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Anotace  
 
ŽŽááccii   nnaa  zzaaččááttkkuu  22..  ppoolloolleettíí  99..  rrooččnnííkkuu  zznnaajj íí  cchheemmiicckkéé  nnáázzvvoosslloovvíí,,  ttyyppyy  cchheemmiicckkýýcchh  rreeaakkccíí,,  cchheemmiicckkéé  
pprrvvkkyy  aa  jjeejj iicchh  sslloouuččeenniinnyy,,  rreeaakkttiivvii ttuu  aa  vvllaassttnnoossttii   rrůůzznnýýcchh  cchheemmiicckkýýcchh  lláátteekk..  NNěěkktteeřříí  ((ččaassttoo  ii   ddoobbřříí  
žžááccii ))  vvššaakk  rroozzppaaččii ttěě  rreeaagguujj íí  nnaa  oottáázzkkuu,,  kkddee  ttyyttoo  zznnaalloossttii   vv  žžiivvoottěě  vvyyuužžii jj íí,,  ii   kkddyyžž  cchheemmiicckkéé  llááttkkyy  
bběěžžnněě  ppoouužžíívvaajj íí..  VVýýsslleeddkkeemm  pprrááccee  bbuuddee  „„ MMaalláá  ppřříírruuččkkaa  pprroo  žžáákkyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy““ ..  SSkkuuppiinnyy  ppooddllee  
zzaaddáánníí  vvyypprraaccuujj íí  vvllaassttnníí  ppřříírruuččkkuu  aa  ooddpprreezzeennttuujj íí  jj ii   vv  rráámmccii   ssvvéé  ttřřííddyy..  SSoouuččáássttíí  ppřříírruuččkkyy  bbuuddoouu  ii   
oobbrráázzkkyy  kkoommeerrččnnííhhoo  bbaalleenníí  ppřříísslluuššnnéé  llááttkkyy..  ŽŽááccii   ssee  bbuuddoouu  zzaabbýývvaatt  ppooddrroobbnněějj ii   ddůůlleežžii ttýýmmii   
sslloouuččeenniinnaammii   ((kkyysseell iinnyy,,  hhyyddrrooxxiiddyy))  aa  bbiiooggeennnníímmii   pprrvvkkyy..  VVyybbrraanníí  žžááccii   ppaakk  mmoohhoouu  zzpprraaccoovvaatt  
ppřříírruuččkkuu  ssee  vvššeemmii   cchheemmiicckkýýmmii   llááttkkaammii ,,  kktteerréé  vvyybbrraall ii   žžááccii   ssttáávvaajj ííccííhhoo  99..  rrooččnnííkkuu..  
JJee  ttřřeebbaa  ppřřiipprraavvii tt  bbeezzppeeččnnoossttnníí  ll iissttyy,,  kktteerréé  llzzee  zzíísskkaatt  vv  ddrrooggeerrii ii ,,  ii   vv  eelleekkttrroonniicckkéé  ppooddoobběě.. 
 

Výstup  
 
Metodika  
 
Na počátku projektu zadáme všem žákům první domácí práci,,  kktteerroouu  žžááccii   zzpprraaccuujj íí  ddoommaa  bběěhheemm  
jjeeddnnoohhoo  ttýýddnnee..  NNáásslleeddnněě  ppaakk  zzaaddáámmee  ddrruuhhoouu  ddoommááccíí  pprrááccii ,,  jj iižž  ccíílleennoouu  nnaa  vvzznniikk  ppřříírruuččkkyy..  OOssnnoovvuu  
oobboouu  pprraaccíí  nnaalleezznneettee  vv  ppřříílloozzee.. 
Na základě těchto dvou prací, kdy si žáci uvědomí chemickou podstatu látek, se kterými se běžně 
mohou setkat v každodenním životě, mohou přistoupit k vlastnímu zpracování „„ MMaalléé  ppřříírruuččkkyy  
pprroo  žžáákkyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy““ .. 
ŽŽááccii   bbuuddoouu  pprraaccoovvaatt  vvee  sskkuuppiinnáácchh  ((44  ––  55  žžáákkůů)),,  ččaassoovváá  ddoottaaccee  jjee  88  vvyyuuččoovvaaccíícchh  hhooddiinn  ((44  hh  CChh,,  22  hh  
PPČČ,,  22  hh  RRVV))  ++  11  vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnaa  nnaa  pprreezzeennttaaccii   pprraaccíí  jjeeddnnoottll iivvýýcchh  sskkuuppiinn..  
  
ZZaaddáánníí  pprroo  žžáákkyy::  
Vyberte z každé skupiny nejméně 8 látek, celkem 60 chemických látek, a zapište jejich 
charakteristiku. 
Skupiny chemických látek: ppoouužžíívvaannéé  vv  kkuucchhyynnii   ppřřii   vvaařřeenníí,,  

ppoouužžíívvaannéé  ppřřii   úúkkll iidduu  vv  ddoommááccnnoossttii ,,  
ppoouužžíívvaannéé  ppřřii   ppééččii   oo  zzaahhrraadduu,,  
ppoouužžíívvaannéé  vv  ggaarráážžii ,,  vv  ddoommááccíí  ddííllnněě,,  



ppaattřřííccíí  kkee  kkoossmmeettiiccee,,  
ddaallššíí,,  ssee  kktteerrýýmmii   ssee  sseettkkáávváámmee  vv  bběěžžnnéémm  žžiivvoottěě..  

  
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  cchheemmiicckkýýcchh  lláátteekk  bbuuddee  oobbssaahhoovvaatt::  
OObbcchhooddnníí  nnáázzeevv,,  ppoouužžii ttíí,,  cchheemmiicckkýý  nnáázzeevv,,  sslloožžeenníí,,  ppřřííppaaddnněě  cchheemmiicckkýý  vvzzoorreecc,,  
rizika: popis, bezpečnostní značka, u problematických látek způsob likvidace. 
  
Příručku žáci zpracují v programu PowerPoint, aby pak mohla být prezentována všem žákům třídy 
nebo ročníku. Jednotlivé příručky si mohou žáci odnést v elektronické podobě. 
 
Materiální a organiza ční zabezpečení 
 
Je potřeba připravit bezpečnostní listy, které lze získat v drogerii, nejlépe v elektronické podobě. 
Na vlastní zpracování příručky jsou třeba 2 týdny (4 hodiny chemie, 2 hodiny pracovního 
vyučování a 2 hodiny rodinné výchovy (celkem 8 hodin) a jednu hodinu na prezentace příruček 
jednotlivých skupin). Žáci pracují ve vyučovacích hodinách podle normálního rozvrhu. Je třeba 
zajistit přístup k počítačům alespoň na část hodin, zejména ke konci projektu, aby žáci mohli 
připravovat prezentaci. Změny v rozvrhu nejsou třeba. Projekt by se mohl uskutečnit i ve dvou 
dnech, které nemusí jít po sobě. 

 
Poznámky  
 
Je dobré navést žáky už při zadání domácí práce na důležité látky (hydroxidy a kyseliny) a 
připomenout biogenní prvky. 

 

Průběh realizace 
 
Časový harmonogram  
 
V prvních dvou měsících jsme pomocí dvou testů zjišťovali potřeby žáků a jejich zájem o vytváření 
příručky. V dubnu jsme připravovali osnovu příručky (skupiny látek, charakteristiku). Žáci pak 
pracovali ve skupinách na tvorbě vlastní příručky. V červnu dvě skupiny zpracovaly příručky 
z prací všech žáků třídy v rámci projektu „Co jsme se naučili“ na konci 9. ročníku. 
Na základě zkušeností z práce se žáky jsme evaluovali testy a návodné materiály pro žáky a upravili 
příručku do podoby v příloze. Tato příručka může sloužit i jako pomocný výukový materiál 
pro hodiny chemie. 
Dále vznikla fotopříručka Organická chemie v pokusech, kde jsou uvedeny jednoduché pokusy 
z organické chemie vhodné pro výuku. 
 
Věcný pr ůběh 
 
Zpracování úvodních domácích prací žákům nedělalo problémy a i zpracování příručky samotné 
podle materiálů, které si žáci připravili, proběhlo bez větších problémů. 
Je však třeba žákům stále připomínat časové omezení, aby stihli zpracovat všechny skupiny látek, 
nejen své oblíbené. 
Je třeba vytvořit vyvážené pracovní skupiny. 
 

 
 
 



Závěr 
 
Přínos pro realizátory projektu  
 
Ověřili jsme si, že žáci jsou schopni a ochotni se podílet na delší samostatné práci ve skupině a umí 
použít své teoretické znalosti z chemie. Dokonce lze říci, že se jim práce líbila a objevovali sami 
souvislosti, které se sice při vyučování samozřejmě uvádějí, ale žáci je nevnímají tak intenzivně, 
jako když je objevují samostatně. 
Žáci se ochotně podíleli na tvorbě fotopříručky z organické chemie - při vlastních pokusech a 
tvorbě modelů, i při zpracování fotografií. 
Znovu jsme si ověřili, že je dobré poskytnout žákům při výuce vlastní prostor pro objevování 
souvislostí a prostor pro prezentaci vlastní práce. Řada žáků má ale problém souvisle formulovat 
myšlenky. Je třeba častěji do výuky zařazovat souvislejší ústní projevy žáků. 
 
Přínos pro žáky  
 
VVýýsslleeddkkeemm  pprroojjeekkttuu  jjee  „„ MMaalláá  ppřříírruuččkkaa  pprroo  žžáákkyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy““ ,,  kktteerroouu  ssii   mmoohhll ii   vvššiicchhnnii   ooddnnéésstt  
vv  eelleekkttrroonniicckkéé  ppooddoobběě..  ŽŽááccii   ssii   uuvvěěddoommii ll ii   ssoouuvviisslloosstt  vvyyuuččoovvaaccííhhoo  ppřřeeddmměěttuu  cchheemmiiee  ((vvěěddeecckkéé  
ddiisscciippll íínnyy))  aa  rreeáállnnééhhoo  žžiivvoottaa..  
ŽŽááccii   ssee  sseezznnáámmii ll ii   ss  eexxiisstteennccíí  bbeezzppeeččnnoossttnníícchh  ll iissttůů  aa  oorriieennttaaccíí  vv  nniicchh  aa  ppoozznnaall ii   rriizziikkaa  uu  lláátteekk,,  kktteerréé  
bběěžžnněě  mmaajj íí  aa  ppoouužžíívvaajj íí  vv  ddoommááccnnoossttii ..  
ŽŽááccii   ssii   oovvěěřřii ll ii ,,  žžee  mmoohhoouu  ssaammii   vvyyttvvoořřii tt  ssmmyysslluuppllnnýý  mmaatteerriiááll   ppoouužžii tteellnnýý  vv  rreeáállnnéémm  žžiivvoottěě  aa  ssvvoouu  
pprrááccii   ppřřeeddvvéésstt  oossttaattnníímm  ssppoolluužžáákkůůmm..  VViidděěll ii   ii   oocceenněěnníí  vvllaassttnníí  pprrááccee  oodd  oossttaattnníícchh  ssppoolluužžáákkůů,,  ccoožž  vveeddee  
kk  ppoossii lloovváánníí  sseebbeevvěěddoommíí  žžáákkůů..  
  
KK oommppeetteennccee  kk  uuččeenníí  
ŽŽáákk  ooppeerruujjee  ss  oobbeeccnněě  uužžíívvaannýýmmii   tteerrmmíínnyy,,  zznnaakkyy  aa  ssyymmbboollyy,,  uuvvááddíí  vvěěccii   ddoo  ssoouuvviisslloossttíí,,  pprrooppoojjuujjee  
ddoo  ššii rrššíícchh  cceellkkůů  ppoozznnaattkkyy  zz  rrůůzznnýýcchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh  oobbllaassttíí  aa  nnaa  zzáákkllaadděě  ttoohhoo  ssii   vvyyttvváářříí  kkoommpplleexxnněějjššíí  
ppoohhlleedd  nnaa  mmaatteemmaattiicckkéé,,  ppřříírrooddnníí,,  ssppoolleeččeennsskkéé  aa  kkuull ttuurrnníí  jjeevvyy..  
Kompetence k řešení problémů 
ŽŽáákk  vvyyhhlleeddáá  iinnffoorrmmaaccee  vvhhooddnnéé  kk  řřeeššeenníí  pprroobblléémmuu,,  nnaacchháázzíí  jjeejj iicchh  sshhooddnnéé,,  ppooddoobbnnéé  aa  ooddll iiššnnéé  zznnaakkyy,,  
vvyyuužžíívváá  zzíísskkaannéé  vvěěddoommoossttii   aa  ddoovveeddnnoossttii   kk  oobbjjeevvoovváánníí  rrůůzznnýýcchh  vvaarriiaanntt  řřeeššeenníí,,  nneenneecchháá  ssee  ooddrraaddii tt  
ppřřííppaaddnnýýmm  nneezzddaarreemm  aa  vvyyttrrvvaallee  hhlleeddáá  kkoonneeččnnéé  řřeeššeenníí  pprroobblléémmuu..  
ŽŽáákk  kkrrii ttiicckkyy  mmyyssll íí,,  ččiinníí  uuvváážžll iivváá  rroozzhhooddnnuuttíí,,  jjee  sscchhooppeenn  jjee  oobbhháájj ii tt,,  uuvvěěddoommuujjee  ssii   zzooddppoovvěěddnnoosstt  
zzaa  ssvváá  rroozzhhooddnnuuttíí  aa  vvýýsslleeddkkyy  ssvvéé  pprrááccee  zzhhooddnnoottíí..  
KK oommppeetteennccee  kkoommuunniikkaatt iivvnníí  
ŽŽáákk  rroozzuummíí  rrůůzznnýýmm  ttyyppůůmm  tteexxttůů  aa  zzáázznnaammůů,,  oobbrraazzoovvýýmm  mmaatteerriiáállůůmm,,  ppřřeemmýýššll íí  oo  nniicchh,,  rreeaagguujjee  nnaa  nněě  
aa  ttvvoořřiivvěě  jjee  vvyyuužžíívváá  kkee  ssvvéémmuu  rroozzvvoojj ii   aa  kk  aakkttiivvnníímmuu  zzaappoojjeenníí  ssee  ddoo  ssppoolleeččeennsskkééhhoo  dděěnníí..  ŽŽáákk  
vvyyuužžíívváá  iinnffoorrmmaaččnníí  aa  kkoommuunniikkaaččnníí  pprroossttřřeeddkkyy  aa  tteecchhnnoollooggiiee  pprroo  kkvvaall ii ttnníí  aa  úúččiinnnnoouu  kkoommuunniikkaaccii   ss  
ookkoollnníímm  ssvvěětteemm..  
KK oommppeetteennccee  ssoocciiáállnníí  aa  ppeerr ssoonnáállnníí  
ŽŽáákk  úúččiinnnněě  ssppoolluupprraaccuujjee  vvee  sskkuuppiinněě,,  ppooddííll íí  ssee  ssppoolleeččnněě  ss  ppeeddaaggooggyy  nnaa  vvyyttvváářřeenníí  pprraavviiddeell   pprrááccee  
vv  ttýýmmuu,,  nnaa  zzáákkllaadděě  ppoozznnáánníí  nneebboo  ppřřii jjeettíí  nnoovvéé  rroollee  vv  pprraaccoovvnníí  ččiinnnnoossttii   ppoozzii ttiivvnněě  oovvll iivvňňuujjee  kkvvaall ii ttuu  
ssppoolleeččnnéé  pprrááccee..  
ŽŽáákk  ssee  ppooddííll íí  nnaa  uuttvváářřeenníí  ppřřííjjeemmnnéé  aattmmoossfféérryy  vv  ttýýmmuu,,  ppřřiissppíívváá  kk  uuppeevvňňoovváánníí  ddoobbrrýýcchh  mmeezzii ll iiddsskkýýcchh  
vvzzttaahhůů,,  vv  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  ppoosskkyyttnnee  ppoommoocc  nneebboo  oo  nnii   ppoožžááddáá..ŽŽáákk  ppřřiissppíívváá  kk  ddiisskkuussii   vv  mmaalléé  sskkuuppiinněě  ii   
kk  ddeebbaattěě  cceelléé  ttřřííddyy,,  cchhááppee  ppoottřřeebbuu  eeffeekkttiivvnněě  ssppoolluupprraaccoovvaatt  ss  ddrruuhhýýmmii   ppřřii   řřeeššeenníí  ddaannééhhoo  úúkkoolluu..  
ŽŽáákk  ssii   oo  ssoobběě  ssaamméémm  vvyyttvváářříí  ppoozzii ttiivvnníí  ppřřeeddssttaavvuu,,  kktteerráá  ppooddppoorruujjee  jjeehhoo  sseebbeeddůůvvěěrruu  aa  ssaammoossttaattnnýý  
rroozzvvoojj ;;  oovvllááddáá  aa  řřííddíí  ssvvoojjee  jjeeddnnáánníí  aa  cchhoovváánníí  ttaakk,,  aabbyy  ddoossááhhll   ppooccii ttuu  sseebbeeuussppookkoojjeenníí  aa  sseebbeeúúccttyy..  
KK oommppeetteennccee  oobbččaannsskkáá  
CChhááppee  zzáákkllaaddnníí  eekkoollooggiicckkéé  ssoouuvviisslloossttii ,,  rreessppeekkttuujjee  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  kkvvaall ii ttnníí  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí,,  
rroozzhhoodduujjee  ssee  vv  zzáájjmmuu  ppooddppoorryy  aa  oocchhrraannyy  zzddrraavvíí  aa  ttrrvvaallee  uuddrržžii tteellnnééhhoo  rroozzvvoojjee  ssppoolleeččnnoossttii ..  
KK oommppeetteennccee  pprr aaccoovvnníí  
ŽŽáákk  ppoouužžíívváá  bbeezzppeeččnněě  aa  úúččiinnnněě  mmaatteerriiáállyy,,  nnáássttrroojjee  aa  vvyybbaavveenníí,,  ddooddrržžuujjee  vvyymmeezzeennáá  pprraavviiddllaa..    



ŽŽáákk  ppřřiissttuuppuujjee  kk  vvýýsslleeddkkůůmm  pprraaccoovvnníí  ččiinnnnoossttii   nneejjeenn  zz  hhlleeddiisskkaa  kkvvaall ii ttyy,,  ffuunnkkččnnoossttii   aa  hhoossppooddáárrnnoossttii ,,  
aallee  ii   zz  hhlleeddiisskkaa  oocchhrraannyy  ssvvééhhoo  zzddrraavvíí  ii   zzddrraavvíí  ddrruuhhýýcchh,,  oocchhrraannyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  ii   oocchhrraannyy  
kkuull ttuurrnníícchh  aa  ssppoolleeččeennsskkýýcchh  hhooddnnoott..    
 
 
 

 Přílohy: 
Osnova domácí práce 1 
Osnova domácí práce 2 
Malá příručka pro žáky základní školy 
Organická chemie v pokusech 
 



  Osnova domácí práce 1 
  
11..  VVyyjjmmeennuujj   1100  cchheemmiicckkýýcchh  lláátteekk,,  ssee  kktteerrýýmmii   ssee  bběěžžnněě  sseettkkáávváášš  vv  ddoommááccnnoossttii ..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22..  UUrrččii   jjeejj iicchh  cchheemmiicckkéé  sslloožžeenníí  ((vvzzoorrccee))..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
33..  VVyyjjmmeennuujj   1100  cchheemmiicckkýýcchh  lláátteekk,,  kktteerréé  ssee  ppoouužžíívvaajj íí  ppřřii   vvaařřeenníí..    
  
  
  
  
  
  
  
  
44..  UUrrččii   jjeejj iicchh  cchheemmiicckkéé  sslloožžeenníí  ((vvzzoorrccee))..  
  
  
  
  
  
  
  
  
55..  VVyyjjmmeennuujj   55  vveellmmii   nneebbeezzppeeččnnýýcchh  lláátteekk,,  ssee  kktteerrýýmmii   ssee  mmůůžžeešš  ddoommaa  sseettkkaatt,,  uurrččii   jjeejj iicchh  cchheemmiicckkéé  

sslloožžeenníí,,  zzjjaakkééhhoo  ddůůvvoodduu  jj ssoouu  nneebbeezzppeeččnnéé  ((hhoořřllaavvéé,,  žžíírraavvéé,,  ttooxxiicckkéé,,  vvýýbbuuššnnéé))..  
  
  
  
  
  
66..  VVyyhhlleeddeejj   sslloožžeenníí  55  ččiissttííccíícchh  ((hhyyggiieenniicckkýýcchh))  pprroossttřřeeddkkůů,,  kktteerréé  ppoouužžíívvááttee  vv  ddoommááccnnoossttii ,,  vvyyppiišš  úúččiinnnnéé  

llááttkkyy..  JJssoouu  mmeezzii   nniimmii   ii   llááttkkyy  nneebbeezzppeeččnnéé??  
 
 
 
 
 
   



  Osnova domácí práce 2 
  
11..  OOvvll iivvňňuujj íí  cchheemmiiee  aa  cchheemmiicckkéé  llááttkkyy  ttvvůůjj   žžiivvoott    --  hhooddnněě  
              --  ppoomměěrrnněě  ddoosstt  
              --  mmáálloo  

--  vvůůbbeecc  nnee..  
  

22..  VVyyjjmmeennuujj   1100  cchheemmiicckkýýcchh  lláátteekk,,  kktteerréé  bběěžžnněě  ppoouužžíívváášš,,  nnaappiišš  jjeejj iicchh  cchheemmiicckkýý  nnáázzeevv  aa  vvzzoorreecc..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
33..  VVyyjjmmeennuujj   1100  cchheemmiicckkýýcchh  sslloouuččeenniinn,,  kktteerréé  ppoouužžíívvááttee  ddoommaa  vv  kkuucchhyynnii   ppřřii   ppřříípprraavvěě  ppookkrrmmůů  ––  nnaappiišš  

jjeejj iicchh  cchheemmiicckkýý  nnáázzeevv  aa  vvzzoorreecc..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
44..  VVyyjjmmeennuujj   55  nneebbeezzppeeččnnýýcchh  lláátteekk,,  kktteerréé  ssee  bběěžžnněě  ppoouužžíívvaajj íí  vv  ddoommááccnnoossttii   ((vv  ššii rrššíímm  ssmmyysslluu  ––  ddííllnnaa,,  

zzaahhrraaddaa,,  ggaarráážž))  aa  kktteerréé  mmoohhoouu  oohhrroožžoovvaatt  zzddrraavvíí  ll iiddíí  nneebboo  šškkooddii tt  žžiivvoottnníímmuu  pprroossttřřeeddíí..  
  
  
  
  
  
  
  
  
55..  MMyyssll ííšš,,  žžee  bbyy  pprroo  lleeppššíí  oorriieennttaaccii   vv  ttééttoo  pprroobblleemmaattiiccee  mměěllaa  vvýýzznnaamm  „„ MMaalláá  ppřříírruuččkkaa  cchheemmiicckkýýcchh  lláátteekk““   

bběěžžnněě  ppoouužžíívvaannýýcchh  vv  ddoommááccnnoosstteecchh??  
  

aa))  PPřříírruuččkkuu  bbyycchh  uuvvííttaall   aa  nnaa  jjeejj íí  ttvvoorrbběě  jjsseemm  oocchhootteenn  ssee  ppooddíílleett..  
bb))  PPřříírruuččkkuu  bbyycchh  uuvvííttaall ,,  aallee  nnaa  jjeejj íí  ttvvoorrbběě  jjsseemm  oocchhootteenn  ssee  ppooddíílleett  jjeenn  vv  oommeezzeennéé  mmíířřee..  
cc))  PPřříírruuččkkuu  bbyycchh  uuvvííttaall ,,  aallee  nnaa  jjeejj íí  ttvvoorrbběě  nneejjsseemm  oocchhootteenn  ssee  ppooddíílleett..  
dd))  PPřříírruuččkkaa  mmáá  pprroo  mměě  jjeenn  mmaallýý  vvýýzznnaamm..  
ee))  PPřříírruuččkkaa  bbyy  pprroo  mměě  nneemměěllaa  vvýýzznnaamm..  
  
 


