracanie, ospalosť a potenie alebo ak
tablety náhodne požije dieťa, ihneď vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Paralen 500
Ak je treba, podajte ďalšiu dávku lieku, akonáhle si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými
dávkami aspoň 4 hodiny a neužívajte viac ako maximálnu dennú dávku.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Paralen 500 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte liek užívať aihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich
vedľajších účinkov:

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
opuch rôznych častí tela najčastejšie v tvári alebo v oblasti krku,
ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému
stavu,
bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek
(červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.

Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 osôb):
kožná alergická reakcia, vyrážka (https://priznaky.info/vyrazka).
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Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 osôb):
poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek,alebo
krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou
náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
zúženie priedušiek (dýchavičnosť),
žltačka(zožltnutie kože a očí).

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie
účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc).
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Paralen 500

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje
na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia
pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Paralen 500 obsahuje
Liečivo je paracetamol (paracetamolum) 500 mg v 1 tablete.
Ďalšie zložky súkukuričný škrob predželatínovaný, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová.

Ako vyzerá Paralen 500 a obsah balenia
Biele až takmer biele tablety podlhovastého tvaru, veľkosti 18 x 8 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a s
vyrazeným nápisom PARALEN na druhej strane.

Balenie: 10, 12, 20 alebo 24 tabliet
Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.
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1. Čo je CELASKON® tablety 250 mg a na čo sa užíva

CELASKON tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitamínu C (vitamín C je kyselina askorbová) v jednej
tablete.

Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny
rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v
organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov,
ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových
vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy,
rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.

Zvýšená potreba vitamínu C je u ťarchavých a dojčiacich žien, u detí v období rastu, pri nadmernej
fyzickej a duševnej záťaži, v rekonvalescencii po infekčných chorobách, po ťažkých úrazoch,
popáleninách, rozsiahlych operáciách, pri pobyte v extrémne nízkych teplotách, u obyvateľov veľkých
miest, u fajčiarov (až trojnásobná potreba v porovnaní s nefajčiarmi), u alkoholikov, pri nedostatočnej
alebo jednostrannej výžive, najmä u starých ľudí. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať,
preto ho treba do organizmu dodávať.

2. Skôr ako užijeteCELASKON 250 mg OCHUTENÉ TABLETY

Neužívajte tento liek

- keď ste precitlivený na vitamín C alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku CELASKON tablety 250 mg

Upozornite lekára, ak

- trpíte poruchou látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza),

- máte oxalátové obličkové kamene.

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov
(najmä stanovenie glukózy v moči, test na skryté krvácanie v stolici a i.). Poraďte sa s lekárom, ako dlho
pred laboratórnymi testami je nutné dávkovanie CELASKONu tablety 250 mg znížiť alebo ho celkom
vysadiť.

Užívanie iných liekov
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Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný
na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri odporúčanom dávkovaní u stavov, pri ktorých je nedostatok vitamínu C alebo jeho zvýšená potreba,
nedochádza k ovplyvneniu účinku iných liekov. O vhodnosti užívania Celaskonu tablety 250 mg súčasne s
voľnopredajnými prípravkami, ktoré takisto obsahujú vitamín C, sa poraďte s lekárom. Ak užívate vitamín
C v dávkach vyšších ako 1 g, informujte o tom lekára pri predpisovaní iných liekov.

Užívanie lieku CELASKONu tablety 250 mg s jedlom a nápojmi

Pre dobré zužitkovanie v organizme je vhodné užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko
čiastkových dávok. CELASKONtablety 250 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije
vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy
CELASKON tablety 250 mg prechodne užívať. Vitamín C prechádza do krvi plodu a do materského
mlieka.Vysoké dávky vitamínu C užívané v ťarchavosti môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej
potrebe až k prejavom jeho nedostatku.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť.

3. Ako užívaťCELASKON tablety 250 mg

Zvyčajná dávka tohto vitamínu je:

dospelí aj deti staršie ako 6 rokov zvyčajne užívajú 2 - 4 tablety Celaskonu tablety 250 mg denne,
na pokrytie zvýšenej potreby na prechodný čas 1 - 2 tablety Celaskonu tablety 250 mg denne.

deťom vo veku 2 - 6 rokov sa Celaskon tablety 250 mg podáva len na odporučenie lekára, 1/2 - 1
tableta Celaskonu tablety 250 mg denne.

deťom mladším ako 2 roky sa Celaskon tablety 250 mg nepodáva.

Ak užijete viac CELASKONu tablety 250 mg ako máte
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Pri dávkovaní vyššom ako 4 tablety denne, najmä dlhodobejšom, môže dôjsť k zvýšenému výskytu
nežiaducich účinkov. Pri jednorazovom predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, môže
dôjsť k nevoľnosti až dáveniu, nadbytočné množstvo vitamínu C sa vylúči močom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, CELASKON tablety 250 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u
každého.

Pri odporúčanom dávkovaní sa Celaskon tablety 250 mg veľmi dobre znáša, pretože množstvo vitamínu
C, ktoré presahuje potreby organizmu, sa rýchlo vylúči do moču. Pri dávkach vyšších ako 1 g vitamínu C
denne (4 tablety Celaskonu tablety 250 mg) môže dôjsť k podráždeniu žalúdočnej sliznice, nevoľnosti,
dáveniu, celkovej slabosti, hnačkám a k tvorbe obličkových kameňov (bolesti v chrbte). U alergických
osôb sa môžu celkom ojedinele objaviť ekzémy, žihľavka alebo aj astma (https://priznaky.info/astma)tický
záchvat.

Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa poraďte s lekárom.

5. Ako uchovávaťCELASKON tablety 250 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

CELASKON tablety 250 mg nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 – 25 °C, chráňte pred svetlom!

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika
ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo CELASKON tablety 250 mg obsahuje

Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C) 250 mg v 1 tablete.

Pomocné látky sú: kukuricový škrob , predželatínovaný kukuricový škrob, dihydrát edetanu dvojsodného,
mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, mikrokryštalická celulóza, hlinitý lak oranžovej žltej E 110.

Ako vyzerá CELASKON tablety 250 mg a obsah balenia
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+ ipil.sk (/)

Zinnat 500 mg
Príbalový leták
Súhrn údajov o lieku

Príbalový leták
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03713

Písomná informácia pre používateľa

Zinnat 125 mg

Zinnat 250 mg

Zinnat 500 mg

filmom obalené tablety

Cefuroxím

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo
zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii pre používateľa.
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V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zinnat a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zinnat

3. Ako užívať Zinnat

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zinnat

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Zinnat a na čo sa používa

Zinnat je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie,
ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.

Zinnat sa používa na liečbu infekcií:

hrdla

nosových dutín

stredného ucha

 pľúc alebo hrudníka

 močových ciest

 kože a mäkých tkanív.

Zinnat sa môže používať aj:

 na liečbu Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zinnat

Neužívajte Zinnat:

 keď ste alergický (precitlivený) na akékoľvek cefalosporínové antibiotiká alebo na
ktorúkoľek z ďalších zložiek Zinnatu.

ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na akékoľve iné
typy betalaktámových antibiotík (penicilíny, monobaktámy a karbapenemy).

 Ak si myslíte, že sa vás to týka, neužívajte Zinnat, pokým sa o tom neporadíte so svojím
lekárom.
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Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zinnatu

Zinnat sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v
tejto vekovej skupine nie sú známe.

Počas užívania Zinnatu si musíte dávať pozor na určité príznaky, akými sú alergické reakcie,
plesňové infekcie (napríklad kandidóza) a závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Zníži
sa tak riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte
dávať pozor“ v časti 4.

Ak potrebujete krvné vyšetrenie

Zinnat môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia zisťujúceho hladiny cukru v krvi, alebo krvného
vyšetrenia nazývaného Coombsov test. Ak potrebujete krvné vyšetrenie:

 povedzte osobe, ktorá vám odoberá vzorku krvi, že užívate Zinnat.

Iné lieky a Zinnat

Ak užívate ešte iné lieky, ak ste nejaké lieky začali užívať v poslednom čase, alebo ak začínate
užívať nové lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktorých
výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Lieky, ktoré sa používajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá používané
na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým Zinnat účinkuje.

Probenecid

Perorálne (ústami užívané) antikoagulanciá (lieky zabraňujúce zrážaniu krvi)

 Ak takýto liek užívate, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Antikoncepčné tablety

Zinnat môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Ak počas liečby Zinnatom užívate
antikoncepčné tablety, je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob
antikoncepcie(napríklad prezervatívy). Poraďte sa o tom so svojím lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Informujte svojho lekára predtým, než začnete užívať Zinnat:

 ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť
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 ak dojčíte.

Váš lekár zváži prínos liečby Zinnatom pre vás oproti riziku pre vaše dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Zinnat u vás môže vyvolať závraty a môže mať ďalšie vedľajšie účinky, ktoré znižujú vašu
pozornosť.

 Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokým sa necítite dobre.

3. Ako užívať Zinnat

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zinnat užívajte po jedle. Pomôže to zvýšiť účinnosť liečby.

Tablety Zinnatu prehltnite vcelku a zapite vodou.

Tablety nežujte, nedrvte ani nedeľte ‑ môže to znížiť účinnosť liečby.

Zvyčajná dávka

Dospelí

Zvyčajná dávka Zinnatu je 250 mg až 500 mg dvakrát denne v závislosti od závažnosti a druhu
infekcie.

Deti

Zvyčajná dávka Zinnatu je 10 mg/kg (maximálne 125 mg) až 15 mg/kg (maximálne 250 mg)
dvakrát denne v závislosti od:

 závažnosti a druhu infekcie

Zinnat sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v
tejto vekovej skupine nie sú známe.

V závislosti od ochorenia a od toho, ako vy alebo vaše dieťa reagujete na liečbu, môže byť
počiatočná dávka zmenená alebo môže byť potrebný viac ako jeden cyklus liečby.
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Pacienti s problémami s obličkami

Ak máte problém s obličkami, váš lekár vám môže zmeniť dávku.

 Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak užijete priveľké množstvo Zinnatu

Ak užijete priveľké množstvo Zinnatu, môžu sa u vás objaviť neurologické poruchy, konkrétne sa
u vás môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu kŕčov (záchvatov kŕčov).

 Nečakajte a bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo choďte na najbližšiu
lekársku pohotovosť.Ak je to možné, zdravotníckemu pracovníkovi ukážte balenie
Zinnatu.

Ak zabudnete užiť Zinnat

Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku
užijete vo zvyčajnom čase.

Neprestaňte užívať Zinnat bez odporúčania.

Je dôležité, aby ste dokončili celý cyklus liečby Zinnatom. Neprestaňte ho užívať, pokým
vám to neodporučí váš lekár ‑ dokonca ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Ak nedokončíte celý cyklus
liečby, infekcia sa vám môže vrátiť.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, ale neprejavia sa u
každého.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Zinnat, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná
kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria:

Závažná alergická reakcia. Medzi jej prejavy patria vyvýšená a svrbivá vyrážka
(https://priznaky.info/vyrazka), opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa a
spôsobuje ťažkosti s dýchaním.
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 Kožná vyrážka (https://priznaky.info/vyrazka), pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá
vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým
kruhom po okraji)

Po celom tele rozšírená vyrážka (https://priznaky.info/vyrazka) s pľuzgiermi a
odlupovanie kože (Môžu to byť prejavy Stevensovho‑Johnsonovho syndrómu alebo
toxickej epidermálnej nekrolýzy).

Plesňové infekcie

Lieky ako Zinnat môžu spôsobiť pomnoženie kvasiniek (rodu Candida) v tele, čo môže viesť
k vzniku plesňových infekcií (napríklad kandidózy). Výskyt tohto vedľajšieho účinku je
pravdepodobnejší, ak Zinnat užívate dlhý čas.

Závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Lieky ako Zinnat môžu spôsobiť zápal
hrubého čreva, ktorý spôsobuje závažnú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienov v
stolici, bolesť žalúdka, horúčku.

Jarischova‑Herxheimerova reakcia. U niektorých pacientov, ktorí sú Zinnatom liečení na
Lymskú boreliózu, sa môže objaviť vysoká teplota (horúčka), triaška, bolesť hlavy, bolesť
svalov a kožná vyrážka (https://priznaky.info/vyrazka). Táto reakcia je známa ako
Jarischova‑Herxheimerova reakcia. Príznaky zvyčajne trvajú niekoľko hodín až jeden deň.

 Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, ihneď oznámte svojmu lekárovi
alebo zdravotnej sestre.

Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:

 plesňové infekcie (napríklad kandidóza)

 bolesť hlavy

 závraty

 hnačka

 napínanie na vracanie

 bolesť žalúdka.

Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 zvýšenie počtu jedného druhu bielych krviniek (eozinofília)
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 zvýšenie množstva pečeňových enzýmov.

Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí:

 vracanie

 kožné vyrážky.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 zníženie počtu krvných doštičiek (buniek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi)

 zníženie počtu bielych krviniek

 pozitívny výsledok Coombsovho testu.

Ďalšie vedľajšie účinky

U veľmi malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presný výskyt nie je známy:

 závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída)

 alergické reakcie

 kožné reakcie (vrátane závažných)

 vysoká teplota (horúčka)

 zožltnutie očných bielok alebo pokožky

 zápal pečene (hepatitída).

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 príliš rýchly rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).

Ak sa u vás prejavia akékoľvek vedľajšie účinky

 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový, alebo ak
spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. Ako uchovávať Zinnat

Tablety Zinnat sa majú uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
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Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale po skratke
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Zinnat obsahuje

- Liečivo je cefuroxím (vo forme cefuroxímiumaxetilu).

- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, laurylsulfát sodný,
hydrogenovaný rastlinný olej, koloidný oxid kremičitý, hydroxypropylmetylcelulóza,
propylénglykol, metylparabén (E218), propylparabén (E216), oxid titaničitý (E171), benzoan
sodný (E211).

Ako vyzerá Zinnat a obsah balenia

125 mg x 10 filmom obalených tabliet

250 mg x 10 filmom obalených tabliet

500 mg x 10 filmom obalených tabliet

125 mg x 14 filmom obalených tabliet

250 mg x 14 filmom obalených tabliet

500 mg x 14 filmom obalených tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Výrobcovia

Glaxo Operations UK Ltd

(obchodujúci ako Glaxo Wellcome Operations)
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PRACOVNÝ LIST:  ALKOHOL –  METLA ĽUDSTVA  

Úloha 1. Napíšte odpovede na otázky v rámčekoch o alkoholoch.  

                               

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 2. Prečítajte si text o alkohole. Následne rozhodnite o pravdivosti výrokov. Napíšte za každým výrokom a-f P 

(pravdivý) alebo N (nepravdivý). 

Alkohol a jeho účinky - poznali ľudia už v staroveku. Vo forme vína je známy viac ako osem tisíc 

rokov. Čistý alkohol bol prvý krát získaný až v 11. storočí n. l. na juhu Talianska. Dostal názov 

"al kuhul", čo je arabský výraz pre "niečo najlepšie". Alkohol vstúpil do ľudského života, pretože 

najskôr ľuďom pomáhal a spríjemňoval život. Vzhľadom k jeho vlastnostiam sa používa na 

dezinfekciu, pri niektorých úrazoch a pri úľave od bolesti. Etanol sa vyrába prírodným 

procesom, pri ktorom kvasinky menia cukor (ovocie, obilie) na alkohol (fermentácia). Množstvo 

alkoholu v nápojoch sa dá zvýšiť procesom, ktorý nazývame destilácia – výroba liehovín. Samotný alkohol ako látka nie je 

škodlivý, len jeho užívanie resp. nadmerné užívanie môže spôsobovať ľuďom zdravotné ťažkosti. Je to psychotropná látka, t.j. 

mení psychické vlastnosti človeka (lepšia nálada, veselosť, ale aj halucinácie). Nepriaznivo vplýva na pečeň, srdce, obličky, 

pľúca či rozmnožovaciu sústavu. Má pomerne vysokú kalorickú hodnotu - 1g alkoholu sa rovná 7 kalóriám, čo sú však tzv. 

prázdne kalórie, pretože alkohol nie je stavebná látka a nemožno ho ukladať do rezervy, všetok požitý alkohol sa musí buď v 

tele čím skôr spáliť alebo z tela vylúčiť. Spaľovanie alkoholu v tele človeka umožňujú enzýmy alkoholdehydrogenáza a 

kataláza nachádzajúce sa v pečeni. Súhrn škodlivých a nepriaznivých dôsledkov, ktoré sú spôsobované nevhodnými formami 

požívania alkoholických nápojov nazývame alkoholizmus.  

Často sa však v súčasnosti stretávame so spojením alkohol - metla ľudstva. Prečo? Alkohol je najrozšírenejšia droga na 

Slovensku. Spôsobuje najčastejšie duševné poruchy, dokonca môže viesť k smrti. 30 – 50 % závislých od alkoholu je 

hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach. 1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie praktických lekárov, majú 

Čo sú to alkoholy? 

Alkoholy sú .................................... 

deriváty  uhľovodíkov. 

Napíšte štruktúrny vzorec metanolu a etanolu. 

METANOL ETANOL 

Doplňte výrok. Chýbajúce slovo rozlúštite tak, že rozhodnete a pravdivosti tvrdení (a-e). Zakrúžkujte 

písmeno v stĺpci (pravda/nepravda). 

Alkohol patrí medzi návykové látky – legálne ................................. .                                                                            

           

                                           pravda          nepravda 

a) Metanol sa bežne nenachádza v alkoholických nápojoch.                                 D                       K 

b) Etanol už v malých dávkach spôsobuje oslepnutie.                                             E                       R 

c) Etanol je súčasťou alkoholických nápojov.                                                            O                      F 

d) Etanol vzniká kvasením cukru.                                                                                 G                      K 

e) Konzumácia alkoholu nepoškodzuje duševné a fyzické zdravie človeka.         A                      Y 
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problémy s pitím alkoholu. V detstve a dospievaní vzniká závislosť na alkohole, ako aj iných návykových látkach podstatne 

rýchlejšie ako v dospelom veku. 

 

a) Etanol sa vyrába fermentáciou.                                                                                                               ........... 

b) Telo človeka nemá enzýmy, ktoré by spaľovali alkohol a zabránili otrave.                                      ........... 

c) Alkohol ako látka je škodlivý pre človeka.                                                                                              ........... 

d) 16-ročný chlapec sa stane rýchlejšie závislým na alkohole ako dospelý 30-ročný muž.                ........... 

e) Alkohol sa používa na dezinfekciu.                                                                                                          ........... 

f) Nadmerné a pravidelné užívanie alkoholu nemôže viesť k alkoholizmu.                                         ........... 

Úloha 3. Pracujte v skupinách. Argumentujte prečo piť/nepiť alkohol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prevencia predstavuje súbor činností, ktoré vedú k zabráneniu vzniku chorôb, zranení a ich následkov a pomáhajú udržať 

optimálny stav zdravia, posilňovať ho a rozvíjať. Cieľom prevencie alkoholizmu je ovplyvnenie základných prvkov konzumácie 

alkoholu. Ide o orientáciu na zníženie spotreby návykových látok, posunutie veku začiatku konzumácie, obmedzenie 

dostupnosti alkoholu. 

Úloha 4. Pod obrázky s počtom nápojov priraďte životné situácie, ktoré by podľa vás mohli byť dôsledkom užívania alkoholu, 

resp. kedy by ste nemali piť vôbec.  

            0 drinkov                                                   2-3 drinky                                                        6 a viac drinkov 

                                                                     
 

.......................................................       ........................................................         ............................................................... 

 

.......................................................       ........................................................         ............................................................... 

 

 Milí žiaci! 
 
          V mene vedenia Základnej školy vás srdečne pozývame na besedu so 4 skupinami odborníkov (psychiatri, 
interní lekári, psychológovia a policajti) na tému Alkohol – metla ľudstva, ktorá má slúžiť ako prevencia závislosti na 
alkohole. Odborníci sa s vami podelia o svoje profesijné skúsenosti, prečo nepiť alkohol a aké to môže mať dôsledky. 
Vašou úlohou je argumentovať situáciami z bežného života, prečo ľudia a mladiství začínajú piť alkohol, príp. sa ich 
pýtať ďalšie otázky na konci besedy.  
 
                Tešíme sa na vašu účasť! 
                                                                                                                     
                                                    Vedenie školy 

730



 

 

               

                    Šoférovanie                                                         Autonehoda                                         Tehotenstvo   

            

                      Hádka                                                            Bolesť hlavy                                                     Pocit šťastia 

 

Úloha 5. Doplňte do schémy tela dospelého človeka názvy orgánov, ktoré sa spomínajú v nasledujúcich tvrdeniach.                 

a) Alkohol sa prenáša v krvi do hlavných orgánov tela. Označte orgán, ktorého ovplyvnenie alkoholom vedie k rozmazanému 

videniu a nedostatočnej koordinácii. 

b) Označte orgán, ktorý metabolizuje väčšinu alkoholu v tele. 

c) Asi 2-4% alkoholu opúšťa telo močom. Označte párový orgán, ktorý tvorí moč. 

d) Malé % alkoholu zostáva v pote, slinách a dychu. Označte tri oblasti postihnutého tela.  

e) Pomenujte dve oblasti ľudského tela, kde sa po prehltnutí vstrebáva alkohol v tráviacej sústave. 

 

                          

                                                                             Obr. 1 Schéma tela dospelého človeka 
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Domáca úloha 

Úloha 6. Napíšte krátky článok do školského časopisu na tému: Prečo by som nemal užívať alkohol?  

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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PRÍLOHA:  ALKOHOL –  METLA ĽUDSTVA  

SKUPINA 1 – INTERNÍ LEKÁRI 

Alkohol a zdravie 

Alkohol nervový jed - postihuje predovšetkým nervovú sústavu. Pri pravidelnom nadmernom užívaní alkoholických nápojov vznikajú najmä poruchy nervovej sústavy:  

• organické (zápaly nervov, väčšinou ľahšieho stupňa), prejavujú sa bolesťami, mravenčením a rôznymi nepríjemnými pocitmi v končatinách.  

• psychické - alkoholikov postihuje takmer pravidelne labilita citovej (afektívnej) oblasti. Často u nich pozorujeme zvýšenú dráždivosť až výbušnosť. Pridružujú sa bolesti 

hlavy, malátnosť, únavnosť, nechutenstvo, tras rúk a nespavosť.  

• psychotické - označujeme tak už ťažké duševné chorobné stavy, ktoré sa vyskytujú u pokročilých alkoholikov obyčajne v konečnej fáze 

Mozog 

 klesá IQ a sústredenie 

 znižuje sa tvorba nových mozgových buniek v mozgu 

 kompletne sa môže meniť celá osobnosť 

Pečeň  

 pri konzumácii alkoholu vznikajú endotoxíny → krvi a v pečeni spôsobujú zápaly 

 pri jeho odbúravaní v pečeni vznikajú jedovaté látky → zanechávajú rany a jazvy  

 Následky: cirhóza pečene, rakovina 

 Príznaky: strata sústredenia, zmena psychiky, neistá chôdza a únava, žltačka, nafúknuté brucho  

Tráviaci systém – v žalúdku a v tenkom čreve dochádza k najintenzívnejšiemu vstrebávaniu alkoholu do krvi 

Srdcovocievny (kardiovaskulárny) systém – nepravidelný srdcový rytmus, vysoký krvný tlak, infarkt 

Dýchací systém – skrátený dych, dýchavičnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môžete si pozrieť interaktívnu stránku: https://www.talkaboutalcohol.com/interactive-body/ 

Obr.  1 Mozog Obr.  2 Pečeň 

Tehotenstvo 

Alkohol sa cez organizmus matky dostáva k dieťaťu vy vysokej koncentrácii, čo preň môže byť veľmi nebezpečné. Najnebezpečnejšie je konzumovať alkohol počas prvého 

trimestra, kedy hrozí riziko potratu. Alkohol počas tehotenstva tiež môže spôsobiť rôzne vývojové vady a ochorenia u novorodencov: poškodenie mozgu a nervového systému, 

vývojové poruchy orgánov, defekty na tvári, oneskorený vývoj u dieťaťa, mentálne a fyzické poruchy, problémy so správaním, myslením a neskôr i učením. Matky – alkoholičky 

často privedú na svet dieťa narodené s fatálnym alkoholovým syndrómom. 

 Mladiství 

Opitosť u mladistvých je často spojená s množstvom vážnych problémov ako sú úrazy, straty pamäte, pokusy o samovraždu, neúmyselné tehotenstvo, pohlavné choroby, zlé 

akademické výsledky a násilie. Najviac ohrozené sú deti do 15 rokov – táto veková skupina by nemala prísť s alkoholom do kontaktu vôbec. Alkohol pôsobí na telo 

dieťaťa ako nebezpečný jed. Keďže utlmuje nervovú sústavu a znižuje hladinu cukru v krvi, deti môžu po jeho požití upadnúť do kómy alebo mať záchvaty. Ak hladina cukru v 

krvi klesne na nebezpečne nízku úroveň, hrozí im dokonca smrť. Deti reagujú pri opitosti rovnako ako dospelí – potácajú sa, rozprávajú nezmysly, pôsobia unavene, prípadne 

môžu zvracať. Vždy si preto dávajte pozor na podobné prejavy a nikdy nenechávajte alkoholické nápoje v ich bezprostrednej blízkosti. 
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SKUPINA 2 - PSYCHIATRI 

Alkohol a alkoholizmus 

Alkoholizmus v najširšom zmysle slova = súhrn škodlivých a nepriaznivých dôsledkov, ktoré sú spôsobované nevhodnými formami požívania alkoholických nápojov. 

Alkoholizmus zahrňuje v sebe problém: spoločenský, právny, ekonomický, zdravotnícky. Alkohol poškodzuje zdravie jednotlivca po stránke telesnej, ale omnoho častejšie 

po stránke duševnej. Je to psychická porucha, ktorá sa prejavuje silnou túžbou po alkohole a opakovaným užívaním tejto látky.  

Psychologická dimenzia: 

 poruchy nálad, depresia, úzkosť 

 agresivita, sebaľútosť, precitlivenosť, podráždenosť 

 nedostatok sebaúcty, nízke sebahodnotenie 

 problém s vlastnou identitou a sebaporozumením 

 

 

Sociálna dimenzia: 

 strata zodpovednosti  

 strata spoločenského postavenia a autority v rodine  

 rozvodovosť (3. miesto v príčinách rozvodovosti) 

 rozpory so zákonom, kriminalita 

 strata zamestnania (1/3 hospitalizovaných alkoholikov je 

nezamestnaná), finančné problémy

Fázy alkoholizmu: 

 I. počiatočná – večerné pitie s pocitom uvoľnenia, postupné zvyšovanie dávok 

 II. varovná – čoraz častejšie „okná“, oslabenie telesné a psychické, pocit viny z pitia 

 III. kritická  - človek si nechce priznať problém, strata sebakontroly  

 IV. konečná (chronická) – poškodenie orgánov a mozgu, človek nedokáže byť úplne triezvy, poruchy povahy, myslenia 

V I. a II. etape ešte môže chorý sám s pomocou okolia svoj stav zmeniť, v etape III. a IV. už nie, ide o závislosť a môže byť len odborne liečený. 

Liečba závislosti 

1.Kontaktná fáza 

 snaha zvrátiť somatické a psychické zmeny a motivovať pacienta k liečbe 

2. Detoxikácia 

 úplné odobratie alkoholu 

 podávanie vitamínov a substitučných látok 

 aplikácia liekov  

 začiatok skupinovej psychoterapie 

3. Rehabilitácia = opätovné začlenenie pacienta do spoločnosti 

Príčiny smrti alkoholikov 

 priama → akútna otrava alkoholom 

 nepriame → choroby pečene, srdca (infarkty) a žalúdka, mozgu, pľúc, ... 

 tragické nehody, úrazy, samovraždy  

 

Odporúčaný link: http://dusevnezdravie.sk/alkoholizmus-alkoholova-zavislost/  

Obr. 3 Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná hora 
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SKUPINA 3 - PSYCHOLÓGOVIA 

Alkohol a okolie (rovesníci, rodina) 

Ako odolať tlaku od rovesníkov pri ponúknutí alkoholu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol v domácnosti 

Najväčší vplyv na správanie detí majú rodičia, vrátane spôsobu ako deti pristupujú k alkoholu. Rodičia, ktorí sú svojim deťom príkladom a o alkohole i jeho možnom dopade 

sa s nimi otvorene rozprávajú, ich takto pozitívne ovplyvňujú. informované deti sú zodpovednejšie. Rodičia by sa mali so svojimi deťmi o týchto témach rozprávať a stanoviť 

pravidlá, ktorých sa bude rodina držať. Ak je rodičovský prístup aktívny, rodičia vedia kde sa ich deti nachádzajú a s kým, je menej pravdepodobné, že začnú piť. 

Spoluzávislosť v rodine s členom závislým od alkoholu 

Závislosť od alkoholu je choroba, ktorá má najväčší emocionálny dopad práve na rodinu. Vzájomné vzťahy v rodine bývajú narušené a čím viac sú pocity jednotlivých členov 

rodiny deštruktívne, tým neprimeranejšie je ich správanie sa vo vzťahu k alkoholovo závislému členovi rodiny. Problematika spoluzávislosti v rodine s výskytom závislosti od 

alkoholu nás zaujíma najmä z toho dôvodu, že rodinní príslušníci pri hľadaní odbornej pomoci nikdy nepôsobia neutrálne. Buď závislého člena rodiny ovplyvňujú priaznivo 

a adekvátnym spôsobom sa podieľajú na jeho liečbe, alebo je ich vplyv v dôsledku rozvoja spoluzávislosti nežiaduci a pôsobí proti hlavnému cieľu liečby závislosti od alkoholu 

– trvalej, dôslednej a úplnej abstinencii. Pri práci s rodinnými príslušníkmi závislého často počúvame vety typu: „Ja by som mu dal všetko“ alebo „Keby som mohla, žijem jej 

život.“ Nie je preto zriedkavosťou, že pri zabezpečovaní efektívnej liečby môžu najbližší príbuzní závislého potrebovať viac odbornej pomoci ako samotný závislý.  

Spoluzávislosť je diagnóza. Spoluzávislý jedinec má blízky vzťah k osobe s problémom závislosti. Nebezpečenstvo spoluzávislosti spočíva najmä v tom, že príbuzní závislého 

jedinca strácajú postupne svoju osobnú identitu. V zameraní sa na potreby závislého zanedbávajú samých seba, berú problémy závislého za svoje problémy, preberajú za 

neho zodpovednosť, a tým mu umožňujú a dovoľujú unikať pred jeho vlastnou zodpovednosťou a pred následkami jeho pitia. U spoluzávislých sa časom vytráca nielen ich 

osobná identita, ale znižuje sa ich vlastné sebahodnotenie, skresľuje sa realita a pre mnohé rodiny je charakteristické úplné popretie výskytu problému a existencie závislosti. 

Odporúčaný link: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6625/dovody-kvoli-ktorym-pijeme-alkohol  

Rýchle odmietnutie 

1. nevidím, nepočujem, ignorovanie ponuky 

2. odmietnutie gestom 

3. povedať NIE (zdvorilejšie nechcem 

Zdvorilé odmietnutie 

1. Odmietnutie s vysvetlením: „nie, nechutí mi to“ 

2. Navrhnúť lepšiu možnosť: „radšej by som si dal kofolu“ 

3. Zmena témy: „ďakujem, nemám záujem...aké máme 

dnes krásne počasie“ 

4. Odmietnutie s odložením: „nie, poobede mám krúžok“ 

Dôrazné odmietnutie 

1. Odmietnutie protiútokom: „nie a už sa ma nepýtaj“ 

2. Pokazená gramofónová platňa 

„Poď na jedno.“ 

„Nechcem!“ 

„Predsa sa nebojíš?“ 

„Nechcem!“ 

Kráľovské odmietnutie 

1. Odmietnutie ako pomoc: „Ja nepijem, ty by si nemal tiež.“ 

2. Odmietnutie raz a navždy: „Nepijem zo zásady.“ 
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SKUPINA 4 - POLICAJTI 

Alkohol a zákon 

 

 

  

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčaný link: https://www.tester.sk/clanok/ako-mozu-policajti-postupovat-ak-chytia-opiteho-vodica  

Nákup alkoholu pre seba  

Je nezákonné predávať alkohol osobám do 18 rokov. 

Predavač má právo odmietnuť predať alkohol 

osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu. 

Hoci máte 18 rokov, ale nemáte pri sebe občiansky 

preukaz ako doklad, ktorým sa preukážete po 

vyzvaní predavača, obchodník má právo odmietnuť 

predať vám alkohol. 

Nákup alkoholu pre iných 

Polícia má právomoc pokutovať plnoletého človeka 

z nákupu alkoholu pre osobu mladšiu ako 18 rokov 

(čašník, člen partie a pod.). Ten, kto deťom predá 

alebo poskytne opakovane alkohol sa dopúšťa 

trestného činu. Stíhaný môže byť aj človek, ktorý 

podporuje mladistvých v pití alkoholu, vrátane 

rodičov. 

 

Vodič nesmie 

Požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú 

návykovú látku.  

Viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo 

inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná 

návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho 

organizme (nulová tolerancia). 

Toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky a vodiča 

samovyvažovacieho vozidla v obci a pre cyklistu, 

vodiča kolobežky jazdiaceho po cestičke pre 

cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme 

nepresiahne hodnotu 0,24 mg etanolu (0,5 

promile) na liter vydýchnutého vzduchu pri 

vyšetrení dychovou skúškou prístrojom. Za tento 

priestupok možno uložiť pokutu od 150 do 800€ 

a zákaz činnosti do troch rokov. Vodič môže 

odmietnuť dychovú skúšku, ale následne sa musí 

podrobiť vyšetreniu krvi, pričom mu môžu zadržať 

vodičský preukaz.  

Zóny zákazu užívania alkoholu 

Aj keď máte nad 18 rokov, nemôže užívať alkohol všade a kedykoľvek. Kontrola alkoholu sa pravidelne realizuje na pracoviskách, v doprave a pod.  

Aktuálne sa pracuje na návrhu ustanovenia, ktoré obmedzí predaj a užívanie alkoholických nápojov komplexne na verejných miestach, kde sa priamo alebo v blízkosti 

nachádza školské zariadenie alebo iné zariadenie, ktoré navštevuje mládež. 

Osoby do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru zákonného zástupcu na verejných priestranstvách, kde sa podávajú alkoholické nápoje po 21.00 hod. Maloletí, 

ktorí užívajú alkohol na verejnosti sú políciou odovzdaní rodičom v súčinnosti s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Mladiství pod 18 rokov, ktorí užívajú alkohol na verejnosti môže polícia predviesť na policajnú stanicu, kde dostanú pokarhanie. Zákonní zástupcovia platia pokutu 

33€.  

Od r. 2018 môže polícia vyzvať mladistvú osobu na dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu.  
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SKUPINA 5 – ŽIACI 

Alkohol a mladiství – prečo piť alkohol? 

„Alkoholizmus je závislosť pozostávajúca zo závažnej príčiny, prečo človek chce piť a návyku, pre ktorý nemôže prestať piť.“ 

• spôsob nadväzovania nových kontaktov 

• zaháňa nudu a zvyšuje zábavu na párty, spoločenských podujatiach (ples,...) 

• chcem sa prispôsobiť skupine svojich rovesníkov, aby som zapadol do partie (pitie v baroch, kaviarňach,....) 

• neviem ako slušne odmietnuť, keď mi niekto ponúkne alkohol, lebo sa obávam odsúdenia 

• túžba po uvoľnení, vzrušení, príjemných pocitoch, ktoré sa dostavia po užití alkoholu 

• introvert – alkohol mi dodáva odvahu a pomáha pri verejnom vystupovaní 

• pomoc pri riešení problémov (zapiť to, čo ma trápi) – častejšie u žien (v dôsledku osobných problémov, nezhody v práci, súkromný život) 

- strach – zo zmeny, neistej budúcnosti, finančnej situácie, zo zlyhania, straty blízkej osoby (= útek z miesta nebezpečenstva) 

- zúfalstvo – ťažká životná situácia zrazí ľudí na kolená (muž stratí prácu a nedokáže zabezpečiť rodinu, deti, ktoré nevedia splniť požiadavky rodičov a pod.) 

- nadmerný stres a záťaž – podnikatelia, vedúce pozície v práci, náročná starostlivosť o deti, žiaci nezvládajúci požiadavky školy (= prináša relax) 

- samota – nenaplnená túžba po manželstve, rodičovstve, rozvod, smrť alebo strata životného partnera (= zaháňa pocit zbytočnosti, márnosti) 

- veľké sklamanie – bankrot, nezrealizované ambície, odmietnutie kolektívom 

• priamo pracujem s alkohol v práci (barman, čašník, vinárstvo,...), mám bezplatný prístup k alkoholu  

• lekári odporúčali pitie alkoholu ako liečbu (červené víno, lieh) každý deň, prevenciu ochorení (napr. infarkt) 

• fyzická bolesť – pacienti s chronickými bolesťami rôznych častí tela (ak lekár povie, že už to lepšie nebude) 

• moji rodičia mi dali ochutnať už v detstve trochu na oslavách 

• príležitostne mi to neuškodí – moji rodičia na svadbe, oslave si dajú viac, ale bežne nekonzumujú vôbec 

• zvedavosť – koľko znesiem spojená s túžbou po obdive („dokážem vypiť toľko a toľko“, „pili sme s tým a s tým tam a tam“) 

- chlapské debaty, napr. syn chce získať obdiv otca tak sa snaží vypiť toľko ako on, aby mu dokázal, že je dostatočný chlap 

• túžba po záujme iných – o alkoholikoch v rodine, partii vie každý, častokrát na seba pútajú pozornosť tí členovia, korí sa cítia nepovšimnutí, zanedbaní 

Ďalšie otázky: 

• Ako ovplyvňuje alkohol telo mladistvých? 

• Aké problémy sú spojené s užívaním alkoholu počas tehotenstva? 

• Aké sú príčiny smrti alkoholikov? Ako sa lieči alkoholizmus? Aké sú fázy vzniku závislosti? Ako ovplyvňuje alkohol rodinu alkoholika a jeho samotného? 

• Čo je to „spoluzávislosť“? 

• Ja si alkohol nekupujem tak zákon neporušujem, ale keď mi ho kúpi plnoletý kamarát? 

• Keď nie som plnoletý tak nemôžem byť ani večer vonku s kamarátmi? 

• Nemôžem šoférovať, keď som si vypil. Ale keď pôjdem na bicykli tak neporušujem zákon, že? 

 

Odporúčaný link: https://www.mojakomunita.sk/web/info.13/blog/-/blogs/10-hlavnych-pricin-preco-ludia-podlahnu-alkoholizmu  
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