
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Predmet: Chémia 7. roč.  

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Chémia 

Ročník siedmy 

Rozsah ŠVP    1hodina/týždeň ,ŠkVP  0  hodina/týždeň   Spolu :  33   hodín/rok 

 
 

 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov.  

Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v 

každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, 

kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie 

špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide 

predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a 

merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou 

súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, 

ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a 

návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.  

 

 

1. Ciele učebného predmetu 

 
Ciele chémie v 7. ročníku:  

 

Oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo 

umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia.  

Prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj 

čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným 

textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení 

konkrétnych úloh.  

V rámci samostatnej práce majú byť žiaci schopní samostatne získavať potrebné informácie 

súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, 

internet) a využívať multimediálne učebné materiály.  

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované 

metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu 



logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy 

medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností.  

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, 

ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, 

vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej 

práce v chemickom laboratóriu.  

Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť 

na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.  

 

 

V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie  

k učeniu  

plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri 

svojom štúdiu.  

komunikačné schopnosti  

vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

riešenie problémov  

analyzovať vybrané problémy,  

aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh,  

využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  

logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť 

ich pri riešení problémových úloh.  

manuálne  

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

sociálne  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 



7.ročník 

 

Počet hodín týždenne:  ŠVP-1 hod.,ŠkVP-časová dotácia 0 hod. 

Počet hodín ročne:      33 hod. 

 
 

 

 

2. Obsah vzdelávania 

 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prier. 

témy 

Počet 

hodín 

spolu 

 

2. 

Premeny 

látok 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Spoznávanie 

chemických 

reakcií v 

našom okolí 

 

 

 

 

 

 Chemický dej 

(chemická reakcia, chemický dej, 

fyzikálny dej) 

 Horenie látok so 

vzdušným kyslíkom 

(horenie, vzdušný kyslík, 

chemická reakcia, svetlo, teplo, 

horľavina, zápalná teplota, požiar) 

 Horľaviny 

(horľavina, horľavá látka, 

nehorľavá látka, piktogramy) 

 Hasenie horiacich látok 

(hasiace látky, hasiaci prístroj, 

princípy hasenia niektorých 

druhov hasiacich látok- voda, 

piesok, oxid uhličitý) 

 Chemická reakcia 

(chemická premena, reaktant, 

produkt) 

 Chemické zlučovanie a 

chemický rozklad 

(chemické zlučovanie, chemický 

rozklad) 

vedieť na konkrétnych príkladoch 

zhodnotiť a zdôvodniť či sa 

jedná o chemický alebo fyzikálny 

dej 

poznať horenie ako chemický 

dej, vedieť čo sa pri horení 

uvoľňuje, poznať príčiny 

požiarov a vedieť tieto informácie 

používať v bežnom živote 

vymenovať príklady horľavých a 

nehorľavých látok, vedieť 

príklady horľavých látok, ktoré 

majú nízku zápalnú teplotu,  

vedieť príklady horľavín, ktoré sa 

používajú v domácnosti,  

vedieť ktoré zdroje tepla 

vyžadujú vetranie a prečo 

poznať niektoré chemické reakcie 

z bežného života, vedieť určiť 

reaktant a produkt konkrétnych 

chemických reakcií, 

charakterizovať reaktant 

a produkt 

vedieť schematicky urobiť zápis 

chemického zlučovania  a rozklad 

ENV 
MeD 
VMR 
MKV 
TPPZ 
OŽaZ 
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2.2 Zmeny 

pri 

 Exotermické a 

endotermické reakcie 

(exotermické a endotermické 

reakcie, uvoľňovanie a spotreba 

tepla v chemických reakciách) 

 Rýchlosť chemických 

reakcií 

(katalyzátory, rýchle a pomalé 

reakcie 

vplyv teploty a množstva 

reaktantov  na rýchlosť 

chemických reakcií 

ochranné pomôcky, zásady 

bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu a pri práci s 

chemickými látkami 

vedieť rozlíšiť pomalé a rýchle 

reakcie na príkladoch zo života a 

z prírody 

vedieť zdôvodniť spomalenie a 

zrýchlenie chemickej reakcie, 

vedieť zdôvodniť vplyv 

množstva reaktantov na rýchlosť 

chemických reakcií  

ENV 
VMR 
OaSR 
TPPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



chemických 

reakciách 

 

 

vplyv plošného obsahu reaktantov                    

a katalyzátora na rýchlosť 

chemických reakcií) 

 Chemické laboratórium 

(ochranné pomôcky, zásady 

bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu a pri práci s 

chemickými látkami) 

 

vedieť zdôvodniť vplyv plošného 

obsahu reaktantov na rýchlosť 

chemických reakcií na príklade z 

bežného života,  

charakterizovať katalyzátor a 

jeho vplyv na rýchlosť chemickej 

reakcie,  

vedieť príklad katalyzátora v 

bežnom živote (enzýmy) 

vedieť používať ochranné 

pomôcky pri práci v laboratóriu, 

poznať zásady bezpečnej práce v 

chem. laboratóriu a pri práci s 

chemickými látkami 
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Opakovanie učiva: 6 hod. 
 

 

Námety na projekty:  

 

Hasenie horiacich látok  

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií v bežnom živote  

 

 

Prierezové témy: 

 

OaSR – osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV –enviromentálna výchova  

MeV – mediálna výchova  

MKV – multikultúrna výchova 

FG- finančná gramotnosť 

VMR- vých. manželstvu a rodičovstvu 

TPPZ- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

OŽaZ- Ochrana života a zdravia 

 
 

 

 

3. Metódy a formy práce 

 

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu učiť sa za 

pomoci všetkých zmyslov.  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

motivačné rozprávanie ( približovanie obsahu učenia),  

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),  



motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).  

2. Expozičné metódy:  

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie),  

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov).   

3. Problémové metódy:  

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení),  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

4. Prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, 

učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informácií)  

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie  

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

6. Aktivizujúce metódy:  

diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  

kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny).  

7. Fixačné metódy:.  

metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím 

učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).  

Organizačné formy: vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, 

fixačného, aplikačného, diagnostického typu). 

 

 

4. Učebné zdroje  
 

Učebnica: 

H. Vinceová: Chémia pre 7. ročník ZŠ a secundu GOŠ, Vydavateľstvo EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o., 2011 

D. Lalková Ing., M. Pavelčáková Mgr., V. Šmajdová RNDr., M. Tkáč RNDr. : Hravá chémia- 

pracovný zošit pre 7. Ro.č ZŠ a secundu GOŠ, Vydavateľ: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., 

2012 

Internetové stránky 

Odborné časopisy 

Odborné knihy 



 
5. Hodnotenie predmetu  

 
Predmet chémia v 7. ročníku klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým 

pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský 

vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami 

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

Žiak bude hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce 

žiaka bude pozostávať z:  

 z ústnych odpovedí ( žiak bude ústne odpovedať minimálne 1x v danom štvrťroku )  

 z písomných odpovedí 

 z tvorby a prezentácie referátov a prezentácií v PowerPointe (žiak môže mať i viac 

prezentácií, ale do klasifikácie sa započítajú 2 v danom roku)  

 samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

U žiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

 

 

 


