
5.20.9 Chemicko-biologická praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 

       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

Název předmětu Chemicko-biologická praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět pro žáky 8. a 9. tříd navazuje na předměty Chemiea Přírodopis. Má rozvíjet praktické 
dovednosti v pozorování a pokusechv botanice, zoologii, somatologii,v odvětvích chemie. 
Cíl: 

-           rozvoj poznávacích schopností žáků:  
-           žák pozoruje a vysvětluje vybrané základní:  

-           biologické a chemické procesy a formuluje závěry, používá základní  
-           pomůcky pro biologické a chemické pokusy, laboratorní soupravy,  
-           mikroskopy, zamýšlí se nad příčinami pozorovaných jevů, hledá vztahy  
-           a souvislosti mezi jednotlivými subjekty pozorovaných jevů, dovede  
-           pojmenovat pomůcky a postupy, které používá, zná a řídí se pravidly  
-           bezpečnosti při experimentování v laboratoři, poznatků využívá v  
-           enviromentální výchově, poznává některé funkce lidského těla a lidské  
-           hygieny, při své práci je pečlivý a soustředěný  

pěstování postojů žáků: přijímat názory druhých, diskutovat o výsledcích  
-         pozorování a pokusů, pracovat samostatně, ve dvojicích i v týmu, 
-         hledat vlastní cesty a postupy, umí pracovat s chybou a vyvodit správný závěr, dbá na ochranu 

zdraví svého i spolužáků, řeší ekologické 
-         aspekty ve svých pracích, vysvětluje a argumentuje, dovede zvolit optimální postup, z výsledků 

pokusů vyvozuje závěry o ochraně a péči svého zdraví        
rozvíjení vyjadřování žáků: žák ovládá patřičnou botanickou, zoologickou a  

-           somatologickou terminologii, chemické názvosloví a pojmy, vyjadřuje  
-           pozorované jevy přesně a správně, vytvoří jednoduchý nákres pozorované přírodniny, zapisuje 

chemický děj chemickou rovnicí  



Název předmětu Chemicko-biologická praktika 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace:2 hodiny týdně 

Mezipředmětové vztahy  Chemie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
žák ovládá patřičnou botanickou, zoologickou a somatologickou terminologii, chemické názvosloví a pojmy, 
vyjadřuje  
pozorované jevy přesně a správně, vytvoří jednoduchý nákres pozorované přírodniny, zapisuje chemický 
děj chemickou rovnicí 

Kompetence občanské: 
     -      přijímat názory druhých, diskutovat o výsledcích  

-         pozorování a pokusů, pracovat samostatně, ve dvojicích i v týmu, 
-         hledat vlastní cesty a postupy, umí pracovat s chybou a vyvodit správný závěr, dbá na ochranu 

zdraví svého i spolužáků, řeší ekologické 
-         aspekty ve svých pracích, vysvětluje a argumentuje, dovede zvolit optimální postup, z výsledků 

pokusů vyvozuje závěry o ochraně a péči svého zdraví        

Chemicko-biologická praktika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence občanské 

Učivo ŠVP výstupy 

mikrobiologie-bakterie, stavba buňky, mechorosty, houby, anatomie cévnatých, 
jednoděložných a dvouděložných 

poznává a klasifikuje přírodniny, žák prakticky provádí sběr a preparaci přírodnin, žák 
aplikuje poznatky při pozorování společenstva.  

somatologie-stavba smyslových orgánů, hygiena analyzuje morfologii rostlin a živočichů a porovnává shodné a rozdílné, žák diskutuje 
správnou funkci lidských smyslů.  

preparativní chemie, analytická chemie, dělení směsí a oddělování jejich složek pojmenuje a pracuje se základními chemickými pomůckami, předvede vybrané 
způsoby poznávání vlastností látek, žák ukáže, jak připravovat a preparovat látky a 
zobecní metody.  

řešení chemických rovnic, redoxní reakce roztřídí chemické reakce a napíše jejich stechiometrický zápis  

kyseliny, hydroxidy, neutralizace, indikátory přírodní, univerzální aplikuje chemické indikátory a na základě jejich reakcí předpoví acidobazické reakce.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 



Chemicko-biologická praktika 8. ročník  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Chemicko-biologická praktika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence občanské 

Učivo ŠVP výstupy 

mikrobiologie-bakterie, stavba buňky, mechorosty, houby, anatomie cévnatých, 
jednoděložných a dvouděložných 

poznává a klasifikuje přírodniny, žák prakticky provádí sběr a preparaci přírodnin, žák 
aplikuje poznatky při pozorování společenstva  

somatologie-stavba smyslových orgánů, hygiena analyzuje morfologii rostlin a živočichů a porovnává shodné a rozdílné, žák diskutuje 
správnou funkci lidských smyslů  

preparativní chemie, analytická chemie, dělení směsí a oddělování jejich složek pojmenuje a pracuje se základními chemickými pomůckami, předvede vybrané 
způsoby poznávání vlastností látek, žák ukáže, jak připravovat a preparovat látky a 
zobecní metody  

řešení chemických rovnic, redoxní reakce roztřídí chemické reakce a napíše jejich stechiometrický zápis  

kyseliny, hydroxidy, neutralizace, indikátory přírodní, univerzální aplikuje chemické indikátory a na základě jejich reakcí předpoví acidobazické reakce  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 


