
 
 

Chémia v živote 

Predmet overovaný v rámci  projektu OPV 

„Škola pre život v treťom tisícročí“ 



Obsah predmetu 

1. Jednoduché chemické  experimenty 

2. Rozpúšťanie – voda ako rozpúšťadlo  

3. Experimentálne postupy a meranie doma  a         

     v laboratóriu 

4.  Kolobeh vody v prírode 

5.  Kvalita vody – znečistenie vody 

TÉMA: VODA 



Chémia v živote – prepojenie teórie s praxou v chemickom   
   laboratóriu( vedecky) a praxou každodenného života  
   (domácky) 

Praktické zručnosti – laboratórne práce v chemickom  
   laboratóriu (vedecky, domácky) a pokusy doma (domácky) 

Tímová práca – zodpovednosť za svoj diel práce, za  
   výsledok práce skupiny 

Prezentovať svoju prácu, pozorovanie a závery  verejne 

Používanie dostupných IKT – notebooky, projektor,  
   interaktívna tabuľa, počítačová tabuľa, internet ...  

Pri overovaní predmetu Chémia v živote som sa snažila 
uplatňovať 5 princípov: 



Práca s výpočtovou technikov : 
Laptopy 
PC – učebňa 
Internet  
Interaktívna tabuľa 
Projektor 

www.chemiavzivote.weblahko.sk 
Pracovné listy 
Prezentácie 
Hot potatoes – testy, tajničky, upevňovanie  

   vedomostí, precvičovanie, overovanie 
Puzzle – čistenie odpadových vôd, úprava vody na  

   pitnú, kolobeh vody 
Prezentovanie – projektov 
Vyhľadávanie informácií 
Spracovanie materiálov 

http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/


WWW-stránka – oboznámenie 
 Zdroj materíálov: 

 Získavanie  
 Upevňovanie 
 Overovanie 

 Zverejnenie práce žiakov 
 Fotodokumentácia 
Fotodokumentácia:  
Jeden človek zvolený skupinou (fotenie, sťahovanie do PC) 
Zverejnenie na webovej stránke 
    http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/     
    - súhlas rodiča (školská stránka) 
    - informovať rodičov 
    - prípadný nesúhlas bude 
      rešpektovaný 
Nefotiť pokiaľ si to niekto neželá – otvorená dlaň 
Odovzdávanie materiálov – moja mailová adresa 
       - podpísať mail – zamysli sa akú máš 
            mailovú adresu 
Zverejnenie žiackych prác - súhlas autora (ústny) 

http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/
http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/
http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Fotogaleria.html?fotka=36


Rozpúšťanie – voda ako rozpúšťadlo  

1. Chemické látky a zmesi: interaktívna tabuľa 
   
  Výklad- prezentácia 
 
 
 
        Samostatná práca- pracovný list 
   
 
     
 
 
    Upevnenie, overenie vedomostí- test 

http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Pracovne-listy.html
chemicke_l_zmesi.ppt
http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Testy.html


2.Zmesi: notebooky, internet 

   Overenie vedomostí- test 
 
 
 
 Domáca úloha- pracovný list 
      odovzdanie mailom 
  
      Samostatná práca- pracovný list 
     internet 
     notebooky 

http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Pracovne-listy.html
http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Testy.html


3.Roztoky 

Laboratórna práca – pracovný list 

Kontrola domácej práce –spätná 
väzba- pracovný list  

- laboratórna práca 

http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Pracovne-listy.html


4. Rozpustí sa - nerozpustí sa 

Test – upevnenie, overenie vedomostí 

Pracovný 
list 

Diskusia- súčasť práce: 
Hydroxid sodný – sifo 
Skalica modrá – bazény 
Kyselina olejová – oleje 
Jód – jodidovaná soľ, štítna žľaza 
Čistiace prostriedky 

5. Domáca práca- pracovný list, 
domáci pokus a jeho 
zdokumentovanie. 

- laboratórna práca 

roznorode_zmesi
http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Pracovne-listy.html


6. Rozpustí sa - nerozpustí sa 

Kontrola domácej práce Laboratórna práca- pracovný list 

- laboratórna práca 

http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Pracovne-listy.html
http://www.chemiavzivote.weblahko.sk/Fotogaleria.html?fotka=36


7. Rozpustí sa - nerozpustí sa 

Spracovanie pozorovania a záverov –skupinová práca,  Word, 
počítačová učebňa, odovzdanie mailom 



8. Rozpustí sa - nerozpustí sa 

Prezentovanie výsledkov pozorovania a záverov 



Ďakujem za pozornosť 

Mgr. Alena Pásztorová 

ZŠ s MŠ K.Rapoša, Pionierska 4, Brezno 


