
TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Literatura: 

Základy chemie I - Beneš a kol. - Fortuna, 1997   

Chemie pro základní školy 8 - Škoda Jiří, Doudlík Pavel, nakl. Fraus 2006. 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Čím se chemie zabývá 
- co nás obklopuje 

- čím se látky liší 

- vlastnosti látek  

- význam chemie 

- nebezpečnost chemických látek, jak provádíme pokusy, bezpečnost práce, 

ochrana člověka za m. s. 

- laboratorní práce 

září 

 říjen 

2. Směsi 
- které látky jsou směsi 

- roztoky 

- složení roztoků  

- metody na oddělování složek směsí 

- hmotnostní zlomek 

- laboratorní práce 

listopad 

3. Voda a vzduch 
- voda 

- vzduch 

- kyslík 

- plamen, hašení plamene, ochrana člověka za m. s. 

prosinec 

4. Složení látek 
- stavba atomu 

- částicové složení látek 

- co je chemický prvek 

- atomy, molekuly, ionty 

leden 

5. Periodická soustava prvků 
- periodická soustava prvků, uspořádání prvků 

- chemická vazba 

- periodický zákon 

- chemické reakce, změny při chem. reakcích 

únor 

6. Chemické prvky 
- vodík 

- kovy  

- nekovy 

- polokovy 

únor 

březen 
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7. Dvouprvkové sloučeniny 
- názvosloví oxidů 

- vznik oxidů 

- významné oxidy 

- sulfidy 

- halogeny – ochrana za mimořádných situací 

- halogenidy  

březen 

8. Tříprvkové sloučeniny, kyseliny a hydroxidy 
- kyselost a zásaditost roztoků, pH, ochrana za mimořádných situací (1. pomoc při 

poleptání kyselinami a hydroxidy) 

- kyseliny, názvosloví kyselin, významné kyseliny 

- hydroxidy, názvosloví hydroxidů, významné hydroxidy  

- amoniak 

- laboratorní práce 

- soli, neutralizace, názvosloví solí, vznik solí, použití solí 

duben 

květen 

9.  Závěrečné opakování červen 
 

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Základy chemie II - Beneš a kol. - Fortuna, 1997   

Chemie pro základní školy 9 - Škoda Jiří, Doudlík Pavel – Fraus 2006. 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 8. ročníku 
         -soli, neutralizace, názvosloví solí, vznik solí, použití solí 

září 

2. Základní chemické reakce a výpočty 
- látkové množství, molární hmotnost 

- chemické výpočty 

- chemické názvosloví 

říjen 

3. Redoxní reakce 
- redoxní reakce, oxidace redukce 

- výroba železa, oceli, koroze 

- elektrolýza, galvanický článek 

listopad 

prosinec 

 

4. Zdroje energie 
- uhlí, ropa, zemní plyn 

- jaderná energie (ochrana za m. s.) 

- zdroje energie   

leden 
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5. Organická chemie 
- organické sloučeniny 

- uhlovodíky- alkany, alkeny, alkiny, areny 

- deriváty uhlovodíků 

- halogenderiváty, alkoholy, (ochrana za m. s.) 

- karbonylové sloučeniny 

- karboxylové kyseliny 

- estery 

únor 

březen 

6. Přírodní a syntetické látky 
- sacharidy, tuky, bílkoviny 

- enzymy, vitamíny, hormony  

- plasty, syntetická vlákna 

duben 

květen 

7. Chemie chrání a ohrožuje 
- chemický průmysl v ČR 

- chemie pro člověka 

červen 

8. Souhrnné opakování červen 

 

 


