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Úvod: 

Stručná anotácia 
Na zasadnutí klubu sa vyučujúci zoznámili s vhodnými laboratórnymi úlohami na upevnenie 
a precvičenie témy: Oxid uhličitý a jeho zlúčeniny. Na dané pokusy si vyučujúci pripravili potrebné 
pomôcky a pokusy s využitím systému Vernier aj zrealizovali. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 
Pracovný list obsahuje  laboratórne úlohy na zopakovanie a prehĺbenie témy: Uhlík a jeho zlúčeniny. 
Pri praktických úlohách žiaci budú využívať ŠPMS Vernier.  



Jadro: 
Popis témy/problém 
 
- V úvode stretnutia p. Süčova zoznámila členov klubu s  pokusmi, ktoré by boli vhodné na   
  rozvoj prírodovednej gramotnosti k téme : Oxid uhličitý a jeho zlúčeniny. 
 
- Členovia klubu vybrali 3 pokusy, ktoré umožnia žiakom lepšie pochopiť chemickému javu   
  prebiehajúcemu v prírode (kyslé dažde) zároveň žiaci budú realizovať pozorovania, merania a budú   
  tiež musieť spracovávať a vyhodnocovať získané údaje. 
  Pri vybraných pokusoch žiaci budú využívať počítačom podporovanú výučbu Systém Vernier 
 
-V ďalšej časti stretnutia vyučujúci pripravili pomôcky na vybrané pokusy a pokusy aj zrealizovali. 
 
- V závere stretnutia členovia klubu pripravili pracovný list, ktorý budú môcť využívať žiaci 
   na vyučovacích hodinách a chemických krúžkoch 
 
 
 
 

Záver: 
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
 
Pokusy popísané v pracovnom liste je vhodné využiť na laboratórnych cvičeniach v 2. ročníku, 
prípadne na chemických krúžkoch alebo pri príprave žiakov na maturitnú skúšku z chémie  
vo 4. ročníku 
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