
 

CHEMICKO – BIOLOGICKÁ PRAKTIKA (VOLITELNÝ PŘEDMĚT) 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět  Chemicko – biologická praktika se nabízí  jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. a 8. ročníku, který je realizovaný ve dvouhodinových blocích   

1x 14 dní. 

Cílové zaměření předmětu: 

Předmět Chemicko – biologická rozvíjí experimentální činnost žáků, při které frekventanti aplikují znalosti z biologie a chemie získané z předchozích ročníků studia, 

podporuje samostatnost, vyvozování logických vztahů, srozumitelnou a věcnou argumentaci, správnou interpretaci informací, důležitost objektivity a pravdivosti 

v získání chemických a biologických poznatků.. Cílem je příprava na oborové soutěže a profesní orientaci žáka. 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: EV 

Prostorové určení: třída Bi – Che, příroda 

 

 

Klíčové kompetence :  

 

Kompetence k učení 

Učitel 

- umožňuje žákům vybírat pomůcky a postupy, které jim pomáhají při řešení zadaných úkolů 

- motivuje žáky k dalšímu vzdělávání v souladu s jejich zájmy, jejich dalším rozvojem a uplatněním ve společnosti. 

- zařazuje do výuky předem připravené problémové úkoly a úlohy, které rozvíjí tvořivost žáka a řešení, která vyžadují práci s odbornými zdroji. 

-  rozvíjí dovednost kriticky hodnotit kvalitu informací, žáci se také učí oddělit podstatné údaje od vedlejších, třídit je do grafického systému v logických 

souvislostech. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

- vede žáky k používání logicky správných postupů myšlení a u žáků tak vytváří dovednosti správně vyhodnotit pozorované skutečnosti. 

- v praktických cvičeních a při řešení projektů žáci postupují samostatně podle návodu, ale také sami navrhují nejvhodnější postup. 

- zařazuje do výuky demonstrační pokusy, které žáci pozorují, popisují a sami tak dospějí k pojmenování problému, návrhu jeho řešení a formulaci závěru. 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

 

       -      vyžaduje používání přesné terminologie. 

- vede žáky ke schopnosti interpretace dat z tabulek, grafů, schémat. 

- vyžaduje po žácích věcnou argumentaci. 

- podporuje samostatný projev žáků např, při prezentaci referátu nebo seminární práce. 



- vede žáky k projektům a praktickým cvičením nebo práci ve skupinách, která umožňuje rozvíjet komunikativní a sociální dovednosti, protože je nutí dohodnout se na 

rozdělení úkolů. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

- využívá skupinovou práci a také podporuje řešení úloh v malých skupinách 

- využívá informace o chemicky nebezpečných látkách k vypěstování odpovědnosti žáků k vlastnímu zdraví a k vytváření návyků podporujících zdravý životní styl. 

- vyžaduje dodržování stanovených pravidel a laboratorního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence občanské 

Učitel 

- upozorňuje na vlastnosti látek a průběh chemických dějů ma vede žáky k dovednosti posoudit jejich dopad na životní prostředí a zdraví člověka. 

- Vytváří a upevňuje u žáků návyky související s poskytováním první pomoci. 

- upozorňuje na nebezpečí při nedodržení pravidel při zacházení s chemickými  látkami. 

- zprostředkovává informace o možnostech zneužití poznatků chemie a biologie. 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel 

- výběrem experimentu vytváří u žáků správné pracovní návyky při práci s laboratorními potřebami, chemickými i biologickými látkami. 

- soustavně vede žáka k udržování pořádku na pracovišti a k používání předepsaných ochranných pomůcek. 

- důsledně vyžaduje dodržování laboratorního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací předmět :  Chemicko – biologická praktika – volitelný předmět 

Ročník:   7.- 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

Používá metody oddělování směsí. Směsi. F – fyzikální  jednotky, fyzikální 

veličiny. 

 

Používá PSP. 

Prakticky ověřuje vlastnosti kovů a nekovů. 

Prvky, minerály. F – fyzikální  jednotky, fyzikální 

veličiny. 

 

Prakticky ověřuje vlastnosti chem. sloučenin 

Používá k vyjadřování chem. názvosloví. 

Chemické sloučeniny, minerály.   

Rozpozná chemický a fyzikální děj. 

Rozliší reaktanty a produkty a získává základy 

laboratorní techniky. 

Rozumí návodu pokusu. 

Učí se plánovat, organizovat a vyhodnocovat 

výsledky své činnosti. 

Chemický děj, typy chemických reakcí, 

ovlivnění chemického děje. 

  

Připravuje roztoky daných koncentrací. 

Určuje základní vlastnosti roztoků. 

Roztoky, koncentrace, pH. M – výpočty koncentrace.  

Mikroskopuje buňky rostlin, živočichů a hub. Základní struktura života (buňky, pletiva, 

tkáně), struktura buněk. 

  

Popíše základní morfologii rostlin, živočichů a hub 

Provede jejich preparaci a připraví trvalý preparát 

rostliny a živočicha. 

 

Rostlinné, živočišné orgány.   

Orientuje se ve fyziologických dějích organismu, 

Uskuteční experiment fyziologických dějů. 

Biogenní prvky, výživa, hydroponie, 

fotosyntéza, dýchání. 

  

Povede pitvu bezobratlého živočicha a ryby. Anatomie živočichů.   

Získává přehled v systematice rostlin, živočichů a 

hub. 

Systém a poznávaní organizmů, tvorba a 

prezentace fotoatlasu. 

IVT – práce s výpočetní 

technikou. 

 

 



 

 


