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Název  

Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva 

ve formě prezentací) 

 

Abstrakt 

Práce se zaměřuje na zpracování části středoškolského učiva anorganické chemie 

(chalkogeny, halogeny, vzácné plyny) formou PowerPointových prezentací. Důraz je kladen 

především na to, aby vytvořené materiály byly vyuţitelné v praxi – při výuce chemie na 

středních školách. Záměrem je proto poskytnout učitelům moderní didaktickou pomůcku, 

která je z odborného hlediska aktuální a zároveň maximálně vyuţívá technické moţnosti 

prezentací. Zvláštní důraz je pak kladen především na aktivizaci ţáků. Rigorózní práce je 

zpracována v souladu s RVP-G. 

 

Klíčová slova 

anorganická chemie, p-prvky, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, výuka chemie na SŠ, 

aktivizace ţáků. Powerpointové prezentace 

 

Title 

Chalkogens, halogens and rare gases in chemistry education at grammar school (subject 

matter in the form of presentation) 

 

Abstract 

This thesis is focused on the practical processing of secondary inorganic chemistry education 

(chalkogens, halogens, rare gases) in form of PowerPoint presentations. Emphasis is placed 

mainly on the created materials be usable in practice – in teaching chemistry at grammar 

schools. The intention is therefore to provide a modern didactic utility to teachers, which is 

from scientific point of view the current and maximum useful of the technical possibilities of 

presentations. Special emphasis is placed on activation of pupils. This thesis is worked up 

according to RVP-G. 

  

 

Keywords 
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1.  Úvod 

 Ţijeme v době rychlého rozvoje vědy a techniky, jehoţ výsledkem je neustále se měnící 

společnost. Se změnou společnosti se projevují i změny ve školství. V současné době jsou 

stále významnějším pomocníkem ve školství informační technologie, které napomáhají 

procesu vzdělávání a vycházejí vstříc ţákům, kterým je svět informačních technologií 

důvěrně známý. 

  

 Podle údajů českého statistického úřadu vyuţívalo v roce 2009 počítač ve škole 85% 

ţáků středních škol, 81% ţáků současně vyuţívalo ve školách i internet. (39)  

 Tak, jak se výuka stále modernizuje a přizpůsobuje poţadavkům moderní informační 

společnosti, zvyšuje se mezi učiteli v současné době poptávka po kvalitně zpracovaných 

multimediálních pomůckách. Jedněmi z nejčastěji pouţívaných, a tedy velmi ţádaných, jsou 

PowerPointové prezentace, které vynikají především širokou škálou prezentačních moţností a 

zároveň jednoduchým ovládáním. Vyučující tak můţe vyuţít ve výuce nejen jiţ vytvořené 

prezentace, ale můţe prezentace jednoduše uzpůsobovat svým potřebám či tvořit prezentace 

vlastní. 

 V rámci předkládané rigorózní práce se proto zaměřím právě na problematiku tvorby  

PowerPointových prezentací pro oblast anorganické chemie. Práce tematicky navazuje na 

mou práci diplomovou. Východiskem práce je rešerše tematického celku „p-prvky“ ve 

stávajících kurikulárních dokumentech, která bude doplněna o rešerši tématu ve vybraných 

školních vzdělávacích programech (ŠVP). Ráda bych téţ podrobněji rozpracovala obecná 

kritéria zpracování PowerPointových prezentací vhodných pro střední školy a vytvořila 

k tématu „p prvky“ pojmové mapy, které budou charakterizovat vztah a vazby mezi 

jednotlivými klíčovými pojmy daného tematického celku.  Na této bázi by měly vzniknout 

nově vytvořené PowerPointové prezentace vyuţitelné pro učitele na středních školách 

všeobecně vzdělávacího zaměření. V rámci kaţdého tematického celku budou vytvořeny dvě 

verze prezentací – jednodušší verze vhodná pro výuku na středních odborných školách či 

lyceích a obtíţnější verze vhodná pro výuku na čtyřletých (resp. vyšších ročnících víceletých) 

gymnáziích. Samotné prezentace by měly maximálně vyuţívat moţností nabízených 

programem MS PowerPoint a zaměřovat se především na interaktivní prvky a aktivizační 

metody výuky. Cílem vytvořených prezentací je tedy zprostředkovat maximum interakcí mezi 

učitelem, ţákem a promítanou prezentací (resp. interaktivní tabulí) a tím přispět ke zvyšování 

efektivnosti výuky anorganické chemie na středních školách. 



 6 

2.  Cíle práce 

 Rešerše závazných kurikulárních dokumentů České republiky z hlediska obsahu a 

struktury vybraných témat p-prvků 

 Teoretická analýza tvorby PowerPointových prezentací vhodných pro střední školy 

 Vytvoření vţdy dvou verzí PowerPointových prezentací k tematickým celkům: 

chalkogeny, halogeny a vzácné plyny. Obě verze se vţdy budou lišit v obtíţnosti.  

 Maximálně vyuţít moţností nabízených programem MS PowerPoint a vytvořit 

odborně i didakticky kvalitní učební pomůcku zaměřenou na vyuţití aktivizačních 

metod a zprostředkování interakcí mezi učitelem a ţákem. 

 Vytvořit učební pomůcky, které budou v souladu se závaznými kurikulárními 

dokumenty a budou vhodné pro výuku na daném typu školy 

 

 

3. p-prvky v kurikulárních dokumentech 

3.1. p-prvky v rámcových vzdělávacích programech 

Dne 24. 7. 2007 schválilo MŠMT Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Tyto 

programy jsou určeny pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Rámcový 

vzdělávací program je nový učební dokument, který postupně nahrazuje stávající  dokumenty  

- standardy vzdělávání a učební osnovy (14). Nyní proběhlo dvouleté období, kdy si školy 

vypracovaly své školní vzdělávací programy, podle kterých se vyučují nejpozději od 1. 9. 

2009. (24) 

Téma „anorganická chemie“ je zařazeno v Rámcových vzdělávacích programech pro 

gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ v rámci 

chemie. K tematickému celku „Anorganická chemie“ se píše v RVP G (18) na straně 31: 

 

Očekávané výstupy 

Ţák 

- vyuţívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin 

- charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, vyuţití 

v praxi a vliv na ţivotní prostředí 

- předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin 

- vyuţívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich praktického významu v 

anorganické chemii 

Učivo 

- vodík a jeho sloučeniny 

- s-prvky a jejich sloučeniny 
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- p-prvky a jejich sloučeniny 

- d- a f-prvky a jejich sloučeniny 

 

Rámcový vzdělávací program vymezuje učivo anorganické chemie velmi stručně a dává tak 

prostor pro širokou škálu moţných školních vzdělávacích programů. Z hlediska této rigorózní 

práce se RVP G omezuje pouze na poţadavek zahrnout do tematického celku „Anorganická 

chemie“ p-prvky a jejich sloučeniny. Rozhodla jsem se proto analyzovat ještě Katalog 

poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2009/2010 – 

chemie, který je jiţ konkrétnější. 

 

3.2. p-prvky v katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní 

zkoušky platný od školního roku 2009/2010 – chemie 

Zpracovalo: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

Schválilo: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 11. 3. 2008 pod č. j. 3249/2008-2/ 

CERMAT 

Katalog poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 

2009/2010-chemie (6)  (dále jen katalog poţadavků) definuje maturitní poţadavky tak, aby si 

je mohli osvojit ţáci bez ohledu na typ navštěvované školy i programového dokumentu, z 

něhoţ vychází vzdělávací program dané školy. Při zpracování maturitních poţadavků byla 

zohledněna i moţnost, ţe se výsledky maturitní zkoušky z chemie stanou součástí přijímacích 

kritérií na vysoké školy.  

Předpokládá se, ţe k maturitní zkoušce z chemie se přihlásí ţáci, kteří mají o chemii 

zásadní zájem a směřují svá budoucí vysokoškolská studia do oborů, kde se vyţadují 

chemické znalosti a dovednosti. 

Z hlediska mé rigorózní práce je relevantní bod 2 – Anorganická chemie (resp. části 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10): 

 

 
2. Anorganická chemie 

 

2.1 Názvosloví anorganických sloučenin 

 uţívat názvy a značky s‑, p‑ a d‑prvků 

 rozlišit vzorec stechiometrický (empirický), molekulový (souhrnný), funkční (racionální), strukturní 

(konstituční) a geometrický (konfigurační) 

 určit oxidační číslo jednotlivých prvků v molekule nebo iontu a určit podle vzorce nebo názvu druh 

anorganické sloučeniny 

 tvořit vzorce a pojmenovat dvouprvkové (binární) sloučeniny: hydridy, sloučeniny nekovů s vodíkem, 

oxidy, sulfidy, halogenidy 

 pojmenovat a napsat vzorce hydroxidů, kyslíkatých kyselin, solí a hydrogensolí 

 pojmenovat a zapsat vzorec koordinační sloučeniny 
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2.2 Vodík, kyslík a prvky 18. skupiny (vzácné plyny) 

 zapsat chemickými značkami nebo vzorci a pojmenovat vodík, kyslík a ozon, vzácné plyny, hydridy, 

binární sloučeniny vodíku s nekovy, oxidy, vodu a peroxid vodíku 

 charakterizovat sloţení vzduchu a běţných druhů vody 

 uvést základní způsoby přípravy, výroby a vyuţití vodíku a kyslíku a výskyt, úpravy a vyuţití vzduchu 

a vody 

 vyuţít poznatky o sloţení a struktuře látek k určení fyzikálních a chemických vlastností vodíku a 

kyslíku, vody a peroxidu vodíku 

 vyuţít poznatky o stavbě iontových, polárních a kovalentních látek k určení fyzikálních a chemických 

vlastností hydridů a oxidů 

 zapsat a vyčíslit chemické rovnice vyjadřující základní reakce vodíku a kyslíku (např.: s kovy a nekovy, 

rozklad peroxidu vodíku, redoxní reakce vodíku, kyslíku, H2O2) 

 

2.3 Prvky 17. skupiny (halogeny) 

 zapsat chemickými značkami nebo vzorci a pojmenovat halogeny, halogenovodíky a halogenidy, oxidy 

halogenů, kyslíkaté kyseliny halogenů, kyslíkaté soli halogenů a vzájemné sloučeniny halogenů 

 vyuţít poznatky o sloţení a struktuře látek k určení fyzikálních a chemických vlastností fluoru, chloru, 

bromu a jodu 

 uvést příklady výskytu halogenů ve formě halogenidů (CaF2, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2) a základní 

způsoby přípravy a výroby chloru a pouţití chloru a jodu 

 vyuţít poznatky o stavbě iontových, polárních a kovalentních látek k určení fyzikálních a chemických 

vlastností halogenovodíků, halogenidů, kyslíkatých kyselin a solí halogenů 

 uvést základní způsoby přípravy, výroby a vyuţití HCl 

 zapsat a vyčíslit chemické rovnice vyjadřující základní reakce prvků skupiny a jejich sloučenin (např.: 

reakce halogenů s kovy a nekovy, reakce halogenovodíku s hydroxidem alkalického kovu) 

 

2.4 Prvky 16. skupiny (chalkogeny) 

 zapsat chemickými značkami nebo vzorci a pojmenovat chalkogeny, sulfan a sulfidy, oxid siřičitý a 

oxid sírový, kyselinu sírovou a kyselinu siřičitou a jejich soli a hydrogensoli 

 vyuţít poznatky o sloţení a struktuře látek k určení fyzikálních a chemických vlastností síry 

 uvést příklady výskytu síry ve formě sulfidů (FeS2, Ag2S, ZnS, PbS) a síranů (Na2SO4.10 H2O, CaSO4.2 

H2O) a způsob získávání a vyuţití síry 

 vyuţít poznatky o stavbě iontových, polárních a kovalentních látek k určení fyzikálních a chemických 

vlastností sulfanu, sulfidů, oxidů síry, kyslíkatých kyselin síry a jejich solí 

 popsat základní způsob přípravy sulfanu a výrobu a vyuţití kyseliny sírové 

 zapsat a vyčíslit chemické rovnice vyjadřující základní reakce prvků skupiny a jejich sloučenin (např.: 

oxidace SO2 , reakce zředěné a koncentrované kyseliny sírové s kovy) 

 

2.10 Prvky a anorganické sloučeniny v prostředí kolem nás (chemie kolem nás) 

 zdůvodnit význam čistoty ovzduší a vody, uvést hlavní zdroje jejich znečištění a moţnosti odstraňování 

nečistot a zplodin z vody a kouřových plynů 

 uvést a vysvětlit hlavní způsoby pouţívání halogenů a jejich sloučenin, s nimiţ se setkáváme v běţném 

ţivotě (chlorování pitné vody, fluorizace vody, jodování soli, desinfekce jodovou tinkturou, 

fotografování) 

 uvést a vysvětlit příčiny vzniku kyselých dešťů a posoudit moţnost omezení tohoto jevu sníţením 

koncentrace SO2 v ovzduší 

 objasnit metodu odsiřování kouřových plynů pomocí vápenatých sloučenin, jejímţ produktem je síran 

vápenatý 

 uvést hlavní příčiny znečišťování ovzduší výfukovými plyny a posoudit moţnost omezení tohoto jevu 

při pouţívání automobilových katalyzátorů 

 zdůvodnit význam výroby průmyslových hnojiv a jejich moţné negativní účinky na ţivotní prostředí 

 uvést hlavní způsoby vyuţití křemíku a jeho sloučenin, s nimiţ se setkáváme v běţném ţivotě 

(polovodiče v elektrotechnice, výrobky ze skla, porcelánu a keramiky) 

 posoudit význam a uplatnění drahých kamenů (diamant, odrůdy křemene a korundu) 

 objasnit průběh krasových jevů v přírodě na základě různé rozpustnosti CaCO3 a Ca (HCO3)2 ve vodě 

 uvést a vysvětlit hlavní způsoby pouţívání s‑prvků a jejich sloučenin, s nimiţ se setkáváme v běţném 

ţivotě (vápnění půdy, pouţívání prostředků pro praní v tvrdé vodě, uţívání preparátů obsahujících 

kalcium) 
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 uvést a vysvětlit hlavní způsoby získávání a výroby d‑prvků (problematika těţby rud a výroby kovů) 

 objasnit existenci a přípravu radioaktivních prvků a různé způsoby jejich vyuţití v energetice, 

v medicíně a ve farmakologii (problematika jaderných elektráren, radioterapie, skladování 

radioaktivního odpadu) 

 

Katalog poţadavků vymezuje učivo obšírněji neţ RVP, je však určen pro ţáky, kteří se 

rozhodli z chemie maturovat. Vzhledem k tomu, ţe mé prezentace jsou koncipovány pro 

výuku chemie všech středoškoláků, ne jen maturantů z chemie, není moţné všechny body 

z tohoto katalogu zahrnout do mých prezentací. Avšak katalog poţadavků mi bude zcela 

jistě slouţit jako důleţité kriterium při výběru obsahu učiva v prezentacích. 

 

 

3.3. Rešerše vybraných ŠVP 

Od letošního školního roku mají všechny střední školy v souladu se školským zákonem 

(561/2004 Sb.) (25) povinnost vytvořit školní vzdělávací program. V ŠVP se realizují 

poţadavky rámcového vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím plánu nalézáme tyto 

náleţitosti: 

 identifikační údaje 

 charakteristika školy: 

 charakteristika ŠVP 

 učební plán 

 učební osnovy 

 hodnocení ţáků a autoevaluace školy 

Výhodou školních vzdělávacích programů je především podpora autonomie jednotlivých 

škol a pedagogů. Školy se tedy mohou snáze profilovat s ohledem na potřeby svých ţáků. 

Pedagogové jiţ nejsou vázáni tradičními „osnovami“, ale sami si vytvářejí svůj vlastní školní 

vzdělávací program dle kritérií RVP. Lze tak velmi snadno některé méně podstatné části 

učiva zredukovat, nebo naopak některé části učiva prodlouţit a rozpracovat.  

Zmíněný systém tedy otevřeně podporuje profilaci jednotlivých škol, podněcuje učitele, 

aby spolupracovali a formulovali vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole. Zároveň 

jim umoţňuje odbourávat zbytečné duplicity v obsahu učiva a tím zvyšuje efektivitu 

vzdělávání a umoţňuje učit kreativně. Zavedení ŠVP je přínosem i pro ţáky a jejich rodiče, 

kteří si tak mohou vybrat školu, která nejlépe odpovídá jejich představám a poţadavkům. 

Pro komparaci vybraných ŠVP z hlediska tematického celku „p-prvky“ jsem zvolila 5 

školních vzdělávacích programů vybraných gymnázií v ČR: 
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1. Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 23, Praha (19) 

2. Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová (20) 

3. Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, Zlín (21) 

4. Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, Milevsko (22) 

5. Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice (23) 

Gymnázia byla vybrána tak, aby se vyskytovala v různých krajích ČR a zároveň 

reprezentovala maximální variabilitu v koncepci vzdělávání (čtyřletá vs. víceletá gymnázia, 

odlišné přístupy ke vzdělávání) 

 

Obr. 1 – vybraná gymnázia 

 

U víceletých gymnázií jsem brala v potaz pouze poslední čtyři ročníky. Jednotlivé ŠVP 

jsem porovnávala z hlediska ročníku, ve které je probírána anorganická chemie, posloupnosti 

jednotlivých témat v rámci výuky p-prvků, školních výstupů, průřezových témat, 

mezipředmětových vztahů a souvislostí. 

 

Škola 1 

Gymnázium Na 

Praţačce 

2 

Gymnázium, 

Česká Třebová 

3 

Gymnázium Zlín  
4 

Gymnázium, 

Milevsko 

5 

Gymnázium J.Š.Baara 

Délka studia Čtyřleté a 

šestileté 

gymnázium 

Osmileté 

gymnázium 

Čtyřleté 

gymnázium 

Čtyřleté a osmileté 

gymnázium 

8-mi leté, 6-ti leté a 4-

leté studium 

Hodinová 

dotace výuky 

chemie 

v posledních 4 

ročnících 

2 
3 0 3 3 2 2 0 2 

2 

+ 

2/3 

2 

+ 

2/3 

0 2,5 3,0 2,83 0 3 3 0 0 

Ročník, ve 

kterém je 

vyučována 

anorganická 

Tercie,  

(odpovídá 1. 

ročníku 4letého 

studia) 

Kvinta 

(odpovídá 1. 

ročníku 

4letého studia) 

2. ročník 

Kvinta a sexta 

(odpovídá1. a 2. 

ročníku 4letého 

studia) 

1. ročník 
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chemie 

Obecná chemie Výuka obecné 

chemie probíhá 

před 
anorganickou 

chemií 

Výuka obecné 

chemie 

probíhá před 

anorganickou 

chemií 

Výuka obecné 

chemie probíhá 

před 
anorganickou 

chemií 

Výuka obecné 

chemie probíhá 

před anorganickou 

chemií 

Výuka obecné chemie 

probíhá před 

anorganickou chemií 

Posloupnost 

jednotlivých 

témat v rámci 

výuky p-prvků 

Vodík, kyslík a 

jejich sloučeniny, 

ozonová vrstva, 

voda, její 

vlastnosti, 

vyznám, tvrdost a 

ochrana vod 

chemie prvků, 

jejich klasifikace 

-nepřechodně 

prvky: vzácné 

plyny, halogeny, 

chalkogeny, 

pentely, tetrely, 

triely, alkalické 

kovy, kovy 

alkalických 

zemin chemie 

přechodných 

prvků, obecné 

vlastnosti kovů, 

základy 

názvosloví 

koordinačních 

sloučenin 

Vodík jeho 

sloučeniny  

s-prvky a 

jejich 

sloučeniny  

p-prvky a 

jejich 

sloučeniny  

d- a f-prvky a 

jejich 

sloučeniny 

 prvky hlavních 

skupin a jejich 

sloučeniny 

 

 prvky 

vedlejších 

skupin a 

jejich sloučeniny 

Názvosloví 

anorganické 

chemie 

Vodík 

- výskyt, vlastnosti, 

příprava, výroba, 

Pouţití 

 

Kyslík 

- výskyt, vlastnosti, 

příprava, výroba, 

- pouţití 

- oxidy, rozdělení 

podle chem. 

Vlastností 

 

Sloučeniny vodíku a 

kyslíku 

- voda – struktura 

molekuly, druhy 

vod, tvrdost vody, 

odstraňování 

tvrdosti 

- peroxid vodíku – 

struktura 

molekuly, 

- chemické vlastnosti, 

pouţití 

 

p-prvky 

Halogeny 

- elektronová 

konfigurace, výskyt, 

vlastnosti 

- chlor - příprava, 

vlastnosti, pouţití 

Síra – prvek VI.A 

skupiny 

- elektronová 

konfigurace, výskyt, 

- alotropické 

modifikace, pouţití  

Dusík – prvek V.A 

skupiny 

- elektronová 

konfigurace, výskyt, 

- vlastnosti, pouţití, 

amoniak, oxidy 

- dusíku, HNO3 

Uhlík, křemík – 

prvky IV.A 

skupiny 

- výskyt, alotropie 

uhlíku, významné 

- sloučeniny uhlíku a 

křemíku 

Hliník – prvek III.A 

Vodík a jeho 

sloučeniny 

Vodík, kyslík a 

jejich sloučeniny 

s-prvky a jejich 

sloučeniny 

p-prvky a jejich 

sloučeniny  

(13. -18. sk.) 

d-a f- prvky a jejich 

sloučeniny 
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skupiny 

- výskyt, vlastnosti, 

výroba, pouţití 

s-prvky 

Alkalické kovy – I.A 

skupina 

- výskyt, vlastnosti, 

výroba, pouţití 

Kovy II.A skupiny 

- výskyt, vlastnosti, 

výroba, pouţití 

- významné 

sloučeniny vápníku 

d- a f-prvky 

Přechodné prvky 

- společné vlastnosti d-

prvků, výskyt 

- výroby: Fe,Zn 

- pouţití významných 

kovů 

Školní výstupy – 

žák 
 odvodí vnitřní 

souvislosti mezi 

strukturou a 

chováním 

látek, typem 

reakci a jejich 

průběhem 

  odvodí 

základní 

vlastnosti 

vybraných 

nepřechodných 

prvků a jejich 

sloučenin z 

umístěni v PSP 

  odvodí a 

zdůvodni 

vazebné 

moţnosti prvků 

téţe skupiny a 

porovná je s 

prvky skupiny 

jiné 

  poskytne 

informace o 

výskytu, 

vlastnostech, 

reaktivitě, 

sloučeninách a 

vyuţiti 

vybraných 

nepřechodných 

prvků 

  zhodnotí jejich 

význam v 

běţném ţivotě a 

v lidském 

 vyuţívá 

názvosloví 

anorganické 

chemie při 

popisu 

sloučenin 

charakterizuje 

významné 

zástupce prvků 

a jejich 

sloučenin, 

zhodnotí 

surovinové 

zdroje, vyuţití 

a vliv na 

ţivotní  

prostředí 

 

 předvídá 

průběh 

chemických 

reakcí 

 

 vyuţívá 

znalosti 

základů 

kvalitativní a 

kvantitativní 

analýzy k 

pochopení 

praktického 

významu 

anorganické 

chemie 

 charakterizuje 

významné 

prvky a jejich 

anorganické 

sloučeniny 

 

 zhodnotí jejich 

surovinové 

zdroje a 

praktické 

vyuţití 

předvídá průběh 

konkrétních 

anorganických 

reakcí 

 vyuţívá 

znalostí základu 

kvalitativní i 

kvantitativní 

analýzy v anorg. 

chemii 

 vysvětlí 

působení 

významných 

anorganických 

sloučenin na 

ţivotní prostředí 

 pouţívá názvy a 

značky s-, p- a d- 

prvků 

 určí oxidační 

číslo jednotlivých 

prvků v molekule 

nebo iontu a 

určí podle vzorce 

nebo názvu druh 

anorganické 

sloučeniny 

 vytvoří vzorce a 

pojmenuje 

dvouprvkové 

(binární) 

sloučeniny: 

hydridy, sloučeniny 

nekovů s vodíkem, 

oxidy, sulfidy, 

halogenidy 

 pojmenuje a 

napíše vzorec 

hydroxidů, 

kyslíkatých 

kyselin, 

solí a hydrogensolí 

 popíše základní 

způsob přípravy 

sulfanu a výroby 

kyseliny sírové 

 zapíše a vyčíslí 

chemické rovnice 

vyjadřující základní 

reakce prvků 

skupiny a jejich 

sloučenin (např. 

oxidace oxidu 

siřičitého, reakce 

zředěné a 

koncentrované 

 vyuţívá názvosloví 

anorganické chemie 

při popisu sloučenin 

 charakterizuje 

významné 

zástupce prvků a jejich 

sloučeniny, zhodnotí 

jejich surovinové 

zdroje, 

vyuţití v praxi a vliv 

na ţivotní prostředí 

 předvídá vlastnosti 

prvků a jejich chování 

v chemických 

procesech na základě 

poznatků o periodické 

soustavě 

prvků 

 vyuţívá znalostí 

základů 

kvalitativní a 

kvantitativní analýzy 

k pochopení jejich 

praktického významu 

v anorganické chemii 

 vyuţívá znalosti 

o částicové struktuře 

látek a chemických 

vazbách k předvídání 

některých 

fyzikálněchemických 

vlastností 

látek a jejich chování 

v chemických reakcích 

 předvídá průběh 

typických reakcí 

anorganických 

sloučenin 

 předvídá vlastnosti 

prvků a jejich chování 



 13 

organizmu 

  umí s pomoci 

literatury 

zpracovat určité 

těma z 

anorganické 

chemie na 

odborné úrovni s 

následnou 

prezentaci 

kyseliny 

sírové s kovy) 

 zapíše 

chemickými 

značkami nebo 

vzorci a pojmenuje 

halogeny, 

halogenovodíky 

a halogenidy, oxidy 

halogenů, kyslíkaté 

kyseliny halogenů, 

kyslíkaté soli 

halogenů a 

vzájemné 

sloučeniny 

halogenů 

 vyuţívá poznatky 

o sloţení a 

struktuře látek k 

určení fyzikálních a 

chemických 

vlastností fluoru, 

chloru, bromu a 

jodu 

 uvede příklady 

výskytu halogenů 

ve formě 

halogenidů (fluorid 

vápenatý, chlorid 

sodný, chlorid 

draselný, chlorid 

vápenatý, chlorid 

hořečnatý) 

- uvede pouţití 

chloru a jodu 

- uvede vyuţití 

kyseliny 

chlorovodíkové 

 uvede základní 

způsoby výroby a 

přípravy chloru 

- uvede základní 

způsoby přípravy a 

výroby kyseliny 

chlorovodíkové 

 zapíše a vyčíslí 

chemické rovnice 

vyjadřující základní 

reakce prvků 

skupiny a jejich 

sloučenin (např. 

reakce halogenů s 

kovy a nekovy, 

reakce 

halogenovodíku s 

hydroxidem 

alkalického kovu) 

v chemických 

procesech 

na základě poznatků 

o periodické soustavě 

prvků 

Průřezová 

témata 
Environmentální 

výchova -

základní 

 Ţijeme v 

Evropě 

(Významní 

Problematika 

vztahu 

organismu a 

Člověk a ţivotní 

prostředí,  

globální problémy, 

 Mediální výchova 

- referáty, 

- tematické nástěnky 



 14 

podmínky ţivota, 

vztah člověka 

k prostředí, 

lidské aktivity a 

problémy 

ţivotního 

prostředí 

 

 Mediální 

výchova 

Interpretace 

vztahu 

mediálních 

sděleni a reality, 

stavba 

mediálních 

sděleni, tvorba 

Mediálního 

sděleni 

Evropané) 

 Ţivotní 

prostředí (Jaké 

zdroje energie 

a surovin 

člověk 

vyuţívá) 

prostředí 

 Člověk a 

ţivotní prostředí 

Ţivotní 

prostředí regionu 

a České 

republiky 

jejich příčiny a 

důsledky,  

sociální 

komunikace 

 

 Environmentální 

výchova 

- člověk a ŢP /voda 

jako 

základní podmínka 

ţivota, problémy se 

znečišťováním vody/ 

- nebezpečí kyselých 

dešťů v souvislosti 

s oxidy síry a dusíku 

Mezipředmětové 

vztahy a 

souvislosti 

 Zeměpis 

 Biologie 

---  Zeměpis - 

ovzduší, 

vodstvo, 

surovinové 

zdroje 

---  Zeměpis – 

atmosféra, 

hydrosféra 

 Biologie - průběţně 

Semináře Seminář z chemie 

(4. r)  

Seminář 

z chemie (4. r) 

Seminář a 

cvičení z chemie 

(4. r) 

Seminář z chemie 

(4. r) 

Seminář a cvičení 

z chemie (3. + 4. r) 

 

Z výše zmíněného porovnání ŠVP 5 vybraných škol vyplývá: 

 ve 4 případech je chemie vyučována 3 z posledních čtyř ročníků, v jednom případě 

pouze 2. Hodinová dotace je 2-3 hodiny/týden. 

 ve 3 případech bylo téma p-prvky vyučováno v 1. ročníku (resp. v odpovídajícím 

ročníku víceletého gymnázia), v jednom případě bylo téma rozděleno do prvního a 

druhého ročníku, v jednom případě bylo téma probíráno ve 2. ročníku 

 Ve všech 5 případech byli ţáci nejprve seznámeni s učivem obecné chemie 

 Ve 4. případech byl v rámci anorganické chemie nejprve probírán vodík, poté aţ 

další prvky. Ve dvou případech byl společně s vodíkem probírán i kyslík.  

 Nejčastěji uváděná průřezová témata 

o Ţijeme v Evropě 

o Ţivotní prostředí 

o Problematika vztahu organismu a prostředí 

o Mediální výchova 

o Environmentální výchova 
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 Nejčastěji uváděné mezipředmětové souvislosti 

o Biologie 

o Zeměpis 

 

Z hlediska Posloupnosti jednotlivých témat v rámci výuky p-prvků a školních výstupů však 

existují mezi školami značné rozdíly, pro které nelze dobře tyto školy mezi sebou z těchto 

hledisek porovnávat.  

 

 

 

3.4. Rešerše českých středoškolských učebnic 

Dalšími důleţitými materiály, které odráţejí závazné kurikulárními dokumenty, jsou 

učebnice. Učivo v nich nabývá nejkonkrétnější podobu.  

 Za učebnice jsou povaţovány didakticky zpracované texty a grafické materiály, které 

umoţňují dosaţení očekávaných výstupů vzdělávacích oborů  vymezených rámcovými 

vzdělávacími programy a vyuţití tematických okruhů průřezových témat k rozvoji osobnosti 

ţáka vymezených rámcovými vzdělávacími programy a směřují k  utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí ţáků. (26) 

 Pro rešerši jsem vybrala nejpouţívanější české učebnice chemie pro střední školy 

všeobecného zaměření, a dále dostupné zahraniční učebnice chemie pro střední školy 

všeobecného zaměření z různých zemí Evropy. 

 

Chemie pro střední školy  

Doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. a kol. 

Vydalo SPN a.s., v Praze roku 1996, druhé vydání, 160 stran 

Učebnice (2) je určena pro všechny typy středních škol nechemického zaměření.  

Kniha je rozdělena do šesti kapitol: Obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, 

biochemie, analytická chemie a laboratorní práce. Nepřechodné prvky jsou probírány v rámci 

druhé kapitoly, poté, co je probrán vodík, kyslík a jejich vzájemné sloučeniny.  

Nepřechodné prvky jsou rozděleny na prvky kovového (II., III. a část IV. skupiny) a 

nekovového (VIII.A,  VII. A, VI.A, V.A a  část IV.A skupiny)  charakteru. 

V úvodu podkapitoly 2.3 Nepřechodné prvky nekovového typu autoři nejprve 

začleňují obecnou charakteristiku těchto prvků (Změna vlastností ve skupinách,změna 
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vlastností v periodách, umístění kovů a nekovů v systému prvků a polokovy), dále postupují 

ve výkladu od VIII.A ke IV.A skupině.  Vybrané prvky a jejich sloučeniny jsou 

charakterizovány z hlediska obecných vlastností, výskytu, výroby, pouţití a chemických 

reakcí.  

Následuje podkapitola 2.4 Nepřechodné prvky kovového charakteru. Po obecném 

úvodu (Charakteristické vlastnosti kovů, vnitřní struktura kovů, slitiny, reaktivnost kovů, 

koroze kovů a nakonec podrobněji rozpracované téma výroby kovů) následuje výčet a 

charakteristika jednotlivých  s a p prvků, tentokrát však od I.A aţ po IV.A skupinu. 

Na učebnici oceňuji, ţe autoři zmiňují pouze nejběţnější s a p prvky, se kterými se 

ţáci mohou setkat v běţném ţivotě. (Např. v rámci skupiny VI.A je probírána pouze síra, ve 

skupině V.A pouze dusík a fosfor). Méně významné prvky jsou zmíněny pouze velice 

okrajově, většinou jen jejich zařazení v periodické tabulce prvků či vlastnosti související 

s obecnými trendy v příslušné periodě.  

V rámci kaţdého probíraného tematického celku jsou přímo v textu začleněny 

příslušné chemické pokusy a otázky k procvičení.  Učebnice však neobsahuje klíč správných 

odpovědí. 

Graficky je učebnice zajímavě členěná. Obsahuje relativně mnoho obrázků, schémat a 

tabulek, které jsou vţdy opatřeny přehlednými popisky.  Pokusy a otázky jsou vţdy uvedeny 

zvláštní ikonou, pokusy jsou navíc psány kurzívou. Doplňující učivo a otázky jsou psány 

menším písmem. Zdůraznění textu tučným písmem je však pouţíváno jen málo. Celá 

učebnice včetně obrázků je černobílá, pouze nadpisy jsou psány modře.  

Zpracování p-prvků v této učebnici bych hodnotila jako dobré, přehledné, zdařilé 

z hlediska návaznosti učiva, avšak myslím, ţe pro ţáky mohou být často aţ příliš akademické, 

chybí příklady chemických jevů, které by byly ţákům známy i z běţného ţivota.  Toto pojetí 

můţe být i přes věcnou správnost málo motivující.  

 

Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl 

RNDr. Aleš Mareček, CSc. a RNDr. Jaroslav Honza, CSc. 

Vydalo nakladatelství Olomouc 1998, třetí vydání, 240 stran 

První díl ze třídílné sady učebnic „Chemie pro čtyřletá gymnázia“ (13) se věnuje 

obecné a části anorganické chemie. Učebnice je členěna do třech oddílů. Nejdříve je probírána 

obecná chemie, poté chemie nepřechodných prvků a v poslední části nacházíme ucelený 

přehled názvosloví anorganických sloučenin. P-prvky jsou probírány v jednotlivých 

kapitolách dle posloupnosti v periodické tabulce prvků. Učivo je předkládáno podobně jako 
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v obdobných učebnicích -  nejdříve je uvedena výroba a výskyt daného prvku, poté jeho 

fyzikální a chemické vlastnosti a pouţití. Poté jsou uvedeny sloučeniny daného prvku. Text je 

poměrně podrobný a obsahuje řadu chemických rovnic. Otázky a úkoly se v této části 

učebnice však nenacházejí.  

 Z grafického hlediska je učebnice poměrně dobře členěna. Při okrajích výkladového 

učiva jsou jako marginálie uvedeny pojmy, které slouţí k rychlé orientaci v textu. Důleţité 

pojmy jsou zvýrazněny tučným písmem, naopak méně důleţité informace jsou psány menším 

písmem. Text je doplněn schématy a tabulkami. V menší míře učebnice obsahuje obrázky, 

fotografie zcela chybí. 

 Učebnice chemie pro čtyřletá gymnázia reprezentuje „klasické“ akademické pojetí 

výuky chemie na středních školách a je proto velmi často vyuţívanou učebnicí. Z e svého 

pohledu bych však tuto učebnici příliš nedoporučovala, protoţe chybí příklady jevů, které 

jsou ţákům známy z běţného ţivota, dále chybí aktuální učivo. Tato absence dle mého názoru 

přispívá ke sníţení motivace ţáků při výuce chemie. 

 

Přehled středoškolské chemie 

Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc. a kol. 

Vydalo SPN a.s., v Praze roku 1999, čtvrté vydání, 365 stran 

Přehled středoškolské chemie (17) je koncipován spíše jako souhrn informací určený 

pro opakování či další studium. Taktéţ můţe slouţit jako rychlý zdroj informací pro 

pedagogy i ţáky.  

V šesti oddílech učebnice jsou shrnuty poznatky odpovídající učivu a pojetí výuky 

středoškolské chemie. Úvodní kapitola pojednává o historii chemie a o rozdělení chemických 

disciplín. Následují kapitoly Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, 

Základy biochemie a Osobnosti významné pro rozvoj chemie.  

V oddílu anorganická chemie jsou nejprve probírány základní pojmy (definice prvku, 

oxidační číslo, elementární náboj apod.), dále autor uvádí vodík a jeho sloučeniny včetně 

vody. Poté jsou probírány jednotlivé p-prvky od vzácných plynů aţ po 13. Skupinu. Kyslík je 

probírán spolu s chalkogeny. Prostor věnovaný jednotlivým prvkům je poměrný jejich 

významu. Autor zmiňuje vţdy informace týkající se výskytu a vyuţití daného prvku, dále jeho 

vlastnosti, způsob výroby a přípravy. Poté jsou uvedeny nejdůleţitější sloučeniny daného 

prvku. Text je doplněn rovnicemi a několika schématy. Otázky, úkoly, témata pro laboratorní 

cvičení či fotografie se nevyskytují. 
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Z grafického hlediska je učebnice dobře členěna, střídají se různé velikosti písma, 

důleţité pojmy jsou zvýrazněny tučným písmem.  Učebnice však pracuje převáţně s černou 

barvou. Za grafický nedostatek pokládám zvláště absenci obrázků a ilustračních fotografií.  

Přehled chemie bych nedoporučovala vyuţívat jako samostatnou učebnici pro výuku 

chemie na středních školách. Důvodem je především absence motivačních prvků, fotografií, 

obrázků, otázek, úkolů a námětů pro laboratorní cvičení. Avšak myslím si, ţe tato učebnice 

můţe být důleţitým doplňkovým zdrojem informací (např. při přípravě k maturitní zkoušce z 

chemie) a své místo na českých středních školách rozhodně má.  

 

 

Chemie I. /obecná a anorganická/ pro gymnázia 

Doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc. a Ing. Bohuslav Dušek, CSc. 

Vydalo SPN a.s., v Praze roku 2001, první vydání, 120 stran 

 

Učebnice (10) je členěna na pět kapitol: Sloţení a struktura látek, chemické reakce, 

základy anorganické chemie, analytická chemie včera a dnes, laboratorní cvičení.  

Nepřechodné prvky jsou probírány v celé třetí kapitole, která je dále členěna na podkapitoly 

nekovy (3.1), polokovy (3.2) a kovy (3.3). 

V rámci podkapitoly 3.1 je nejprve vysvětlen vodík, kyslík a jejich vzájemné 

sloučeniny. Poté jsou probírány p-prvky nekovového charakteru od VIII. A po IV. A skupinu.  

Podkapitola 3.2 se zabývá výrobou a vlastnostmi boru, křemíku a jejich sloučenin. 

Podkapitola 3.3 shrnuje obecné vlastnosti kovů, (výskyt, výroba, koroze, úprava rud, rafinace, 

fyzikální a chemické vlastnosti kovů atd.) Poté jsou stručně probrány kovy nejprve s-bloku, 

poté p-bloku a nakonec d-bloku. Pozornost je v této podkapitole věnována i tématům jako 

jsou redukční procesy, standardní elektrodové potenciály či koordinační sloučeniny. 

Jednotlivé nepřechodné prvky jsou popisovány z hlediska svých vlastností, pouţití, 

výroby, přípravy a sloučenin. Často je poukazováno (v textu a podrobněji pak v příloze) na 

chemikálie a chemické reakce, se kterými se ţáci běţně setkávají.  Například fungování 

zápalek, prášku do pečiva či halogenových ţárovek. Tyto jevy bohuţel nejsou v učebnici 

dostatečně chemicky vysvětleny, avšak přesto si myslím, ţe jejich zmiňování je pro ţáky 

velice motivační. 

Z grafického hlediska je učebnice zajímavá, obsahuje mnoho obrázků, fotografií, 

schémat či tabulek. Významné termíny, definice, vztahy, názvy či vzorce jsou zdůrazněny 



 19 

modrou barvou a nápadnějším písmem.  Menším písmem jsou odlišeny doplňující informace 

a zajímavosti.  Na konci kaţdé kapitoly je modrým písmem shrnut její obsah. 

Zpracování nepřechodných prvků v této učebnici hodnotím jako zdařilé, moderní a 

přehledné. Velice oceňuji, ţe se autoři snaţí poukazovat na „chemikálie“ ţákům známé 

z běţného ţivota, avšak myslím si, ţe takových odkazů by bylo zapotřebí v učebnici více a 

měly by být podrobněji rozpracovány.  

 

 

Srovnání českých učebnic 

Srovnávané učebnice: 

1. Chemie pro střední školy (Jiří Banýr a kol.) 

2. Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl (Aleš Mareček., Jaroslav Honza.) 

3. Přehled středoškolské chemie (Jiří Vacík a kol.) 

4. Chemie I. /obecná a anorganická/ pro gymnázia (Vratislav Flemr, Bohuslav Dušek) 

Pro větší přehlednost budou jednotlivé učebnice v tabulce vypsány pod výše uvedenými čísly. 

 

                    Učebnice  

Kritérium hodnocení 

1 2 

 

3 

 

4 

Řazení učiva Nekovy, kovy podle PTP* podle PTP H2, O2, 

nekovy, kovy 

 

Aktuální učivo Ne Ne Ne Spíše ano 

„Chemie běžného 

života“ 

Ne Ne Ne Spíše ano 

Otázky, úkoly, LP Ano Ano Ne Ano 

Grafika – členitost 

textu 

Spíše ano Ano Ano Ano 

Grafika – obrázky, 

grafy, schémata 

Ano Ano Spíše ano Ano 

Barevné fotografie Ne Ne Ne Ano 
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3.5. Rešerše zahraničních středoškolských učebnic 

 

Chemie pro střední školy 1a, 1b 

Werner Eisner a kol. 

Vydalo nakladatelství Scientia, v Praze roku 1997, první české vydání 

Tuto učebnici (8) hodnotím jiţ na první pohled jako zajímavou a netradičně 

zpracovanou. Uspořádání učiva se zde vymyká konvencím obvyklým v jiných českých 

učebnicích. Učivo je zde zpracováno spíše do logických tematických celků, nikoli striktně 

podle periodické tabulky prvků. Například p-prvky jsou probírány v následujících kapitolách: 

4. Vzduch a hoření, 5. Redukce a redoxní reakce, 9. Halogeny a pak ve druhém díle učebnice: 

2. Kyselé a alkalické roztoky, 3. Některé základní produkty chemického průmyslu, 5. 

Struktura a vlastnosti některých nekovů, 6. Anorganické sloučeniny uhlíku, 7. Křemen a 

křemičitany. Toto členění podle mého názoru velice pomůţe ţákům pochopit potřebné 

souvislosti a značně to omezí mechanické memorování se encyklopedických faktů. Na druhé 

straně však toto uspořádání klade značné nároky na práci učitele, který se musí do značné 

míry oprostit od obvyklého pojetí výuky chemie na středních školách.  

Kaţdý díl učebnice je rozdělen do cca 10 -ti kapitol. V úvodu kaţdé kapitoly je obecný 

úvod doplněný několika motivačními fotografiemi, které se vztahují k danému tematickému 

celku. Kaţdá kapitola je opět rozdělena do několika krátkých podkapitol, ve kterých krom 

vysvětlení učiva, obrázků, tabulek a fotografií nechybí ani příslušné pokusy k danému tématu 

a problémové úlohy. Navrţené pokusy jsou opatřeny piktogramem, který naznačuje, zda se 

jedná o pokus učitelský či ţákovský, případně upozorňuje na moţné nebezpečí. Na konci 

kaţdé kapitoly jsou začleněny kontrolní a doplňující otázky, učebnice však neobsahuje klíč. 

Z grafického hlediska hodnotím učebnici jako mimořádně dobře zpracovanou. Čtenáře 

na první pohled zaujme mnoţství barevných obrázků a fotografií, schémat, tabulek etc. Text 

kaţdé z kapitol je dle mého názoru optimálně obsáhlý, klíčové pojmy jsou psány tučně, 

důleţité údaje modrým písmem. Ke kaţdé podkapitole patří sloupec s pokusy a úkoly, který je 

zvýrazněn šedou barvou.  

Učebnici celkově hodnotím jako vynikající. Velice se mi líbí jak struktura, tak i 

grafické členění. Oceňuji mnoţství pokusů, které ţáci či učitelé mohou dělat i ve vyučovací 

hodině. Zaujalo mne zadání problémových úloh, které nutí ţáky nad tématem přemýšlet a 

často přesahuje rámec klasické chemie a pomáhá tak vytvářet mezipředmětové vztahy (např. 

kapitola 9. 5. prvního dílu: U 110.3 Sestavte tabulku velkých loţisek soli kamenné ve střední 
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Evropě; či kapitola 3.12 druhého dílu: U 47.1. Jaké následky můţe mít velkoplošné odumírání 

lesů? Vyhledejte v literatuře informace o významu lesů). Učebnici tedy povaţuji za moderní, 

pedagogicky promyšlenou a hodnou výuky chemie ve 21. století.  
 

Energía 2,3 - Física y Química 

 Ana Arriola Hernández a kol. 

Madrid, IBSN: 84-348-3350-6 

Španělské učebnice (1) integrovaného předmětu přírodní vědy (fyzika a chemie) jsou 

rozděleny na dvě rovnocenné části (např. druhý díl: fyzika str. 22-200; chemie 202-336). 

Hned v úvodu této recenze bych tedy ráda podotkla, ţe se ve skutečnost nejedná o 

integrovaný předmět v pravém slova smyslu, ale o dva sériově vyučované předměty. 

 Z hlediska obsahu naopak velmi kladně hodnotím úvodní kapitolu kaţdého dílu 

pojednávající o metodologii vědy. Ţáci zde mají podrobný návod jak správně měřit, váţit, 

vynést získaná data do grafu etc. Toto jsou dovednosti, které v českých učebnicích nejsou 

příliš akcentované a čeští ţáci s nimi mohou mít problémy.  

 Část učebnice týkající se chemie je dělaná do cca 10-ti kapitol.  

 

Pro druhý díl např.: 

 Prvky a směsi 

 Zákony zachování 

 Periodický zákon 

 Atom 

 Chemické reakce I, II 

 Kyseliny a zásady 

 Oxidace a redukce 

 Organická chemie 

 Chemie v průmyslu 

 

 

Pro třetí díl pak: 

 Atomové jádro 

 Atomový obal 

 Periodický zákon a struktura 

elektronového obalu 

 Chemické výpočty 

 Chemická energie 

 Chemická syntéza 

 Chemická rovnováha 

 Organická chemie 

 Makromolekuly – průmyslový i 

biologický aspekt 

 

Jiţ z názvů výše uvedených kapitol je patrné, ţe španělský vzdělávací systém je 

cirkulární. (5) Ţáci se učí kaţdý rok podobné tematické celky učiva, které je vţdy pouze 

zesloţiťováno v závislosti na věku a rozvoji abstraktního myšlení ţáků. Podle mého názoru 

můţe být tento systém pro mnoho ţáků značně demotivující. 
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 Na této učebnici je naopak velice zajímavá strukturace učiva. Nenacházíme zde dělení 

typické pro většinu českých učebnic (obecná, anorganická, organická chemie, biochemie), ale 

veškeré učivo je zde de facto prezentováno na příkladu obecné chemie. Organická chemie a 

biochemie jsou zde zastoupeny vţdy jen jednou kapitolou, anorganická chemie není 

systematicky vykládána (chybí třídění na s,p,d,f, prvky, není kladen důraz na znalost 

jednotlivých skupin, period, názvosloví, vlastností látek…).  

 Toto pojetí strukturace učiva povaţuji za zmatečné, ţáci dle mého názoru nemohou 

pochopit učivo v patřičných souvislostech a nenaučí se „chemicky myslet“. 

Jako vhodnou alternativu bych volila kombinaci „českého“ a „španělského“ přístupu. Tj. 

vyučovat nejdříve „systematickou anorganickou chemii“ a poté učivo shrnout globálně – 

v souvislostech (např. v podobných tématech jako jsou názvy kapitol z výše uvedených 

učebnic). 

Naopak jako velkou výzvu pro autory českých učebnic vidím obrovský důraz španělských 

autorů učebnic na propojení chemie jako vědy s praktickým ţivotem. Myslím, ţe takové 

přiblíţení vědy a její přenesení do praktického ţivota je pro ţáky velmi motivující. Ve výše 

zmíněných učebnicích nacházíme po kaţdé kapitole dvoustranu přibliţující probíraný 

tematický celek běţnému ţivotu ţáka. (Např. kyselý déšť, acidobazická rovnováha v ústech, 

pH šamponů, potravinová aditiva a jiné). Tímto aspektem učebnic z řady Energía bych se 

velmi ráda inspirovala i v této rigorózní práci. 

 Formální stránku učebnic Energía hodnotím jako velice zdařilou, text je přehledný, 

jasně strukturovaný, důleţité pojmy jsou vyznačeny tučně, zajímavosti v rámečku. Text je 

proloţen mnoţstvím barevných obrázků, fotografií a grafů. Samotná kniha je vytištěna na 

velmi kvalitním papíře. 

Na konci kaţdé kapitoly jsou otázky k procvičení učiva, a pokud je to relevantní i náměty 

k laboratorním pracím. 

 

Chemia. Podrecznik dla gimnazjum (z anglického originálu „Chemistry“) 

B. Earl, L. D. R. Wilford 

Vydáno r. 1999, Prószyński i S-ka, 1999. 

Gymnaziální učebnice Chemia (7) je překladem anglické učebnice Chemistry vydané 

r. 1996 v Londýně. Učebnice je přehledně členěna do 4 tematických celků: Kovy, Prvky naší 

planety, Struktura a vaznost, Průběh chemických reakcí. Kaţdý z těchto celků je přehledně 

členěn do 15-20 kapitol. Struktura učebnice je výrazně jiná, neţ jsme zvyklí v českých 

učebnicích, avšak myslím si, ţe tato struktura je promyšlená a srozumitelná. Velice oceňuji 
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důraz na souvislost s běţným ţivotem (např. chemické reakce jsou demonstrovány mj. na 

korozi karoserií automobilu nebo pečení chleba) a dále značný důraz na mezipředmětové 

vztahy – zvl. s geologií a biologií, ale i např. se zeměpisem (Např. v tématu prvky naší 

planety je probírána geologická minulost země, pohyb litosférických desek nebo vývoj 

organismů na naší planetě. Důraz na mezipředmětové vztahy a na souvislost s běţným 

ţivotem ţáků povaţuji za klíčový ve tvorbě moderních didaktických pomůcek, proto mi tato 

učebnice v tomto aspektu slouţí jako inspirace pro mou práci.  

Oblast mého zájmu – p-prvky – jsou v učebnici probírány především ve druhé kapitole 

– Prvky naší planety. Lze pozorovat tendence k oproštění se od systematického výkladu podle 

jednotlivých skupin, i kdyţ např. halogeny jsou probírány ve zvláštní kapitole. Opět oceňuji 

především propojení s praktickým ţivotem (typy ţárovek, prací prášky, polovodiče 

v počítačovém průmyslu atd.). 

Učebnice je tištěná na kvalitním papíru, obsahuje mnoţství barevných obrázků, 

fotografií a grafů. Text je přehledně členěn, klíčové pojmy jsou tučně vytištěny. Na konci 

kaţdé kapitoly mají ţáci několik úkolů k zamyšlení. U některých témat jsou uvedeny náměty 

k pokusům. Tuto učebnici povaţuji za velice kvalitní, moderní a budu z ní čerpat v této práci. 

 

Srovnání zahraničních učebnic 

Srovnávané učebnice:  

1. Chemie pro střední školy 1a, 1b (Werner Eisner a kol.) 

2. Energía 2,3 - Física y Química ( Arriola&col.) 

3. Chemia podrecznik dla gimnazjum (B. Earl, L.D.R. Wilford) 

Pro větší přehlednost budou jednotlivé učebnice v tabulce vypsány pod výše uvedenými čísly. 
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Učebnice / 

Kritérium 

hodnocení 

1 2 3 

Řazení učiva Logické 

tematické celky 

Cirkulární pojetí – 

pouze obecná 

chemie 

Logické tematické 

celky 

Aktuální poznatky Ano Ano Ano 

„Chemie běţného 

ţivota“ 

Ano Ano Ano 

Otázky, úkoly, LP Ano Ano Ano 

Grafika – členitost 

textu 

Ano Ano Ano 

Grafika – obrázky, 

grafy, schémata 

Ano Ano Ano 

Barevné fotografie Ano Ano Ano 

  

3.6. Shrnutí rešerše českých a zahraničních učebnic 

 

Srovnávala jsem celkem 7 českých i zahraničních učebnic z hlediska obsahu a 

strukturace učiva, zařazení aktuálních poznatků, zařazení „chemie běţného ţivota“, 

přítomnosti kontrolních otázek, úkolů a laboratorních cvičení, dále z grafického hlediska, kde 

jsem se zaměřila na členitost textu, přítomnost barevných fotografií, obrázků, schémat, grafů 

apod.  

 Z českých učebnic se většina ukázala jako nevyhovující. Poznatky moderní vědy a 

„chemie běţného ţivota“ nejsou s výjimkou učebnice Chemie I autorů V. Flemra a B. Duška 

(10) zmíněny. Z grafického hlediska jsou všechny mnou zkoumané učebnice dobře členěny, 

barevné fotografie se však vyskytují pouze ve výše zmíněné učebnici.  Z českých učebnic 

budu tedy ve své práci vycházet právě z této učebnice. 

 Mnou analyzované zahraniční učebnice byly ve srovnání s českými učebnicemi 

výrazně lepší. Všechny akcentovaly poznatky současné vědy i „chemii běţného ţivota“. 

Z grafického hlediska byly všechny učebnice velmi propracované, graficky velmi dobře 

členěné, v ţádné nechyběly barevná schémata a fotografie.  
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Ve své rigorózní práci bych se ráda inspirovala především učebnicí W. Eisnera a kol. 

Chemie 1a, 1b (8) a dále učebnicí B. Earla Chemia podrecznik dla gimnazjum (7). Tyto dvě 

učebnice povaţuji za velmi zdařilé jak z obsahového, tak z grafického hlediska. Španělská 

učebnice Energía 2,3 - Física y Química (1) je naopak z mého hlediska nevyhovující 

vzhledem k cirkulární strukturaci učiva a zcela odlišné koncepci chemického vzdělávání. 

 

3.7.  Pojmové mapy 

Z výše zmíněných dat je zřejmé, ţe přístup k výuce p-prvků je velmi různorodý. 

Rozhodla jsem se proto vyuţít i techniku pojmového mapování, která by jednotlivé přístupy 

vhodně doplnila. 

Pojmové mapy jsou diagramy pouţívané ke znázornění vazeb a vztahů mezi různými 

pojmy. Základem mentální mapy jsou klíčová slova (klíčové pojmy) – tedy slova, která jsou 

vzájemně spojena spojnicemi a vytvářející rozvětvující se strukturu. (4) 

 

Podle Fishera (9) má mentální mapování řadu výhod, mezi něţ patří: 

• ústřední, hlavní či klíčová myšlenka je jasně definována, 

• názorné uspořádání umoţňuje snadnou orientaci a zopakování, 

• prostřednictvím spojení a sousedství určuje vztahy mezi klíčovými slovy, 

• vytvořená struktura je prozatímní a organická, umoţňuje další přizpůsobování, 

• neuzavřená povaha tohoto postupu podněcuje k dalšímu propojování myšlenek, 

• kaţdá struktura je individuální a jedinečná, coţ usnadňuje zapamatování, vybavování a 

opakování. 

 

Čáp (4) však upozorňuje, ţe metoda pojmových map není univerzálně pouţitelná. Je 

třeba si uvědomit, ţe kaţdý člověk, stejně jako jeho myšlení, je jedinečný. Nelze tedy 

předpokládat, ţe pouţívání pojmových map bude vyhovovat všem učitelům a ţákům.   

Pro generování pojmových map existuje celá řada nástrojů. Mezi nejznámější patří 

Smart Draw(27), Generátor pojmových map (28), Inspiration Software (29), Mindjet (30), 

Mindmeister (31) nebo Mindomo (32).  
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3.8. Aplikace pojmových map 

V rámci předkládané rigorózní práce jsem ke kaţdému tematickému celku učiva 

(chalkogeny, halogeny, vzácné plyny) sestavila pojmovou mapu, která charakterizuje vztahy a 

vazby mezi jednotlivými klíčovými pojmy a poznatky učiva. Východiskem pro tvorbu 

pojmových map byla  analýza kurikulárních dokumentů a učebnic.  

Byly vytvořeny tři podrobné pojmové mapy, které graficky znázorňují jednotlivé opěrné či 

nově utvářené pojmy a poznatky v rámci kaţdého tematického celku, jejich vztahy a 

vzájemnou hierarchii. Pojmové mapy obsahují a dále rozpracovávají následující soubory 

pojmů a poznatků: zařazení prvků v PTP, fyzikální vlastnosti prvků, chemické vlastnosti 

prvků, výskyt, získávání a vyuţití prvků, vybrané sloučeniny daných prvků, fyzikální a 

chemické vlastnosti sloučenin, výskyt, získávání a vyuţití sloučenin.  

Podle vytvořených pojmových map, které přehledně shrnují výběr a uspořádání učiva daných 

tematických celků, budou koncipovány i jednotlivé prezentace.  

Všechny tři pojmové mapy jsou tvořeny v programu SmartDraw, který jsem si vybrala 

především pro jeho moţnosti snadného meziúrovňového propojení jednotlivých pojmů a 

poznatků. 
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Vzácné plyny 
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Halogeny 
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Chakogeny 
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4. PowerPointové prezentace při výuce chemie 
 

4.1. Úvod 

 Se současným rychlým rozvojem počítačových technologií v běţném ţivotě souvisí i 

rychlé rozšíření těchto technologií ve školách a jejich vyuţití přímo ve výuce některých 

předmětů.  

 

S podporou MŠMT ČR je počítačové vybavení škol postupně modernizováno.  Dle informací 

českého statistického úřadu (33) připadalo k 30. 9. 2009 na 100 ţáků střední školy v ČR 

průměrně 15,1 počítačů, z nichţ 94 % bylo připojeno k vysokorychlostnímu internetu.  

 

 

Obr. 1 - Počet počítačů na 100 žáků ve školách v ČR podle typu školy; r. 2009 

 

 Se zvyšující se dostupností počítačů se modernizuje i výuka na školách a přichází 

poptávka po kvalitně zpracovaných multimediálních učebních pomůckách. Jednou 

z nejoblíbenějších alternativ jsou PowerPointové prezentace, které vynikají především 

poměrně jednoduchým ovládáním, vysokou škálou animací a malou náročností na pouţitý 

software a technické vybavení školy (počítač, diaprojektor a promítací plátno). Prezentace 

navíc lze velmi efektivně vyuţít i na interaktivních tabulích.    

 Autorsky příjemné ovládání programu PowerPoint umoţňuje kaţdému vyučujícímu 

vytvářet své vlastní prezentace, které vyuţije přímo do své výuky. Další moţností je vyuţívat 

prezentace jiţ připravené, a to jak v nezměněné podobě, tak přizpůsobené konkrétnímu účelu. 

Klasické výukové metody a pomůcky jsou tak ve výukovém procesu nahrazovány 

metodami moderními, které umoţňují učiteli učit moderním a pro ţáky zábavnějším a lépe 

pochopitelným způsobem.  
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Pro školy, které chtějí moderně vyučovat a přitom mají velmi omezené finanční 

moţnosti, jsou ideálním řešením právě PowerPointové prezentace. Předpokladem ale je určité 

technické vybavení, které by měla mít škola k dispozici. Je to především počítač a 

dataprojektor. Školy potom podle svých moţností volí mezi stabilním umístěním tohoto 

zařízení v učebně, nebo dají učitelům k dispozici zařízení přenosné. Stabilně umístěný počítač 

můţe být přímo v odborné učebně, kterou třída pro výuku běţně pouţívá, nebo v jiné učebně, 

kterou si musí vyučující pro potřeby výuky rezervovat. To samozřejmě ovlivňuje učitele v 

rozhodování, zda ve výuce prezentace pouţít či nikoliv. Dalším vhodným vybavením je 

plátno, které je ale obvykle ve školách k dispozici, díky uţívání zpětného projektoru. V 

současnosti ho lze nahradit interaktivní tabulí. Ta umoţní ovládání prezentací dotykem ruky 

přímo na tabuli a psaní a kreslení do snímků během prezentace (16). 

Aplikace PowerPoint je softwarový produkt, který se řadí mezi kancelářské programy 

nebo se téţ začleňuje přímo do zvláštní kategorie prezentačních programů. Je součástí 

softwaru Microsoft Office a jeho základní vyuţití spočívá ve tvorbě a publikaci prezentací. 

Můţeme v něm vytvářet a zobrazovat série snímků, které obsahují text, diagramy, fotografie, 

grafy, multimediální soubory a animace. Vytvořenou prezentaci je moţno předvádět 

v elektronické podobě (PC, dataprojektor) či ve formě tištěných podkladů, průhledných fólií, 

popřípadě diapozitivů. Další moţností je publikování na internetu. (11) 

Výhodou je, ţe v programu MS PowerPoint lze uloţit prezentaci tak, ţe ji můţeme 

spustit i na počítači, který není vybaven potřebnou verzí programu, nebo dokonce vůbec 

neobsahuje program PowerPoint. Je k tomu nutné vyuţít funkci Balení pro disk CD-ROM. To 

umoţňuje zkopírovat jednu nebo několik prezentací společně s podpůrnými soubory na disk 

CD-ROM. Program Microsoft Office PowerPoint Viewer je prohlíţeč, který pustí sbalené 

prezentace na jiném počítači i v případě, ţe aplikace PowerPoint není nainstalována. Tento 

program je přidán na disk CD-ROM automaticky (16), (36). 

Tvorba prezentace pomocí aplikace PowerPoint nepředpokládá znalosti v oblasti 

programování. Kvalitně a zajímavě připravená prezentace můţe plně nahradit ve vyučovacím 

procesu fix či křídu a tabuli. Důleţité body k zapamatování, hlavní vysvětlované principy 

učiva, vzorce, vztahy, grafy a příklady lze v PowerPointu snadno systematicky upravit a není 

třeba je při kaţdé vyučovací hodině znovu psát a kreslit na tabuli. Vhodně sestavená a 

naformátovaná prezentace neunavuje oči ţáků tak jako například obvyklé „mlhoviny“ na 

fixem psaných fóliích promítaných na starém projektoru.  
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Výukové prezentace tedy slouţí především: 

 k pochopení struktury výuky tématu,  

 k prezentaci obrázků či jiných multimediálních prvků, odkazů na web,  

 k seznámení se s důleţitými definicemi, pokud jsou součástí výkladu,  

 k odkazu na jiná témata či na jiné snímky prezentace, coţ ţákům umoţní pochopit 

souvislosti výkladu. (34) 

 

 V této kapitole rigorózní práce tedy ukazuji moţné vyuţití PowerPointových 

prezentací jako moderní vyučovací metody při výchovně vzdělávacím procesu na středních 

školách. V úvodních dvou částech uvádím postup, který je potřeba absolvovat ještě před 

počátkem vlastní tvorby prezentace, typy pro zvolení vhodného formátu snímků prezentace a 

seznam některých důleţitých zásad, které je pro efektivní výuku pomocí této metody nutné 

dodrţet. V závěru kapitoly uvádím způsoby, jak vytvořené prezentace publikovat. 

Na tuto kapitolu navazuje kapitola 5 s praktickou ukázkou vytvořených prezentací vhodných 

pro výuku na středních školách.  

 

4.2.  Příprava na tvorbu výukové prezentace 

 

 Efektivní výuková prezentace je taková, která vzbuzuje zájem ţáků, usnadňuje jim 

porozumění novému učivu a vede je k získávání trvalých vědomostí a dovedností. Můţe ţáky 

motivovat k další práci či zvýšit jejich zájem o dané učivo.  Prezentaci je zapotřebí vhodně 

zpracovat. Učitel musí mít především na paměti pro jaké ţáky je prezentace určena. (ţák 1. 

ročníku víceletého gymnázia, maturant, ţák technického lycea, ţáci se zájmem o daný 

předmět, atd.) Při tvorbě nové prezentace je rovněţ nutné mít alespoň rámcovou představu o 

tom, co a proč chceme sdělit. Aby bylo prezentované sdělení přesné, účinné a nebylo nudné, 

je třeba nejprve stanovit jeho cíle, rozmyslet si obsahovou koncepci, vzhledovou stránku a 

způsob předvedení prezentace. Dále je potřeba zajistit zdroje informací, obsahové materiály a 

zváţit zda je pro daný materiál prezentace vhodnou formou pro přednesení. Obecným 

vodítkem pro tvorbu úspěšné prezentace mohou být následující chronologicky řazené body. 

(35) 
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 Stanovení cílů 
 

 Před vlastní tvorbou prezentace je dobré promyslet, co má její předvedení ţákům 

přinést. Mělo by jít o cíle poţadované kurikulárními dokumenty, o cíle učitele, ale i o cíle 

ţáků. Důleţité je rovněţ uváţit všechna podstatná omezení (např. čas, technické prostředky, 

znalosti učitele i ţáků atd.). (15) Základní kostru prezentace by měly tvořit nejdůleţitější 

body. Prezentace vytvořené pro školní výuku by měly být zvláště přehledné, logicky členěné 

a maximálně srozumitelné. 

 

 Vymezení publika 
 

 Velmi významným kritériem pro podobu prezentace, její formu i obsah je publikum, 

kterému bude prezentace promítána. Jiný přístup a forma bude zapotřebí při prezentaci pro 

skupinu třiceti ţáků prvního ročníku střední školy neţ při prezentaci pro skupinu deseti 

vybraných ţáků při přípravném semináři pro maturanty. 

 Učitel, který připravuje prezentaci, by si měl vţdy poloţit následující otázky: 

  Kolik ţáků bude prezentaci přítomno? 

  Jaký je věk ţáků, kterým bude prezentace předváděna? 

  Co uţ ţáci o tématu ví? 

  Mají ţáci o téma zájem? 

  Mají ţáci k tématu kladný nebo záporný postoj? 

  Kolik je na prezentaci času? 

 Například prezentace pro více ţáků vyţaduje větší úhlopříčku obrazovky nebo 

projektor a plátno. Prezentace pro ţáky, kteří o daném tématu nic nevědí, bude vyţadovat 

jednodušší a názornější přístup s vysvětlením základních pojmů a principů. Naopak při 

prezentaci pro ţáky, kteří se jiţ s daným tématem setkali, můţeme přijít s hlubším podáním 

problému a očekávat různé následné otázky. V tomto případě je vhodné snímky k odpovědím 

na předpokládané dotazy předem připravit. Dále je nutné přizpůsobit tempo prezentace a její 

obsaţnost časovým moţnostem. (36), (11)  

 

 

 

 Výběr prezentační metody 
 

Před zahájením tvorby prezentace je nutné zvolit formu, jakou budeme prezentaci 

ţákům sdělovat. V současnosti existují v zásadě tři moţnosti (11): 
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Živě vedená prezentace  

je standardním typem prezentace, kdy učitel stojí před ţáky a vypravuje. Snímky prezentace 

slouţí jemu i ţákům jako opora pro orientaci a ukázání základních informací. Snímky 

obsahují jen základní body a prvky sdělení, ale to hlavní vysvětluje učitel sám. U ţivě vedené 

prezentace by měly být snímky co nejstručnější, aby ţáci nemuseli příliš číst a neztráceli tak 

pozornost vůči projevu učitele. 

 

 Automatická prezentace  

je tvořená snímky, které se na obrazovce automaticky vyměňují. Taková prezentace musí 

obsahovat veškeré informace přímo na snímcích nebo je nutno vytvořit nahraný mluvený 

komentář. Automatické prezentace nejsou pro výuku na středních školách příliš vhodné. 

 

Interaktivní prezentace  

je předváděna rovněţ v nepřítomnosti učitele, ale umoţňuje uţivateli její ovládání. Uţivatel 

můţe libovolně přecházet na další snímky a není ničím limitován. Důleţitou vlastností těchto 

prezentací je jednoduchost a srozumitelnost jejich obsahu a ovládání.  

 

 

 Výběr vhodného formátu prezentace 
 

 Důleţitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu a úspěch vytvářené prezentace je její 

vzhled. Skutečně účinná prezentace dokáţe nejen sdělit potřebné informace, ale také jistým 

způsobem ţáky ovlivnit a zaujmout. Proto je potřeba zamyslet se nad volbou barevného 

ladění, grafiky či dalších vzhledových prvků (typ písma, barevné schéma atd.).  

Text by měl být dobře čitelný, nadpisy jasné a srozumitelné, seznamy správně 

rozmístěné a související informace by měly logicky navazovat. Pro podporu vlastního textu 

můţeme zvolit vhodnou velikost, styly a barvy písma či pozadí. Formát prezentace volíme 

podle typu publika, způsobu publikování a cíle prezentace. (12) 

 

Formát vlastního textu 

Při formátování textu v prezentaci určené k výuce je potřeba dodrţovat některé zásady. Velmi 

důleţitá je zásada nejvýše dvou aţ tří typů písem v jedné prezentaci. Časté střídání typů písma 

můţe totiţ narušit jednotnost informací předávaných ţákům. Naopak z hlediska přehlednosti a 

rychlé orientace bývá velice ţádoucí změna stylu písma (tučné, kurzíva, podtrţení, barva). 

Avšak i při aplikaci stylu písma je nutné dbát na vhodné pouţití. Například pouţití tučného 
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písma a kurzivy je dobré pro upoutání pozornosti ţáků. Pro zvýraznění nebo pro definici slova 

je nejvhodnější tučné písmo. Kurzíva je v tomto případě nevhodná, protoţe při projekci můţe 

vypadat rozmazaně. Příliš časté pouţívání různých stylů písma sniţuje účinek. (11) 

Jak jsem jiţ uvedla na začátku této kapitoly, je volba typu písma pro prezentace velmi 

důleţitá. Proto je dobré při výběru typu písma dodrţovat následující zásady (37): 

1) Pravidlo 5x5 – na kaţdý snímek je vhodné umístit maximálně 5 bodů, kaţdý 

ideálně po 5 slovech. Formulovat myšlenky pomocí klíčových hesel a 

vyvarovat se sloţitých souvětí.  

2) Pro běţné prostředí je vhodné volit nadpisy velikosti 40 bodů, základní text pak 

okolo 30 bodů. Text menší neţ 20 bodů je při projekci jiţ špatně čitelný. Král 

(11) uvádí jako minimální doporučenou hranici velikosti písma 18 bodů. 

3) Pro prezentace pro školní výuku na středních školách je vhodné spíše 

standardní písmo (např. Arial), pro méně váţné zprávy nebo pro prezentace pro 

první stupeň základních škol můţete vybrat písmo zábavné (např. Comic Sans 

MS).  

4) Písma typu serif (např. Times New Roman, Georgia a Bookman) čte lidské oko 

pomaleji a čtenář je tak nucen o textu déle přemýšlet. Tato písma jsou tedy 

vhodná spíše pro delší texty. Naopak bezpatková písma typu sans serif (např. 

Arial a Verdana) jsou zřetelnější, a proto jsou pro tvorbu prezentací obecně 

vhodnější. 

5) Pro dobrou viditelnost a čitelnost projekce je nejdůleţitější kontrast mezi 

barvou pozadí a grafickými prvky na snímku 

6) Pro zvýraznění klíčových slov je vhodné pouţít bold (tučný) text nebo jinou 

barvu písma. Král (11) upozorňuje, ţe vybrané barvy výrazně působí na 

emoce posluchače. Pro příjemný pocit publika jsou vhodné např. modré či 

zelené odstíny. Pokud chceme posluchače zaujmout, je vhodné pouţít červené 

(zákaz) či ţluté (upozornění) pozadí. 

7) V našich evropských podmínkách čteme text zleva doprava a shora dolů. Pro 

docílení  větší přehlednosti snímku, je tedy vhodné uspořádat jednotlivé 

grafické objekty (texty, obrázky, grafy atd.) v uvedených směrech. 

Nejdůleţitější argument je lepší uvádět aţ jako poslední (vpravo nebo dole), 

protoţe tuto informaci si posluchači nejspíše zapamatují. 

8) Pro upoutání pozornosti posluchačů lze úspěšně vyuţít animační a přechodové 

efekty. Pohyb a najíţdění textů by však mělo být přirozené lidskému oku. 
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Barvy a barevné schéma 

 

 Barevné schéma snímků (11) je v aplikaci PowerPoint definováno příslušnou šablonou 

návrhu. Toto barevné schéma se skládá z osmi barev a určuje podobu pozadí, textu, čar, 

hypertextových odkazů a zvýraznění jako jsou odráţky. Pomocí vhodně zvolené barvy 

můţeme ve snímku například zvýšit kontrast a upoutat tím pozornost. Před pouţitím barev je 

důleţité zváţit především cílové médium (dataprojektor, obrazovka pc, tištěná podoba aj.), 

které vyuţijeme pro předvedení prezentace. Například při promítání prezentace elektronickou 

cestou v zatemněné místnosti je nejvhodnější tmavé pozadí a světlejší popředí. Příliš mnoho 

světla na obrazovce můţe sníţit pozornost ţáků. Naopak pro zpětný projektor, fólie a pro 

tištěnou podobu prezentace platí pravidlo opačné (tmavé popředí a světlé pozadí).  

 

 Vytvoření obsahové náplně 
Před vlastním vytváření prezentace je vhodné shromáţdit všechny potřebné informace 

a matriály (tabulky, grafy, obrázky aj.), které budou pouţity v prezentaci. Důleţitou vlastností 

obsahové náplně je stručnost, názornost a logická souvislost. Proto by měla být formulace 

textů na snímcích co nejstručnější a kaţdý bod by měl obsahovat jen základní myšlenky. 

Základní myšlenky je vhodné formulovat spíše podstatnými jmény a významovými slovesy 

bez zbytečných pomocných slov. V případě klasické, ţivě vedené prezentace, rozvedeme tyto 

stručné body slovně. Dobré je také měřitelné informace dokumentovat číselnými údaji. Je-li 

jich více můţeme je zobrazit pomocí tabulek a grafů. Klíčová slova a části textu můţeme 

zdůraznit výraznější barvou či tučným písmem. 

 

 

4.3. Zásady tvorby a vystupování při prezentaci 
 V této části shrnuji několik zásad tvorby prezentací pro školní vyučování. Celkový 

dojem a přijetí informací, které sdělujeme ţákům, ovlivňuje nejen promítaný text a 

přednášená slova, ale samozřejmě také vzhled promítaných snímků i vlastní vystupování a 

chování vyučujícího při prezentaci. Umění veřejného projevu je záleţitostí nejen osobního 

talentu, temperamentu či charismatu, ale také do značné míry precizního nácviku. 
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Shrnutí zásad tvorby prezentací pro školní výuku 
 

 pro základní text nepouţívat písmo menší neţ 22 bodů 

 nepouţívat nevhodné barvy pozadí a písma 

 nepouţívat časování při přechodu snímků 

 ověřit správnost uvedených údajů, fakt a grafů 

 odlišovat jednotlivé tematické celky  

 před předvedením prezentace ţákům prověřit funkčnost prezentace 

 příprava projekčního (zobrazovacího) zařízení před začátkem výuky 

 nepouţívat celé věty nebo texty, spíše bodově pomocí odráţek 

 příliš dlouhé předvádění jednoho snímku sniţují pozornost ţáků 

 dlouhé téma je dobré rozdělit do několika snímků 

  naopak příliš jednoduchý snímek dlouhý jen několik sekund je vhodné sloučit 

s druhým 

 

Zásady vystupování při prezentaci (38) 

 

Vyzkoušení prezentace 

 

Předpokladem pro přesvědčivý projev při projekci je určitá dávka sebevědomí, které můţeme 

podpořit tím, ţe obsah snímků a vlastní projev máme vyzkoušený a dostatečně zaţitý. 

Zažité ovládání 

 

Pro úspěšné zvládnutí prezentace i vlastní pocit jistoty je nezbytné dokonalé osvojení a zaţití 

ovládání projekce.  

Připravenost 

 

Následuje-li po prezentaci diskuze se ţáky, je vhodné zkusit předem odhadnout, jaké dotazy 

ţáci budou mít a jak na tyto dotazy odpovíme. Jako oporu pro zodpovězení očekávaných 

dotazů nebo vysvětlení nejasností je dobré připravit si skryté snímky, které v případě potřeby 

zobrazíme. 

Příprava místnosti 

 

Důleţité je také seznámení s místností, v níţ se bude prezentace konat. Měli bychom vědět, 

kde bude umístěn projektor, kde budou sedět ţáci, kam si budeme moci odloţit materiály a 

kde se budeme moci pohybovat. Měli bychom vědět, zda je místnost moţné zatemnit. 
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Chování 

 

Častou chybou začínajících učitelů jsou různé zlozvyky, které si sami neuvědomují. Rušivé je 

například hraní si s brýlemi, s perem nebo mnutí vlasů a hlasité oddechování. Nevhodné je 

také upnutí učitele na promítací plátno a příliš časté nahlíţení do pomocných materiálů. 

Tempo 

 

Rychlost projekce můţe být různá, ale vţdy musí být přizpůsobená obsahu a hlavně ţákům. 

Při zdlouhavém promítaní a vyprávění pozornost ţáků klesá, při velmi rychlém tempu jim 

mohou zase uniknout důleţité informace, coţ způsobuje neţádoucí šum v jejich řadách a 

následný pokles zájmu. Tempo projekce a podrobnost výkladu volíme podle věku a znalostí 

ţáků. Dobré je tempo projekce občas střídat, čímţ zabráníme poklesu pozornosti ţáků. 

Chyby a překlepy 

 

Chyby v textu prezentace a hlavně faktické chyby jsou v prezentacích pro školní výuku 

nepřípustné. Sniţují kvalitu prezentace, odbornost vyučujícího a zaměřují na sebe pozornost. 

Překlepy hovoří o odbyté prezentaci vytvořené na poslední chvíli a o pravopisných hrubkách 

nemluvě. Ţáci tvoří nejvíce kritické publikum, a proto je před projekcí nutné důkladně 

zkontrolovat vytvořenou prezentaci jak po stránce stylistické, tak i po stránce pravopisné a 

věcné.  

Jazykový projev 

 

V ústním projevu je vhodné pouţívat spíše technické a věcné informace, naopak ohromující 

slova a obecné proklamace jsou nemístné. Většina ţáků neocení známé fráze, naopak mohou 

mít dojem, ţe stačilo otevřít učebnice či pracovní sešity. Nevhodné je také pouhé čtení 

promítaného textu či pouţívání odborného slangu a specifických zkratek bez jejich vysvětlení. 

Kazem na projevu jsou časté mezery způsobené vzpomínáním vyučujícího, jeho nepohotové 

listování v podkladech, parazitní slova (např. jakoby, vlastně, ehm aj.) a také monotónnost 

projevu. Učitel by měl při projevu pouţívat vlastní slova, dobře artikulovat a mluvit 

dostatečně nahlas. 

Rušivé efekty 

Vlastní provoz didaktické techniky by neměl ţádnými negativními jevy narušovat proces 

vyučování (vibrace, hluk, oslnění přes ventilační otvory aj.). Pozorovací úhel středu obrazu by 

neměl být pro ţádného ţáka niţší neţ 45°.(3) 
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5. PowerPointové prezentace na téma „p-prvky“ 
 

 Uvedené prezentace k tematickým celkům prvky 16., 17. a 18. skupiny jsou určené 

pro ţáky středních škol. Ke kaţdému tematickému celku jsou zpracovány dvě verze lišící se 

náročností. Jednodušší verzi je vhodná pro výuku na středních odborných školách či lyceích, 

obtíţnější verze je vhodná pro výuku na čtyřletých (resp. vyšších ročnících víceletých) 

gymnázií. 

Při jejich tvorbě byly dodrţeny základní zásady tvorby prezentací pro školní výuku, 

které byly shrnuty v předchozí kapitole v přehledném seznamu.  

V prezentacích je kladen značný důraz na aktivizaci ţáků. Aktivizujícím činitelem je 

vedle vyuţití moderní techniky ve výuce a střídání výukových metod, především zařazení  

interaktivních učebních úloh do struktury jednotlivých prezentací. Ţáci jsou nuceni, na rozdíl 

od pasivního poslouchání a sledování prezentace, k přemýšlení a hledání řešení daných úloh. 

Prezentace zároveň ţáky podporuje, aby o správném řešení s učitelem i mezi sebou 

diskutovali. 

Počítačové prezentace jsou záměrně tvořeny tak, aby upoutávaly zájem a pozornost 

ţáka. Prezentace jsou proto doplněny o různé obrázky, fotografie, grafy, animované grafy či 

tabulky, které umoţňují snadnější osvojení nejdůleţitějšího učiva tématu. Navyklý způsob 

práce ţáků rovněţ pomáhají změnit pouţité animace, k větší aktivitě je podněcují interaktivní 

úlohy. Zdrojem zvýšené motivace ţáků se v neposlední řadě mohou stát téţ mezipředmětové 

vztahy a souvislosti obsaţené v prezentacích. Nabízejí totiţ nové přístupy k učivu, které bývá 

tradičně uspořádáno v izolované soustavě, spíš z vědeckého neţ praktického hlediska. 

 

V prezentacích jsou rovněţ pouţity piktogramy, které vţdy vyzývají ţáka k určité 

činnosti: 

 

 sledovat prezentaci 

 

 komunikovat s učitelem 
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  zapisovat si 

 

Pouţitím těchto piktogramů učitel předchází situacím, kdy ţáci si bezmyšlenkovitě opisují 

obsah prezentace a nevěnují pozornost jeho výkladu.  

Samotné prezentace by měly maximálně vyuţívat moţností nabízených programem 

MS PowerPoint a zaměřovat se především na interaktivní prvky a aktivizační metody. Cílem 

vytvořených prezentací je tedy zprostředkovat maximum interakcí mezi učitelem, ţákem a 

promítanou prezentací (resp. interaktivní tabulí). 

 

 

5.1. Struktura prezentací 

 Nadpis  

Úvodní slide s názvem skupiny a mnemotechnickou pomůckou pro zapamatování 

jednotlivých prvků ve skupině 

 

 Upoutávka „Co se dozvíme?“ 

Motivační slide s upoutávkou na některé zajímavé body v rámci konkrétního 

tematického celku. Ţáci se s těmito tématy často setkali i v běţném ţivotě. Účelem 

tohoto snímku je tedy především motivovat ţáky, zvýšit zájem o probírané téma a 

přiblíţit jim je skrze jiţ známé. 

 

 Periodická tabulka prvků  

V prezentacích je kladen důraz na vyvozování vlastností daných prvků (resp. skupin) 

z jejich postavení v periodické tabulce prvků. Tento přístup si klade za cíl co nejvíce 

odbourat bezmyšlenkovité memorování faktů a naopak podporovat logické myšlení a 

přemýšlení ţáků. 

 

 Základní fyzikální a chemické charakteristiky prvků 

V souladu s předchozím bodem jsou z postavení prvku v periodické tabulce vyvozeny 

základní fyzikální a chemické charakteristiky. 

 

 Zajímavost, odkaz k praxi, mezipředmětové vztahy 

Zvláštní důraz je kladen na začlenění zajímavostí (především v souvislosti s vyuţitím 

v praxi) a mezipředmětových vztahů. Důvodem je nejen předpokládané posílení 

motivace ţáků, ale i snaha o maximálně komplexní výklad daného tématu. 
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 Sloučeniny  - struktura, vlastnosti, pouţití (ev. příprava + výroba) 

Sloučeniny uvedené v prezentacích jsou vybírány především s ohledem na jejich 

vyuţitelnost v praxi, příp. podle teoretického významu, vţdy v souladu s platnými 

kurikulárními dokumenty a předpokládanými potřebami škol. 

 

 Prostor pro otázky – snímek s důleţitými obrázky prezentace 

Na tomto snímku jsou ţákům připomenuty nejdůleţitější obrázky z dané prezentace. 

Ţák je přímo vyzýván, aby se dotázal na případné nejasnosti a utřídil si tak nově 

získané informace. 

 

 Kříţovka 

Animovaná kříţovka, do které ţáci doplňují pojmy, které si osvojili při promítání 

prezentace. Kříţovku můţe učitel vyuţít např. k uspořádání soutěţe, příp. můţe do 

jisté míry ţákům plnit i autoevaluační funkci. 

 

 

5.2. Výuková prezentace „Chalkogeny“ 

Níţe popsaná výuková prezentace je určena k podpoře výuky tematického celku 

„Chalkogeny“ na středních školách. V prezentaci je zmínka i o radioaktivním poloniu, které 

se většinou mezi chalkogeny neřadí, avšak je spolu s nimi součástí 16. skupiny PTP. 

Prezentace je vytvořena ve dvou verzích – verze „A“ představuje vyšší úroveň obtíţnosti a je 

určena především pro čtyřletá gymnázia, verze „B“ představuje naopak niţší úroveň 

obtíţnosti a její vyuţití předpokládám především na odborných středních školách 

nechemického zaměření, lyceích, příp. v niţších ročnících víceletých gymnázií. Obě verze se 

liší především výkladem učiva a způsobem didaktického zpracování. Verze „A“ předpokládá 

u ţáků znalost vyššího počtu opěrných pojmů, resp. jistou úroveň chemických znalostí. Verze 

„B“ naproti tomu pojmy spíše nově utváří, resp. opakuje pojmy jiţ utvořené a zasazuje je do 

kontextu. Obě prezentace jsou však vzájemně kompatibilní, mají analogickou strukturu, 

formátování a grafickou úpravu. Učitel je tedy můţe v případě potřeby kombinovat. Obě 

verze obsahují 32 snímků. Obě verze prezentace se, na rozdíl od klasických prezentací, 

nezaměřují pouze na výklad učiva, ale naopak kladou důraz na podporu aktivizačních metod. 

Navozují témata k diskusi a obsahují mnoţství otázek, úkolů či problémových úloh. Učitel tak 

má moţnost aktivizovat kaţdého ţáka (např. tím, ţák sdělí svůj poznatek nebo domněnku 

sousedovi, napíše ji na tabuli či do sešitu a zanedlouho ji vyuţije v dalším probírání učiva). 

Správná odpověď je vţdy ţákům promítnuta poté, co úlohu vyřeší. Kaţdý ţák si tedy můţe 

zkontrolovat své odpovědi a zaznamenat si do poznámek správné řešení. Obě verze 
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prezentace jsou zakončeny snímkem podněcujícím ţáky k dotazům a kříţovkou. Kaţdá 

prezentace je určena na vyuţití během více vyučovacích hodin. 

 

Technické požadavky: Pro promítání prezentací je nutný PC či notebook a dataprojektor. 

Ideální je promítat prezentaci na interaktivní tabuli. Pokud škola interaktivní tabuli nevlastní, 

lze prezentaci promítat na bílou tabuli a odpovědi k úlohám psát na tabuli fixem.  

 

Snímky prezentace 

 

Snímek 1 – úvodní snímek je společný pro obě verze prezentace. Obsahuje nadpis, autora a 

mnemotechnickou pomůcku pro zapamatování prvků 16. skupiny.  

 

Chalkogeny

Mgr. Kristýna Vondráčková

Ó Slečno Sejměte Tenké Ponoţky

 

 

Snímek 2 – společný pro obě verze prezentace. Snímek má především motivační charakter. 

Propojuje školní výklad s fakty, které ţáci znají z běţného ţivota, příp. ze sdělovacích 

prostředků.  



 43 

Co se dozvíme?

Objasníme si, co je ozonová vrstva a jakou má ozon strukturu

Co je to kyselý déšť a proč je nebezpečný

Dozvíme se, co je to sádra 

Povíme si, jak ţijí dělníci v sirných dolech

 

Snímek 3 – obě verze se liší animacemi. V lehčí verzi jsou navíc postupně podbarvovány 

jednotlivé prvky. Zdůraznění jednotlivých prvků podbarvením má význam především pro 

ţáky nechemického zaměření, kteří si tímto upevní značky jednotlivých prvků a jejich 

postavení v rámci PTP. 

Verze A 

Kde se nacházíme v periodické

tabulce prvků?

Chalkogeny se nacházejí v 16. skupině PTP.

Mezi chalkogeny řadíme: 

kyslík

síru

selen

tellur

polonium
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Verze B 

Kde se nacházíme v periodické 

tabulce prvků?

Chalkogeny se nacházejí v 16. skupině PTP

Mezi chalkogeny řadíme: 

kyslík

síru

selen

tellur

polonium

 

 

Snímek 4 -  předkládá ţákům logické odvození vlastností chalkogenů, které vyplývá 

z postavení chalkogenů v periodické tabulce prvků, resp. z konfigurace valenční sféry 

chalkogenů. U obou verzí je snímek za pomoci animací rozfázován na jednotlivé kroky. Obě 

verze obsahují animovaný model biatomické molekuly s dvojnou vazbou. 

Verze A vychází z předpokladu, ţe ţáci zapíší elektronovou konfiguraci valenční sféry 

jednotlivých chalkogenů. Předpokládá tedy, ţe pojmy „valenční sféra“ a „elektronová 

konfigurace“ jsou opěrnými pojmy. Z elektronové konfigurace valenční sféry je odvozen 

počet elektronů. Z počtu elektronů je odvozen počet elektronů, které systém můţe ještě 

přijmout, z čehoţ je odvozena reaktivita a následně typ vazby v biatomické molekule 

chalkogenu. Jako opora ţákům slouţí schéma periodické tabulky prvků s vyznačenou 16. 

skupinou a obrázek 16. skupiny PTP. 
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Co zjistíme z PTP?

Jaká je konfigurace valenční sféry chalkogenů?

6

Jakých hodnot bude nabývat n a proč?

16. skupina

vysoká

ns2 np4

2.

3.

6.

4.

5.

1.

Počet valenčních elektronů:  

Valenční sféra můţe přijmout ještě                       elektrony 

Chalkogeny se tedy mohou vyskytovat jako:

Reaktivita chalkogenů bude

dvouatomové molekuly

s dvojnou kovalentní vazbou

2

MM
 

 

Verze B – vyvozuje stejné vlastnosti jako 4. snímek u verze A. Nepředpokládá ovšem apriorní 

znalost určování konfigurace valenční sféry a charakteristické vlastnosti chalkogenů vyvozuje 

pouze z empirické znalosti postavení chalkogenů v PTP. 

Co zjistíme z PTP?

Chalkogeny se nacházejí v ____ skupině.

6

16. skupina

vysoká

Počet valenčních elektronů:  ___  

Valenční sféra můţe přijmout ještě  ___  elektrony 

Reaktivita chalkogenů proto bude 

2

16.

Podle animace určete moţný typ molekul chalkogenů a způsob vazby:

dvouatomové molekuly

s dvojnou kovalentní vazbou

MM
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Snímek 5 – Shrnuje dosud popsanou charakteristiku 16. skupiny a umoţňuje ţákům, aby si 

získané poznatky přehledně zaznamenali. Obě verze obsahují obrázky všech chalkogenů. 

V detailech se však obě verze liší. 

Verze A 

Zapamatujme si

Prvky 16. skupiny se nazývají chalkogeny.

– (z řeckého χαλκος= ruda, γενναω= tvořím) – neboli  prvky, 

které se často vyskytují v rudách

Elektronová konfigurace valenční sféry je ns2 np4

Kyslík má oxidační číslo –II, ostatní prvky od –II do +VI (d-orbitaly).

Kyslík je plyn, ostatní chalkogeny jsou pevné látky.

Ve skupině vzrůstá kovový charakter prvků.

 

Verze B 

Zapamatujme si

Prvky 16. skupiny se nazývají chalkogeny.

– (z řeckého χαλκος= ruda, γενναω= tvořím) – neboli  prvky, 

které se často vyskytují v rudách

Kyslík má oxidační číslo –II, ostatní prvky od –II do +VI (d-orbitaly).

Kyslík je plyn, ostatní chalkogeny jsou pevné látky.

Kyslík a síra jsou nekovy, selen a tellur polokovy a polonium je kov.
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Snímek 6 – snímek schematicky ukazuje trendy v 16. skupině – elektronegativitu, teplotu 

tání, teplotu varu, skupenství, kovový charakter a barvu jednotlivých chalkogenů. Verze „A“ 

a verze „B“ se liší v animacích. Ve verzi „A“ mají ţáci moţnost trendy jednotlivých vlastností 

předem odhadovat. 

Trendy ve skupině

skupenstvíTt Tv
X

3,4

2,6

2,0

2,1

2,5

-218,8°C

-115,2°C

254°C

449,5°C

221,0°C

-183,0°C

-444,6°C

962,0°C

988,0°C

685,0°C

plyn

pevná látka

pevná látka

pevná látka

pevná látka

barvacharakter

nekov

nekov

polokov

polokov

kov

 

Snímek 7 – aktivizační snímek. Ţáci mají za úkol přiřadit k jednotlivým prvkům jejich 

skupenství a (ne-)kovový charakter. Po splnění úkolu učitel promítne správné odpovědi. 

Snímek 7 je pro obě verze prezentace totoţný. 

Přiřaďte správně:

Kyslík

Síra

Selen

Telur
Polonium Kov

Nekov

Pevná látka

Kapalina

Plyn

Polokov

 



 48 

Snímek 8 – úvodní snímek k tematickému celku „kyslík“. Obsahuje informace o výskytu 

kyslíku a jeho základních fyzikálních a chemických vlastnostech. Z posledně jmenované 

skupiny jde zejména o výklad, animace a úlohy na téma vazba v molekule kyslíku.  

 Verze A a B se vzájemně liší především obtíţností. Verze A akcentuje především 

odbornou terminologii a typy jednotlivých chemických vazeb. Ţáci mohou nejdříve 

odhadnout způsob vazby v molekule kyslíku. Poté je jim promítnuta animace spojení dvou 

atomů kyslíku do molekuly O2. Ţáci dále mají na výběr z 9 pojmů, z nichţ mají vybrat ty, 

které tuto vazbu charakterizují. Poté, co tyto pojmy vyberou, promítne učitel správné řešení. 

Verze B obsahuje dvě aktivizační úlohy. Prví z nich je zařazena v souvislosti s tématem 

„výskyt kyslíku v atmosféře“. Ţáci spojují názvy jednotlivých chemických látek s jejich 

procentuelním zastoupení v atmosféře. Druhá úloha je zařazena v souvislosti s tématem 

„vazba v molekule kyslíku“. Ţáci zde odhadují způsob spojení dvou atomů do molekuly O2 a 

mají s pomocí učitele určit, o jaký typ vazby se jedná. U obou úloh je po vyřešení promítnuto 

správné řešení. 

 

Verze A 

Kyslík

Bezbarvý plyn těţší neţ vzduch

3 stabilní izotopy: 16O (99,73%),17O a 18O 

Nejrozšířenější prvek v zemské kůře (30%)

V atmosféře 21%

Dále je vázaný ve vodě i v řadě anorganických i organických látek

Tvoří dvouatomové molekuly:

OO

Sdílení elektonového páru…

… a vznik molekuly

Vazba:

kovalentní

donor-akceptorová

iontová

nepolární

polární

trojná

dvojná

jednoduchákovová
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Verze B 

Kyslík           

Bezbarvý plyn těţší neţ vzduch

Nejrozšířenější prvek v zemské kůře (30%)

V atmosféře: (spojte správně)

OO

Dále je vázaný ve vodě i v řadě anorganických i organických látek

Tvoří dvouatomové molekuly:

ostatní (CO2, Ne, He, H2, O3,…) 0,1%

0,9%

21%

78% argon

kyslík

dusík

Vazba:

__________________

__________________

__________________

dvojná

kovalentní

nepolární

 

 Snímek 9 – snímek zabývající se přípravou, výrobou a významem kyslíku. Snímek je stejný 

pro obě verze prezentace, avšak obě verze se liší animacemi. V těţší verzi mohou ţáci sami 

doplňovat rovnice přípravy kyslíku. Správné řešení je promítnuto aţ po vyřešení úlohy. 

Kyslík (02)

Příprava:

Výroba: frakční destilací kapalného vzduchu (při t okolo -180°C)

Uchovává se v modře značených tlakových lahvích

Význam: biogenní prvek

2H2O2 →

2KMnO4 →

2H2O + O2

K2MnO4 + MnO2 + O2

kyslík
Pt,Ni

 

Snímek 10 -  zabývá se vyuţitím a neţádoucími účinky kyslíku. Jedná se o obecně známé 

informace, takţe snímek je zařazen do obou verzí prezentace. Zajímavostí je zmínka o shoření 
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vesmírné lodi Apollo. Celý příběh je rozepsán v poznámkách k prezentaci, které jsou 

přístupné pouze učiteli. 

Kyslík (O2)

Vyuţití

Oxidace fosilních paliv → výroba energie

V medicíně: podpora pacientova dýchání

Vysokohorské výstupy: zvýšení parciálního 

tlaku a usnadnění dýchání

• Vyuţito v programu Apollo 

27.1. 1967 – Simulovaný start Apolla 1

Neţádoucí účinky

Koroze – oxidace kovů

 

 

Snímek 11 – téma: ozon. Verze A zahrnuje navíc animaci působení freonů na molekuly O3 

v atmosféře. Ve verzi B tato animace není a je téţ vynechána zmínka o přízemním ozonu. 

V obou verzích mohou ţáci odhadovat mechanismus desinfekčních účinků ozonu.  

Ozon (O3)

 = vonět, vydávat vůni

Vysoce reaktivní forma kyslíku

(dvě jednoduché vazby)

Silné oxidační účinky

Sterilizace nástrojů v medicíně

Desinfekce pitné vody

Přízemní ozon

zdraví nebezpečný

Ozonová vrstva

OO

O O

O O
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Snímek 12 – Aktivizující snímek. Ţáci spojují typ sloučeniny s konkrétní sloučeninou a 

oxidačním číslem kyslíku v dané sloučenině. Verze A obsahuje tyto typy sloučenin: oxidy, 

kyseliny, hydroxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy. Verze B redukuje mnoţství sloučenin 

pouze na čtyři prvně jmenované. 

 

Verze A 

Kyslík - sloučeniny

Přiřaďte k následujícím pojmům daný vzorec a oxidační

číslo, ve kterém se kyslík v dané sloučenině vyskytuje:

Oxidy Kyseliny Hydroxidy Peroxidy Superoxidy Ozonidy

CO2

Ca(OH)2

H2O2

H2SO3

KO2LiO3

-I

-I
-II

-II -I

-IIJednotlivé sloučeniny kyslíku budou probírány 

 

Verze B 

Kyslík - sloučeniny

Přiřaďte k následujícím pojmům daný vzorec a oxidační

číslo, ve kterém se kyslík v dané sloučenině vyskytuje:

CO2

Ca(OH)2

H2O2

H2SO3

-I

-II

-II

-II
Jednotlivé sloučeniny kyslíku budou probírány 

Oxidy Kyseliny Hydroxidy Peroxidy
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Snímek 13 – téma: peroxid vodíku. V těţší verzi ţáci doplňují rovnici rozkladu peroxidu 

vodíku. 

Peroxid vodíku (kysličník)

Vyuţití: oxidační i redukční činidlo, dezinfekce, bělení

Bezbarvá kapalina kyselejší neţ voda

Má větší hustotu a viskozitu neţ voda, je méně těkavá neţ voda

Ag, Pt
Rozkládá se:

2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g)

3%, 12%, 30 %

 

Snímek 14 – téma: oxidy. Pouze orientační zmínka o oxidech. Předpokládá se, ţe jednotlivé 

oxidy budou probírány při výkladu příslušných prvků. 

Oxidy

Známy téměř od všech prvků PTP (výjimka např. vzácné plyny, fluor)

Velmi různorodé vlastnosti (skupenství, barva, vodivost,…)

oxid bismutitý oxid křemičitý

oxid rtuťnatý

 

 

Snímek 15 – Rozdělení oxidů na kyselé, bazické, amfoterní a neutrální. V rámci verze A ţáci 

přiřazují jednotlivé charakteristiky k dané skupině oxidů. 
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Verze A 

Oxidy

kyselé: bazické: amfoterní: neutrální:

Oxidy 

elektropozitivních 

prvků (Na2O, CaO, 

MnO, Li2O, BaO, 

FeO) 

Oxidy méně 

elektropozitivních 

prvků (BeO, ZnO, 

Al2O3) 

Pokud jsou 

rozpustné, reagují 

s vodou za vzniku 

kyselin

Pokud jsou 

rozpustné, reagují 

s vodou za vzniku 

bází

Oxidy, jejichţ 

sloučeniny s 

vodou mají 

vlastnosti i 

hydroxidů i kyselin

Nereagují s vodou 

ani s vodnými 

roztoky kyselin 

nebo hydroxidů

Většinou oxidy 

nekovů (CO2, 

SO2, NO2, P2O3, 

CrO3, V2O5, 

Mn2O7)

(CO, N2O)

Chemicky dělíme oxidy na: (přiřaďte správně)

Pokud jsou 

rozpustné, reagují 

s vodou za vzniku 

bází

Pokud jsou 

rozpustné, reagují 

s vodou za vzniku 

kyselin

Oxidy, jejichţ 

sloučeniny s 

vodou mají 

vlastnosti i 

hydroxidů i kyselin

Nereagují s vodou 

ani s vodnými 

roztoky kyselin 

nebo hydroxidů

Většinou oxidy 

nekovů (CO2, 

SO2, NO2, P2O3, 

CrO3, V2O5, 

Mn2O7)

Oxidy 

elektropozitivních 

prvků (Na2O, CaO, 

MnO, Li2O, BaO, 

FeO) 

Oxidy méně 

elektropozitivních 

prvků (BeO, ZnO, 

Al2O3) 

(CO, N2O)

  

Verze B 

Oxidy

kyselé: bazické: amfoterní: neutrální:

Oxidy 

elektropozitivních 

prvků (Na2O, CaO, 

BaO) 

Oxidy méně 

elektropozitivních 

prvků (ZnO, Al2O3) 

Reagují s vodou 

za vzniku kyselin

Reagují s vodou 

za vzniku bází

Oxidy, jejichţ 

sloučeniny s 

vodou mají 

vlastnosti i 

hydroxidů i kyselin

Nereagují s vodou 

ani s vodnými 

roztoky kyselin 

nebo hydroxidů

Většinou oxidy 

nekovů (CO2, 

SO2, NO2)

(CO, N2O)

Chemicky dělíme oxidy na:

 

 

Snímek 16 

Verze A 

Jsou zde shrnuty důleţité reakce jednotlivých skupin oxidů. Ţáci vţdy nejdřív mohou doplnit 

pravou stranu reakce a aţ poté je jim promítnuto správné řešení.  
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CaO + H2O 

SO3 + H2O 

S kyselinami reagují za vzniku solí – atom prvku se stává 

kationtem soli

Se zásadami reagují za vzniku solí, kde atom prvku, od něhoţ 

je odvozen oxid, se stává centrálním atomem aniontu

ZnO + 2HCl 

ZnO + 2NaOH 

Oxidy - reakce

kyselé

bazické

amfoterní

H2SO4

Ca(OH)2

ZnCl2 + H20

Na2ZnO2 + H2O 

 

 

Verze B 

Aktivizační úloha, ve které ţáci doplní produkt reakce daného oxidu s vodou a rozhodnou, 

zda se jedná o oxid kyselý či bazický. Pro zjednodušení nejsou ostatní dvě skupiny (amfoterní 

a neutrální oxidy) uvedeny.  

 

Oxidy

kyselé: bazické:

Uţ víme, ţe kyselé oxidy reagují s vodou za vzniku kyselin a

zásadité oxidy reagují s vodou za vzniku zásad.

U kaţdého z následujících oxidů zapište jeho reakci s 

vodou a zařaďte ho do správné skupiny:

CO2

CaO Ca(OH)2+ H2O  →

+ H2O  → H2CO3

SO2 + H2O  → H2SO3

Na2O 2 NaOH+ H2O  →

Ba(OH)2+ H2O  →BaO

NO2 HNO3+ H2+ H2O  →
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Snímek 17 

Úvodní snímek k tématu „síra“. Ţáci získají základní informace o vzhledu síry, o jejím vzniku 

a významu. Zajímavostí je popis těţby síry v sirných dolech v Indonésii. V prezentaci jsou 

zahrnuty fotografie sirných dolů a dělníků, kteří v nich pracují. Konkrétní popis podmínek 

v dole je k dispozici učiteli v rámci poznámek k danému snímku. 

Síra

Volná (Několik alotropických modifikací)

Vznik

• Sopečná činnost

• Sedimentační pochody

• Biochemické pochody

Význam

• Výroba H2SO4

• Vulkanizace kaučuku

• Střelný prach, zápalky

• Síření

• Insekticidy, léčiva

 

  

Snímek 18 

Verze A 

Snímek ukazuje jednotlivé alotropické modifikace síry včetně popisu kaţdé z nich. Snímek je 

doprovázen animacemi, které ţákům usnadňují pochopit přechod mezi jednotlivými 

modifikacemi. V pravém horním rohu je odkaz na video z www.youtube.cz , které názorně 

ukazuje jednotlivé alotropické modifikace a přechod mezi nimi. 

http://www.youtube.cz/
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Síra - modifikace

Modifikace síry při 20 °C, ţlutá pevná látka, tvoří 

krystaly kosočtverečné. Má malou elektrickou a 

tepelnou vodivost, ve vodě je nerozpustná.

Kosočtverečná

Tato modifikace je stabilní pouze při teplotě 

nad 95 °C, při obyčejné teplotě se mění 

zpět na kosočtverečnou. 

Jednoklonná

Plastická
Náhlým ochlazením roztavené síry 

připravíme síru plastickou, beztvarou, která 

má molekuly vytvořené jako přímé řetězce. 

Sirný květ
Ochlazením sirných par vzniká sirný 

květ ve formě ţlutého prášku.

VIDEO

 

Verze B 

Snímek ilustruje ţákům jednotlivé alotropické modifikace síry, výklad učiva je opět 

doprovázena ilustrativními animacemi a odkazem na video. Podrobnější popis jednotlivých 

alotropických modifikací však chybí. 

Síra - modifikace

Kosočtverečná Jednoklonná

Plastická Sirný květ

VIDEO
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Snímek 19 

Verze A 

Zatímco snímek 18 se zabýval převáţně elementární sírou, snímek 19 ukazuje síru vázanou. 

Zmíněny jsou především tři nejvýznamnější rudy obsahující síru. Zdůrazněn je vysoký obsah 

síry v uhlí. V souvislosti s tímto faktem se nabízí, aby učitel se ţáky diskutoval ekologický 

kontext spalování uhlí, resp. vznik oxidů síry. Na tuto problematiku bude navázáno ve snímku 

22. Chemické reakce zmíněné v dolní části snímku ţáci doplňují sami – teprve poté učitel 

promítne správné řešení. 

Síra

Vázaná – nejčastěji v sulfidických rudách

Věděli jste ţe uhlí obsahuje průměrně 2% síry?

Reakce:

S kyselinami s oxidačními vlastnostmi:

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO 

Oxidace: S + O2 → SO2 (modrý plamen)

 

Verze B 

Obdoba snímku 19 z verze A. Nejsou však zmíněny dané chemické reakce. 
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Síra

Vázaná – nejčastěji v sulfidických rudách

Věděli jste ţe uhlí obsahuje 

průměrně 2% síry?
 

Snímek 20 

téma: sulfan. Zmíněny jsou fyzikální a chemické vlastnosti, příprava a vyuţití. Ve verzi B je 

vynechána moţnost přípravy sulfanu působením kyselin na sulfidy. 

 

Sulfan

Bezbarvý plyn, zapáchá po zkaţených vejcích

Ve vyšších dávkách otupuje čichový nerv

Dobře rozpustný ve vodě i v ethanolu

Příprava: působením kyselin na sulfidy

FeS + HCl →

Vyuţití: 

analýza kationtů kovů

silné redukční činidlo:  H2S + O2 →

Sirné bakterie: donor elektronů: H2S

H2S + FeCl22

H2O + SO23 222
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Snímek 21 

téma: oxid siřičitý. Zmíněny jsou fyzikální a chemické vlastnosti, příprava a vyuţití. Verze A 

i B jsou, podobně jako u následujícího snímku, totoţné. Důvodem je fakt, ţe právě 

problematika oxidu siřičitého a jeho vlivu na ţivotní prostředí je často diskutována a 

zmiňována např. v médiích. Je proto myslím ţádoucí, aby měli i ţáci „nechemického 

zaměření‘“, o oxidu siřičitém obecnou představu. 

Oxid siřičitý

Bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn

Těţší neţ vzduch

Příprava

S + O2 → SO2  (modrý plamen)

4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2

Pouţití

Surovina pro výrobu kyseliny sírové

Síření sudů, sklepních prostor

Konzervační činidlo (E 220)

 

 

Snímek 22 

téma: oxid siřičitý a jeho vliv na ţivotní prostředí v ČR. Snímek ilustrující často diskutované 

a mediálně zajímavé téma vlivu SO2 na ţivotní prostředí. Pro jistou část ţáků můţe mít toto 

téma výrazný motivační charakter. Z výše zmíněných důvodů je verze A i B totoţná. 
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Oxid siřičitý

Vznik

Přirozeně: v sopečných plynech

Lidskou činností: spalováním fosilních paliv

S vodou reaguje za vzniku kyselin síry

Kyselé deště

Zimní (londýnský) smog
S (s) + O2 (g)  SO2 (g)

2 SO2 (g) + O2  SO3 (g)

SO3 (g) + H2O (l)  H2SO4 (aq)

 

Snímek 23 

Verze A 

Aktivizační úloha zaměřená na názvosloví kyselin síry. Ţáci přiřadí vzorce k názvům 

jednotlivých kyselin síry. Po vyřešení úlohy učitel promítne správné řešení. 

 

Kyseliny síry

Kyselina siřičitá

Kyselina peroxosírová

Kyselina thiosírová

Kyselina sírová

Kyselina disírová

Kyselina peroxodisírová

H2SO3

H2SO4

H2SO5

H2S2O8

H2S2O6

H2S2O7
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Verze B 

 

Aktivizační úloha zaměřená na názvosloví kyselin síry. Ţáci sestaví vzorec kyseliny siřičité a 

kyseliny sírové. U všech prvků doplní oxidační čísla. Po vyřešení úlohy je ţákům promítnuto 

správné řešení. 

 

Kyseliny síry

S

H
H

O

O

O

O S

H
H

O O

O

Z uvedených prvků sestavte molekulu:

Kyseliny sírové Kyseliny siřičité

S
HH

O

OO

O
S H

H
O

O

O

-II-II

-II -II

-II

-II

-II

I

VI
I

I

IV

I

u všech prvků doplňte oxidační čísla
 

 

Snímek 24 

Téma: kyselina sírová. V rámci tohoto tématu jsou na snímku 24 uvedeny vybrané fyzikální a 

chemické vlastnosti H2SO4. Jsou zmíněny termíny „koncentrovaná“ a „zředěná“ kyselina 

sírová a rozdíly v chemické reaktivitě obou těchto forem. Ve verzi B je ukázána Beketova 

řada kovů.  
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Kyselina sírová

Hustá olejovitá kapalina libovolně mísitelná s vodou

Koncentrovaná (98%)

Silné oxidační a dehydratační účinky

Reaguje se všemi kovy kromě Pb, Au, Pt

Cu + H2SO4 →

Zředěná

Reaguje jen s méně ušlechtilými kovy

Vzniká příslušný síran a vodík

Fe + H2SO4 →

CuO + SO2 + H2O

FeSO4 + H2

Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ti, Co, Ni, Sn, Pb, H2, Bi, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Beketova řada kovů:

 

 

Snímek 25 

Verze A 

Zabývá se výrobou a vyuţitím kyseliny sírové. Ţáci mají moţnost v jednotlivých fázích 

rovnice doplňovat a diskutovat s učitelem jaké produkty vzniknou. Po vyřešení úlohy je 

promítnuto správné řešení úlohy. 

Kyselina sírová

Výroba

Příprava SO2

S(s) + O2(g) → SO2(g),  

nebo: 4 FeS2(s) + 11 O2(g) → 8 SO2(g) + 2 Fe2O3(s)

Oxidace SO2 na SO3

2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g) (katalyzátor V2O5)

Smíšení s H2SO4 (tzv. oleum)

Ředění

Vyuţití: výroba hnojiv, chemikálií, plastů, léčiv, elektrolyt 

do akumulátorů, zpracování ropných produktů a rud
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Verze B 

Zabývá se výrobou a vyuţitím kyseliny sírové. Výroba kyseliny sírové je ukázána pouze 

schematicky, ţáci nemají moţnost odhadovat, které produkty v jednotlivých krocích výroby 

H2SO4 vznikají. Výhodou tohoto zpracování je vyšší jednoduchost a přehlednost. 

 

Kyselina sírová

Síra (S)

Oxid siřičitý
S(s) + O2(g) → SO2(g)

Oleum

Oxid sírový
SO2 (g) + O2(g) → SO3(g)

Vyuţití:

Výroba hnojiv, chemikálií, 

plastů, léčiv, elektrolyt 

do akumulátorů, 

zpracování ropných 

produktů a rud

Kyselina sírová
H2O (l) + SO3(g) → H2SO4(aq)

Výroba

 

 

Snímek 26 

 

Verze A 

 

Prezentuje strukturu, fyzikální a chemické vlastnosti síranů. Podrobněji se zabývá přípravou 

síranů. Ţákům je vţdy ukázána pouze levá strana rovnice a mají moţnost pravou stranu 

doplnit a diskutovat s učitelem řešení. Poté je promítnuto správné řešení. 
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Sírany

Soli odvozené od kyseliny sírové

Bílé či bezbarvé krystalické látky

Pokud je kation barevný, přijímají jeho barvu

Příprava:
rozpouštěním kovu ve vodném roztoku kyseliny:

Fe + H2SO4 →

reakcí kyseliny s oxidy nebo hydroxidy kovů:
2NaOH + H2SO4 → 
ZnO + H2SO4 →

Na2SO4 + 2H2O
ZnSO4 + H2O 

FeSO4 + H2

 

Verze B 

Zabývá se především strukturou síranů a hydrogensíranů a jejich odvozením od kyseliny 

sírové. Okrajově zmiňuje některé fyzikální vlastnosti síranů. 

Sírany

Soli odvozené od kyseliny sírové

Bílé či bezbarvé krystalické látky

Pokud je kation barevný, přijímají jeho barvu

Kyselina sírováHydrogensíranSíran
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Snímek 27 

Jako nejvýznamnější síran jsem vybrala síran vápenatý, především vzhledem k jeho vyuţití ve 

stavebnictví. Zvláštní pozornost je pak věnována hemihydrátu síranu vápenatého – pálené 

sádře. Vzhledem ke značnému praktickému významu síranu vápenatého jsou dané informace 

shodné v obou verzích. Verze A a B se liší pouze v detailech animací (např. pouze verze A 

umoţňuje ţákům, aby nejprve doplnili pravou stranu rovnice termického rozkladu sádrovce) 

 

Síran vápenatý 

Minerál sádrovec (CaSO4 . 2 H2O)

Jednoklonný

Zvláštní odrůdy

• Mariánské sklo

• Alabastr

Vyuţití: Stavebnictví (sádra, cement), sochařství, hnojiva

Sádra (CaSO4 . ½ H2O)

Výroba: termickým rozkladem sádrovce

CaSO4 . 2H2O → CaSO4 . ½ H2O + ⅔ H2O
Δ

 

 

Snímek 28 

Verze A 

Téma: selen. Zabývá se výskytem selenu, jeho alotropickými modifikacemi a vyuţitím 

selenu. Hlavní pozornost je soustředěna na význam selenu ve výţivě. Zajímavostí je zmínka o 

významu selenu při tvorbě glutathionperoxidázy – enzymu, který katalyzuje reakce vedoucí 

k likvidaci volných radikálů. Ţáci mají v prezentaci k dispozici obrázek tohoto enzymu. 

Učitelé mají k tomuto tématu podrobnější informace v poznámkách k prezentaci.  
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Selen

Doprovází síru v jejích rudách

Různé modifikace (např. šedý, černý, červený)

Vyuţití

Výroba fotočlánků (např. do kopírovacích

zařízení či ve fotoelektrárnách)

Selen a výţiva

Antioxidant – likviduje volné radikály (glutathionperoxidasa)

• (DDD 60-200 μg)

Ale větší dávky selenu jsou toxické

Potraviny s vysokým obsahem selenu: ořechy, mořské ryby, 

vnitřnosti

 

Verze B 

Na rozdíl od verze A zde neuvádím různé alotropické modifikace selenu a nezmiňuji se 

podrobněji o způsobu likvidace volných radikálů v organismu. Zajímavostí je odkaz na 

Paracelsa a jeho heslo: „Pouze dávka určuje, zda je jed jedem“ v souvislosti s faktem, ţe selen 

je ve vyšších dávkách toxický. 

Selen

Doprovází síru v jejích rudách

Vyuţití

Výroba fotočlánků (např. do kopírovacích

zařízení)

Selen a výţiva

Antioxidant – likviduje volné radikály

Ale větší dávky selenu jsou toxické

Potraviny s vysokým obsahem selenu: ořechy, mořské ryby, 

vnitřnosti
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Snímek 29 

Téma: tellur. Okrajově zmiňuje vzhled, výskyt a vyuţití telluru. Tento snímek je pro obě 

verze shodný. 

Tellur

Doprovází síru a selen v jejich rudách

Vyuţití:

Zlepšování mechanických vlastností slitin

Sloučeniny se vyuţívají jako polovodiče

Tellurid kademnatý – výroba nejvýkonnějších fotočlánků

 

 

Snímek 30 

 

Verze A 

 

Téma: polonium. Zmiňuje objev tohoto prvku a některé jeho vlastnosti související 

s radioaktivitou. Zajímavostí je vraţda ruského agenta Alexandra Litviněnka poloniem. 

Učitelé mají podrobnější informace o tomto případu popsány v poznámkách k prezentaci. 
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Polonium

Radioaktivní kov

V r. 1898 jej v jáchymovském smolinci objevila 

Marie Curie – Sklodowská (1911 NC)

Nazván podle její vlasti – Polska

Krátký poločas rozpadu – vzácné (0,1mg / 1t rudy)

Vyuţití – jako α zářič (např. v medicíně)

Listopad 2006 - Alexandr Litviněnko  otráven 

poloniem

 

Verze B 

Tematicky odpovídá verzi A, některé podrobnosti jsou však vynechány. 

Polonium

Radioaktivní kov

V r. 1898 jej v jáchymovském smolinci objevila

Marie Curie – Sklodowská

Nazván podle její vlasti – Polska

Vyuţití – jako α zářič (např. v medicíně)

Listopad 2006 - Alexandr Litviněnko  otráven 

poloniem

. 

 

 

Snímek 31 

Obsahuje některé obrázky pouţité v prezentaci. Slouţí ke zopakování a utřídění učiva a 

podněcuje ţáky k otázkám. Je shodný pro obě verze. 
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Prostor pro vaše dotazy

 

Snímek 32 

Závěrečný snímek s kříţovkou, kterou ţáci doplňují. Do jisté míry můţe být vodítkem 

k evaluaci či autoevaluaci ţáků. 

Co jsme si zapamatovali?

L

BO RD

FLUS A

EIRC U

TI

SYK K

NARÍS

Síra se, na rozdíl od kyslíku, vyskytuje 

i v ox.č. VI protoţe má_____

Rodné příjmení objevitelky polonia

Plyn páchnoucí po zkaţených vejcích

Sůl od kyseliny sírové

Plyn uchovávaný v modrých 

tlakových lahvích

A

Í

L

N
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5.3. Výuková prezentace „Halogeny“ 

Níţe popsaná výuková prezentace je určena k podpoře výuky tematického celku 

„Halogeny“ na středních školách. V prezentaci je zmínka i o radioaktivním astatu, který se 

většinou mezi halogeny neřadí, avšak je spolu s nimi součástí 17. skupiny PTP. Prezentace je 

vytvořena ve dvou verzích – verze „A“ představuje vyšší úroveň obtíţnosti a je určena 

především pro čtyřletá gymnázia, verze „B“ představuje naopak niţší úroveň obtíţnosti a její 

vyuţití předpokládám především na odborných středních školách nechemického zaměření, 

lyceích, příp. v niţších ročnících víceletých gymnázií. Obě verze se liší především výkladem 

učiva a způsobem didaktického zpracování. Verze „A“ předpokládá u ţáků znalost vyššího 

počtu opěrných pojmů, resp. jistou úroveň chemických znalostí. Verze „B“ naproti tomu 

pojmy spíše nově utváří, resp. opakuje pojmy jiţ utvořené a zasazuje je do kontextu. Obě 

prezentace jsou však vzájemně kompatibilní, mají analogickou strukturu, formátování a 

grafickou úpravu. Učitel je tedy můţe v případě potřeby kombinovat. Verze A obsahuje 27 

snímků, verze B 28 snímků. Obě verze prezentace se, na rozdíl od klasických prezentací, 

nezaměřují pouze na výklad učiva, ale naopak kladou důraz na podporu aktivizačních metod. 

Navozují témata k diskusi a obsahují mnoţství otázek, úkolů či problémových úloh. Učitel tak 

má moţnost aktivizovat kaţdého ţáka (např. tím, ţák sdělí svůj poznatek nebo domněnku 

sousedovi, napíše ji na tabuli či do sešitu a zanedlouho ji vyuţije v dalším probírání učiva). 

Správná odpověď je vţdy ţákům promítnuta poté, co úlohu vyřeší. Kaţdý ţák si tedy můţe 

zkontrolovat své odpovědi a zaznamenat si do poznámek správné řešení. Obě verze 

prezentace jsou zakončeny snímkem podněcujícím ţáky k dotazům a kříţovkou, která do jisté 

míry plní i autoevaluační funkci. Kaţdá prezentace je určena na vyuţití během více 

vyučovacích hodin. 

Technické požadavky: Pro promítání prezentací je nutný PC či notebook a dataprojektor. 

Ideální je promítat prezentaci na interaktivní tabuli. Pokud škola interaktivní tabuli nevlastní, 

lze prezentaci promítat na bílou tabuli a odpovědi k úlohám psát na tabuli fixem.  

 

Snímky prezentace 

Snímek 1 – úvodní snímek je společný pro obě verze prezentace. Obsahuje nadpis, autora a 

mnemotechnickou pomůcku pro zapamatování prvků 17. skupiny.  
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Halogeny

Mgr. Kristýna Vondráčková

Franta Cloumal Bratrem I Aktovkou

 

 

Snímek 2 – společný pro obě verze prezentace. Snímek má především motivační charakter. 

Propojuje školní výklad s fakty, které ţáci znají z běţného ţivota, příp. ze sdělovacích 

prostředků.  

Co se dozvíme?

Co jsou to freony a proč jsou nebezpečné

Jaká chemická látka působí v SAVU

Jaký je význam tajemných zkratek PCB, a DDT

Jaké je tajemství vzniku černobílých fotografií

 

Snímek 3 – obě verze se liší animacemi. V lehčí verzi jsou navíc postupně podbarvovány 

jednotlivé prvky. Zdůraznění jednotlivých prvků podbarvením má význam především pro 
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ţáky nechemického zaměření, kteří si tímto upevní značky jednotlivých prvků a jejich 

postavení v rámci PTP. 

Verze A 

Kde se nacházíme v periodické

tabulce prvků?

Halogeny se nacházejí v 17. skupině PTP.

Mezi halogeny řadíme: 

fluor

chlor

brom

jód

(astat)

 

 

Verze B 

Kde se nacházíme v periodické 

tabulce prvků?

Halogeny se nacházejí v 17. skupině PTP

Mezi halogeny řadíme: 

fluor

chlor

brom

jód

(astat)
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Snímek 4 -  předkládá ţákům logické odvození vlastností halogenů, které vyplývá z postavení 

halogenů v periodické tabulce prvků, resp. z konfigurace valenční sféry halogenů. U obou 

verzí je snímek za pomoci animací rozfázován na jednotlivé kroky. Obě verze obsahují 

animovaný model biatomické molekuly s jednoduchou vazbou. 

Verze A vychází z předpokladu, ţe ţáci zapíší elektronovou konfiguraci valenční sféry 

jednotlivých chalkogenů. Předpokládá tedy, ţe pojmy „valenční sféra“ a „elektronová 

konfigurace“ jsou opěrnými pojmy. Z elektronové konfigurace valenční sféry je odvozen 

počet elektronů. Z počtu elektronů je odvozen počet elektronů, které systém můţe ještě 

přijmout, z čehoţ je odvozena reaktivita a následně typ vazby v biatomické molekule 

halogenu. Jako opora ţákům slouţí schéma periodické tabulky prvků s vyznačenou 17. 

skupinou a obrázek 17. skupiny PTP. 

Co zjistíme z PTP?

Jaká je konfigurace valenční sféry halogenů?

7

Jakých hodnot bude nabývat n a proč?

17. skupina

vysoká

ns2 np5 

2.

3.

6.

4.

5.

1.

Počet valenčních elektronů:  

Valenční sféra můţe přijmout ještě                       elektronů 

Halogeny se tedy vyskytují nejčastěji jako:

Reaktivita halogenů bude

dvouatomové molekuly

1

XX
 

 

Verze B – vyvozuje stejné vlastnosti jako 4. snímek u verze A. Nepředpokládá ovšem apriorní 

znalost určování konfigurace valenční sféry a charakteristické vlastnosti chalkogenů vyvozuje 

pouze z empirické znalosti postavení halogenů v PTP. 
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Co zjistíme z PTP?

Halogeny se nacházejí v ____ skupině.

7

17. skupina

velmi vysoká

Počet valenčních elektronů:  ___  

Valenční sféra můţe přijmout ještě  ___  elektron 

Reaktivita halogenů proto bude 

1

17.

Podle animace určete typ molekul halogenů a způsob vazby:

dvouatomové molekuly

XX

s jednoduchou kovalentní vazbou
 

 

Snímek 5 – Shrnuje dosud popsanou charakteristiku 17. skupiny a umoţňuje ţákům, aby si 

získané poznatky přehledně zaznamenali. Obě verze obsahují animaci vazby v molekule 

chloru. V detailech se však obě verze liší. 

Verze A 

Zapamatujme si

ClCl

Sdílení elektronového páru…

… a vznik molekuly Cl2 (jednoduchá vazba)

Prvek (X)

Fluor 4,0

Chlor 3,2

Brom 3,0

Jód 2,7

Astat 2,2

Prvky 17. skupiny se nazývají halogeny

– (z řeckého ʻαλς= sůl, γενναω= tvořím) – neboli solitvorné prvky

Elektronová konfigurace valenční sféry je ns2         np5

Jsou tedy velmi reaktivní, jednovazné a mají vysokou X

V bezkyslíkatých sloučeninách jsou většinou v oxidačním čísle -I

Tvoří dvouatomové molekuly:
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Verze B 

Zapamatujme si

ClCl

Jednoduchá kovalentní vazba…

… a vznik molekuly Cl2

Prvky 17. skupiny se nazývají halogeny

– (z řeckého ʻαλς= sůl, γενναω= tvořím) – neboli solitvorné prvky

Do stabilního stavu chybí atomům halogenů 1 elektron.

Jsou tedy velmi reaktivní, jednovazné a mají vysokou X

V bezkyslíkatých sloučeninách jsou většinou v oxidačním čísle -I

Tvoří dvouatomové molekuly:

 

Snímek 6 – snímek schematicky ukazuje trendy v 17. skupině – elektronegativitu, teplotu 

tání, teplotu varu, skupenství a barvu jednotlivých halogenů. Verze „A“ a verze „B“ se liší 

v animacích. Ve verzi „A“ mají ţáci moţnost trendy jednotlivých vlastností předem 

odhadovat. 

Trendy ve skupině

SkupenstvíTt Tv
X

4,0

3,2

2,2

2,7

3,0

-219,6°C

-101,0°C

300°C

113,6°C

-7,25°C

-118,1°C

-34,0°C

335,0°C

185,2°C

59,5°C

plyn

plyn

pevná látka

kapalina

pevná látka

Barva
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Snímek 7 

Verze A 

Úvodní snímek k tématu „fluor“. Ukazuje základní fyzikální vlastnosti fluoru (barva, 

skupenství), jeho nejvýznamnější minerály a ukazuje význam fluoru jakoţto biogenního 

prvku. Verze A navíc obsahuje některé zajímavosti týkající se fluoritu. 

 

Fluor

Ţlutozelený plyn

Minerály:

Biogenní prvek

Fluoroapatit   Ca5(PO4)3(F, Cl) Kazivec  (Fluorit) CaF2

NaF

Kazivec je nejstarší známá sloučenina fluoru. Dříve se pouţíval jako tavidlo –

od toho také pochází název tohoto prvku (fluoere – téct).

Kazivec navíc při zahřívání modrobíle světélkuje – tento jev byl pojmenován 

jako fluorescence.
 

 

Fluor

Ţlutozelený plyn

Minerály:

Biogenní prvek

Fluoroapatit   Ca5(PO4)3(F, Cl) Kazivec  (Fluorit) CaF2

NaF
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Snímek 8 

Téma: reaktivita fluoru. Uvádí významné reakce fluoru – s vodíkem, vodou a amoniakem. 

Dále uvádí obecné pravidlo platící pro bezkyslíkaté sloučeniny halogenů: Halogen s niţším 

protonovým číslem vţdy ve sloučeninách vytěsní halogen s vyšším protonovým číslem. Toto 

tvrzení je doprovázeno názornou animací tak, aby si ţáci mohli výše zmíněný chemický 

proces lépe představit. 

Verze A 

Ţáci mají u všech reakcí nejprve odkrytou pouze levou stranu a pravou mohou sami doplnit. 

Poté jim učitel promítne i pravou stranu rovnice – správné řešení. Poté ţáci mohou rovnici 

vyčíslit. Opět je jim poté promítnuto správné řešení. Následuje otázka, zda v uvedených 

reakcích působí fluor jako oxidační, nebo jako redukční činidlo.  Ţáci tedy mohou 

k jednotlivým prvkům dopsat oxidační čísla (která jsou na další klik animačně zobrazena) a 

rozhodnout, zda v uvedených reakcích fluor působí jako oxidační či jako redukční činidlo. 

Správná odpověď i vysvětlení je poté pomocí animace zobrazeno. 

Následuje reakce fluoru s bromidem draselným. Ţákům je nejprve zobrazeno výše zmíněné 

obecné pravidlo platící pro tyto rovnice.  Dle tohoto pravidla můţe tedy ţák sám pravou 

stranu rovnice odvodit a poté rovnici vyčíslit. Poté je správné řešení rovnice opět zobrazeno, 

graficky znázorněno a doloţeno animací. 

Fluor

Reaktivita:

• nejreaktivnější prvek - s většinou prvků se slučuje přímo

s H2 reaguje explozivně jiţ za teploty -250°C

• reakce s H2O: H2O +   F2 

• reakce s NH3: NH3 +   F2 

– Z bezkyslíkatých sloučenin vytěsňuje halogeny s vyšším 

protonovým číslem:    F2  +   KBr →Br2 +   KF22

HF + O22 2 4

62 3 HF + N2

K Br

K Br
F F

Pro bezkyslíkaté sloučeniny obecně platí:

Halogen s NIŢŠÍM protonovým číslem

vţdy ve sloučeninách vytěsní

halogen s VYŠŠÍM protonovým číslem

Působí v těchto rovnicích fluor jako 

oxidační či jako redukční činidlo?

Fluor sám sebe redukuje, 

proto působí jako oxidační činidlo.

I     - II            0                   I   -I        0

III   -I               0                    I  -I        0
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Verze B 

Verze B je oproti verzi A značně zjednodušená. Není zde uvedena reakce fluoru 

s amoniakem, ani zde nejsou procvičovány a zdůrazňovány opěrné pojmy: redukce, oxidace, 

redukční činidlo, oxidační činidlo, oxidační číslo apod.  

Ţáci zde však rovněţ mají moţnost odhadovat jaké produkty v uvedených rovnicích vznikají 

a tyto rovnice vyčíslovat. Rovněţ mají moţnost u reakce fluoru s bromidem draselným 

uvedené obecné pravidlo aplikovat na konkrétní příklad a odvodit tak vznik produktů u této 

reakce. Správné řešení je posléze zobrazeno a doprovázeno animací. 

Fluor

Reaktivita:

• s většinou prvků se slučuje přímo

s H2 reaguje explozivně jiţ za teploty -250°C

• reakce s H2O: H2O +   F2 

– Z bezkyslíkatých  sloučenin vytěsňuje halogeny s 

vyšším protonovým číslem:

F2  +   KBr →Br2 +   KF22

HF + O22 2 4

K Br

K Br
F F

Pro bezkyslíkaté sloučeniny obecně platí:

Halogen s NIŢŠÍM protonovým číslem

vţdy ve sloučeninách vytěsní

halogen s VYŠŠÍM protonovým číslem

 
 

Snímek 9 

Téma: sloučeniny fluoru. Na snímku 9 jsou uvedeny nejdůleţitější sloučeniny fluoru - 

kyselina fluorovodíková, fluoridy (jmenovitě fluorid sodný) a teflon – a jejich vlastnosti. 

Verze A 

V těţší verzi jsou oproti verzi B uvedeny chemické rovnice vzniku kyseliny fluorovodíkové a 

reakce kyseliny fluorovodíkové s oxidem křemičitým. Následuje aktivizační úloha s otázkou 

„Proč nemůţe být fluor připravován ani skladován ve skleněných lahvích?“ Po diskusi se 

ţáky učitel promítne správné řešení.  

Následuje zmínka o fluoridech a jejich vlastnostech a vyuţití – konkrétně fluorid sodný a 

fluorid uranový. 

Poslední zmiňovanou sloučeninou fluoru je teflon – ţákům je promítnut obrázek teflonového 

povrchu a chemické struktury teflonu.  
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Kyselina fluorovodíková (HF)
Bezbarvá dýmající kapalina
CaF2(s) + H2SO4(l) → 2HF(g) + CaSO4(s)

Silně ţíravá  - leptá sklo: 
SiO2 (s) + 6 HF (aq) → H2[SiF6] (aq) + 2 H2O (l)

Fluoridy

Soli kyseliny fluorovodíkové
Fluorid sodný 

- zubní pasty

- fluorování pitné vody

Fluorid uranový (UF6)

- pouţívá se k obohacování uranu

Teflon

Proč nemůţe být fluor připravován ani skladován

ve skleněných lahvích?

Fluor reaguje se vzdušnou vlhkostí a vzniká 

nebezpečná kyselina fluorovodíková,

která leptá sklo.

Sloučeniny fluoru

 
Verze B 

Tematicky i obsahově odpovídá 9. snímku verze A, je však méně podrobný. Neuvádí 

chemické rovnice a nezmiňuje fluorid uranový. 

Sloučeniny fluoru

Kyselina fluorovodíková (HF)

Bezbarvá dýmající kapalina

Silně ţíravá  - leptá sklo 

Fluoridy

Soli kyseliny fluorovodíkové

Fluorid sodný 

- zubní pasty

- fluorování pitné vody

Teflon

 
 

 

Snímek 10 

Téma: obecné fyzikální a chemické vlastnosti chloru, chlorid sodný. Úvodní snímek k tématu 

„Chlor“ je totoţný pro verzi A i B. Pojednává o vybraných fyzikálních vlastnostech chloru a 
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na příkladu soli kuchyňské je za pomoci názorné animace demonstrována vazba v molekule 

NaCl.  V rámci tohoto snímku je téţ ţákům promítnut níţe uvedený obrázek na kterém 

mohou vidět skutečnou podobu a modelovou strukturu soli kuchyňské. Verze A 

Zelenoţlutý plyn

Minerály:

Kuchyňská sůl (=sůl kamenná, halit)

Chlor

Model iontové 

vazby 

v molekule 

NaCl

Na Cl
+ -

Přenos elektronů…

… a vznik iontů

Sloučenina potřebná pro zajištění ţivotních 

funkcí většiny organismů

 

 
 

Snímek 11 

Téma: chlorid sodný a jeho vyuţití. V rámci tématu je akcentováno především vyuţití 

chloridu sodného v potravinářství (upozornění na rizika spojená s nadměrnou konzumací soli 

v potravě), význam NaCl v chemickém průmyslu a v neposlední řadě důleţitost NaCl v zimní 

údrţbě komunikací. Verze A je navíc doplněna animovaným fázovým diagramem pro 

soustavu obsahujícím vodu a chlorid sodný. 
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Verze A 

Chlorid sodný

Konzervace potravin – nasolení

Průměrný příjem soli je v ČR cca 12g/den (optimum 5g)

Vysoký krevní tlak, ledvinové kameny, otoky

V chemickém průmyslu

Surovina pro výrobu sodíku, chloru, jedlé sody či např. kyseliny chlorovodíkové

V zimní údrţbě komunikací

V zimě 2009/2010 bylo jen v Praze prosoleno 7 000 tun NaCl

Levné

Účinné (do cca -7°C efektivně, lépe sníh nejprve odmést)

Škodí ţivotnímu prostředí

Sůl je splachována do půdy, do podzemních vod

Negativní účinek na vegetaci

V současné době ale nemáme k dispozici nic lepšího za 

srovnatelnou cenu… 

Eutektický bod

 

Verze B 

Chlorid sodný

Konzervace potravin – nasolení

Průměrný příjem soli je v ČR cca 12g/den (optimum 2-5g)

Vysoký krevní tlak, ledvinové kameny, otoky

V chemickém průmyslu

Surovina pro výrobu sodíku, chloru, jedlé sody či např. kyseliny chlorovodíkové

V zimní údrţbě komunikací

V zimě 2009/2010 bylo jen v Praze prosoleno 7 000 tun NaCl

Levné

Účinné (do cca -7°C efektivně, lépe sníh nejprve odmést)

Škodí ţivotnímu prostředí

Sůl je splachována do půdy, do podzemních vod

Negativní účinek na vegetaci

V současné době ale nemáme k dispozici nic lepšího za 

srovnatelnou cenu… 
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Snímek 12 

Téma: příprava, výroba a důleţité reakce chloru 

Verze A 

Tento snímek je vytvořen pouze pro verzi A. Pojednává o nejdůleţitějších způsobech přípravy 

a výroby chloru. Údaje o principech výroby chloru jsou doplněny o níţe uvedené schéma. Na 

snímku 11 verze A jsou dále zmíněny i nejdůleţitější reakce chloru. U všech chemických 

reakcí tohoto snímku je ţákům vţdy nejprve zobrazena levá strana rovnice, ţáci si tak sami 

mohou doplnit produkty a rovnici vyčíslit. Aţ poté je ţákům promítnuto správné řešení ve 

formě kompletní rovnice. 

Chlor

Příprava: 

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Výroba: elektrolýzou solanky

Důleţité reakce:

Rozpustný ve vodě: Cl2 + H2O 

Ze sloučenin vytěsňuje halogeny s vyšším protonovým

číslem:  Cl2 + 2 KI →

– Přímo se slučuje s některými kovy i nekovy:

Fe +   Cl2 

P  +   Cl2 

HClO + HCl

I2 + 2 KCl

FeCl32 3 2

PCl5252

 

Chlor

Příprava: 

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Výroba: elektrolýzou solanky

Důleţité reakce:

Rozpustný ve vodě: Cl2 + H2O 

Ze sloučenin vytěsňuje halogeny s vyšším protonovým

číslem:  Cl2 + 2 KI →

– Přímo se slučuje s některými kovy i nekovy:

Fe +   Cl2 

P  +   Cl2 

HClO + HCl

I2 + 2 KCl

FeCl32 3 2

PCl5252
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Verze B 

Podrobněji rozvádí problematiku nadměrné konzumace soli v potravě. Snímek ukazuje 

aktivizační úlohu, ve které mohou ţáci odhadnout obsah soli ve vybraných potravinách. 

S učitelem následně mohou ţáci diskutovat, jaké potraviny jsou z tohoto hlediska vodné pro 

zdravou ţivotosprávu a jaké jsou naopak zcela nevhodné. 

 

Chlorid sodný 

Člověk potřebuje denně 2-5 g soli (dle fyzické aktivity)

Průměrná spotřeba soli v ČR je však 12-16 g denně na osobu!

Pokuste se odhadnout přibližné množství soli (v %) v následujících potravinách:

1%

4% 18%

1,4 %

2-4 %

Na obalech bývá většinou uvedeno mnoţství Na+

 pro zjištění celkového mnoţství soli ve výrobku si toto číslo vynásobte 2,5x.

6%

3% 2-3% 1,2%

 
 

 

 

Snímek 13 

Téma: uţití chloru v praxi. Snímek přibliţuje ţákům moţnosti vyuţití chloru, ale zároveň je 

upozorňuje na moţná nebezpečí a odkazuje mj. i na zneuţití chloru jako chemické zbraně 

během 1. světové války. Toto téma myslím můţe být i pro ţáky „nechemického zaměření“ 

jistou motivací pro studium chemie. V poznámkách k prezentaci je učitelům k dispozici text 

popisující mechanismus účinků fosgenu na lidský organismus. 

Verze B se od verze A odlišuje v animacích. Zejména je pomocí animace odvozen vzorec 

fosgenu z kyseliny uhličité. Verze A toto odvození neobsahuje. 
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Verze A 

Chlor

Vyuţití:

Desinfekce vody, bělení papíru či textilu, hubení bakterií

Chlor je silně toxický → bojový plyn

Bitva u Ypres (1915) - chlor

Bitva u Verdunu (1917)

fosgen - dichlorid kyseliny uhličité

V průmyslových provozech je známa řada havárií.

15.8.2002 v době povodní 

unikl ze Spolany Neratovice 

chlor. Ve městě a okolí byl 

vyhlášen chemický poplach

 
Verze B 

Vyuţití:

Desinfekce vody, bělení papíru či textilu, hubení bakterií

Chlor je silně toxický → bojový plyn

Bitva u Ypres (1915) - chlor

Bitva u Verdunu (1917)

fosgen - dichlorid kyseliny uhličité

V průmyslových provozech je známa řada havárií.

Chlor

15.8.2002 v době povodní 
unikl ze Spolany Neratovice 
chlor. Ve městě a okolí byl 
vyhlášen chemický poplach

 
 

Snímek 14 

Téma: kyselina chlorovodíková. Zmiňuje základní chemické charakteristiky kyseliny 

chlorovodíkové. Ţákům je mj. zdůrazněn význam kyseliny chlorovodíkové pro trávení 

bílkovin. Ve verzi A je navíc zdůrazněn i mechanismus účinku lučavky královské na zlato. 

Celý mechanismus je ve verzi A podrobněji vysvětlen v poznámkách k prezentaci. 
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Sloučeniny chloru

Kyselina chlorovodíková (HCl) – kyselina solná

Silná kyselina

Výroba: přímou syntézou z prvků: H2 + Cl2 → 2 HCl

S HNO3 v poměru 3:1 tvoří lučavku královskou

Au + 3HCl + HNO3  H[AuCl4] + NO + 2H2O

Napomáhá trávení bílkovin

Soli kyseliny chlorovodíkové se nazývají chloridy

 

 

Snímek 15 

Aktivizující snímek. Ţáci mají za úkol ke kaţdému názvu dané sloučeniny uvést jeho vzorec. 

Správné řešení je pak ţákům promítnuto n tabuli. Verze A i náročnější vzorce. Verze B pak 

pouze jednoduché vzorce..  

Verze A 

Sloučeniny chloru

Ke kaţdé sloučenině chloru připište její vzorec:

Chlorid amonný

Tetrachlorohlinitan draselný

Chlorid hořečnatý

Chlorid rtuťnatý

Chlorid sodný

Hexahydrát chloridu chromitého Chlorid zlatitý

Kyselina tetrachlorozlatitá

NH4Cl

K AlCl4
MgCl2

HgCl2

NaCl

CrCl3
. 6H2O AuCl3

HAuCl4
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Verze B 

Sloučeniny chloru

Ke kaţdému chloridu připište jeho vzorec:

Chlorid amonný

Chlorid draselný

Chlorid hořečnatý

Chlorid rtuťnatý

Chlorid sodný

Chlorid stříbrný Chlorid zlatitý

Chlorid ţelezitý

NH4Cl

KCl

MgCl2

HgCl2

NaCl

AgCl AuCl3

FeCl3

 

 

 

 

Snímek 16 

Téma: kyslíkaté kyseliny chloru. Na 15. snímku jsou uvedeny nejdůleţitější kyslíkaté 

sloučeniny chloru a jejich základní vlastnosti. Učitel můţe po ţácích poţadovat doplnění 

vzorců u jednotlivých kyselin. Správná odpověď je poté za pomoci animace zobrazena. Ţáci 

tak mají moţnost si procvičit názvosloví a zároveň můţe tento malý aktivizující úkol přispět 

k udrţení pozornosti ve třídě. 

Snímek 15 obsahuje pouze zkrácený výčet kyslíkatých kyselina chloru a jejich vlastností, 

proto je snímek 15 totoţný pro obě verze. 
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Sloučeniny chloru

Kyselina chlorná

Slabá, nestálá kyselina – důleţité jsou především její soli

Kyselina chlorečná

Nestálá

Kyselina chloristá

Nejstálejší a nejsilnější kyselina chloru

Jedna z nejsilnějších kyselin

Silné oxidační činidlo

(HClO)

(HClO3)

(HClO4)

 

 

Snímek 17 

Téma: soli odvozené od kyselin chloru. Představuje logické pokračování snímku 15 a uvádí 

průmyslově nejzajímavější soli odvozené od kyselin chloru a jejich pouţití. Podobně jako 

v předchozím snímku, učitel můţe po ţácích poţadovat doplnění vzorců u jednotlivých solí. 

Správná odpověď je poté za pomoci animace zobrazena. Ţáci tak mají moţnost si procvičit 

názvosloví a zároveň můţe tento malý aktivizující úkol přispět k udrţení pozornosti ve třídě. 

Ve verzi B není ţákům uvedena rovnice disproporcionace. 

 

Na 15. snímku jsou uvedeny nejdůleţitější kyslíkaté sloučeniny chloru a jejich základní 

vlastnosti. Jedná se pouze o zkrácený výčet, proto je snímek 15 totoţný pro obě verze.  
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Verze A 

Sloučeniny chloru

Chlornan sodný

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O (disproporcionace)

Oxidační a dezinfekční účinky - Savo

Chlorečnan draselný

Silné oxidační účinky → výroba třaskavin

Chlorečnan sodný

Travex - totální herbicid

(NaClO)

(KClO3)

(NaClO3)

 

 

 

Snímek 18 

Téma: významné organické sloučeniny chloru. Toto téma patří spíše do výuky organické 

chemie, avšak logicky patří i k tématu chlor. Proto povaţuji za uţitečné se o významných 

organických sloučeninách chloru, které navíc ţáci pravděpodobně znají i z běţného ţivota, 

jednoduchou formou zmínit. Ţáci si tak učivo mohou lépe propojit a mj. se lépe zorientovat 

v informacích které o těchto sloučeninách uvádějí mass media. Ve verzi B není obsaţena 

informace, ţe chloroform je nepolární rozpouštědlo.  



 89 

Sloučeniny chloru

Chloroform – trichlormethan 

Nepolární rozpouštědlo

Narkotizační účinky

Polychlorované bifenyly (PCB)

Dříve hojně pouţívané v průmyslu

Téměř neodbouratelné látky

Koncentrují se v tělech organismů a škodí

Dnes je jejich pouţití zakázáno

Dřív býval problém dostat ho do postele.

Pak jsme vynalezli chloroform…

 

 

Snímek 19 

Navazuje tematicky na snímek 17. Zabývá se další známou organickou sloučeninou 

obsahující chlor – DDT. V poznámkách k prezentaci mají učitelé k DDT a jeho tzv. 

kumulativní toxicitě bliţší informace. Ve verzi B je s pomocí animací explicitně vysvětlen 

původ názvu DDT. 

Verze A 

Sloučeniny chloru

DDT – dichlordifenyltrichlorethan 

Prostředek na hubení škodlivého hmyzu

Masově pouţíváno – např. vymícení malárie

Velmi negativní vliv na ţivotní prostředí

Dnes jeho pouţívání zakázáno
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Verze B 

 

Sloučeniny chloru

DDT –

Prostředek na hubení škodlivého hmyzu

Masově pouţíváno – např. vymícení malárie

Velmi negativní vliv na ţivotní prostředí

Dnes jeho pouţívání zakázáno

dichlordifenyltrichlorethandichlordifenyltrichlorethanDD T –

 

 

 

 

Snímek 20 

Tematicky navazuje na snímek 17 a 18. Zabývá se v posledním desetiletí hojně diskutovanou 

problematikou freonů. Ukazuje ţákům strukturu freonů, jejich vlastnosti a mechanismus 

rozkladu ozonu v atmosféře. Dále obsahuje zmínky o mezinárodních dohodách o omezení 

uniku freonů do atmosféry a odkaz na animaci dostupnou na internetu. Obě verze navíc 

obsahují níţe uvedený graf koncentrace freonů v atmosféře v závislosti na čase. Verze B 

navíc obsahuje názornou grafickou animaci reakce freonů s ozonem, která je rozfázovaná na 

jednotlivé kroky. Ţáci tak mohou účinky freonů v atmosféře lépe pochopit.  
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Verze A 

Sloučeniny chloru

Freony (chlor-fluorované uhlovodíky)
V chladících zařízeních, aerosolech, rozpouštědlech

Zhoršují skleníkový efekt

Narušují ozónovou vrstvu – uvolňování radikálů chloru

Dohody o omezení úniku freonů do atmosféry:
• 1985 Vídeňská úmluva

• 1987 Montrealský protokol http://ec.europa.eu/environme

nt/youth/original/air/flash/gree

nhouse/html/slide88_cs.html

Cl + O3  ClO + O2

ClO + ClO + M Cl2O2 + M

Cl2O2 + sluneční světlo  2 Cl + O2
____________________________________________

2O3  3 O2

Freon 12

Freon 11

 

 

Verze B 

Sloučeniny chloru

Freony (chlor-fluorované uhlovodíky)

V chladících zařízeních, aerosolech, rozpouštědlech

Zhoršují skleníkový efekt

Narušují ozónovou vrstvu – uvolňování radikálů chloru

Dohody o omezení úniku freonů do atmosféry:

• 1985 Vídeňská úmluva

• 1987 Montrealský protokol

http://ec.europa.eu/environme

nt/youth/original/air/flash/gree

nhouse/html/slide88_cs.html

Freon 12

Freon 11

O O

O

Ozon (O3)

Cl

Radikál chloru (Cl)
Freon 11

Cl

Nestabilní částice ClO

O

OO

Kyslík (O2)
Cl

Nestabilní částice Cl2O2

O

Cl

Cl

Nestabilní částice ClO

O

Sluneční záření

Cl

Radikál chloru (Cl)

Kyslík (O2)

OO

Cl

Radikál chloru (Cl)
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Snímek 21 

Úvodní snímek k tématu brom. Shrnuje fyzikální a chemické charakteristiky bromu, jeho 

přípravu, výrobu a pouţití. V obou verzích mají ţáci moţnost doplnit pravou stranu rovnice 

přípravy bromu a rovnici vyčíslit. Ţáci si v tomto snímku rovněţ zopakují opěrné pojmy 

oxidace a redukce. V druhé rovnici ţáci rozhodnou, který z prvků se oxiduje a který se 

redukuje. Ve verzi B je tato úloha zjednodušena mezifází, ve které ţáci určí oxidační čísla 

všech prvků v rovnici. 
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Verze A 

Brom

Červenohnědá kapalina

Příprava: vytěsněním z bromidů

KBr + Cl2 

Výroba: z bromidů v mořské vodě

Pouţití: výroba léčiv

Rozpuštěním elementárního bromu ve vodě vzniká bromová voda

Brom je silné oxidační činidlo:

KCl + Br22 2

2 HBr Br2 + H2 

oxidace

redukce
 

Verze B 

Brom

Červenohnědá kapalina

Příprava: vytěsněním z bromidů

KBr + Cl2 

Výroba: z bromidů v mořské vodě

Pouţití: výroba léčiv

Brom je silné oxidační činidlo:

KCl + Br22 2

2 HBr Br2 + H2 

oxidace

redukce

I -I0 0
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Snímek 22 

Snímek zaměřený na sloučeniny bromu – konkrétně na bromid stříbrný a na fotografickou 

chemii. Ţákům je zde naznačena podstata černobílé fotografie, zajímavostí můţe být zvětšený 

obrázek černobílého filmu. Snímek 21 je pro obě verze prezentace totoţný. 

Sloučeniny bromu

Bromid stříbrný (AgBr)

Ţlutá krystalická látka nerozpustná ve vodě

Pouţití: výroba černobílých filmů (světlocitlivý)

Film = zrnka AgBr zalitá do ţelatiny

AgBr se působením záření  rozkládá za vyloučení kovového stříbra

 

 

Snímek 23 

Úvodní snímek k tématu jod. Shrnuje fyzikální a chemické charakteristiky jodu, jeho 

přípravu, výrobu a pouţití. V tomto snímku jsou nově utvářeny pojmy „jodová tinktura“ a 

„Lugolův roztok“.  Ve verzi A je navíc zmíněn důkaz škrobu roztokem jodu.  
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Jod

Tmavě fialová krystalická látka, nerozpustná ve vodě 

Zahříváním sublimuje

Příprava: vytěsněním z jodidů:

KI + Br2 

Výroba: z jodidů v mořské vodě

Jodová tinktura

Roztok jodu ve směsi alkohol-voda

Lugolův roztok

Roztok jodu a jodidu draselného ve vod

KBr + I222

 

 

 

Snímek 24 

Téma: jod jako biogenní prvek. Snímek zohledňující jednoduchou formou mezipředmětové 

vztahy: chemie – biologie – výchova ke zdraví. Zajímavostí je odkaz na axolotla mexického, 

mloka, který se v přírodě vyskytuje pouze v larválním stadiu a aţ umělé podání hormonů 

štítné ţlázy (obsahujících jod) u něj vyvolá metamorfózu v dospělého jedince. Bliţší popis 

tohoto ţivočicha má učitel k dispozici v poznámkách k prezentaci. 
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Jod

Biogenní prvek

Součást hormonů štítné ţlázy

Součást mořských chaluh

Potraviny s vysokým obsahem jodu

Mořské ryby

Minerální vody

Sůl

Basedowova nemoc –

(zvýšená produkce 

hormonů štítné ţlázy)

Axolotl

 

 

Snímek 25 

Úvodní snímek k tématu astat. Zdůrazňuje především vlastnosti související s radioaktivitou 

astatu.  

Verze A 

Učitel zde má k dispozici úlohu, ve které mají ţáci za úkol vyřešit, z jakého prvku byl v roce 

1940 ostřelováním částicemi  připraven izotop astatu 
211

At. Vyřešení této rovnice u ţáků 

předpokládá jisté základní znalosti z oblasti radioaktivity. Ţáci si tak snáze propojí učivo 

z obecné chemie s konkrétní aplikací v anorganické chemii. 
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Astat

Radioaktivní prvek

V roce 1940 poprvé připraven jadernou reakcí:

Dnes je známo přibliţně 20 izotopů astatu

Nejstabilnější 210At má poločas rozpadu 8,3

hodiny

Jistý prvek byl ostřelován urychlenými částicemi .

Zkuste doplnit rovnici:

………… + ………….  211At + 2n
85

0209 Bi + 4He  211At + 2n
8583

0

2

 

 

Verze B 

Zaměřuje se na zopakování a vysvětlení pojmů: proton, neutron, nukleon, izotop. Ţáci si tak 

zopakují a upevní učivo obecné chemie na konkrétním příkladu. 

Astat

Radioaktivní prvek

V roce 1940 poprvé připraven jadernou reakcí

Dnes je známo přibliţně 20 izotopů astatu

Nejstabilnější 210At má poločas rozpadu 8,3 hodiny

At
85

210

Nukleonové číslo

(počet protonů 

a neutronů)

Protonové číslo

(počet protonů)

At
85

217

125 neutronů

85 protonů

210 nukleonů

At
85

191 Izotopy
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Snímek 26 B 

Snímek je vytvořen pouze pro verzi B. Obsahuje rovnici rozpadu astatu, pomocí animace a 

animovaného grafu je zde názorně vysvětlen a upevněn termín „poločas rozpadu“. 

At
85

217

Bi
83

213

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poločas rozpadu (T)

N (t)

N (0)

Poločas rozpadu - doba,

během které se právě

polovina jader astatu

přeměnila na jádra bismutu

Poločas rozpadu

217At 
85 283

213Bi + 4 He

 

 

Snímek 26 A, 27 B  

Obsahuje některé obrázky pouţité v prezentaci. Slouţí ke zopakování a utřídění učiva a 

podněcuje ţáky k otázkám. Je shodný pro obě verze. 

Prostor pro vaše dotazy
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Snímek 27 A, 28 B  

Závěrečný snímek s kříţovkou, kterou ţáci doplňují. Do jisté míry můţe být vodítkem 

k evaluaci či autoevaluaci ţáků. 

S

Co jsme si zapamatovali?

IA ZK

TATSA

ERP SY

EV

OLKS

UNÍM

ROULF

Minerál fluorit

Bitva, ve které byl poprvé nasazen chlor 
jako bojová látka
Radioaktivní halogen

Nejlehčí halogen
Nejčastější oxidační číslo halogenů 
ve sloučeninách
Kyselina fluorovodíková leptá______

C

1

 
 

 

 

5.4. Výuková prezentace „Vzácné plyny“ 

Níţe popsaná výuková prezentace je určena k podpoře výuky tematického celku „Vzácné 

plyny“ na středních školách. Prezentace je vytvořena ve dvou verzích – verze „A“ představuje 

vyšší úroveň obtíţnosti a je určena především pro čtyřletá gymnázia, verze „B“ představuje 

naopak niţší úroveň obtíţnosti a její vyuţití předpokládám především na odborných středních 

školách nechemického zaměření, lyceích, příp. v niţších ročnících víceletých gymnázií. Obě 

verze se liší především výkladem učiva a způsobem didaktického zpracování. Verze „A“ 

předpokládá u ţáků znalost vyššího počtu opěrných pojmů, resp. jistou úroveň chemických 

znalostí. Verze „B“ naproti tomu pojmy spíše nově utváří, resp. opakuje pojmy jiţ utvořené a 

zasazuje je do kontextu. Obě prezentace jsou však vzájemně kompatibilní, mají analogickou 

strukturu, formátování a grafickou úpravu. Učitel je tedy můţe v případě potřeby kombinovat. 

Verze A obsahuje 23 snímků, verze B 19 snímků. Obě verze prezentace se, na rozdíl od 

klasických prezentací, nezaměřují pouze na výklad učiva, ale naopak kladou důraz na 

podporu aktivizačních metod. Navozují témata k diskusi a obsahují mnoţství otázek, úkolů či 
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problémových úloh. Učitel tak má moţnost aktivizovat kaţdého ţáka (např. tím, ţák sdělí 

svůj poznatek nebo domněnku sousedovi, napíše ji na tabuli či do sešitu a zanedlouho ji 

vyuţije v dalším probírání učiva). Správná odpověď je vţdy ţákům promítnuta poté, co úlohu 

vyřeší. Kaţdý ţák si tedy můţe zkontrolovat své odpovědi a zaznamenat si do poznámek 

správné řešení. Obě verze prezentace jsou zakončeny snímkem podněcujícím ţáky k dotazům 

a kříţovkou, která do jisté míry plní i autoevaluační funkci. Kaţdá prezentace je určena na 

vyuţití během více vyučovacích hodin. 

Technické požadavky: Pro promítání prezentací je nutný PC či notebook a dataprojektor. 

Ideální je promítat prezentaci na interaktivní tabuli. Pokud škola interaktivní tabuli nevlastní, 

lze prezentaci promítat na bílou tabuli a odpovědi k úlohám psát na tabuli fixem.  

 

Snímky prezentace 

Snímek 1 – úvodní snímek je společný pro obě verze prezentace. Obsahuje nadpis, autora a 

mnemotechnickou pomůcku pro zapamatování prvků 18. skupiny.  

 

Vzácné plyny

Mgr. Kristýna Vondráčková

Helena Nechtěla Arogantního Krále Xenona Ranit

 

 

Snímek 2 – snímek je vyjma posledního bodu („jak funguje plazmová televize“) analogický 

v obou verzích prezentace. Výše zmíněný bod je obsaţen pouze ve verzi A. Snímek má 

především motivační charakter. Propojuje školní výklad s fakty, které ţáci znají z běţného 

ţivota, příp. ze sdělovacích prostředků.  
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Co se dozvíme?

Čím se plní balóny, balónky a vzducholodě

Co je uvnitř reklamních trubic

Jak zachránit potápěče před kesonovou nemocí

Jak uchovávat brambůrky aby zůstaly čerstvé

Jak funguje plazmová televize

 

 

Snímek 3 – obě verze se liší animacemi. V lehčí verzi jsou navíc postupně podbarvovány 

jednotlivé prvky. Zdůraznění jednotlivých prvků podbarvením má význam především pro 

ţáky nechemického zaměření, kteří si tímto upevní značky jednotlivých prvků a jejich 

postavení v rámci PTP. 
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Verze A 

Kde se nacházíme v periodické

tabulce prvků?

Vzácné plyny se nacházejí v 18. skupině PTP.

Mezi vzácné plyny řadíme: 

helium

neon

argon

krypton

xenon

radon

 

Verze B 

Kde se nacházíme v periodické 

tabulce prvků?

Vzácné plyny se nacházejí v 18. skupině PTP

Mezi vzácné plyny řadíme: 

helium

neon

argon

krypton

xenon

radon

 

 

Snímek 4 -  předkládá ţákům logické odvození vlastností vzácných plynů, které vyplývá 

z postavení vzácných plynů v periodické tabulce prvků, resp. z konfigurace valenční sféry 

vzácných plynů. U obou verzí je snímek za pomoci animací rozfázován na jednotlivé kroky.  
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Verze A vychází z předpokladu, ţe ţáci zapíší elektronovou konfiguraci valenční sféry 

jednotlivých vzácných plynů. Předpokládá tedy, ţe pojmy „valenční sféra“ a „elektronová 

konfigurace“ jsou opěrnými pojmy. Z elektronové konfigurace valenční sféry je odvozen 

počet elektronů. Z počtu elektronů je odvozen počet elektronů, které systém můţe ještě 

přijmout, z čehoţ je odvozena reaktivita a následně fakt, ţe vzácné plyny jsou monoatomické. 

Jako opora ţákům slouţí schéma periodické tabulky prvků s vyznačenou 18. skupinou a 

obrázek 18. skupiny PTP. 

Co zjistíme z PTP?

Jaká je konfigurace valenční sféry vzácných plynů?

8

Jakých hodnot bude nabývat n a proč?

18. skupina

velmi nízká

ns2 np6 

2.

3.

6.

4.

5.

1.

Počet valenčních elektronů:  

Valenční sféra můţe přijmout ještě                       elektronů 

Vzácné plyny se tedy vyskytují nejčastěji jako:

Reaktivita vzácných plynů bude

samostatné atomy plynu

molekuly plynu

0

 

 

 

Verze B – vyvozuje stejné vlastnosti jako 4. snímek u verze A. Nepředpokládá ovšem apriorní 

znalost určování konfigurace valenční sféry a charakteristické vlastnosti vzácných plynů 

vyvozuje pouze z empirické znalosti postavení vzácných plynů v PTP. 
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Co zjistíme z PTP?

Vzácné plyny se nacházejí v ____ skupině.

8

18. skupina

velmi nízká

Počet valenčních elektronů:  ___  

Valenční sféra můţe přijmout ještě  ___  elektronů 

Vzácné plyny se tedy vyskytují nejčastěji jako:

Reaktivita vzácných plynů bude

samostatné atomy plynu

molekuly plynu

0

18

 

 

Snímek 5 – Shrnuje dosud popsanou charakteristiku 18. skupiny a umoţňuje ţákům, aby si 

získané poznatky přehledně zaznamenali. Verze B neobsahuje zmínku o elektronové 

konfiguraci vzácných plynů. V detailech se však obě verze liší. 

 

Verze A 

Zapamatujme si

ns2 np6 

Ne XeArHe Kr Rn

Prvky 18. skupiny se nazývají vzácné (inertní) plyny

Jejich valenční sféra je zcela zaplněna elektrony a proto jsou téměř 

nereaktivní

Vyskytují se tedy převáţně ve formě monoatomického plynu

Tvoří součást vzduchu (0,93%) – lze je tedy získat frakční 

destilací
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Verze B 

Zapamatujme si

Ne XeArHe Kr Rn

Prvky 18. skupiny se nazývají vzácné (inertní) plyny

Jejich valenční sféra je zcela zaplněna elektrony a proto jsou téměř 

nereaktivní

Vyskytují se tedy převáţně jako jednotlivé atomy plynu

Tvoří součást vzduchu (0,93%) – lze je tedy získat frakční destilací

 

 

Snímek 6  

Verze A 

Snímek schematicky ukazuje fyzikálně – chemické vlastnosti a jejich trendy v 18. skupině – 

značku, oxidační číslo, elektronovou konfiguraci, teplotu tání a teplotu varu vzácných plynů. 

Ţáci mají moţnost předem odhadnout trend teploty tání a teploty varu. 

Značka Oxidační 

čísla

Z Elektronová 

konfigurace

Teplota  C 

Tání Varu

He - 2 1s2 -272 -269

Ne - 10 [He]2s22p6 -249 -246

Ar - 18 [Ne]3s23p6 -189 -186

Kr 2, 4 36 [Ar]3d104s24p6 -157 -153

Xe 2, 4, 6, 8 54 [Kr]4d105s25p6 -112 -108

Rn 2 80 [Xe]4f145d106s26p6 -71 -62

Trendy ve skupině
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Verze B 

Navazuje na snímek 5 a schematicky za pomoci animací názorně ukazuje princip destilace. 

Frakční destilace by pro ţáky měla být opěrným pojmem, ovšem v rámci verze B (méně 

náročná verze) povaţuji za vhodné tento termín připomenout a naznačit za pomoci animací 

princip této metody. 

Princip destilace

 

 

Snímek 7 

Úvodní snímek k tématu „helium“. Uvádí základní fyzikální a chemické vlastnosti helia. 

Snímek je animovaný, ţáci dle nákresu atomu urči protonové a nukleonové číslo helia. Tato 

úloha je ve verzi B ulehčena popisem jednotlivých symbolů. Ve verzi A dále ţáci zakreslí 

elektronovou konfiguraci helia pomocí rámečkového diagramu i symbolického zápisu.  Na 

základě elektronové konfigurace by ţáci jiţ měli být schopni určit reaktivitu helia.  

Ve verzi B ţáci nejdříve odvodí počet elektronů ve valenční vrstvě, rozhodnou nakolik je 

valenční vrstva zaplněna a poté teprve odvodí reaktivitu helia.  
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Verze A 

Helium - vlastnosti

Elektronová konfigurace:

1s2

Bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu

Po vodíku 2. nejrozšířenější prvek ve vesmíru

Má ze všech prvků nejniţší teplotu varu: 4,22 K (-268,93 °C)

He2

4A

Z

Model atomu helia:

1srámečkový diagram: symbolický zápis:

?

?

sloţení

 helium je téměř nereaktivní  
Verze B 

Helium - vlastnosti

Bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu

Po vodíku 2. nejrozšířenější prvek ve vesmíru

Má ze všech prvků nejniţší teplotu varu: 4,22 K (-268,93 °C)

He2

4A

Z

Model atomu helia:

?

?

sloţení

Počet protonů

Počet nukleonů

Ve valenční vrstvě jsou __ elektrony 2

Valenční vrstva je ______ zaplněna e-

zcela téměř skoro pravděpodobně helium je téměř nereaktivní
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Snímek 8 

Verze A 

Helium - sloučeniny

Fulleren He@C60

Za všech běţných podmínek je zcela nereaktivní

Fulereny:

Za extrémních podmínek lze připravit nestabilní sloučeniny

s wolframem, jódem, fluorem, sírou a fosforem 

@ vyjadřuje, ţe atom je uvnitř fullerenu a netvoří s ním chemickou vazbu

koule sloţená z uhlíkových atomů uvnitř struktury je atom helia

 
 

Téma: sloučeniny helia. Na tomto snímku se ţáci mohou seznámit se sloučeninami helia. 

Důraz je kladen na fullereny – sloučeniny objevené teprve v druhé polovině 20. století, které 

jsou však z chemického hlediska velmi zajímavé a mohou mít pravděpodobně i zajímavé 

vyuţití v praxi. Vzhledem k relativně nedávnému objevu se však informace o fullerenech 

doposud do většiny učebnic nedostala.  

Ve verzi B je toto téma vynecháno. 

 

Snímek 9 A, 8 B 

Téma: výskyt helia. Animovaný snímek přibliţující ţákům objev a výskyt helia. Ve verzi A je 

vysvětlen pojem „sluneční korona“. Ve verzi B je tento pojem zmíněn v poznámkách 

k prezentaci, avšak jelikoţ zcela nesouvisí s tématem, není explicitně vysvětlen. 

Verze 9 A 
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Helium - výskyt

Objeveno r.  1868 francouzským astrologem Pierrem Janssenem 

při zkoumání spektra sluneční korony 

Pojmenováno podle řeckého boha _______ Helia

Helium se hojně nachází ve vesmíru a v menším mnoţství

v zemské atmosféře či v zemním plynu

Koróna je plynná, plazmatická hmota kolem 

Slunce. Je extrémně horká. Pozorovatelé 

zatmění ji mohou spatřit jako světélkující opar. 

Slunce 

 

Verze 8 B 

 

Helium - výskyt

Objeveno r.  1868 francouzským astrologem Pierrem Janssenem 

při zkoumání spektra sluneční korony 

Pojmenováno podle řeckého

boha _______ Helia

Helium se hojně nachází ve vesmíru a v menším mnoţství

v zemské atmosféře či v zemním plynu

Slunce

 

 

Snímek 10 A 

Téma: výskyt helia. Tento snímek tematicky navazuje na snímek 9A, který rozšiřuje. Je 

zaloţen na problémové úloze, ve které mají ţáci vysvětlit přítomnost helia v zemské kůře, kde 

doprovází uran či thorium. Předpokladem je, ţe ţáci mají jiţ základní znalosti o radioaktivitě 
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z obecné chemie. Předpokládám, ţe pojmy: radioaktivita, částice  a radioaktivní rozpad jsou 

pojmy opěrnými. Snímek 10A tak zasazuje učivo obecné chemie do širšího kontextu a 

umoţňuje ţákům, aby poznali souvislosti a témata si propojili. Snímek obsahuje názornou 

animaci radioaktivního rozpadu a vzniku částice , resp. atomu helia. 

Verze B se tomuto tématu pro jeho značnou obtíţnost nevěnuje. 

 

Verze 10 A 

Helium - výskyt

Jádro uranuJádro thoria částice 

(jádro He)

Rozpad 

Stabilizace částice 

 přijetím 2 

elektronů

(vznik atomu He)

Helium bylo objeveno i v zemské kůře, kde doprovází 

např. uran nebo thorium.

Dokázali byste tento jev vysvětlit?

Nápovědou by vám měla být struktura helia…

Radioaktivním rozpadem vzniká -částice (jádro helia), které má 

tendenci se stabilizovat přijetím 2 elektronů – vzniká tak atom He:

 

 

Snímek 11 A, 9 B 

Téma: vyuţití helia. V úvodu tohoto snímku mají ţáci rozhodnout, který z balónků s daným 

plynem vzlétne a který nikoli – resp. který plyn má niţší hustotu neţ vzduch. 

Následně jednotlivé animované balónky poklesnou či vzlétnou. Niţší hustotu neţ vzduch mají 

vodík a helium. Ţáci mají následně za úkol vysvětlit, proč se nepouţívá k plnění balónů a 

balónků vodík, přesto, ţe má ještě niţší hustotu neţ helium. Následně je zobrazena odpověď 

doplněná obrázkem hořící vzduchologi Hindenburg. Snímek je pro obě verze prezentace 

shodný (11A a 9B).  
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Vyuţití helia

Zkuste odhadnout, který balónek vzlétne a který ne:

Proč dnes pouţíváme k plnění balónů a balónků helium a ne vodík?

Vodík tvoří spolu s kyslíkem výbušnou směs.

Naproti tomu helium je chemicky nereaktivní.

 

 

Snímek 12 A, 10 B 

Snímek věnovaný tématu vyuţití helia tematicky navazuje na 11A, resp. 9B. Snímek ukazuje 

ţákům další moţnosti vyuţití tohoto vzácného plynu – tedy především plnění reklamních 

trubic, hloubkové potápění (podrobné informace v poznámkách k prezentaci) a v kryogenních 

technikách či supravodivosti. Verze 12A a 10B si obsahově odpovídají. Ve verzi 10B je však 

vysvětlen pojem „kryogenní“ a verze 12 A obsahuje oproti 10B navíc úlohu podněcující ţáky 

k diskusi – srovnání vlastností helia a jeho vyuţití. Vzhledem k tomu, ţe nelze explicitně 

napsat „správnou odpověď“ a téma je spíše míněno jako podnícení diskuse neţ jako úloha, 

není zde výjimečně zobrazeno správné řešení. 
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Verze 12 A 

Vyuţití helia

Plnění reklamních trubic

Přidává se do tlakových lahví pro potápění do

velkých hloubek (nezpůsobuje hloubkové opojení

a sniţuje riziko vzniku kesonové nemoci)

Porovnejte vyuţití helia a jeho vlastnosti:

Plyn

Kryogenní techniky, supravodivost

Nízká hustota

Nízká teplota tání a varu

Nízká reaktivita

Nízká molekulová hmotnost

Bez chuti a zápachu

 

Verze 9 B 

Vyuţití helia

Plnění reklamních trubic

Přidává se do tlakových lahví pro potápění do

velkých hloubek (nezpůsobuje hloubkové opojení

a sniţuje riziko vzniku kesonové nemoci)

Kryogenní techniky, supravodivost

Kryogenní = 

probíhající za 

nízkých teplot

 

Snímek 13 A, 11 B 

Téma: neon. Snímek ukazuje etymologii, výskyt a vyuţití neonu. Téma je doprovázeno 

ilustračními fotografiemi a obsahuje aktivizační úlohu – přepočítání procentuelního 

zastoupení neonu ve vzduchu na konkrétní objem tohoto plynu obsaţený ve 100 litrech 
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vzduchu. Tato aktivizační úloha má za cíl přiblíţit ţákovi tento jinak značně abstraktní údaj. 

Snímek je shodný pro obě verze prezentace. 

 

Neon

νεορ = nový

V atmosféře: 0,00182%

Vyuţití:

•Ve výbojkách (oranţovo-červená barva)

•Náplň do některých typů laserů

•Náhraţka draţšího helia v kryogenních technikách 

(tv . = 27,2 K = -245,9°C)

100 l vzduchu: ____ ml neonu1,82 

 

 

 

Snímek 14 A, 12 B 

 

Téma: argon. Snímek ukazuje etymologii, vlastnosti, výskyt a vyuţití argonu. Téma je 

doprovázeno ilustračními fotografiemi. Svou strukturou nabízí snímek moţnost diskutovat 

vlastnosti argonu v souvislosti s jeho vyuţitím. Snímek je shodný pro obě verze prezentace. 
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Argon

Inertní plyn bez chuti a zápachu

απγορ = líný

Přibliţně 1% vzduchu (934 ml/100 l vzduchu)

Významné vlastnosti argonu:

Vyuţití:

• Spolu s dusíkem tvoří ochrannou atmosféru 

pro uchovávání potravin (brambůrky)

• Atmosféra pro svařování kovů

• Reklamní trubice

• Atmosféra ţárovek

 

Snímek 15 A, 13 B 

Téma: krypton. Snímek ukazuje etymologii, výskyt a vyuţití kryptonu. Téma je doprovázeno 

ilustračními fotografiemi. Verze A obsahuje zajímavost. 

Snímek 15 A 

Krypton

κπςπτορ = skrytý

V atmosféře 0,0001%

Pouţití:

• Naváděcí světla přistávacích drah na letištích

• Při výbuchu jaderných bomb vznikají izotopy kryptonu → 

lze vyuţít při vyhodnocování výsledků jaderných zkoušek

• Ve výbojkách (zelenavé, fialové či bílé světlo)

Zajímavost: V roce 1960 stanovil Mezinárodní úřad pro 

váhy a míry standardní metr, jako 1650763,73 vlnových 

délek světla vyzařovaného izotopem krypton-86.
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Snímek 13 B 

Krypton

κπςπτορ = skrytý

V atmosféře 0,0001%

Pouţití:

• Naváděcí světla přistávacích drah na letištích

• Při výbuchu jaderných bomb vznikají izotopy 

kryptonu → lze vyuţít při vyhodnocování 

výsledků jaderných zkoušek

• Ve výbojkách (zelenavé, fialové či bílé světlo)

 

Snímek 16 A, 14 B 

Téma: xenon. Snímek ukazuje etymologii, výskyt a vyuţití xenonu. Téma je doprovázeno 

ilustračními fotografie. Zajímavostí je odkaz na xenonové světlomety v automobilech (viz téţ 

poznámky k prezentaci) a ukázka sloučenin xenonu. Snímek je totoţný pro obě verze 

prezentace. 

Snímek 16 A 

Xenon

Vyuţití

• Ve výbojkách (modré a fialové světlo)  -

xenonové světlomety v automobilech

• Blesky ve fotoaparátech

• Záření je baktericidní

Xenon je vzácný plyn s 

nejvyšším počtem sloučenin. 

Většina z nich je však stabilní 

pouze za velmi nízkých teplot. 

Často slouţí jako silná 

oxidační činidla. 

Krystalky XeF4

ξενορ = cizí
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Snímek 17 A, 15 B 

Téma: sloučeniny xenonu. Snímek obsahuje interaktivní úlohu, ve které si ţáci procvičí 

názvosloví sloučenin xenonu. V rámci verze A si ţáci rovněţ zopakují elektronové strukturní 

vzorce a tvary molekul (VSEPR). 

Snímek 17 A 

 

Xenon - sloučeniny

Xe

XeF2

název: _______________Fluorid xenonatý

F Felektronový strukturní vzorec: tvar: _________lineární

 

Snímek 15 B 

Xenon - sloučeniny

název: _______________fluorid xenonatý

XeF F

F

Xe

F

F F

název: _______________fluorid xenoničitý

Xe

O

O O
název: _______________oxid xenonový
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Snímek 18 A 

 

Téma: sloučeniny xenonu. Tematicky navazuje na snímek 17 A. Verze B analogický snímek 

neobsahuje.  

 

Snímek 18 A 

 

F

Xenon - sloučeniny

Xe

XeF4

název: _______________fluorid xenoničitý

F Felektronový strukturní vzorec: tvar: _________čtverecF

 

 

Snímek 19 A 

 

Téma: sloučeniny xenonu. Tematicky navazuje na snímek 17 A a 18 A. Verze B analogický 

snímek neobsahuje.  

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Snímek 19 A 

Xenon - sloučeniny

Xe

XeO3

název: _______________oxid xenonový

O Oelektronový strukturní vzorec: tvar: _________________trigonální pyramidaO

XeO3 je v pevném stavu velmi 

explozivní – jeho účinnost je 

srovnatelná s TNT

 

 

Snímek 20 A 

 

Animovaný snímek názorně přibliţující ţákům princip fungování plazmové televize a její 

souvislost s vzácnými plyny. Domnívám se, ţe toto téma by mohlo být pro ţáky zajímavé, 

ţáci se s tímto typem televizí denně setkávají, a proto by toto téma mohlo sehrát jistou 

motivační úlohu při studiu chemie. Zároveň se jedná o téma, které je v učebnicích a 

pravděpodobně i ve výuce zcela opomíjené. Podrobnější popis fungování plazmových televizí 

mohou učitelé nalézt v poznámkách k prezentaci. Tento snímek je vytvořen pouze v rámci 

verze A. 
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Neon, argon a xenon tvoří

obraz plazmových televizí

Vnitřek plazmové televize si

můţeme představit jako

velkou plástev.

Při bliţším pohledu zjistíme, 

ţe v kaţdé komůrce jsou 

částice plynu.

Xe

Ne

Ar

Ne

Ne

Xe

Xe

Ar
Ar

Vlivem elektrického proudu jsou čásice

plynu excitovány, dochází k jeho ionizaci

a vzniká plazma.

+

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

+

+

+
+

+

+

+

+

e-

e-

e-

e-

Excitovaný plyn vyzařuje neviditelné UV záření.

které je dopadem na vrstvičku látky (luminofor)

přeměněno na viditelné světlo s určitou vlnovou

délkou – barvou.

L
U
M
I
N
O
F
O
R

L
U
M
I
N
O
F
O
R

L
U
M
I
N
O
F
O
R

L
U
M
I
N
O
F
O
R

Aby vznikl barevný obraz, musí být v kaţdém pixelu

3 různé luminofory – pro zelené, červené a modré světlo.

Z těchto barev se skládají všechny ostatní barvy.
 

 

Snímek 21 A, 16 B 

Téma: radon. Snímek obsahuje informace o výskytu, vlastnostech a vyuţití radonu. Zvláště 

reflektována jsou pak zdravotní rizika spojená s dlouhodobou expozicí radonu. Verze A navíc 

obsahuje animovanou zmínku o rozpadové řadě. 

Snímek 21 A 

Radon

Lze také vyuţívat v osvětlovací technice

x  je velmi radioaktivní → nedělá se to

Vyuţití

– Lázeňství (Jáchymov)

• Léčba nemocí pohybového aparátu

Zdravotní rizika

– Nahromadění radonu v budovách 

je velmi nebezpečné kvůli jeho

vysoké úrovni radioaktivity

– Nebezpečí vzniku rakoviny (zvl. plic)
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Snímek 16 B 

Radon

Lze také vyuţívat v osvětlovací technice

x  je velmi radioaktivní → nedělá se to

Vyuţití

– Lázeňství (Jáchymov)

• Léčba nemocí pohybového aparátu

Zdravotní rizika

– Nahromadění radonu v budovách 

je velmi nebezpečné kvůli jeho

vysoké úrovni radioaktivity

– Nebezpečí vzniku rakoviny (zvl. plic)

 

 Snímek 17 B 

Snímek schematicky ukazuje fyzikálně – chemické vlastnosti a jejich trendy v 18. skupině – 

značku, oxidační číslo, elektronovou konfiguraci, teplotu tání a teplotu varu vzácných plynů. 

Ţákům je explicitně zdůrazněn trend teploty tání a teploty varu ve skupině. 

Značka Oxidační 

čísla

Z Elektronová 

konfigurace

Teplota  C 

Tání Varu

He - 2 1s2 -272 -269

Ne - 10 [He]2s22p6 -249 -246

Ar - 18 [Ne]3s23p6 -189 -186

Kr 2, 4 36 [Ar]3d104s24p6 -157 -153

Xe 2, 4, 6, 8 54 [Kr]4d105s25p6 -112 -108

Rn 2 80 [Xe]4f145d106s26p6 -71 -62

Přehled
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Snímek 22 A, 18 B  

Snímek obsahuje některé obrázky pouţité v prezentaci. Slouţí ke zopakování a utřídění učiva 

a podněcuje ţáky k otázkám. Je shodný pro obě verze. 

Prostor pro vaše dotazy

 
 

Snímek 23 A, 19 B  

Závěrečný snímek s kříţovkou, kterou ţáci doplňují. Do jisté míry můţe být vodítkem 

k evaluaci či autoevaluaci ţáků. 

Skupenství prvků 18. skupiny

Co jsme si zapamatovali?

IE LH

ÍNČNELAV

NODR A

MU

NONEX

NOGRA

ÁVONOSEK

P L Y N

NOEN

Nejlehčí vzácný plyn

Radioaktivní prvek 18. skupiny

Prvky 18. skupiny mají zcela 

zaplněnou ______ vrstvu

Nemoc potápěčů (zvl. ve větších hloubkách)

Plyn, který spolu s dusíkem tvoří ochrannou 

atmosféru např. při uchovávání brambůrků

Prvek 18. skupiny s největším počtem sloučenin

Prvek 18. skupiny vyuţívaný v kryogenních 

technikách

Skupenství prvků 18. skupiny
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6. Diskuse 

 

V současné době pozorujeme, ţe zájem ţáků o chemii a přírodovědné předměty 

obecně stále klesá.  

Za největší problémy současné výuky anorganické chemie na středních školách lze 

povaţovat přílišnou encyklopedičnost výuky a nereflektování aktuálních společenských či 

globálních problémů ve výuce. V souladu s RVP jsem se proto rozhodla akcentovat ve své 

rigorózní práci právě toto hledisko. 

Nejdříve jsem provedla rešerši kurikulárních dokumentů. Potvrdil se předpoklad, ţe 

RVP G vymezuje učivo anorganické chemie velmi stručně – omezuje se pouze na poţadavek 

zahrnout do tematického celku „Anorganická chemie“ p-prvky a jejich sloučeniny. Provedla 

jsem proto ještě rešerši v katalogu poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky 

platného od školního roku 2009/2010 – chemie. Zde je učivo vymezeno obšírněji a tato 

rešerše slouţila jako významné kritérium pro obsah učiva zahrnutý v prezentacích. Zároveň 

jsem si však vědoma, ţe katalog poţadavků je určen pro ţáky, kteří se rozhodli z chemie 

maturovat. Nebylo tedy moţné ani ţádoucí zahrnout do prezentací veškerá témata zmiňovaná 

v katalogu v plné šíři.  

 Pro dokreslení skutečného stavu výuky chemie, resp. tematického celku „p-prvky“ 

v českých školách jsem provedla rešerši ŠVP 5 vybraných škol. Z rešerše vyplynulo, ţe 

rozsah výuky chemie ve zkoumaných školách je podobný. Podle většiny ŠVP je chemie 

vyučována ve třech ročnících vyššího gymnázia, v jednom ze zkoumaných ŠVP pouze ve 

dvou. Hodinová dotace výuky chemie je na všech zkoumaných školách 2-3 hodiny/týden. 

Tematický celek „p-prvky“ je na většině škol vyučován v prvním ročníku (resp. 

v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia), v jednom případě byl tematický celek 

rozdělen do prvního a druhého ročníku, v jednom případě byl vyučován pouze ve 2. ročníku. 

Za velmi důleţité povaţuji zjištění, ţe ve všech zkoumaných případech předcházela výuce 

anorganické chemie obecná chemie. Při tvorbě prezentací jsem proto předpokládala u ţáků 

základní znalosti z obecné chemie a proto některé pojmy z tohoto oboru pouţívám 

v prezentacích jiţ pouze jako opěrné.  

 Ve dvou zkoumaných ŠVP byl kyslík probírán spolu s vodíkem před ostatními prvky 

PTP, v ostatních třech případech bylo toto téma vyučováno podle posloupnosti v periodické 

tabulce prvků. Proto jsem ve vytvořených prezentacích do tematického celku „Chalkogeny“ 

kyslík zařadila a nevytvářela jsem na toto téma zvláštní prezentaci.  
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 Rešerší ŠVP jsem rovněţ zjistila nejčastěji uváděná průřezová témata a 

mezipředmětové souvislosti ke zkoumaným tematickým celkům. Rovněţ tato zjištění jsem 

vyuţila při vlastní tvorbě prezentací a dle mého názoru jsem tak významně posílila motivační 

a aktivizační sloţku prezentací. 

Velmi důleţité pro mou práci bylo rovněţ zjištění konkrétních školních výstupů ve 

zkoumaných tematických celcích. Tyto školní výstupy byly spolu s rešerší Katalogu 

poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010 – 

chemie nejvýznamnějšími kritérii pro výběr obsahu učiva zahrnutého v prezentacích. Zjistila 

jsem však, ţe ve způsobu zpracování ŠVP existují mezi školami značné rozdíly formálního 

charakteru, které znemoţňují výstupy uvedené v ŠVP jednotlivých škol jednoduše srovnávat.  

V závěru teoretické analýzy jsem na základě studia českých i zahraničních učebnic 

vytvořila pro kaţdý zkoumaný tematický celek pojmovou mapu, která charakterizuje vztahy a 

vazby mezi jednotlivými klíčovými pojmy. Pojmové mapy tak ilustrují především obsah a 

rozsah učiva a posloupnost výkladu nově utvářených pojmů. Všechny pojmové mapy jsou 

tvořené v programu SmartDraw. 

Podle schématu pojmových map, sestavených na základě výsledků analýzy byly 

tvořeny jednotlivé prezentace. Pracovala jsem s Powerpointem ve verzi MS Office 2003 a 

2007. Pro grafickou úpravu jsem v případě potřeby vyuţívala Adobe Photoshop CS 2 či Zoner 

Photo Studio 12. Některé molekuly jsem kreslila pomocí programu ChemSketch. 

Graficky jsou prezentace zpracovány jednotným způsobem. Volila jsem vţdy 

kombinaci světlého pozadí a černého písma. Důleţité pojmy jsou zvýrazněny zelenou či 

oranţovou barvou. V prezentacích je nejčastěji pouţita velikost písma 22, pro nadpisy 32.  

Všechny vytvořené prezentace mají analogickou strukturu, která je popsána v kapitole 5.1.  

V rámci kaţdé prezentace bylo vytvořeno několik učebních úloh, ve kterých jsem se 

snaţila maximálně vyuţít moţnosti animací nabízených programem MS Powerpoint. Tyto 

úlohy jsou jedním z hlavních aktivizujících činitelů prezentace. Umoţňují učiteli oţivit 

klasickou frontální výuku zavedením dalších vyučovacích forem (např. skupinová práce) a 

metod (např. soutěţ, didaktická hra, diskuse, názorně-demonstrační metody) a tím ţáky 

aktivizovat. 

Kaţdá prezentace je vytvořena ve dvou verzích. Jednodušší verze je vhodná pro výuku 

na středních odborných školách či lyceích. Obtíţnější verze je určena pro výuku na čtyřletých 

(resp. vyšších ročnících víceletých) gymnáziích. 

Na konečnou podobu prezentací mělo značný vliv i jejich ověření v rámci mého 

pracovního úvazku na gymnáziu a technickém lyceu Educanet Kladno. Měla jsem tak 
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moţnost ověřit si obě verze prezentací, avšak vţdy jen v jedné třídě – tedy na malém vzorku 

ţáků.  

Kromě moţnosti ověření prezentací při výuce ţáků gymnázia a technického lycea jsem 

měla moţnost konzultovat jednotlivé prezentace se svými kolegy, kteří tak mnoha cennými 

radami z praxe přispěli k jejich optimalizaci. 

 

 

7. Závěr 

 Ve své rigorózní práci jsem se věnovala zpracovávání PowerPointových prezentací 

pro výuku anorganické chemie – konkrétně pro tematické celky: Chalkogeny, Halogeny a 

Vzácné plyny. Pro kaţdý tematický celek jsem vytvořila dvě prezentace, které se vzájemně 

liší obtíţností. Obtíţnější verze je určena pro pouţití na čtyřletých gymnáziích (a 

odpovídajících ročnících víceletých gymnázií). Lehčí verze je potom určena především pro 

střední odborné školy a lycea. 

V teoretické části jsem nejprve provedla rešerši závazných kurikulárních dokumentů a 

vybraných českých a zahraničních učebnic z hlediska zařazení tématu p prvky a jejich 

sloučeniny do výuky chemie. Dále jsem vytvořila ke kaţdému tematickému celku pojmovou 

mapu a provedla teoretickou analýzu tvorby PowerPointových prezentací vhodných pro 

střední školy. Na základě zpracování těchto teoretických informací bylo vytvořeno celkem 

šest prezentací, které jsou v souladu s RVP. Všechny prezentace mají jednotnou strukturu i 

grafický rámec. 

 Jsou tvořeny tak, aby posilovaly motivaci ţáků ke studiu anorganické chemie, 

napomáhaly k pochopení základních chemických zákonitostí a aplikaci poznatků v praxi. 

Akcentována je tedy především práce s periodickou tabulkou prvků, interaktivita prezentací a 

různé způsoby propojení výuky s praktickým ţivotem. 

 Jednotlivé prezentace jsou doplněny textem, ve kterém shrnuji vţdy cíl a obsah 

prezentace, způsob pouţití jednotlivých úloh a doplňuji stručným komentářem pro pedagogy, 

kteří budou prezentaci vyuţívat. V rámci své pedagogické praxe jsem ověřila, ţe vytvořené 

prezentace jsou přímo vyuţitelné pro výuku chemie na středních školách všeobecného 

zaměření. Všechny prezentace lze nalézt na přiloţeném CD. 
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