Vzdělávací oblast: Chem. – fyz. pokusy
Ročník: 9.
Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

- je seznámen s pravidly
Bezpečnost při
bezpečnosti a hygieny práce při
fyzikálních a chemických
pokusech z fyziky a z chemie a
pokusech
s dodržováním stanovených
postupů a návodů, zná význam
některých piktogramů, R- a S-věty
-užívá pokus jako metodu ověření
hypotézy, demonstrační pokus
nebo jako prostředek badatelský
- vede o své práci přehledný
záznam (protokol)

Pokus, jeho význam
- význam pokusu, protokol

-praktickým způsobem určí
hmotnost těles s různou hustotou,
rozhodne o chování těles s různou
hustotou v různých kapalinách
- předvede jednoduché pokusy
(potápěč, plovoucí svíčka,
plovoucí vejce, tančící rozinky,
kroutící se had, …)

Hustota
- určování hustoty a
hmotnosti těles
- praktické využití různé
hustoty různých látek

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín
1.pololetí

- vysvětlí princip některých hraček Pohyb, mechanické
- sestaví jednoduchou
hračky
mechanickou hračku
- princip některých hraček,
zhotovení jednoduché
hračky
- umí demonstrovat některé
optické klamy ( např.: díra v ruce)
- vytvoří duhu (hranol , baňka
s vodou, CD, živočišné uhlí vs.
Coca-cola)
- prakticky předvede různá
zobrazení zrcadlem a vysvětlí je

Optika, barvy, optické
klamy a jiné taje
- duha, zobrazení zrcadlem,
tajná písma

- umí použít některé dělící metody
(sublimace jodu, papírová
chromatografie barviv z lentilek,
škrob z brambor, chromatografie
na křídě, krystalizace,…)

Dělící metody
- dekantace, usazování,
chromatografie,
krystalizace

- umí přečerpat vodu z nádoby,
provede některé pokusy s vodou
(vodotrysk, Pascalův zákon,
polymer a voda, tající led,
chladící směs, odstranění vodního
kamene, maxibubliny,…)

Voda
- voda a její mastnosti,
skupenství, čerpání vody,
- povrchové napětí vody,
mýdla a prací prostředky,
velikost kapky vody a
roztoku saponátu
- voda jako katalyzátor
- vodní kámen

2.pololetí

- provede jednoduché pokusy
s magnety
- demonstruje účinky gravitační
síly (volný pád těles, kouzelná
krabice, tlaková síla, fazole jako
trhavina, vejce do lahve,
samoloupací banán
- demonstruje účinky gravitační
síly, stav beztíže
- demonstruje elektrostatickou
sílu

Síla
- magnetická síla
- gravitační síla a tlak
- elektrická síla

-užívá zákon zachování hmotnosti Zákon zachování
k vysvětlení pokusů ( reakce sody hmotnosti
a kyseliny citrónové)

- umí získat krystaly cukru,
kuchyňské soli

Krystaly
-krystalizace, světlo
z krystalu cukru

-rozliší látky podle jejich
hořlavosti
- zná princip bezpečného
zacházení s hořlavinami
- zná vlastnosti plamene
- předvede a vysvětlí jednoduché
pokusy s plamenem ( barvení
plamene, zhášení plamene plynem,
hořící cukr, nehořlavý kapesník,
papírová pánev, pokusy se
svíčkou , octová raketa, Coca-cola
gejzír, štěkavé bubliny…)
- umí vysvětlit a předvést model
hasícího pěnového přístroje

Plamen, hořlaviny,
výbuchy
- vlastnosti plamene,
hořlaviny, vlastnosti
hoření některých látek,
hoření butanu, hašení
plamene

Pomůcky: učebnice, MFCh tabulky, videokazety, Periodická soustava prvků, demonstrační
pomůcky, pomůcky pro frontální pokusy žáků, pexeso, zpětný projektor
Soutěže: Soutěž o nejrychlejší mobilní mechanickou hračku vyrobenou v rámci výuky
V průběhu roku: tajenky, doplňovačky, osmisměrky, skládačky, sledování zajímavých
pokusů (video), řešení zajímavých úloh z FO a z CHO

