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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

IX/I  Úvodná hodina 
BOZP v odbornej 
učebni 

Poznať obsah učiva predmetu 
chémia v 7. ročníku a kritéria 
hodnotenia v predmete. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
Diagnostické metódy: 
sebahodnotenie 

OŽZ: 
Poznať umiestnenie 
lekárničky a hasiaceho 
prístroja v odbornej učebni 
chémie. 
Poznať pravidlá 
bezpečného správania sa 
v odbornej učebni chémie. 
Poznať dôležité telefónne 
čísla prvej pomoci. 

Uč. str. 10 

IX/II LÁTKY  
A ICH VLASTNOSTI 
(36h) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK  
Predmet skúmania 
a význam chémie 

Vysvetliť pomocou príkladov 
z bežného života význam chémie 
a dôležitosť jej štúdia pre život 
človeka.  
Uviesť príklady chemických látok 
a chemických výrobkov z bežného 
života. 
Uviesť príklady využitia chemických 
látok, chemických výrobkov 
a poznatkov z chémie  v bežnom 
živote. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, samostatná 
práca s textom 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
sebahodnotenie 

MUV: 
Poznať chemické závody na 
Slovensku ako aj vo svojom 
regióne priradiť k nim 
výrobok. 
 
Fyzika 
Technika 
Geografia 

Uč. str. 7 

 Chémia v kuchyni Vymenovať vlastnosti látok, ktoré 
môžeme zistiť pozorovaním 
(skupenstvo, vzhľad, farba, vôňa). 
Vymenovať ľudské zmysly, ktoré 
používame na pozorovanie 
vlastností látok. 
Vymenovať vlastnosti látok, ktoré 
zisťujeme pokusom (horľavosť, 
rozpustnosť, správanie sa pri 
zahrievaní, hustota, teplota varu, 
teplota topenia).  
Zistiť pozorovaním a pokusom 
vlastnosti konkrétnych látok 
(kuchynskej soli, cukru, oleja, octu, 
skla a plastu). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, pokus, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine pri zisťovaní 
vlastností konkrétnych 
látok pokusom a 
pozorovaním. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
Prezentovať výsledky svojej 
práce 
 

Uč. str. 8-9 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozlíšiť konkrétne príklady látok na 
základe rozdielnych vlastností. 
Zistiť pomocou internetu: 
a)  čím sa líši kuchynská soľ od 
morskej soli, 
b) ako sa vyrába hnedý cukor a  aké 
má vlastnosti, 
c) aký vplyv má na naše zdravie 
nadmerná spotreba cukru. 

MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 
a poznatkov. 

IX/III Čo sa nachádza 
v chemickom 
laboratóriu 

Poznať vybavenie odbornej učebne 
chémie (špeciálny nábytok, 
digestor, rozvod elektriny, prítok 
a odtok vody). 
Pomenovať a opísať jednoduché 
laboratórne pomôcky: skúmavka, 
kadička, banka, Petriho miska, 
hodinové sklíčko, kryštalizačná 
miska, filtračný lievik, filtračný 
papier, odmerný valec, držiak, 
kruh, svorka laboratórny stojan, 
odparovacia miska, roztieračka 
s roztieradlom, pinzeta, chemická 
lyžička, chemické kliešte, kahan, 
váhy, pipeta, byreta. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
demonštrácia, manipulácia 
s predmetmi, montážne 
a demontážne práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Pomenovať ochranné 
pomôcky: plášť, rukavice, 
ochranné okuliare, 
ochranný štít a vysvetliť 
význam ich používania pri 
pokusoch. 
 
Technika 

Uč. str. 11 

 Spoznávame 
chemikálie 

Poznať základné piktogramy 
označujúce nebezpečné chemické 
látky (žieraviny, toxické látky, 
zdraviu škodlivé látky, horľaviny). 
Vysvetliť pojmy: žieravina, toxická 
látka, horľavina. 
Uviesť príklady chemikálii 
z domácnosti, ktoré sú označené 
piktogramami, vysvetliť na čo sa 
používajú a opísať zásady 
bezpečnej práce s nimi. 
Zistiť pomocou internetu, čo 
znamenajú R vety (R10, R14, R37) 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, samostatné 
štúdium s využitím techniky 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

OŽZ:  
Opísať vplyv žieravín, 
horľavín, toxických látok 
a zdraviu škodlivých látok 
na zdravie organizmu. 
Poznať zásady prvej pomoci 
pri poranení horľavinou, 
žieravinou, toxickou látkou 
a zdraviu škodlivou látkou 
MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 

Uč. str. 12 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a S vety (S2, S3, S23, S29) 

 
a poznatkov. 

 
 

IX/IV Meriame objem 
kvapalín 

Pomenovať pomôcky na meranie 
objemu kvapalín. 
Správne odmerať vhodne 
zvolenými meradlami objem 
kvapalín. 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia, 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
demonštrácia, manipulácia 
s predmetmi, pokus, montážne 
a demontážne práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
správneho a bezpečného  
zaobchádzania pri práci 
s laboratórnymi 
pomôckami. 

Uč. str. 13 

 Skúmame 
vlastnosti liehu 
a zemného plynu 

Pozorovaním a pokusom zistiť 
a porovnať vlastnosti (skupenstvo, 
farbu, vôňu, horľavosť) liehu 
a zemného plynu požívaných 
najčastejšie na zahrievanie látok 
v chemickom laboratóriu. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozprávanie,  
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, pokus, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
skupiny. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
Prezentovať výsledky svojej 
práce 
OŽZ:  
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 14 

X/I Zahrievanie látok Pomenovať pomôcky na 
zahrievanie látok. 
Poznať správny postup zahrievania 
kvapalín. 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia, 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
demonštrácia, manipulácia 

OŽZ:  
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 15 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s predmetmi, pokus, montážne 
a demontážne práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 
súvislosti 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 
z prebratého tematického celku. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky, problémové úlohy) 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 
tabule. 
 
Informatika 

Uč. str. 16-17 

X/II Kontrolná práca Preveriť písomnou prácou 
vedomosti z daných učív a zistiť 
nedostatky. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

 CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A ZMESI  

Zloženie látok Pomenovať stavebné častice 
chemických látok. 
Modelovať častice chemických 
látok (vody, oxidu uhličitého, 
vodíka, kyslíka, etanolu) pomocou 
stavebnice alebo plastelíny. 
Vysvetliť pojmy: chemicky čistá 
látka, zmes. 
Uviesť príklady chemicky čistých 
látok a zmesí z bežného života. 
Rozlíšiť príklady látok na chemicky 
čisté a zmesi. 
Rozdeliť chemicky čisté látky 
a zmesi podľa skupenstva. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácie s predmetmi, 
demonštrácia, montážne 
a demontážne práce, 
kooperatívne vyučovanie, 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
Prezentovať výsledky svojej 
práce. 
 
Technika 
Dejepis 
Fyzika 

Uč. str. 18-19 

X/III Rovnorodé 
a rôznorodé zmesi 

Pripraviť podľa návodu rovnorodú 
zmes a rôznorodú zmes 
(piesok+voda, kuchynská 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, aktualizácia 
učiva 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine. 

Uč. str. 20-21 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soľ+voda). 
Vysvetliť na základe pokusu pojmy: 
rovnorodá zmes, rôznorodá zmes. 
Uviesť príklady rovnorodých 
a rôznorodých zmesí z bežného 
života. 
Rozlíšiť konkrétne príklady zmesí 
na rovnorodé a rôznorodé. 
Rozdeliť rovnorodé a rôznorodé 
zmesi podľa skupenstva. 
Vysvetliť pojmy suspenzia, emulzia, 
aerosól, pena na základe 
skupenstiev zmiešaných látok. 
Pripraviť podľa návodu suspenziu, 
emulziu, penu (saponát+voda, 
olej+voda, piesok+voda, osviežovač 
vzduchu). 
Rozlíšiť na konkrétnych príkladoch 
látok suspenziu, emulziu, penu 
a aerosól. 

Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pokus, opis, 
pozorovanie, kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
Prezentovať výsledky svojej 
práce. 
OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
správneho a bezpečného  
zaobchádzania pri práci 
s laboratórnymi 
pomôckami a chemikáliami. 

 Roztoky Definovať pojem roztok, 
rozpustená látka, rozpúšťadlo. 
Opísať proces rozpúšťania látok. 
Pripraviť jednoduchý roztok bez 
výpočtu zloženia. 
Uviesť príklady rozpúšťadiel 
a roztokov z bežného života. 
Rozlíšiť na konkrétnych príkladoch 
tuhé, kvapalné a plynné roztoky. 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 Uč. str. 22 

 
X/IV 

Skúmanie 
rozpustnosti 
chloridu sodného 
vo vode 

Vysvetliť vlastnými slovami pojmy: 
rozpustnosť, nasýtený roztok. 
Uviesť faktory, ktoré ovplyvňujú 
rozpustnosť látok. 
Pripraviť nasýtený roztok chloridu 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácie s predmetmi, 

OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
správneho a bezpečného  
zaobchádzania pri práci 
s laboratórnymi 

Uč. str. 23 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sodného podľa návodu. 
Vyhľadať v tabuľkách rozpustnosť 
konkrétnych látok. 

demonštrácia, montážne 
a demontážne práce, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie,  sebahodnotenie 

pomôckami a chemikáliami. 
 
Fyzika 

XI/I Vyjadrovanie 
zloženia roztokov. 
Hmotnostný 
zlomok 

Definovať pomocou pokusu 
veličinu hmotnostný zlomok. 
Poznať vzorec pre výpočet 
hmotnostného zlomku chemickej 
látky. 
Poznať význam hmotnostného 
zlomku rozpustenej chemickej látky 
v praxi (ocot, peroxid vodíka). 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácie s predmetmi, 
demonštrácia, montážne 
a demontážne práce, 
kooperatívne vyučovanie, 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie,  sebahodnotenie 

OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
správneho a bezpečného  
zaobchádzania pri práci 
s laboratórnymi 
pomôckami a chemikáliami. 
 
Matematika 
 
 

Uč. str. 24-26 

 Hmotnostný 
zlomok v riešených 
úlohách 

Riešiť úlohy z bežného života na 
výpočet hmotnostného zlomku 
zložky v roztoku, hmotnosti 
rozpustenej látky, hmotnosti 
rozpúšťadla. 

Motivačné metódy: 
motivačné výzva, problém ako 
motivácia 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika Uč. str. 27-29 

XI/II Hmotnostný 
zlomok v riešených 
úlohách 

 Praktické cvičenie 
č.1: 
Príprava roztokov 

Pripraviť podľa návodu roztok 
daného hmotnostného percenta. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Vypočítať potrebné množstvo 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, praktické cvičenia, 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického cvičenia, 
rozdeliť prácu vo dvojici. 
Správne formulovať závery 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozpúšťadla a rozpúšťanej látky. 
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu. 

montážne a demontážne práce, 
problémové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou prakt. 
cvičenia, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, písomné 
skúšanie, sebahodnotenie 

z pozorovaní. 
Udržať čistotu a poriadok 
na pracovnom mieste. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
 
MEV: 
Napísať protokol 
z praktického cvičenia 
s využitím MS Wordu. 

XI/III Oddeľovanie 
zložiek zo zmesí. 
Usadzovanie a 
filtrácia   

Vysvetliť pojem  filtrácia a 
usadzovanie, určiť rozdielnu 
vlastnosť látok, na základe ktorej 
ich možno od seba oddeliť filtráciou 
alebo usadzovaním. 
Pomenovať laboratórne pomôcky 
potrebné na filtráciu a 
usadzovanie. 
Zostrojiť filtračnú aparatúru. 
 
Uviesť príklady zmesí, ktorých 
zložky sa dajú oddeliť filtráciou a 
usadzovaním. 
 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, vysvetľovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne práce, 
demonštračný pokus 
 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Technika Uč. str. 30 

 Praktické cvičenie 
č.2: 
Filtrácia 

Vykonať podľa návodu filtráciu. 
Filtráciou oddeliť slanú vodu zo 
zmesi jedlej soli, vody a piesku. 
Dokázať prítomnosť jedlej soli vo 
filtráte. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Zostaviť filtračnú aparatúru. 
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, praktické cvičenia, 
montážne a demontážne práce, 
problémové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktického 
cvičenia, domáca úloha 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického cvičenia, 
rozdeliť prácu vo dvojici. 
Správne formulovať závery 
z pozorovaní. 
Udržať čistotu a poriadok 
na pracovnom mieste. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Excelu. Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, písomné 
skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Napísať protokol 
z praktického cvičenia 
s využitím MS Wordu 
a Excelu. 
 
Technika 
Informatika 

XI/IV Oddeľovanie 
zložiek zo zmesí. 
Odparovanie, 
kryštalizácia a 
destilácia 

Vysvetliť pojem destilácia, 
odparovanie, kryštalizácia, 
Určiť rozdielnu vlastnosť látok, na 
základe ktorej ich možno od seba 
oddeliť destiláciou, kryštalizáciou 
alebo odparovaním. 
Pomenovať laboratórne pomôcky 
potrebné na destiláciu, 
kryštalizáciu a odparovanie. 
Zostrojiť destilačnú aparatúru. 
Uviesť príklady zmesí, ktorých 
zložky sa dajú oddeliť destiláciou, 
kryštalizáciou, odparovaním. 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, vysvetľovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne práce, 
demonštračný pokus 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 
 

Technika Uč. str. 31 

 Praktické cvičenie 
č.3: 
Destilácia 

Vykonať podľa návodu destiláciu. 
Destiláciou pripraviť destilovanú 
vodu z pitnej vody. 
Porovnať čistotu destilovanej 
a pitnej vody. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Zostaviť destilačnú aparatúru. 
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu 
a Excelu. 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, praktické cvičenia, 
montážne a demontážne práce, 
problémové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktického 
cvičenia, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, písomné 
skúšanie, sebahodnotenie 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického cvičenia, 
rozdeliť prácu vo dvojici. 
Správne formulovať závery 
z pozorovaní. 
Udržať čistotu a poriadok 
na pracovnom mieste. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
MEV: 
Napísať protokol 
z praktického cvičenia 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s využitím MS Wordu 
a Excelu. 
Technika 
Informatika 

XII/I Oddeľovanie 
zložiek zo zmesi v 
praxi 

Uviesť príklady využitia 
kryštalizácie, destilácie, 
odparovania, usadzovania 
a filtrácie v bežnom živote.. 

Motivačné metódy: 
aktualizácia učiva, motivačné 
rozprávanie 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MUV: 
Poznať pramene pitnej 
vody v našom regióne a na 
Slovensku. 
ENV: 
Vysvetliť význam filtrov 
v komínoch pre životné 
prostredie. 
 
Geografia 

Uč. str. 32-33 

 Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 
súvislosti 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 
z prebratého tematického celku. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky, problémové úlohy) 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 
tabule. 
 
Informatika 

Uč. str. 34-35 

XII/II Kontrolná práca Preveriť písomnou prácou 
vedomosti z daných učív a zistiť 
nedostatky. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 
 
 

  

 VODA  
Význam vody Poznať význam vody pre život 

človeka, živočíchy a rastliny. 
Uviesť príklady využitia vody 
v bežnom živote. 
Zistiť pomocou internetu za 
domácu úlohu ako sa mení 
množstvo vody v závislosti od 
podielu svalového a tukového 
tkaniva a veku. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, aktivizujúce 
metódy (brainstorming) 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí,  
domáce úlohy 

MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 
a poznatkov. 
 
Informatika 
Biológia 

Uč. str. 36 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

XII/III Druhy vôd podľa 
skupenstva 

Poznať skupenstvá vody. 
Opísať kolobeh vody v prírode. 
Navrhnúť pomocou učiteľa 
a zostrojiť jednoduchý model 
demonštrujúci kolobeh vody 
v prírode. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
výzva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
demonštrácia, manipulácia 
s predmetmi, montážne 
a demontážne práce,  
problémové vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky), domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Fyzika 
Technika 

Uč. str. 37 

 Druhy vôd podľa 
miesta výskytu 

Poznať rozdelenie vôd podľa 
výskytu. 
Opísať rozdiel v zložení zrážkovej, 
povrchovej, podzemnej 
a minerálnej vody.  
Uviesť možnosti využitia zrážkovej, 
povrchovej, podzemnej 
a minerálnej vody v bežnom živote. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 
 
 

 

MUV: 
Poznať kúpeľné mestá 
a minerálne pramene na 
Slovensku. 

 
Geografia 

 

Uč. str. 38 

I/II Druhy vôd podľa 
použitia 

Poznať rozdelenie vôd podľa 
použitia. 
Opísať rozdiel v zložení pitnej, 
úžitkovej, odpadovej a destilovanej 
vody. 
Uviesť možnosti využitia pitnej, 
úžitkovej, odpadovej a destilovanej 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 

 Uč. str. 39 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

vody v bežnom živote. domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 Skúmanie rôznych 
druhov vôd 

Pozorovaním a pokusom zistiť, čím 
sa odlišuje destilovaná voda od 
vody z vodovodu a od minerálnej 
vody. 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, problémové 
vyučovanie, kooperatívne 
vyučovanie, pokus 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov  
a na základe prínosu ich 
práce pre skupinu. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 40 

I/III Čistenie vôd Opísať postup čistenia a úpravy 
podzemnej a povrchovej vody na 
pitnú. 
Navrhnúť a zostrojiť pomocou 
učiteľa jednoduchý model 
demonštrujúci úpravu podzemnej 
a povrchovej vody na pitnú 
Uviesť príčiny znečistenia vodných 
tokov.  
Vysvetliť následky znečistenia vôd 
pre životné prostredie a zdravie 
organizmov.  
Zistiť pomocou internetu koľko eur 
stoji 1000 litrov pitnej vody. 
 
Zistiť  pomocou internetu koľko eur 
stoji 1000 litrov pitnej vody. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
výzva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
demonštrácia, manipulácia 
s predmetmi, montážne 
a demontážne práce,  
problémové vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí,  
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

ENV: 
Navrhnúť opatrenia na 
ochranu zdrojov pitnej vody 
pre človeka  a vodné 
organizmy. 
MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 
a poznatkov. 
FG: 
Téma č.1: 
Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia č.3: 
Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne 
Informatika 
Technika  

Uč. str. 41-42 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 
súvislosti 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 
z prebratého tematického celku. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky, problémové úlohy) 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 
tabule. 
 
Informatika 

Uč. str. 43-44 

I/IV VZDUCH 
Čo je vzduch. 
Význam vzduchu 

Vymenovať hlavné zložky vzduchu. 
Vysvetliť význam zložiek vzduchu 
a ich výskyt v iných formách 
v prírode.  
Vysvetliť význam a priebeh 
fotosyntézy v prírode. 
Zapísať schémou a chemickú 
reakciu fotosyntézy 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, aktivizujúca 
metóda INSERT 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Biológia Uč. str. 45 

 Znečistenie 
vzduchu 

Vysvetliť príčiny vzniku smogu 
a kyslých dažďov, skleníkového 
efektu a ozónovej diery a ich 
následky pre našu planétu. 
Navrhnúť riešenia globálnych 
ekologických problémov ako sú 
smog a kyslé dažde, skleníkový 
efekt, ozónová diera. 
Popísať význam ozónovej vrstvy. 
Navrhnúť logo znázorňujúce 
globálne otepľovanie. 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, problémové 
vyučovanie, samostatné štúdium 
s využitím techniky, práca 
s textom, kooperatívne 
vyučovanie, aktivizujúce metódy 
(skladačka) 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky), domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

MEV: 
Zhotoviť plagáty na témy 
Smog, Kyslé dažde, 
Skleníkový efekt, Ozónová 
diera. 
OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine pri tvorbe plagátu 
a riešení úloh. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov  
a na základe prínosu ich 
práce pre skupinu. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 

Uč. str. 46-47 

II/I Znečistenie 
vzduchu 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

Prezentovať výsledky svojej 
práce. 
Biológia, Geografia, 
Informatika 

 Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 
súvislosti 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 
z prebratého tematického celku. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky, problémové úlohy) 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 
tabule. 
 
Informatika 

Uč. str. 48-49 

II/II Kontrolná práca Preveriť písomnou prácou 
vedomosti z daných učív a zistiť 
nedostatky. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

 PREMENY LÁTOK 
(29h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO SÚ CHEMICKÉ REAKCIE 
Fyzikálne 
a chemické deje 

Definovať na základe pokusov 
a postupov pojem: fyzikálny dej. 
Uviesť príklady fyzikálnych  
z bežného života. 
Definovať  na základe pokusu 
horenia papiera pojem: chemický 
dej. 
Uviesť príklady chemických dejov 
z bežného života. 
Rozlíšiť príklady dejov na fyzikálne 
a chemické. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 53-54 

II/III Skúmame fyzikálne 
deje 

Uskutočniť podľa návodu pokus 
s parafínom. 
Skúmať zmeny skupenstva 
parafínu. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Rozhodnúť, či pozorované 
premeny látok (strúhanie, 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, pokus, problémové 
vyučovanie, kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov  
a na základe prínosu ich 
práce pre skupinu. 
Aktívne počúvať názory 

Uč. str. 55 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zahrievanie, tuhnutie parafínu) sú 
fyzikálne alebo chemické deje, 
zdôvodniť svoje tvrdenie. 

metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

 Skúmame fyzikálne 
a chemické deje 

Uskutočniť podľa návodu pokus 
s modrou skalicou. 
Skúmať vlastnosti modrej skalice 
pri zmene podmienok. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Zostaviť jednoduchú aparatúru na 
prevedenie pokusu. 
Rozhodnúť, či pozorované 
premeny látok (rozotrenie, 
zahrievanie modrej skalice, reakcia 
modrej skalice s vodou)  sú 
fyzikálne alebo chemické deje, 
zdôvodniť svoje tvrdenie. 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, pokus, problémové 
vyučovanie, kooperatívne 
vyučovanie, montážne 
a demontážne práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov  
a na základe prínosu ich 
práce pre skupinu. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 
kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 56-58 

III/I Skúmame 
chemické deje 

Skúmaním a pozorovaním overiť 
premenu horčíka pri horení. 
Skúmať a pozorovať priebeh 
reakcie železa s roztokom modrej 
skalice. 
Definovať na základe pokusu 
pojmy: chemická reakcia, reaktant, 
produkt. 
Rozlíšiť reaktanty a produkty v 
konkrétnych chemických reakciách 
a v ich schémach. 
Zapísať a prečítať schému 
konkrétnej chemickej reakcie. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 59-61 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uviesť príklady chemických reakcií 
z bežného života 

 

 Zákon zachovania 
hmotnosti pri 
chemických 
reakciách 

Zistiť hmotnosť reaktantov 
a produktov reakcie roztoku 
modrej skalice s roztokom sódy 
(uhličitanu sodného). 
Vysvetliť a overiť na základe 
pokusu zákon zachovania 
hmotnosti pri chemických 
reakciách  
Uviesť mená autorov zákona 
zachovania hmotnosti. 
Zistiť pomocou internetu 
informácie o tvrdosti vody 
a rôznych možnostiach 
zmäkčovania vody. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 
a poznatkov. 
 
Informatika 

Uč. str. 62-63 

III/II Chemické 
zlučovanie 

Pozorovať a skúmať chemické 
zlučovanie síry so železom. 
Definovať na základe pokusu 
pojem chemické zlučovanie. 
Zapísať a prečítať schému reakcie 
chemického zlučovania. 
Pomenovať reaktanty a produkty 
reakcie chemického zlučovania 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 64-65 

 Chemický rozklad Pozorovať a skúmať chemický 
rozklad hypermangánu vplyvom 
tepla. 
Definovať na základe pokusu 
pojem chemický rozklad. 
Zapísať a prečítať schému reakcie 
chemického rozkladu. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 66-67 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomenovať reaktanty a produkty 
reakcie chemického rozkladu. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

III/III Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 
súvislosti 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 
z prebratého tematického celku. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky, problémové úlohy) 
 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 
tabule. 
 
Informatika 

Uč. str. 68-69 

 Kontrolná práca Preveriť písomnou prácou 
vedomosti z daných učív a zistiť 
nedostatky. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

III/IV ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 
Horenie ako 
chemická reakcia 

Vysvetliť na základe pokusu 
horenia etanolu, čo je podstatou 
horenia. 
Zapísať schémou reakciu horenia 
etanolu.  
Pomenovať reaktanty a produkty 
horenia etanolu 
Vymenovať a vysvetliť podmienky 
horenia látok. 
Definovať pojmy: horľavina, 
prchavá látka. 
Poznať označenie horľavín. 

 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Zhrnúť zásady bezpečnej 
práce s horľavinami alebo 
v blízkosti horľavín. 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 70-71 

IV/I Skúmanie 
podmienok 
horenia 

Pozorovaním chemickej reakcie 
hypermangánu s kyselinou sírovou 
za prítomnosti etanolu overiť 
podmienky horenia. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 72 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

IV/II Požiar a jeho 
hasenie 

Vysvetliť pojmy: požiar, evakuácia. 
Vymenovať a vysvetliť podmienky 
hasenia požiaru. 
Poznať telefónne číslo hasičov. 
Zhrnúť zásady správania sa pri 
požiari. 
Uviesť príčiny vzniku požiaru. 
Inscenovať proces hasenia požiaru.  
Vysvetliť význam poistenia 
majetku. 
 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
práca s textom 
 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

ENV: 
Vysvetliť, akým spôsobom 
môžu poškodiť požiare 
ropných vrtov, lesov 
a skládok odpadov životné 
prostredie . 
 
FG:  
Téma č.7: 
Riadenie rizika a poistenie 
Čiastková kompetencia č.3: 
Charakterizovať komerčné 
poistenie.. 

Uč. str. 73-74 

 Hasiace látky 
a hasiace prístroje 

Vymenovať a popísať hasiace látky 
a hasiace prístroje. 
Zdôvodniť, ktoré hasiace prístroje 
používame pri horení jemnej 
mechaniky, elektrických zariadení 
pod prúdom, benzínu, olejov, 
práškových látok. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
práca s textom 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Poznať umiestnenie 
hasiacich prístrojov 
a únikových ciest v škole. 

Uč. str. 75 

IV/III Praktické cvičenie 
č.4: 
Hasenie plameňa 
oxidom uhličitým 

Uskutočniť podľa návodu pokus 
hasenia plameňa oxidom uhličitým. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokusy. 
Zostaviť jednoduché aparatúry na 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, praktické cvičenia, 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického cvičenia, 
rozdeliť prácu vo dvojici. 
Správne formulovať závery 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevedenie pokusov. 
Pozorovať reakciu sódy bikarbóny 
a octu. 
Uviesť, čo sa stane s plameňom 
sviečky, keď sa naň vyleje CO2. 
Vysvetliť, prečo možno s CO2 
zahasiť plameň. 
Zdôvodniť, prečo CO2 neunikne 
z banky po reakcii. 
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu 
a Excelu. 

montážne a demontážne práce, 
problémové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, 
sebahdnotenie 

 

z pozorovaní. 
Udržať čistotu a poriadok 
na pracovnom mieste. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
MEV: 
Napísať protokol 
z praktického cvičenia 
s využitím MS Wordu 
a Excelu. 
Informatika 

 Exotermické 
a endotermické 
reakcie 

Pozorovať priebeh chemickej 
reakcie sodíka s vodou. 
Pozorovať priebeh horenia etanolu. 
Definovať na základe pokusov 
pojem exotermická reakcia 
a endotermická reakcia. 
Zapísať konkrétnu exotermickú 
a endotermickú reakciu schémou. 
Pomenovať reaktanty a produkty  
exotermickej a endotermickej 
reakcie. 
Uviesť príklady exotermických 
a endotermických reakcií z bežného 
života. 
Zistiť pomocou internetu: 
a) prečo hovoríme, že výroba 

tepla je ekonomický aj 
ekologický problém, 

b) prečo treba energiou šetriť. 
         Ako to súvisí so    
         zatepľovaním budov? 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 
a poznatkov. 

 
FG: 
Téma č.6: 
Sporenie a investovanie 
Čiastková kompetencia č.2: 
Vysvetliť, akým spôsobom 
investovanie zhodnocuje 
majetok a pomáha pri 
plnení finančných cieľov. 
 
Informatika  

Uč. str. 76-77 

IV/IV Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 

Uč. str. 78-79 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

súvislosti z prebratého tematického celku. tajničky, problémové úlohy) 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

tabule. 
 
Informatika 

 Kontrolná práca Preveriť písomnou prácou 
vedomosti z daných učív a zistiť 
nedostatky. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

V/I RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ A JEJ OVPLYVŇOVANIE 
Skúmanie rýchlosti 
chemických reakcií 

Pozorovať rýchlosť priebehu 
chemickej reakcie roztoku kyseliny 
sírovej s práškovými kovmi. 
Pozorovať rýchlosť priebehu 
chemickej reakcie roztokov 
dusičnanu strieborného a chloridu 
sodného. 
Demonštrovať pokusmi pomalý 
a rýchly priebeh chemických 
reakcií. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 80 

V/II Pomalé a rýchle 
chemické reakcie 
v bežnom živote 

Uviesť príklady pomalých 
a rýchlych chemických reakcií 
z bežného života (napr. krasové 
procesy, hrdzavenie železa, 
pôsobenie kyslých dažďov na sochy 
a stromy, rozklad plastov atď.). 
Rozlíšiť konkrétne príklady 
chemických reakcií na  pomalé 
a rýchle reakcie. 
Vyhľadať za domácu úlohu 
pomocou internetu informácie 
 o projekte slovenských vedcov 
týkajúceho sa nového druhu 
biodegradovateľných plastov.  

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
práca s textom 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Využiť mediálne 
technológie na zisťovanie 
nových informácií 
a poznatkov. 
ENV: 
Vysvetliť  dôsledok 
pomalého priebehu 
rozkladu plastov na životné 
prostredie a prínos výroby 
biodegradovateľných 
plastov. 
 
Biológia 

Uč. str. 81-82  

 
. 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhľadať pomocou internetu 
informácie o využití kvasenia pri 
výrobe potravín. 

Informatika 

 Priebeh 
chemických reakcií 

 Vysvetliť a opísať podmienky 
priebehu chemickej reakcie na 
úrovni častíc pomocou zrážkovej 
teórie. 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 Uč. str. 83 

V/III Vplyv množstva 
reagujúcich častíc 
na rýchlosť 
chemických reakcií 

Pozorovať rýchlosť chemickej 
reakcie zinku s roztokmi kyseliny 
sírovej s rôznym množstvom 
reagujúcich častíc.. 
Vyvodiť záver na základe pokusu 
o vplyve množstva reaktantov na 
rýchlosť chemickej reakcie. 
Zdôvodniť vplyv množstva 
reaktantov na rýchlosť chemickej 
reakcie pomocou zrážkovej teórie. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 84 

 Vplyv teploty na 
rýchlosť 
chemických reakcií 

Pozorovať rýchlosť chemickej 
reakcie zinku s roztokmi kyseliny 
sírovej s rôznou teplotou. 
Vyvodiť záver na základe pokusu 
o vplyve množstva teploty na 
rýchlosť chemickej reakcie. 
Zdôvodniť vplyv teploty na rýchlosť 
chemickej reakcie pomocou 
zrážkovej teórie. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 85 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

V/IV Vplyv veľkosti 
povrchu tuhého 
reaktantu na 
rýchlosť 
chemických reakcií 

Pozorovať rýchlosť horenia 
kusového a práškového hliníka. 
Vyvodiť záver na základe pokusu 
o vplyve plošného obsahu 
reaktantov na rýchlosť chemickej 
reakcie. 
Zdôvodniť vplyv plošného obsahu 
reaktantov na rýchlosť chemickej 
reakcie pomocou zrážkovej teórie. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 86 

 Vplyv 
katalyzátorov na 
rýchlosť 
chemických reakcií 

Skúmať a pozorovať priebeh 
horenia cukru vplyvom 
katalyzátora. 
Vyvodiť záver na základe pokusu 
o vplyve katalyzátorov na rýchlosť 
chemickej reakcie. 
Definovať pojmy: katalyzátor, 
inhibítor. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
manipulácia s predmetmi, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy, domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 87 
 

VI/I Praktické cvičenie 
č.5 
Skúmanie vplyvu 
rôznych faktorov 
na rýchlosť 
chemickej reakcie 

Uskutočniť podľa návodu pokus na 
overenie vplyvu rôznych 
podmienok na rýchlosť hrdzavenia 
železa. 
Pozorovať priebeh reakcie 
šumivého C vitamínu s horúcou 
a studenou vodou. 
Pozorovať priebeh reakcie 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, praktické cvičenia, 
montážne a demontážne práce, 
problémové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického cvičenia, 
rozdeliť prácu vo dvojici. 
Správne formulovať závery 
z pozorovaní. 
Udržať čistotu a poriadok 
na pracovnom mieste. 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozdrveného a celého šumivého C 
vitamínu so studenou vodou. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Zdôvodniť odlišné rýchlosti 
chemických reakcií. 
Pomenovať látky urýchľujúce 
chemické reakcie.  
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu 
a Excelu. 

Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, 
sebahdnotenie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
MEV: 
Napísať protokol 
z praktického cvičenia 
s využitím MS Wordu 
a Excelu. 

 
Informatika 

 Ovplyvňovanie 
rýchlosti 
chemických reakcií 
v praxi 

Uviesť príklady využitia vplyvu 
plošného obsahu reaktantov, 
koncentrácie reaktantov, teploty 
reakčnej zmesi  a katalyzátora na 
rýchlosť chemickej reakcie 
v bežnom živote (napr. lepšie 
trávenie živín po rozhrýzaní 
potravy, skladovanie potravín 
v chladničke a vo vákuovom balení, 
katalyzátory v autách, …). 
Uviesť príklady využitia 
katalyzátorov, inhibítorov v 
bežnom živote (napr. enzýmy…). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 Uč. str. 88-89 

VI/II Riešime úlohy, 
bádame a hľadáme 
súvislosti 

Riešiť interaktívne cvičenia 
a praktické úlohy na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí 
z prebratého tematického celku. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky, problémové úlohy) 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 

MEV: 
Riešiť interaktívne cvičenia 
s využitím interaktívnej 
tabule. 
 
Informatika 

Uč. str. 90-91 

 Kontrolná práca Preveriť písomnou prácou 
vedomosti z daných učív a zistiť 
nedostatky. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

VI/III Záverečné 
opakovanie 

    

 

Legenda: 

 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                     

ENV Environmentálna výchova                                                                                                                                                                           

MEV Mediálna výchova                                                                                                                                                                                     

MUV Multikultúrna výchova                                                                                                                                                                                

OŽZ Ochrana života a zdravia                                                                                                                                                                             

FG Finančná gramotnosť 

                                                                                                                                                                               

 

 


