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Jak ve výuce chemie zaujmout a neodradit (ZŠ II. stupeň) 

 

Popis akce: 

V rámci nabídky pro ZŠ-2 budou koncipovány dvě formy prezentace, které se budou lišit rozsahem 

zapojení žáků a učitelů: 

1. Vědecká show (převážně demonstrační, efektní, motivační a popularizační experimenty 

s využitím netradičních pomůcek a chemikálií s cílem žáky zaujmout a motivovat pro další 

vzdělávání v přírodovědných oborech se zaměřením na chemii) 

2. Vědecké laborky (převážně žákovské experimenty a prezentace pokusů, které si žáci spolu 

s učiteli vyzkouší a současně je naučíme učitele ZŠ tak, aby je mohli realizovat samostatně 

s využitím základních a dostupných pomůcek) 

 

Učivo, vazba na RVP: 

- obsah akce bude vždy prodiskutován s vyučujícími předem v dostatečném předstihu 

- tematické celky vědecké show budou zasahovat do celého spektra výuky chemie na ZŠ, u 

vědeckých laborek budou vždy reflektovat současný stav znalostí a dovedností žáků (vše 

bude předem prokonzultováno s učiteli se zřetelem na odbornou způsobilost a zkušenosti 

učitelů, jejich vybavení a zázemí pro experimenty a úroveň znalostí a dovedností žáků) 

- nabídka a výběr experimentů bude uveden v seznamu experimentů, ze kterých si učitelé 

vyberou podle svých požadavků např. pH tak, jak ho neznáte (využití netradičních indikátorů), 

Reverzibilní a ireverzibilní děje s efektem, Rozklad peroxidu vodíků několika způsoby, Kolik 

chutí znáš, tolikrát jsi člověkem, Výroba „piva“ a jiných drinků, Význam a využití 

fluorescenčních látek, Důkaz neznámých plynů, Proč se v zimě solí silnice? Jednoduchá 

elektrolýza, Výroba lávové lampy atd. 

 

- témata budou zasahovat do všech oblastí chemie uvedené v RVP-ZV: 

o Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

o Směsi 

o Částicové složení látek a chemické prvky  

o Chemické reakce 

o Anorganické sloučeniny 

o Organické sloučeniny  

o Chemie a společnost  
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Cílová skupina:  

- učitelé chemie 8. a 9. tříd ZŠ (experimenty budou voleny vždy tak, aby odpovídaly 

probranému učivu)  

- cílem je ukázat žákům a naučit pedagogy, jak jednoduše s využitím dostupných pomůcek 

zařadit nebo rozšířit experimentální výuku a probudit zájem o vědecké obory   

 

Pomůcky a potřebné vybavení: 

- všechny potřebné pomůcky (vč. ochranných), chemikálie a nádobí si přivezeme, vždy podle 

vybraných experimentů po vzájemné konzultaci 

- při splnění základních požadavků pro nakládání s chemickými látkami (odborná způsobilost, 

odpovídající uskladnění a likvidace odpadů) jsou některé chemikálie a pomůcky škole 

k dispozici k zapůjčení či přenechání  

- požadavky na prostory  

o ZŠ třída běžného typu s přístupem k vodě (pokud bude k dispozici odborná učebna 

s laboratorními stoly a digestoří, zvětší se spektrum možných experimentů)  

- v případě zájmu je možné navštívit stacionární laboratoř v Litvínově, kde připravíme pro 

žáky program v laboratořích  

 

Časová dotace a termíny: 

- doba trvání akce 4 hodiny (2 hodiny vědecká show, 2 hodiny vědecké laborky)  

- termíny podle vzájemné domluvy (vždy v dopoledních hodinách během výuky), je možné 

zapojit do akce více tříd najednou nebo skupiny po 25 žácích   

 

Obrázky: 
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