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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 8. 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. 

 

IX/II ZLOŽENIE LÁTOK 
(13h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLOŽENIE LÁTOK 
Chemické prvky 
a zlúčeniny 

Pozorovaním vlastností 
a skúmaním chemickej reakcie 
síry a železa za vzniku sulfidu 
železnatého rozlíšiť chemické 
prvky a chemické zlúčeniny. 
Na základe časticového zloženia 
látok definovať pojmy chemický 
prvok a chemická zlúčenina. 
Rozlíšiť príklady chemických látok 
na prvky a zlúčeniny. 

 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. 8 

 Aké veľké sú častice 
látok 

Na základe pozorovania filtrácie 
roztokov KMnO4 a škrobu cez 
filtračný papier a celofán získať 
predstavu o veľkosti častíc látok. 

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: 

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

Uč. str. 9 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ústne skúšanie, sebahodnotenie Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
Dejepis 

IX/III Atómy a chemické 
prvky 

Vysvetliť časticové zloženie látok, 
opísať stavbu atómu (atómové 
jadro, elektrónový obal, 
elektrónová vrstva, valenčný 
vrstva, protón, elektrón, 
neutrón). 
Poznať  históriu vývoja predstáv 
o stavbe atómu. 
Poznať označenie elektrického 
náboja protónov, elektrónov, 
neutrónov. 
Vysvetliť pojmy protónové číslo, 
nukleónové číslo, elektricky 
neutrálny atóm. 

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

Dejepis 
Matematika 

Uč. str. 10-11 

 Názvy a značky 
chemických prvkov 

Poznať význam chemických  
názvov a značiek prvkov.  
Poznať slovenské názvy, latinské 
názvy a značky chemických 
prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, 
Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, 
O, P, Pb, S, Se, Si, Zn, Li. 

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

Dejepis Uč. str. 12-13 
 
Zadanie 
projektu: 
Skúmame 
pôvod 
názvov 
chemických 
prvkov 

IX/IV Molekuly a chemické 
zlúčeniny 

Vymodelovať z plastelíny atómy 
vodíka, kyslíka, uhlíka a pospájať 
ich do molekúl vodíka, kyslíka, 
vody, oxidu uhličitého.  
Na základe časticového zloženia 
látok definovať pojmy molekula 
a chemická zlúčenina. 
Rozlíšiť príklady chemických látok 
na molekuly a zlúčeniny. 
Určiť druh a počet atómov v 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva, motivačný 
rozhovor 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie 
pozorovanie, skupinová práca, 
manipulácia s predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 

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

Uč. str. 14-15 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konkrétnom príklade molekuly.  Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

svojej práce 

 Ióny Definovať pojmy ión, katión 
a anión. 
Vysvetliť  a zapísať schému 
vzniku  iónov z atómov (Na

+
, Cl

-
). 

Vysvetliť deje oxidácia 
a redukcia. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, problém ako 
motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika Uč. str. 16 

X/I Chemické vzorce 
a oxidačné číslo 

Definovať pojem chemický 
vzorec. 
Vysvetliť význam chemických 
vzorcov v chémii. 
Zapísať a prečítať vzorce 
dvojatómových a viacatómových 
molekúl (napr. H2, O2, Cl2, N2, 
CO2, H2O, NaCl). 
Vysvetliť pojem oxidačné číslo. 
Poznať prípony vyjadrujúce 
oxidačné číslo atómu v molekule. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika 
Dejepis 

Uč. str. 17 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti iónových, 
kovalentných 
a kovových látok 

Vysvetliť pojem chemická väzba. 
Poznať typy chemickej väzby 
(iónové, kovové, kovalentné). 
Na základe pozorovaných 
vlastností (elektrická vodivosť, 
lesk, kujnosť) rozdeliť skúmané 
látky  (síra, železo, zinok, cukor) 
na iónové, kovové a kovalentné. 
Porovnať pokusom elektrickú 
vodivosť vodného roztoku 
chloridu sodného a cukru. 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pokus, 
pozorovanie, skupinová práca, 
manipulácia s predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
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 
 
Fyzika 

Uč. str. 18-19 

X/II Chemická väzba Vysvetliť vznik chemickej väzby 
v látkach H2, NaCl, H2O, HCl. 
Určiť typ chemickej väzby 
v molekulách na základe rozdielu 
hodnôt elektronegativít viažucich 
sa atómov (iónová, kovalentná 
polárna, kovalentná nepolárna). 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, opis 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uč. str. 20-22 

 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. 23-26 

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

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

.  

 Prezentácia projektov: 
Skúmame pôvod 

Pomocou internetu alebo 
odbornej literatúry zistiť pôvod 

Fixačné metódy: 
ústne opakovanie, metódy otázok 

MEV: 
Spracovať projektovú 

Uč. str. 13 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

názvov chemických 
prvkov 

názvov niektorých vybraných 
chemických prvkov. 
Prezentovať  spolužiakom  
zaujímavé zistenia formou 
plagátu alebo prezentácie 
v PowerPointe. 
 

a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

prácu formou plagátu 
alebo prezentáciou 
v PowerPointe. 
OSR: 
Prezentovať sa a 
prezentovať výsledky 
svojej práce s využitím 
odbornej terminológie. 
Reagovať na otázky 
spolužiakov, prijímať 
kritiku, argumentovať 

X/IV Prezentácia projektov: 
Skúmame pôvod 
názvov chemických 
prvkov 

XI/I VÝZNAMNÉ 
CHEMICKĚ PRVKY 
A ZLÚČENINY 
(51h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEMICKÉ PRVKY 

Periodická tabuľka 
prvkov 

Poznať význam objavu 
periodickej sústavy prvkov 
a meno autora (D. I. Mendelejev). 
Definovať pojmy perióda, 
skupina. 
Určiť počet periód (radov) 
a skupín (stĺpcov) v periodickej 
tabuľke prvkov 
Určiť umiestnenie (perióda 
a skupina) konkrétneho prvku na 
základe hodnoty protónového 
čísla, počtu valenčných 
elektrónov a elektrónových 
vrstiev. 
Vysloviť periodický zákon. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, manipulácia s 
predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Dejepis Uč. str. 28-29 

 Kovy, polokovy a 
nekovy 

Pozorovaním a skúmaním síry, 
železa, medi, hliníka, zinku 
a uhlíka (tuhy) zistiť typické 
vlastnosti (lesk, kujnosť, tvárnosť, 
tvrdosť, elektrickú vodivosť, 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pokus, 
pozorovanie, manipulácia 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať 

Uč. str. 30-35 

XI/II Kovy, polokovy a 
nekovy 

Uč. str. 35, 
47 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

magnetické vlastnosti) kovov 
a nekovov dôležitých v bežnom 
živote . 
Porovnať vlastnosti tuhy 
a diamantu. 
Poznať rozdelenie chemických 
prvkov na kovy, nekovy, 
polokovy. 
Uviesť príklady kovov, polokovov 
a nekovov z bežného života. 
Uviesť príklady kovových 
výrobkov z bežného života 
a vlastnosti dôležité pre ich 
použitie. 
Poznať rozdelenie kovov podľa 
reaktivity na ušľachtilé 
a neušľachtilé. 
Uviesť význam katiónov železa, 
horčíka a vápnika pre ľudský 
organizmus a ich potravinové 
zdroje. 

s predmetmi, montážne 
a demontážne práce, 
kooperatívne vyučovanie, práca s 
textom 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha, aktivizujúce 
metódy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
Prezentovať výsledky 
svojej práce 
ENV: 
Uviesť, ako odlíšime 
odpad z hliníka (plastový 
odpad) od odpadu zo 
železa cínu (zmiešaný 
odpad). 
OŽZ  
Poznať význam katiónov 
vápnika, horčíka a železa  
pre organizmus človeka. 
 
Biológia 
Fyzika 

 Praktické cvičenie č.1:  
Zistiť a porovnať 
hustotu železa, zinku 
a hliníka na základe 
nameraných hodnôt 
hmotnosti a objemu 

Navrhnúť postup na meranie 
hustoty. 
Zistiť a porovnať hustotu železa, 
zinku a hliníka na základe 
nameraných hodnôt hmotnosti 
a objemu. 
Zoradiť uvedené kovy podľa 
narastajúcej hustoty. 
Porovnať namerané hodnoty 
s tabuľkovými hodnotami, 
prípadné rozdiely sa pokúsiť 
vysvetliť.  
Vypracovať protokol 
z praktického cvičenia.  

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 praktických 
cvičení 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, písomné 
skúšanie 

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 
s využitím MS Wordu 

Uč. str. 33 
 
Zadanie 
projektu:  
Ozón pre 
človeka 
užitočný aj 
škodlivý 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Excelu. 

XI/III Vodík Vysvetliť umiestnenie vodíka 
v PSP. 
Vymenovať základné vlastnosti 
vodíka (skupenstvo, farba, 
reaktivita, atď.). 
Uviesť príklady  použitia vodíka 
v bežnom živote. 
Poznať vodík ako biogénny prvok. 
Navrhnúť chemikálie na prípravu 
vodíka (Na+H2O, HCl+Zn). 
Dokázať prítomnosť vznikajúceho 
vodíka. 
Zapísať chemickú reakciu 
prípravy vodíka. 
Poznať farebné označenie 
tlakovej nádoby pre vodík. 

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

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
 
 
Biolóia 
Geografia 

Uč. str. 36-37 

 Kyslík Vysvetliť umiestnenie kyslíka 
v PSP. 
Vymenovať základné vlastnosti 
kyslíka (skupenstvo, farba, 
reaktivita, atď.). 
Uviesť príklady  použitia kyslíka 
v bežnom živote. 
Poznať kyslík ako biogénny prvok. 
Pripraviť kyslík rozkladom 
peroxidu vodíka. 
Dokázať prítomnosť vznikajúceho 
kyslíka. 
Zapísať chemickú reakciu 
prípravy kyslíka. 
Poznať farebné označenie 
tlakovej nádoby pre kyslík. 

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

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
ENV 
Vysvetliť význam 
ozónovej vrstvy 
a škodlivosť ozónovej 
diery pre pre život na 
Zemi. 
 
Biológia 

Uč. str. 38-39 

XI/IV Vzácne plyny 
 

Vymenovať vzácne plyny. 
Vysvetliť umiestnenie vzácnych 
plynov v PSP. 
Uviesť príklady využitia vzácnych 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, aktualizácia 
učiva 
Expozičné metódy: 

Geografia 
Technika 

Uč. str. 40 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plynov v bežnom živote. opis, vysvetľovanie, pozorovanie,  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky), domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 
 

 

 Halogény Vymenovať halogény. 
Vysvetliť umiestnenie halogénov 
v PSP. 
Uviesť príklady využitia 
halogénov v bežnom živote. 
Zapísať schémou vznik chemickej 
väzby v molekulách halogénov. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, aktualizácia 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie,  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky), domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

OŽZ 
Poznať využitie chóru na 
dezinfekciu pitnej vody 
a vody v bazénoch. 
Poznať využitiejódovej 
tinktúry na dezinfekciu 
povrchových poranení. 
 
Biológia 

Uč. str. 41 

XII/I Alkalické kovy Vymenovať alkalické kovy. 
Vysvetliť umiestnenie alkalických 
kovov v PSP. 
Poznať vlastnosti alkalických 
kovov a ich reaktivitu s vodou 
a halovými prvkami. 
Rozlíšiť alkalické kovy na základe 
plameňovej skúšky ich katiónov. 
Vysvetliť, prečo sa alkalické kovy 
uchovávajú v nádobe 
s petrolejom. 
 

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

OŽZ 
Vysvetliť význam 
alkalických kovov ako 
biogénnych prvkov v 
ľudskom organizme 
a poznať ich potravinové 
zdroje. 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
 
Biológia 

Uč. str. 42-43 

 Železo Poznať umiestnenie železa v PSP. 
Skúmať  a pozorovať fyzikálne 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 

Uč. str. 44-45 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vlastnosti železa a jeho reakciu 
s roztokom chloridu meďnatého. 
Zapísať schému reakcie železa 
s chloridom meďnatým. 
Vysvetliť proces korózie. 
Poznať význam železa 
v priemysle. 

motivačná demonštrácia, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie, 
demonštračný pokus, 
manipulácia s predmetmi 
montážne a demontážne práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy (domino, 
tajničky), domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

zásady BOZP. 
ENV  
Poznať  vplyv ťažby 
a výroby železa na 
životné prostredie 
Biológia 

XII/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. 46-47 

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

 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

XII/III Prezentácia projektov: 
Ozón pre človeka 
užitočný aj škodlivý 

Opísať význam ozónovej vrstvy 
pre život na Zemi.  
Uviesť jednotku v akej sa 
vyjadruje stav ozónovej vrstvy 
nad daným územím. 
Uviesť príklady činností človeka 
spôsobujúce porušovanie 
ozónovej vrstvy. 
Uviesť príklad činnosti človeka, 
pri ktorej vzniká prízemný ozón. 
Prezentovať  spolužiakom  
zaujímavé zistenia formou 
plagátu alebo prezentácie 
v PowerPointe. 

Fixačné metódy: 
ústne opakovanie, metódy otázok 
a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

MEV: 
Spracovať projektovú 
prácu formou plagátu 
alebo prezentáciou 
v PowerPointe. 
OSR: 
Prezentovať sa a 
prezentovať výsledky 
svojej práce s využitím 
odbornej terminológie. 
Reagovať na otázky 
spolužiakov, prijímať 
kritiku, argumentovať 

Uč. str. 47 

 Prezentácia projektov: 
Ozón pre človeka 
užitočný aj škodlivý 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

I/II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEMICKÉ ZLÚČENINY 
Halogenidy.  
Názvoslovie 
halogenidov 

Definovať, čo sú halogenidy. 
Určiť oxidačné čísla atómov 
prvkov v halogenidoch. 
Pohotovo aplikovať v praxi 
pravidlá tvorby vzorcov a názvov 
halogenidov. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(osemsmerovky, puzzle), domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika Uč. str. 48 

 Významné halogenidy Poznať  vlastnosti a vyžitie 

halogenidov dôležitých v bežnom 

živote (NaCl, KCl, CaF2). 

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

Biológia Uč. str. 49 

I/III Oxidy.  
Názvoslovie oxidov 

Definovať, čo sú oxidy. 
Určiť oxidačné čísla atómov 
prvkov v oxidoch. 
Pohotovo aplikovať v praxi 
pravidlá tvorby vzorcov a názvov 
oxidov. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie,  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(osemsmerovky, puzzle), domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika Uč. str. 50-51 

 Oxidy v stavebníctve Poznať oxidy, ktoré sa používajú 
v stavebníctve (CaO, SiO2). 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva, aktualizácia 

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 

Uč. str. 52 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skúmať a pozorovať vlastnosti 
oxidu vápenatého a oxidu 
kremičitého. Pripraviť z nich 
vápennú maltu. 
Napísať chemickú rovnicu 
rozkladu vápenca (CaCO3). 
 

učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštračný pokus, práca 
 s textom  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

zásady BOZP. 
 
Technika 

I/IV Oxidy v životnom 
prostredí 
 

Poznať oxidy síry (SO2, SO3) 

a oxidy dusíka, ktoré reakciou 

s vodou spôsobujú kyslé dažde 

Poznať oxidy uhlíka (CO2, CO) 

a oxidy dusíka a ich vplyv na 

životné prostredie. 

Poznať príčiny vzniku 

uvedených oxidov. 

Definovať pojmy emisie, imisie. 
Zistiť pomocou internetu, prečo 
sú tepelné elektrárne najväčšími 
producentmi SO2 a akoby sa 
tomu dalo zabrániť. 
Zistiť pomocou internetu, prečo 
je v súvislosti s CO2 nebezpečné 
vyrubovanie pralesov.  
Pripraviť oxid uhličitý reakciou 

vápenca a kyseliny sírovej 

a skúmať jeho vlastnosti. Zapísať 

uvedenú reakciu rovnicou. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia, aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, aktivizujúce 
metódy (skladačka), 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

ENV: 

Poznať vplyv kyslých 

dažďov a skleníkového 

efektu na životné 

prostredie a možnosti 

obmedzenia ich vzniku. 

Opísať vznik 

skleníkového efektu 

a následky globálneho 

oteplovania pre život na 

Zemi. 

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

Uč. str. 53-55 

 Kyseliny.  
Kyseliny v domácnosti 

Definovať, čo sú kyseliny. 
Poznať spoločné vlastnosti 
kyselín. 
Uviesť príklady kyselín 
v domácnosti. 
Pripraviť roztok čierneho čaju 
a pozorovať zmeny, ktoré v ňom 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštračný pokus  
Fixačné metódy: 

 Uč. str. 56 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nastanú po nakvapkaní citrónovej 
šťavy . 
Vysvetliť na základe pokusu, čo 
sú indikátory. 

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

II/I Zloženie a vlastnosti 
kyselín 

Poznať časticové  zloženie 
kyselín. 
Poznať rozdelenie kyselín na  
bezkyslíkaté a kyslíkaté. 
Uviesť príklady bezkyslíkatých 
a kyslíkatých kyselín. 
Pomenovať ióny, ktoré vzniknú 
reakciou HCl s vodou a ktoré 
spôsobujú kyslosť roztokov. 
Poznať pH stupnicu a hodnotu pH 
kyslých roztokov. 
Skúmať kyslosť roztokov kyselín  
(napr. ocot, kys. Citrónová) 
pomocou univerzálneho pH 
papierika a fenolftaleínu. 
 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pokus, 
pozorovanie, kooperačné 
vyučovanie, manipulácia s 
predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
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. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 57-58 

 Názvoslovie kyselín Určiť oxidačné čísla atómov 
prvkov v kyselinách. 
Pohotovo aplikovať v praxi 
pravidlá tvorby vzorcov a názvov 
kyselín. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie,  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(osemsmerovky, puzzle), domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika Uč. str. 59 

II/II Názvoslovie kyselín 

 Názvoslovie kyselín 

II/III Významné kyseliny Definovať pojem žieravina.  
Poznať piktorgram žieravín. 
Poznať správny postup prípravy 
zriedených roztokov kyselín. 
Poznať vlastnosti a využitie 
významných kyselín v bežnom 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia, aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštračný pokus  

OŽZ: 
Poznať zásady bezpečnej 
práce so žieravinami 
a zásady poskytnutia 
prvej pomoci pri poranení 
žieravinou. 

Uč. str. 60-62 

 Významné kyseliny 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

živote (HCl, HNO3, H2SO4). 
Uviesť význam pasivácie kovov 
v praxi. 

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

III/I Hydroxidy. 
Skúmanie zásaditosti 
roztokov 

Skúmať a pozorovať zásaditosť 
roztokov hydroxidov (KOH, 
NaOH) pomocou univerzálneho 
pH papierika a fenolftaleínu. 
Poznať pH stupnicu a hodnotu pH 
zásaditých roztokov. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pokus, 
pozorovanie, kooperačné 
vyučovanie, manipulácia s 
predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
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. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 63 

 Zloženie a vlastnosti 
hydroxidov 

Poznať časticové  zloženie 
hydroxidov. 
Pozorovať rozpúšťanie hydroxidu 
sodného vo vode a teplotné 
zmeny, ktoré ho sprevádzajú. 
Pomenovať ióny, ktoré vzniknú 
reakciou NaOH s vodou a ktoré 
spôsobujú zásaditosť roztokov. 
Skúmať kyslosť roztokov kyselín  
(napr. ocot, kys. Citrónová) 
pomocou univerzálneho pH 
papierika a fenolftaleínu. 

Motivačné metódy: 
motivačné rozprávanie 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie, pokus, 
pozorovanie, kooperačné 
vyučovanie, manipulácia s 
predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
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. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 64 

III/II Názvoslovie hydroxidov Určiť oxidačné čísla atómov 
prvkov v hydroxidoch. 
Pohotovo aplikovať v praxi 
pravidlá tvorby vzorcov a názvov 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie,  

Matematika Uč. str. 64 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

hydroxidov. Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(osemsmerovky, puzzle), domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

 Významné hydroxidy Poznať vlastnosti a využitie 
významných hydroxidov 
v bežnom živote (NaOH, KOH, 
Ca(OH)2) . 
 

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. 65 

III/III Významné hydroxidy 

 Praktické cvičenie č.2: 
Pripraviť roztok 
hydroxidu vápenatého 
a zistiť jeho pH 

Uskutočniť podľa návodu pokus. 
Pripraviť roztok hydroxidu 
vápenatého žíhaním vápenca 
a následným nakvapkaním vody 
a zistiť jeho pH indikátorom. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Vysvetliť, aká látka vznikla na 
povrchu vápenca žíhaním a aká 
látka pridaním vody. 
Zdôvodniť farebnú zmenu  
indikátora. 
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 prakt. 
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 
s využitím MS Wordu 
Informatika 

Uč. str. 66 

III/IV Praktické cvičenie č.3: 
Skúmať rozpustnosť 

Uskutočniť podľa návodu pokus. 
Skúmať rozpustnosť vybraných 
oxidov vo vode a pH ich zmesí. 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického 

Uč. str. 67 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

vybraných oxidov vo 
vode a pH ich zmesí 
 
 

Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Zdôvodniť rozpustnosť oxidov 
podľa umiestnenia prvku 
viazaného s kyslíkom v PSP a pH 
ich roztokv. 
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu 
a Excelu. 

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

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 
s využitím MS Wordu 
Informatika 

IV/I Soli. 
Názvoslovie solí 

Definovať, čo sú soli. 
Určiť oxidačné čísla atómov 
prvkov v soliach kyselín. 
Pohotovo aplikovať v praxi 
pravidlá tvorby vzorcov a názvov 
solí kyselín. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pozorovanie,  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(osemsmerovky, puzzle), domáce 
úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

Matematika Uč. str. 68 

IV/II Názvoslovie solí 

 Názvoslovie solí 

IV/III Významné soli 
kyslíkatých kyselín 

Poznať vlastnosti a využitie 
významných solí kyselín 
v bežnom živote (CaSO4, CuSO4, 

KNO3, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, 
K2CO3, CaCO3, Ca(HCO3)2). 

 

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

ENV: 
Opísať tvorbu krasových 
procesov v prírode.  
MUV: 
Poznať Slovenský kras ako 
vzácne miesto krasových 
útvarov na Slovensku. 

Uč. str. 69-70 

 Významné soli 
kyslíkatých kyselín 

IV/IV Významné soli Rozlíšiť soli halogenidov Motivačné metódy: OSR:  Uč. str. 71 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

kyslíkatých kyselín 
 

pomocou ich reakcie  
s dusičnanom strieborným. 
Opísať vzhľad produktov 
v jednotlivých skúmavkách. 
Zapísať priebeh reakcií rovnicou. 

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

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. 

 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. 72-75 

V/I Riešime úlohy, bádame 
a hľadáme súvislosti 

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

 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

 CHEMICKÉ REAKCIE 

Chemické reakcie 
a chemické rovnice 

Definovať, čo je chemická reakcia 
a chemická rovnica. 
Určiť na príklade rovnice 
chemickej reakcie reaktanty 
a produkty. 
Zapísať jednoduché reakcie 
chemickými rovnicami .   
Pohotovo aplikovať správny 
postup pri určovaní 
stechiometrických koeficientov. 
Poznať stavový zápis 
rovnicerávne zapísať skupenstvo 

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

Matematika Uč. str. 83-84 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

reaktantov a produktov v rovnici. 

V/III Neutralizácia Uskutočniť chemickú reakciu 
(neutralizáciu) roztoku hydroxidu 
sodného so zriedenou kyselinou 
chlorovodíkovou. 
Pozorovať zmeny po pridaní 
fenolftaleínu k roztoku NaOH. 
Na základe pokusu vysvetliť 
priebeh neutralizácie. 
Zapísať priebeh reakcie 
chemickou rovnicou. 
Opísať zmeny pozorované po 
odparení roztoku (NaCl). 
Uviesť, ako vieme určiť, že roztok 
hydroxidu bol zneutralizovaný. 

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

OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 

Uč. str. 80-82 

 Praktické cvičenie č.4: 
Neutralizácia hydroxidu 
vápenatého kyselinou 
chlorovodíkovou. 

Uskutočniť podľa návodu pokus. 
Pripraviť  roztok hydroxidu 
vápenatého. 
Filtráciou získať jeho číry roztok 
a zistiť jeho pH. 
Neutralizáciou hydroxidu 
vápenatého s kyselinou 
chlorovodíkovou pripraviť chlorid 
vápenatý. 
Overiť vznik soli halogenidu. 
Priebeh reakcií zapísať 
chemickými rovnicami. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
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 vznik solimetódy: 
opakovanie formou prakt. 
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 
s využitím MS Wordu 
Informatika 

Uč. str. 83 

V/IV Redoxné reakcie Skúmať a pozorovať reakciu 
medi so vzdušným kyslíkom. 
Opísať látku, ktorá vzniká 
chemickou reakciou medi so 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pokus, 

OSR:  
Pracovať vo dvojiciach 
počas praktického 
cvičenia, rozdeliť prácu vo 

Uč. str. 83-84 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

vzdušným kyslíkom. 
Zapísať priebeh reakciu rovnicou.  
Doplniť oxidačné čísla prvkov 
v reaktantoch a produktoch. 
Na základe pokusu definovať, čo 
sú redoxné reakcie, oxidovaslo, 
oxidácia, redukovadlo, redukcia. 
Uviesť príklady redoxných reakcií 
z bežného života. 

pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, kooperatívne 
vyučovanie  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

dvojici. 
Správne formulovať 
závery z pozorovaní. 
Udržať čistotu a poriadok 
na pracovnom mieste. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP 

 Redoxné reakcie Definovať, čo je elektrolýza. 
Elektrolýzou rozložiť vodu na 
prvky. 
Pomenovať produkty vzniknuté 
elektrolýzou. 
Pomenovať vlastnosti prvkov, 
ktoré možno využiť na ich dôkaz. 
Vysvetliť úlohu citrónovej šťavy 
v procese elektrolýzy. 
Zapísať redoxné deje 
prebiehajúce počas elektrolýzy 
vody. 

Motivačné metódy: 
problém ako motivácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, pokus, 
pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, kooperatívne 
vyučovanie  
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne 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. 

Uč. str. 84 

VI/I Redoxné reakcie Pomocou príkladov precvičiť 
zapisovanie redoxných reakcií 
chemickou rovnicou. 
Určiť stechiometrické koeficienty 
v rovnici. 
Pohotovo zapísať čiastkové 
reakcie oxidácie a redukcie.  
Určiť oxidovadlo a redukovadlo. 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, sebahodnotenie 

  

 Praktické cvičenie č.5: 
Redoxné reakcie kovov 

Uskutočniť podľa návodu pokus. 
Pozorovať priebeh redoxných 
reakcií kovov (hliník, železo, meď) 
v kyseline chlorovodíkovej. 
Zaradiť kovy medzi ušľachtilé 
a neušľachtilé. 
Priebeh reakcií zapísať 
chemickými rovnicami. 

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 

Uč. str. 85 



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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové 
vzťahy: 

Poznámky: 

Zapísať priebeh oxidácie 
a redukcie. 
Pomenovať a použiť laboratórne 
pomôcky potrebné na pokus. 
Zdôvodniť rozpustnosť oxidov 
podľa umiestnenia prvku 
viazaného s kyslíkom v PSP a pH 
ich roztokv. 
Zhrnúť závery z pozorovania a 
napísať protokol z praktického 
cvičenia s využitím MS Wordu 
a Excelu. 

Fixačné metódy: 
opakovanie formou prakt. 
cvičenia, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, písomné 
skúšanie, sebahodnotenie 

na pracovnom mieste. 
OŽZ: 
Dodržiavať pri pokusoch 
zásady BOZP. 
MEV: 
Napísať protokol 
z praktického cvičenia 
s využitím MS Wordu 
Informatika 

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. 86-87 

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

 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

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 

                                                                                                                                                                               

 

 


