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1. Úvod
Dovolujeme si Vám pře dložit metodiku práce s digitálními uče bním i
materiály , které se věnují učivu chemie v rámci vzdě lávací oblast i Člověk
a příroda. Mate riály jsou řazeny do šablony V/2 a většina z nich byla
připravena pro chemický seminář, ovšem jednotlivé kapitoly js ou použite lné
i v běž né gymnaziální výuce. Metodik a popisuje zkuš e nosti, pozorování
a závěry získané během zavádění aplikace do pr axe. Ověření by lo proveden o
ve třídách Gymnázia a St řední odborné šk oly v Novém Jičíně během září 2012
až března 2013.
Digitální uče bní materiál je zpracován v aplikaci SMART Notebook ,
která um ožní ne jen spuštění na inte rakt ivní tabuli, ale také vkládání růz ných
efektů, už ívání inte raktivních prvků, obmě nu materiálu dle požadavků
různých už ivatelů. Materiál je export ován do formátu bmp, png, pdf
a vystaven na úlož išti, kterým jsou Google w eby. Formát bmp slouž í
ke kvalit nímu vyt ištění textu a obrázků ve vysokém roz liše ní. Formát png
umožní rychlé otevření online bez velké ho nároku na obje m stahovaných dat ,
jedná se o kompromis mezi kvalit ou a velikostí s ouboru. P oslední formát pdf
je vytvořen pro ve rzi iPad, díky iBooks je možné ve výuce rychle s kvalitním
vykreslením využívat všech učebních textů, iBooks dokáže vytvořit
automat ický seznam textů, očíslovat je a sloučí materiály do interakt ivního
celku. Hlavní cílem by lo přinést žákům e fektivní systém dig itálních učebních
materiálů k facilitaci výuky , samost udiu a rozvoji dovedností. Významné je
také sdíle ní dat ve standarde ch použ ív aných ve firemní a pracovní praxi.
Cílem by lo nejen tent o systém zavést, standardizovat , ale i z realizovat ho
jako služ bu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků a abs olve ntů
odpovídaly cílům re formy MŠM T a jejímu prosaz ování i nárok ům pracovní
praxe.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádě ní
aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od naše ho, jakých
jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo , nebo také nepříjemně zaraz ilo.
Informace pros ím zas ílejte na email pat rik.koci ©gnj.cz.
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2. Pojetí výuky
2.1. Výsledek výuky
Hlavním výstupem by lo připravit s ouhrn 32 dig itálníc h učebních
materiálů, které obsahují rozš íře ní zdrojů informací, testovací materiály,
dovednostní úkoly, postup při zpracování odborných prací a metodik , nechybí
příprava na přijímací zkoušky, program na vyhodnocení chyby měře ní
a řada pokusů aplikujících experimentování v chemii. Te dy pohle d
na problematik u obecné chemie je poměrně různorodý a umožní rozvoj
dovednostní a kompete ncí žáků v široké m záběru. Všechny materiály byly
ověřeny ve výuce , nav íc jsme požádali žáky o komentáře a názor
k vytvořeným st ranám.

2.2. Vzájemné působení
Významnou změnou při užívání DUMů je především k ombinace různých
pohle dů na učiv o, aplikace rozvoje dovedností a digitalizace učebních
materiálů. Úložiště mate riálů je dostupné v systému 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Žák získ ává množství mate riálů učite lů školy v log ické hie rarchii
webového roz hraní.
Dvousměrná vert ikální k omunikace je realiz ována několika způsoby. Je
možné využ ít chat u s učite lem, vide ochat u, emailové komunikace , aby se žák
vyjádřil k úrovni a pochopite lnost i DUMu. Učitel z íská rychlou odezvu
při zpětnovaze bných inte rakcích také díky Goog le formuláře.

3. Sebepojetí
Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozv oji výpočetní techniky,
vyvíjejí se nové technologie , databáze, e lektronické knihovny a vynalézavější
vyhledávače. Proto bylo naší m cílem , aby žák nevnímal učite le jak o
nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učite l školy je vybaven
osobním net bookem, připojení k inte rnet u je realizováno pomocí wi -fi nebo
LAN kabelu. Díky DUM materiálům docház í ke změně od učitele přicháze jícího
s papíry , fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo na
webovém roz hraní ve formě z pracovaných D U M. V hodině svou práci
prezent uje pomocí dataprojektoru a násle dně ji sdílí s žáky.
Žák se už nesetkává se situací, kdy učit el hledá v hromadách papírů
jeho prá ci. Žák může komunikovat s učit elem kdyk oliv bez ohle du na místo
a čas. Zálež í jen na učiteli, kdy si vytvoří prostor k online odpovědím.
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4. Didaktické zásady
Každý aplikovaný experime nt v oblast i vzdělávání by mě l dodrž ovat
deset základních didaktických zásad. Tak é u vytváře ní naš ich stran jsme se
snažili podporovat t oto zlaté pravidlo.
 Zásada k omplexního rozvoje osobnost i ž áka : Jednot livé st rany se věnují
rozvoj i různých kompetencí žáka – laborat orní dovednost i, z pracování
testů, tvorba ročník ových prací, z pracování metodiky, práce se schématy ,
práce s grafy či práce s exce lem.
 Zásada vědeckosti : P ři tvorbě je dnotlivých stran je dodrž ována ustále ná
terminolog ie, termíny jsou ově řovány v lite ratuře , kte rá je cito vána.
Některé strany jsou z pohle du žáka slož ité, některé dobře pochopite lné,
při vytváře ní jsme se snažili o tzv. „zlat ou střední cestu“.
 Zásada spojení teorie s prax í: Laboratorní část DUMů propojuje
teoret ické znalost i s expe rimentováním a ověřování m te orie v prax i,
v textech nechy bí fotografie ze sk utečné ho mě ření, výsledky a závěry.
 Zásada individuálního přístupu : Protože ve škole je díky ve lkého počtu
žáků problematické více se vě novat individuálnímu vyučování, pak může
být sdíle ní rozšiřujících materiálů způs obem , jak problém řešit. Díky
sdíle ní všech textů, úkolů, povinností je menší problém pro dlouhodobě
nemocné dítě , aby se zapojilo do výuky.
 Zásada náz ornost i: Učite l má ve vyučovací hodině netbook či iPAD a díky
wifi ne bo LAN připojení může prezent ovat své DUMy přímo z online
úložiště. Navíc každý žák ví, že tyto sdíle né informace nalezne na Google
webu mossctyri.gnj.cz.
 Zásada uvědomělosti : Odpovědnost k osv ojené lát ce a uče ní, testování.
 Zásada akt ivity : M otivace k učení, maximální upl atnění samostat nosti,
problémový způsob, kontrola a hodnocení, př iměře nost , individuální
přístup.
 Zásada přimě řenosti a zásada soustavnosti: Logický systém, koordinace
úkolů , navazování zk ušeností, prohlubování, stupňování nároků.
 Zásada trvalosti : Zvyšování kvality uče ní, boj prot i zapomínání.
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5. Cíle a obsah výuky
DUM Ts81Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, anorganické názvos lov í I.
1 + 1 vyučovacích hodin.
Materiál je vhodné použít v úvodu kapitoly věnované anorganickému názvosloví. Jde
o přehled a rozvoj znalostí, na které navazuje praktické cvičení, díky kterému získají žáci
dovednosti. Žáci v materiálu získávají nejen ucelený přehled, ale zároveň osnovu k diskusi
o maturitním tématu. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina na teorii
a 1 vyučovací hodina na procvičování. DUM je možné propojit s navazujícím názvoslovím
v DUMu Ts82Ko.
DUM Ts82Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, anorganické názvos lov í II.
1 + 1 vyučovacích hodin.
Materiál je vhodné použít v úvodu kapitoly věnované anorganickému názvosloví. Jde
o přehled a rozvoj znalostí, na které navazuje praktické cvičení, díky kterému získají žáci
dovednosti. Žáci v materiálu získávají nejen ucelený přehled, ale zároveň osnovu k diskusi
o maturitním tématu. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina na teorii
a 1 vyučovací hodina na procvičování. DUM je možné propojit s názvoslovím v DUMu
Ts81Ko.
DUM Ts83Ko .
4. ročník, seminář z obecné chemie , anorganické názvosloví - praxe.
1 vyučovací hodina.
Materiál je vhodné použít po procvičení kapitoly věnované anorganickému názvosloví. Jde
o praktická cvičení, díky kterým získají žáci dovednosti. Časová dotace na materiál je
1 vyučovací hodina a domácí příprava. DUM je vhodné propojit s názvoslovím v DUMech
Ts81Ko a Ts82Ko.
DUM Ts84Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, kvant ová čísla.
1 vyučovací hodina.
Materiál je vhodné použít v úvodu kapitoly věnované tvorbě konstitučních vzorců. Jde
o přehled, opakování a shrnutí učiva 1. ročníku z obecné chemie. Aby žáci dokázali správně
zapsat elektronovou konfiguraci prvků, pak musí znát podstatu rozložení elektronů v obalu.
Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina. DUM je vhodné propojit s DUMy Ts85Ko
až Ts87Ko – Ts88Ko.
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DUM Ts85Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, elekt ronová k onfigurace.
1 vyučovací hodina.
Materiál navazuje na téma o kvantových číslech (Ts84Ko) a je vhodné ho použít v úvodu
kapitoly věnované tvorbě konstitučních vzorců. Aby žáci dokázali správně zapsat elektronový
strukturní vzorec (Ts87Ko), pak musí znát podstatu rozložení elektronů v obalu a vytváření
elektronové konfigurace prvků. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina.
DUM Ts86Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, elekt ronová k onfigurace - praxe.
1 vyučovací hodina.
Materiál je určen k procvičování kapitol Ts84Ko a Ts85Ko, aplikuje teorii na praktických
příkladech, dochází tak k přechodu od znalosti k porozumění, při užití heuristické metody
výuky je možné také rozvíjet aplikaci dle Bloomovy taxonomie.
DUM Ts87Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, vzorce slouče nin.
1 vyučovací hodina.
Materiál navazuje na kapitoly věnované elektronové konfiguraci prvků. Jde o přehled,
opakování a shrnutí učiva 1. ročníku z obecné chemie. DUM je vhodné použít
po prostudování DUMů Ts84 až Ts86. Text je doplněn praktickými příklady v navazujícím
DUMu Ts88Ko. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina (včetně řešení různých úloh
z praxe).
DUM Ts88Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, elekt ronový strukturní vzorec.
1 vyučovací hodina.
Materiál navazuje na kapitolu věnovanou typům vzorců Ts87. Jde o postup při tvorbě
strukturních elektronových vzorců, dochází tedy k syntéze několika oblastí studia chemie,
především aplikování elektronové konfigurace a teorie chemické vazby. Časová dotace
na materiál je 1 vyučovací hodina (včetně řešení různých úloh z praxe).
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DUM Ts89Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, hybridizace.
1 vyučovací hodina.
Materiál rozšiřuje učivo 1. ročníku věnované elektronové konfiguraci, je tedy vhodné
s materiálem pracovat až po prostudování kapitol Ts84Ko - Ts88Ko. Součástí DUMu jsou
všechny uvedené struktury v programu Zoner Calisto, žáci si mohou v programu struktury
různě měnit a natáčet. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina.
DUM Ts90Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, empirický vzorec - výpočty.
1 vyučovací hodina.
Materiál rozšiřuje učivo 1. ročníku věnované hmotnostním zlomkům, je tedy vhodné
s materiálem pracovat až po prostudování úvodu do semináře chemie. Dochází k aplikaci
výpočtů na organickou chemii, díky kapitolám o analytických metodách dochází k přesahům
do fyziky i biologie. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina.
DUM Ts91Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, kryst alohydráty - výpočty.
1 vyučovací hodina.
Materiál rozšiřuje učivo 1. ročníku věnované hmotnostním zlomkům, názvosloví a struktuře
látek. Dochází k aplikaci výpočtů na anorganickou chemii, díky části věnované triviálnímu
názvosloví se žák dostává k užívání výrazů v technické praxi. Časová dotace na materiál je
1 vyučovací hodina včetně řešení dalších úloh.
DUM Ts92Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, che mické výpočty - test.
1 vyučovací hodina.
Materiál je součástí diagnostické fáze výuky, ověřuje dovednosti žáků získané během studia
chemie. Dochází k aplikaci výpočtů na anorganickou chemii, díky části věnované triviálnímu
názvosloví se žák dostává k užívání výrazů v technické praxi. Časová dotace na materiál je
1 vyučovací hodina.
DUM Ts93Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, Výpočty pH.
1 vyučovací hodi na.
Materiál navazuje na učivo 1. ročníku a procvičuje chemické výpočty. Forma vzorových
příkladů umožní získání znalostí, které si žák může procvičit v úlohách, tím se rozvíjí
dovednosti. Časová dotace na materiál je 1 vyučovací hodina.

Stránka 7 z 20

IN VESTIC E D O R OZ VOJE

VZD ĚLÁ VÁ NÍ

DUM Ts94Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, che mické rov nováhy - test.
1 vyučovací hodina.
Materiál je součástí diagnostické fáze výuky, ověřuje dovednosti žáků získané během studia
chemie. Dochází k aplikaci výpočtů na anorganickou chemii. Časová dotace na materiál je
1 vyučovací hodina.
DUM Ts95Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, mode ly atomu (opakování).
2 vyučovací hodiny + samostudium.
1. ročník , obe cná chemie , mode ly at omu.
4 - 5 vyučovacích hodin.
Materiál je vhodné použít jako opakování modelů atomu v chemii po probrání fyziky
elektronového obalu a jaderné fyziky. Žáci v materiálu získávají nejen ucelený přehled, ale
zároveň osnovu k diskusi o maturitním tématu. Časová dotace na materiál jsou 2 vyučovací
hodiny a samostudium žáků (pro seminář).
DUM Ts96Ko .
1. - 4. ročník, vyhodnocování chyb měře ní, tabulky na urče ní chy by
měření.
1 vyučovací hodina.
Materiál umožní žákům jednoduše vyhodnotit chybu měření, je vhodné ho užívat při všech
měřeních. Vysvětlení funkcí programu je vhodné po rozboru témat věnovaných chybám
měření. Časová dotace na vysvětlení, praktické ukázky je 1 vyučovací hodina.
DUM Ts97Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, teorie molekulových orbitalů.
1 vyučovací hodina.
Materiál rozšiřuje učivo 1. ročníku věnované elektronovému obalu a atomovým orbitalům, je
tedy žádoucí s materiálem pracovat až po prostudování základního učiva atomových
orbitalů. Učivo je náročné na představivost a pochopení kvantové problematiky. Časová
dotace na materiál je 1 vyučovací hodina.
DUM Ts98Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, teorie molekulových orbitalů II.
1 vyučovací hodina.
Materiál rozšiřuje učivo 1. ročníku věnované elektronovému obalu a atomovým orbitalům.
Kapitola více vysvětluje strukturu molekulových orbitalů z kapitoly Ts97Ko. Učivo je náročné
na představivost a pochopení kvantové problematiky. Časová dotace na materiál je
1 vyučovací hodina.
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DUM Ts99Ko .
4. ročník , seminář z obecné chemie, laboratorní práce I.
2 vyučovací hodiny.
Materiál je návodem k praktické činnosti, tedy k aplikaci dovedností v praxi. Je vhodné
nejprve žáky seznámit s teorií pokusu, informovat je o podstatě chemických reakcí. Pokusy
mohou být vedeny i formou frontální demonstrace, ovšem pozor na větrání třídy (nejlépe
provádět v digestoři). Časová dotace na materiál (Ts99Ko) jsou 2 vyučovací hodiny. Pokusy
navazují na učivo p prvků, sloučenin dusíku a síry.
DUM Ts100Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, laboratorní práce II.
2 vyučovací hodiny.
Materiál je návodem k praktické činnosti, tedy k aplikaci dovedností v praxi. Je vhodné
nejprve žáky seznámit s teorií pokusu, informovat je o podstatě chemických reakcí. Pokusy
mohou být vedeny i formou frontální demonstrace, ale pozor na dráždivý oxid siřičitý.
Časová dotace na materiál (Ts100Ko) jsou 2 vyučovací hodiny. Pokusy navazují na učivo
p prvků, síry a sloučenin síry, rozvíjí se také chemická kinetika v praxi.
DUM Ts101Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, laboratorní práce III.
2 vyučovací hodiny.
Materiál je návodem k praktické činnosti, tedy k aplikaci dovedností v praxi. Je vhodné
nejprve žáky seznámit s teorií pokusu, informovat je o podstatě chemických reakcí. Pokusy
Ts101Ko může být také opakováním dělících metod a krystalizace. Časová dotace
na materiál (Ts101Ko) jsou 2 vyučovací hodiny. Pokusy navazují na učivo p prvků, síry,
sloučenin síry a dusíku, rozvíjí se také chemická kinetika v praxi.
DUM Ts102Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, laboratorní práce IV.
2 vyučovací hodiny.
Materiál je návodem k praktické činnosti, tedy k aplikaci dovedností v praxi. Práce propojuje
fyziku a chemii, jedná se tedy o průřezové téma. Pokus je opakováním základů
elektrochemie a vedení elektrického proudu v kapalinách. Časová dotace na materiál jsou
2 vyučovací hodiny. Je vhodné DUM propojit s kvantitativním řešením Faradayových zákonů.
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DUM Ts103Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, laboratorní práce V.
2 vyučovací hodiny.
Materiál je návodem k praktické činnosti, tedy k aplikaci dovedností v praxi. Práce propojuje
fyziku a chemii, jedná se tedy o průřezové téma. Pokus je opakováním základů
elektrochemie a vedení elektrického proudu v kapalinách. Časová dotace na materiál jsou
2 vyučovací hodiny. Je vhodné DUM propojit s teorií elektrochemických metod.
DUM Ts104Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, laboratorní práce VI.
2 vyučovací hodiny.
Materiál je návodem k praktické činnosti, tedy k aplikaci dovedností v praxi. Práce navazuje
na téma uhlovodíků, rozvádí navázání anorganických látek na dvojnou vazbu, rozšiřuje
informace o barevných změnách při redukci látky. Časová dotace na materiál jsou
2 vyučovací hodiny. Je vhodné DUM propojit s teorií alkenů. Dbáme bezpečnosti práce.
DUM Ts105Ko.
1. - 4. ročník, přírodovědné předměty , odborná práce.
1 vyučovací hodina.
Materiál je pomocníkem žáků při tvorbě jejich ročníkové práce, která je běžnou součástí
výuky. DUM vysvětluje, jak přistupovat k práci, jaké povinné části musí práce obsahovat, jak
se pracuje s autorskými právy. Významný je i soubor typických chyb, které byly u žáků
pozorovány. Rozbor stran je vhodné provádět na začátku pololetí, aby žáci věděli, jak
k odborné práci z chemie přistupovat. Časová dotace včetně rozboru chyb a ukázek je
1 vyučovací hodina.
DUM Ts106Ko - Ts108Ko
4. ročník , seminář z obecné chemie, metodika a pedagog ika.
2. ročník , chemie - pedagog ické lyce um, metodika a pe dagogika.
3 - 4 vyučovací hodiny.
Materiál byl vytvořen pro výuku chemie pedagogického lycea, ale lze jej také využít jako
rozšiřující učivo v semináři z chemie, aby měli žáci představu, jak vhodně prezentovat téma,
na jaké oblasti se soustředit. Jedná se o syntézu pedagogiky a didaktiky s aplikací na chemii.
Časová dotace závisí na množství ukázce, hloubce rozboru témat, množství dotazů žáků.
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DUM Ts109Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, test z organické chemie.
1 vyučovací hodina.
Materiál se věnuje testování znalosti maturantů v oblasti organické chemie, je vhodné jej
užít v rámci semináře z chemie. Materiál obsahuje 30 otázek, klíč řešení a prostor
k výpočtům či nákresům. Strany může učitel vytisknout a užít jako pracovní listy. Doba řešení
se lišila u žáků od 30 minut do 40 minut.
DUM Ts110Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, test z anorganické che mie.
1 vyučovací hodina.
Materiál se věnuje testování znalosti maturantů v oblasti anorganické chemie, je vhodné jej
užít v rámci semináře z chemie. Materiál obsahuje 30 otázek, klíč řešení a prostor
k výpočtům či nákresům. Strany může učitel vytisknout a užít jako pracovní listy. Doba řešení
se lišila u žáků od 35 minut do 45 minut.
DUM Ts111Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, závěrečný test z chemie.
1 vyučovací hodina.
Materiál se věnuje testování znalosti maturantů v oblasti chemie, jedná se o zpracování
formou přijímacího testu. Materiál je vhodné užít v rámci semináře z chemie. Materiál
obsahuje 30 otázek, klíč řešení a prostor k výpočtům či nákresům. Strany může učitel
vytisknout a užít jako pracovní listy. Doba řešení 45 minut.
DUM Ts112Ko.
4. ročník , seminář z obecné chemie, závěrečný test z fyziky.
1 vyučovací hodina.
Materiál se věnuje testování znalosti maturantů v oblasti fyziky, jedná se o zpracování
formou přijímacího testu. Materiál je vhodné užít v rámci semináře z chemie. Materiál
obsahuje 30 otázek, klíč řešení a prostor k výpočtům či nákresům. Strany může učitel
vytisknout a užít jako pracovní listy. Doba řešení 45 minut. DUM Ts112Ko je vhodné spojit
s DUMem Ts111Ko, pokud žáci studující chemii konají přijímací zkoušky i z fyziky.

Stránka 11 z 20

IN VESTIC E D O R OZ VOJE

VZD ĚLÁ VÁ NÍ

6. Formy a metody výuky
1) Met ody s lovní
Vyprávě ní
Vysvětlování
Přednáška
Práce s textem
Rozhovor
2) Met ody názorně demonst rační
Předvádě ní a poz orování
Práce s obrazem
Instruktáž
3) Met ody dove dnostně prakt ické
Napodobování
Manipulování, laborování a expe riment ování
Vytváření dovednost í
Produkční metody
4) Akt iviz ující metody
Metody diskusní
Metody heuristické, řeše ní problé mů
Metody sit uační
Metody insce nační
Didakt ické hry
5) Komplexní výukové met ody
Frontální výuka
Skupinová a k ooperativní výuka
Partne rská výuka
Indiv iduální a individualiz ovaná výuka, sa mostatná práce
Krit ické myšlení
Bra instorming
Projekt ová výuka
Výuka dramatem
Otevřené uče ní
Učení v ž ivot ních s ituacích
Telev izní výuka
Výuka podporovaná počít ačem
Sugestopedie a superlearning
Hypnopedie
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7. Materiálně didaktické prostředky








netbook (chromebook) učite le
fotoaparát, kame ra
iPad
dataprojekt or + projekční plocha
úložiště dat – Google we by
bezdrátová sada myš + klávesnice + s luchátka pro interakci se třídou
pen tablet
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8. Zpětná vazba – forma emailové komunikace
Olga Krupová (Ts91Ko – Ts92Ko)
Velmi se mi líbí pře hle dný seznam t riv iálních názvů až po stránku 92a.
Přík lady s problemat ikou krystalohydrát ů (Ts91Ko) jsou srozumite lně krok
po k rok u vypočítány, takže je člověk schopen přík lad pochopit, aniž by jen
automat icky opsal výsledek. Také jsou velmi užite čně vypsány relat ivní
atomové hmot nost i, aby člověk vědě l, s jakými hodnotami počítá.
Cvičný test (Ts92Ko) je vhodný pro zjiště ní svých znalostí, to je nejspíš
i důvod, proč až část b, c obsahují propočtené příkla dy. Je tady tedy možnost
si vše vyzkoušet na vlastní pěst. Je však dobře, že v dalš ích částech odpově di
a vysvětlení přík ladů jsou, aby se dalo poučit z chyb.
Grafické zpracování je naprosto jednoduché , a proto také bez
problémů přehle dné. Barevné zvýrazn ě ní je zde vhodné, je tak jasné , co s čím
souvisí.
Tato témata v počítačové podobě dle mé ho nejsou až tak už itečná jak o
slovní vysvětlení přík ladů v hodině , ale jako doplně ní či když člověk něco
nepochopí, je zde možné de ficit bez problémů dohnat.
Určitě je zajímavější si přečíst něco s lovem, než pře d monit orem
přemýšlet o správ ném výsledku příkladu, avšak každá věda má své zábavnější
a méně zábavné stránky. A proto, abychom něčemu porozumě li, je pot řeba
projít vším, i t ím mé ně zábavným, v t omto případě j sou t o příklady, kte ré
jsou však neméně důlež ité jako te orie.
Tereza Kub ěnová (Ts95Ko)
Myslím, že preze ntace se věnuje učivu na 100%. Nejv íce mě zarazilo,
kolik stran je zaplně no jen z droji. Jinak s i myslím, že obrázky jsou
vhodně voleny k dané mu témat u , jen bych se možná přik lonila k méně
textu na jedné straně . A grafika je sice obyčejná, ale v jednoduchosti
je krása , takže ok.
Tereza Kub ěnová (Ts9 6Ko)
Pochopitelnost textu, co mají ž áci dě lat , je dobrá. S amotné vzorce
stránky
bych
však
asi
bez
v ysvětl ení
učitele
nepochopila.
Ale strá nky jsou pěk ně barevné a t o určitě dopomůže k pochope ní
a chyt lavosti daného témat u.
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Eva Grestenbergerová (Ts81 Ko – Ts82Ko)
Zpracování se mi líbí. Ne ní příliš rozsáhlé. Spíš jednoduché vysvětlení
principu. Shrnuje zák lady názvosloví. Trochu mi chy bí podrobnějš í postup
tvorby názvos loví podv ojných s loučenin, k terý se probírá jenom ok rajově.
Zpracování odpovídá příjemnému shrnut í základního názvos lov í. Zajímavý
je výpis některých aniont ů a kationt ů (hlavně složených) . D obré jsou boční
sloupečky. Občas mi chv ilk u t rvá přiřadit tabulku k přís lušnému textu, ale
jinak je všechno přehle dné. V nadpis u funkční de riváty chybí U.
Daniela Stanková (Ts83 Ko – Ts84Ko)
Líbí se mi využite lnost k přípravě maturit ních otázek, k přijímačkám.
Určitě se z pracování vzorců hodí. A to dokonce v každém ročník u. Nemluvě
o kvant ových čís lech, která lze uplat nit té měř v kaž dé mat uritní otázce. Líbí
se mi procv ičování vzorců na druhé st ránce, kte ré lze zárove ň zkon trolovat
na strá nce předchoz í. Některé vzorce na první st raně jsou namačkané.
Na druhou st ranu jsou důležité koncovky vyznačeny barevně , a díky t omu
zlepšuj í pře hlednost. Pře hledně jsou z pracovány i kvantová čís la a je dnot livé
principy , kte ré lze lehce vyhledat díky tučnému označ ení.
Terezie Miču lková (Ts98Ko)
Stránky jsou jasně a přehledně zpracovány, což usnadňuje orie ntaci
v problemat ice. Materiály jsou volně přís tupné studentům, obsahují názorné
ukázky učiva na konkrét ních případe ch. Student , který má zájem si blíže
přiblíž it dané učivo, zde může najít zajímavosti, kte ré se v běžné učebnici
nevyskytují. Zpracování stránek teorie molek ulových orbitalů se mi líbí
(škoda jen, že jsem si toho všimla až po písemce) .
Mirka Horáková (Ts93Ko – Ts94Ko)
Shle dávám popsané postupy při výpoč tech pH ve lmi zdařilé. D ost mi
usnadnily pochopení tě cht o typů přík ladů, a t ak i ušet řily čas.
Stejně tak i násle dné testy (i řešené přík lady) jsou přínosné a velm i
dobře se na nich testují právě nabyt é znalosti.

Petra Marková (Ts91Ko, Ts95Ko)
Dobře vysvětlené výpočty, snadno pochopite lné. Nevím , zda je to
chyba ne bo nes rovnalost v zaokrouhlování, ale v krok u číslo 2 u výpočt ů je
výsledná hodnota w= 53% i přesto že je v předchozím k rok u za rovnítkem
0,50.
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Jakub Hrubý (Ts87Ko a Ts88Ko)
Líbila se mi přehlednost a podrobnost te xtu, díky kte rému jsem ihned
pochopil podstatu věci, na druhou stranu se mi ne líbil pravý sloupe ček,
ve kterém jsou popsány vz orce udávající strukturu, je to trošku odstrče né
stranou, jako by to neby lo podstatné. Možná je to jen mů j názor, ale k dyž
jsem tu stránku otevře l, měl jsem pocit, že t o můž u klidně vynechat.
U kapitoly 88 mi to tak nevadí, protože t o je jen takový doplněk toho tématu.
Co bych vytknul, je nepřehlednost vzorců, každý je jinak zvýrazně n, je den
tučně a druhý zase ne. Je jich tam témě ř více než textů, někdo by to mohl
zkrit izovat, mně se to naopak zamlouvá, jelikož je pro mne obt ížnějš í číst
něco, co mě moc ne baví. I když mě to téma moc nechyt lo za srdce , rozhodně
jsem se díky kapit olám 87, 88 dozvě děl zase o dos t více už itečných informací.
Snad vám mé náz ory k ně čemu budou.
Lenka Urbanová (Ts104 Ko a Ts112Ko)
Stránka má příjemný vzhle d, je logicky členě ná, obsahuje s poust u
obrázků. Podle zadaných údajů je pok us snadno pochopite lný. P raxe je ve lmi
důležit ou součástí výuky, ale je důležité pře dem znát te orii pro dobré
pochopení i prove dení pok usů. Praxe je pro studenty velkým obohacením
a důkaze m, že věci, které se v te oretický ch hodinách učí , jsou re álné. P okus
je velmi zajímavý a zaujal mě. Nic, všechny pot řebné informace stránka
obsahuje. P ro tot o téma se mi zdá te nto pok us dostačující. Další bych
nepřidávala. Te nto pok us ne patří mezi ex tra slož ité pokusy.
Testy jsou ve výuce důlež ité. Pomáhají procvičovat učivo a případně
zjistit, čemu je pot řeba se více vě no vat. Otázky jsou srozumite lné , nijak
složitě
zadány.
St ránka
je
přehle dná,
jednot livé
otázky
i odpově di js ou od sebe odlišeny. Ano, shrnují v íce ok ruhů fyziky, kte ré se
probíraj í během studia.
Miroslava Horáková (Ts109Ko)
Testování probrané ho učiva je dobrou inte rakcí, která vede k jistě
poz itivní sebe reflexi. Učivo jsem te dy ověřila doce la úspěšně. Otázky jsou
snad nejjednodušší, jaké by se mohly jen vyskytnout - jsou srozumitelné.
Přístup je také snadný. Pok ud by ch však hle dala oporu v mate riálech z h odin
běžné chemie, zřejmě bych notně pohořela, ale jelikož čerpám většinově
z uče bnice Honza-Mareček , neby l problé m.
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Tereza Valčáková (Ts100Ko a Ts110 Ko)
Ts100:
Vzhled stránky je přijate lný , avšak obrázky příliš malé , což se dá
pochopit vzhle dem k omezenému prostoru. Pokusy jsou snadno pochopite lné.
Při prvním pokus u se, dle mého názoru, dá dobře pochopit modifikace síry ,
a také lépe zapamat ovat. V chemii jsou pokusy nez bytné, poněvadž nás učí
orienta ci v laboratoři a práci s chemikáliemi, což je dů lež ité pro budoucí
práci na vysoké škole. Tét o stránce nic nechybí. Do chemie bych zařaz ovala
více anorganických pokusů, prot ože jsou "akčnějš í". Te nto pokus na mě
působí jednoduše.
Ts110:
Testy jsou ve výuce užitečné, prot ože si procvičujeme své dosavadn í
znalosti a nut í nás uvažovat nad daným problémem. Po vypracování testu
nám obvykle vyučující vysvětlil, proč je z rovna daná odpověď správná. Otázky
jsou středně těžké (spíš jednodušší) obtíž nosti. Stránka je pře hle dná. Otázky
jsou určitě v souladu s učiv em střední školy.
Daniela Stanková (Ts103Ko)
Stránka je vzhledově standartní, tabulky jsou přehledné. Pokus chápu,
vím, jak by ch ho dě lala. Pokus je rozhodně spoje n praxí. Kdy by byl ale můj
úkol odlišit ionty nejs píš bych raději použila nějak ou sráže cí r eakci. Ovšem
i te nto z působ je možný. Č ím víc způsobů, t ím přesně jší výsle dek.
Nepoz orovala jsme žádné výraz né ne dost atk y. Opravdu nevím. Bě hem studia
jsme prováděli mnoho pokus ů. Byly vždy k tématu, nic mi nechybě lo. Vlastně
ani neznám jiné pokusy než ty , kte ré jsme dělali. Pokus mi připadá poměrně
složitý. Muže dojít snadno k chybě , elek trody se mohou dotknout, mus í se
pracovat s přesnými vahami, docház í k častým chybám, se kte rými se musí
počítat. Navíc i po samotném pokusu se musí vypočítat výsle dek.
Daniela Stanková (Ts103Ko)
V našem semináři se mi testování líbilo. Jsou velmi důlež ité pro ově ření
si vlastních vědomost í. Ukazují nám, jak moc jsme dané učiv o zvládli a také,
zda je potře ba někde přidat. Otázky jsou voleny přimě řeně. Někte ré jsou
jedn oduché , nad j inými se musíme zamy slet. Se stránkou se pracuje dobře.
Nejsou s ní problémy. Myslím, že s práv né odpovědi se dají najít v našich
učebnicích nebo zápisech.
Marta Juříčková (Ts104Ko)
 Vzhled st ránky: St ránka je pře hle dná, syst ematická. Obrázků j e zde

pomě rně dost, ale ales poň se člověk můž e ujistit , že k oná správně.
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Také otázky na ok raji stránky jsou dobrý nápad, člověk se po té může
zaměřit na dané věci a stáhnout je v závě ru.
 Pochopitelnost pok usu: Pok us je vcelk u pochopitelný, jeho
pochopite lnost podt rhují již výše zmíněné obrázky.
 Význam propojení teorie s prax í: Určitě e xistuje . Občas je zajímavé
pozorovat, co se dě je s běžnými věcmi, se kterými se setkáváme
dennode nně , za určitých podmínek.
 Význam pok usů v chemii: Dle mého názoru význam mají. Doplňují
běžné hodiny chemie, a tak napomáhají le pšímu zapamatování
a pochope ní probírané látky.
 Co stránce chybí: Momentálně mně ne napadá nic, co by st ránce
scházelo. Je n snad možná závěr, ale t o by l as i účel .
 Jaké jiné pok usy byste zařadili do výuky: N emám žádné zvláštní
požadavky či náv rhy.
 Snadnost či slož itost pokusu: Vzhledem k popisu pracovního postupu
bych s i dovolila tvrdit , že by mohly největ ší komplikace nastat při
propichování zátky jehlou.
Terezie Miču lková (Ts102Ko)
Stránka je dle mého ná zoru graficky zpracována dobře a přehledně,
obrázky usnadňují orie ntaci v dané problematice . Díky přesnému popisu
postupu a vysvětlení je pokus dobře pochopite lný , spolu s vysvětlením
Faraday ových zák onů tvoří dobrý studijní materiál . Díky prakt ickému pokusu
a vlastní zkuše nosti se mi Faradayovy zákony více osvětlily a vryly
do pamět i. Praktické cviče ní v chemii jsou, dle mého názoru, velmi už itečná,
jelik ož napomáhají pochopení učiva, zpe střují hodinu a zajišťují lepší fixaci
učiva v paměti. Prakt ický pok us v oblasti elektrolýzy byl pro mě velm i
užitečný, je likož jsem s obvody v prax i pracovala poprvé , zajisté mi t o
napomohlo k pochopení učiva . Nemyslím, že stránce chybí něco podstatného ,
co se týče běžných školních hodin, tak náš ročník na pokusy bohuže l nemě l
dostatek času, takže jsme jich moc neprovedli. D íky hodinám seminářů se m i
nezna lost prakt ik myslím dost vyre duk ovala, do běžných hodin bych pak více
zařadila například důkazové reakce v biochemii, jejichž realizace v pokusech
je zajisté velmi přínosná. Pokus pro mě právě jednoduchý ne byl, je lik ož jsem
se s elekt rolýzou v prax i setkala poprvé .
Petra Markova (Ts101Ko)
Vzhled st ránky: obě st ránky js ou přehledné a obrázky jsou názorné .
Pochopitelnost pok usu: je dnoduchý , pochopitelný .
Význam propoje ní teorie s praxí: pok usy jsou v chemii ve lmi důležité ,
dokazuj í nebo vyvracejí v prax i, co z náme pouze teoreticky .
Význam pokusů v chemii: pokusy nám dok azují te orii a pamatují se lépe
než teorie.
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Vlastní prožitek při realizaci pok usu: Pokus se vznikem M ohrovy soli
jsem nikdy ne provádě la, ale při reak ci s k yselinami by ly zajímavé roz díly mezi
reakcem i jednotlivých kov ů. Některé produkty nám neby ly jasné, prot o jsme
je muse li dohledat v knihách a na inte rne tu.
Co stránce chybí: st ránce nic ne chybí.
Snadnost či slož itost pokusu: tent o pok us byl jednoduchý .

Olga Krupová (Ts99Ko)
Vzhled stránky je přehledný, lze snadno pochopit, jak při pokus u
postupovat. Je dobré si chemické re akce ukázat v praxi, jelikož pak
se člověku v ryjí lépe do pamět i a ví , jak pokus vypadal a s jakými látkami
pracoval. Konkrétně pokus č. 1, k dy jsme umělou mlhu připravovali reak cí
kyseliny chlorovodíkové s amoni akem, jsme prováděli a salmiak ová mlha nám
vznikla bez sebe menších problémů. Pokusy v chemii jsou dle mého t o
nejle pší, jak si člověk danou látku dokáže zapamatovat , prot ože je to
pomě rně zábavná forma učení i pro ty , k teré chemie až t olik nebaví. P okusy
nejsou těžké na provedení, je lik ož lze k rok po kroku následovat postup.

9. Zpětná vazba – forma Google formuláře
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