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Základní poznatky z chemie 

Žák by měl: 

 rozlišit základní vlastnosti 
látek – rozpustné, 
nerozpustné. 

Vlastnosti látek, rozpustnost. 
Vliv teploty a míchání na 
rychlost rozpouštění pevné 
látky. 

Žák by měl: 
 rozumět pojmu: rozpustnost, 
 třídit předměty na rozpustné a 

nerozpustné ve vodě, 
 v praxi si vyzkoušet rozpustnost 

různých látek a vliv nejrůznějších 
faktorů na rozpustnost (např. 
teplota, míchání apod.), 

 umět rozdělat sádru a pracovat s ní. 

Stavební pojiva, cement, vápno, 
sádra, užití v praxi, bezpečnost 
při práci. 

Žák by měl: 

 poznat, podle etikety, 
základní chemické výrobky 
používané v domácnosti a 
bezpečně s nimi pracovat. 

Nebezpečné látky a přípravky, 
značení a užívání běžných 
chemikálií, zásady první pomoci 
při popálení. 

Žák by měl: 
 rozumět symbolům na etiketách 

chemikálií běžně užívaných 
v domácnosti.  

 znát ochranné pracovní pomůcky  
 znát zásady první pomoc při 

popálení. 

Hořlaviny, první pomoc při 
popálení. 

Žák by měl: 

 vědět o znečišťování vody a 
vzduchu ve svém nejbližším 
okolí – továrny, auta. 

Mimořádné události, úniky 
nebezpečných látek, havárie 
chemických provozů, 
ekologické katastrofy. 

Žák by měl: 
 chápat důležitost ochrany životního 

prostředí. 

Žák by měl: 

 rozlišovat druhy vody - pitná, 
užitková, odpadní. 

Voda, voda v přírodě, pitná a 
užitková voda, odpadní vody, 
čistota vody. 

 

Žák by měl: 
 seznámit se s koloběhem vody 

v přírodě, 
 vědět o řekách, přírodních a 

umělých vodních nádržích 
v nejbližším okolí. 

Žák by měl: 

 vědět o kyslíku jako složce 
vzduchu a jeho nezbytnosti 
pro život člověka, zvířat i 
rostlin. 

Vzduch, kyslík jako jedna ze 
složek vzduchu, čistota 
ovzduší, smog. 

 

Žák by měl: 
 seznámit se s pojmem smog, 

chápat v důsledku čeho vzniká a 
jaké důsledky má pro náš život. 

Žák by měl: 

 získat základní vědomosti o 
základních přírodních 
surovinách. 

Paliva, ropa, uhlí, zemní plyn, 
příklady využití. 

 

Žák by měl: 
 být informován o těžbě uhlí, 

Žák by měl: 

 vědět o znečišťování přírody 
ve svém nejbližším okolí. 

Plasty, použití, likvidace. 

 
Žák by měl: 
 chápat důležitost třídění odpadu, 

vědět, kde se v místě jeho bydliště 
nachází sběrné kontejnery. 

Žák by měl: 

 získat základní vědomosti o 
léčivech a návykových 
látkách. 

Léčiva a návykové látky. 

 
Žák by měl: 
 orientovat se v rozdělení základních 

návykových látek a znát jejich 
dopady na organismus. 

 

Téma: 

1. Vlastnosti látek  

2. Voda 

3.  Vzduch 

4.  Hořlaviny 

5.  Paliva 

6. Plasty  

7. Stavební materiály 

8. Léčiva a návykové látky 
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CHEMIE – úvod 
 
Milí žáci a milé žákyně,  
 

začíná nám nový školní rok. Společně se vydáme objevovat tajemství 

předmětu, který se jmenuje chemie. Stejně jako chemici budeme 

zkoumané látky pozorovat. Budeme provádět také pokusy. Naše 

zkoumání bude dobrodružné, zajímavé a plné nových poznatků. 

 

Tak směle do toho! 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Předměty kolem nás 
 
Ve škole, doma, na ulici i v přírodě 

nás obklopují nejrůznější předměty. 

Některé předměty si lidé vyrobili. 

Nábytek, automobil, sešit, penál, 

sklenička - to jsou lidské výrobky. 

Avšak něco bylo v přírodě ještě 

dříve, než se objevil na Zemi první 

člověk. Například kameny, skály, 

voda, vzduch, Slunce.                                      

Prohlédni si obrázky. 
Řekni a ukaž, co bylo na Zemi od pradávna a co vyrobil 

člověk.    
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Co je těleso? 
 
Předmětům se také říká - tělesa. Tělesa nejsou stejná.  

Odlišují se od sebe například barvou, tvarem, velikostí, teplotou. 

  
 

 

 
Sešit, stůl a sklenice jsou předměty = tělesa. 

 

V chemii nás zajímá, z čeho jsou 

tělesa složena - z jaké jsou látky.  

Sešit je z papíru, stůl je ze dřeva, 

sklenice ze skla.  

Papír, dřevo i sklo jsou látky.  

 
 

 

 
 

Podívej se na obrázky. 

Urči, co je těleso a co je látka.  

Jmenuj předměty - tělesa ve třídě. 

Řekni, z jaké jsou látky, jakou mají 

barvu a tvar. 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Co jsou látky? 
 
Vše, co můžeme vidět kolem sebe, je tvořeno z různých látek.  

 

 

 

 

 

 

 

Látka je dřevo pracovního stolu, látkou je sklo v okně, látkou je také 

papír tvé učebnice nebo sešitu, látka je mléko, voda, ale i vzduch. 

Z mnoha látek je složeno i tělo člověka. Vlasy, pokožka, zuby, nehty, 

kosti, svaly jsou také složeny z nejrůznějších látek. Prohlédni si své tělo 

nebo tělo spolužáka. 

    

 

 

Co jsou látky? Znáš nějaké? Z jaké látky jsou tato tělesa? 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Kdo je chemik a co dělá? 
 
Chemici jsou lidé, kteří pracují v chemických továrnách nebo 

laboratořích. Využívají své poznatky při výrobě mnoha látek. Bez nich si 

v dnešní době život nedokážeme představit. Mezi takové vyrobené látky 

patří plasty, barvy, prací a čisticí prostředky, léky, asfalt, cement, také 

hnojiva pro hnojení rostlin. 

Chemici pro svoji práci využívají velké množství různých pomůcek. Jsou 

to všelijaké lahvičky, zkumavky, misky, kapátka. Potřebují také nástroje, 

hořáky, měřící a jiné přístroje.  

Protože často pracují s nebezpečnými látkami, musí mít ochranný oděv, 

brýle, někdy i rukavice.  

 Kdo je to chemik? Kde pracuje?  

 Jaké používá pomůcky?  

                    Jak se při práci chrání? 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Vlastnosti látek 
 
Chemici zjišťují vlastnosti látek pomocí přístrojů a počítačů. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

My poznáváme vlastnosti látek pomocí našeho smyslového ústrojí. 

Zopakujeme si pět smyslů, kterými poznáváme vše okolo nás.  

Je to zrak, sluch, čich, chuť a hmat. 

 

    

Pomocí smyslů zjišťujeme, jaká zkoumaná látka je. Jakou má barvu, 

tvar, chuť, velikost, zda voní, jestli je teplá nebo chladná nebo zda je její 

povrch hrubý, hladký, lesklý…. 

 
 

Pojmenuj předměty na obrázku. 

Řekni, z jaké látky jsou tyto 

předměty vyrobené. 

Popiš vlastnosti těchto látek. 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Co zkoumá chemie? 

 
Chemie zkoumá vlastnosti látek a jejich využití.  
 
Látky se v přírodě přeměňují na jiné látky. Ptáte se jak? 

 

Určitě jste již viděli hořet dřevo. Dřevo je látka. 

Když hoří, mění se na popel a dým (plyn).  

 

Voda je také látka. Když se vaří, odpařuje se - mění se v 

páru. 

 

Hřebík je z oceli. Ocel je látka. Ve vlhkém prostředí zreziví.   

 

Kostky jsou z ledu. Led je látka. V teplém prostředí 

taje. Mění se na vodu. 

 

Takovými přeměnami látek se zabývá chemie. 

  

Co zkoumá chemie?  

Jak se přeměnily látky na obrázcích? 

              Jaké vlastnosti látek znáš? Čím je zkoumáš? 

 

   

 

Zkoumej vlastnosti těchto látek.  
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Skupenství látek 
 
Látky rozdělujeme na látky pevné, kapalné a plynné podle toho, jaké 

mají vlastnosti. Také říkáme, že látky se nachází ve skupenství 

pevném, kapalném nebo plynném. 

Látky pevné 
 
Pozorně si prohlédni obrázky.  

   

   

Látky, které jsou na obrázcích, nazýváme látky pevné.  

Pokud bychom je vzali do ruky, jejich tvar by se tím nezměnil. 

Kdybychom chtěli jejich tvar změnit, museli bychom použít sílu. Pak 

bychom mohli některé předměty rozbít, jiné rozlomit, roztrhnout nebo 

rozřezat. 

 

Nyní se rozhlédni kolem sebe. Hledej látky pevné. Některé z nich vezmi 

do ruky a prozkoumej. Jejich tvar se nemění, i když je držíš v ruce. Co 

bys musel s nimi udělat, aby změnily tvar? 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Látky kapalné 
 
Kapalné látky poznáš podle toho, že tečou (tekutiny) a dají se rozdělit 

na kapky, proto je nazýváme také kapaliny.  

 

 

 

 

 

 

Kapalné látky nemají stálý tvar.  

 
 

Podívej se na sklenici s vodou. Vezmi sklenici s vodou 

do ruky, opatrně s ní nakláněj do stran. Vidíš, jak voda 

mění tvar?   

 
Naber si trošku vody do ruky. Pozoruj, jak voda protéká 

mezi prsty. Voda teče, mění svůj tvar. 

 
Dej vodu do kapátka, vyzkoušej, jak kape. 
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CHEMIE   Vlastnosti látek 1. 
 
Látky plynné 
 
Látky plynné nazýváme plyny. Plynné látky nemají stálý tvar.  Dají se 

stlačovat. Můžeme je uzavřít do nádob, ale dají se i uvolňovat. Pokud je 

uvolníme do vzduchu, říkáme, že je rozptýlíme. 

 

Podívej se na nafouklý balónek. Společně budeme 

uvolňovat otvor a pozorovat, jak z balónku uniká 

vzduch.  

 

Podobně se chová i kouř 

nebo vodní pára.  

 

To jsou látky plynné - plyny.  
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Voda a její vlastnosti 
 
Voda je vzácná kapalina, bez které by život 

nebyl možný.    

Je složena ze dvou prvků - z kyslíku a vodíku.  

Z těchto prvků je složeno všechno na světě. 

Čistá voda je bezbarvá a průhledná. Nemá chuť, nevoní, nezapáchá.  

Protože teče, nazýváme ji 

tekutina. 

 

Kape po kapkách, říkáme jí 

kapalina. 

 

Můžeme ji přelévat. Mění svůj tvar podle tvaru nádoby, do které ji 

nalijeme.  

 

Nalij vodu z vodovodu do nádoby. Naber ji do rukou, 

přelévej z jedné ruky do druhé a zkoumej, jaká je. 

Přičichni k ní. Ochutnej ji. Řekni, jak vodu vidíš, cítíš, 

jakou má chuť.. 
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Voda v přírodě 
 
Vody je v přírodě velmi mnoho. Kdybychom Zemi rozdělili na 4 dílky, 

jeden dílek by byla pevnina a 3 dílky voda. 

 
Po zemi voda teče v potocích, řekách, hromadí se v rybnících, jezerech 

a přehradách. Nejvíce vody je v mořích a oceánech. 

Voda je stále přítomna ve vzduchu - má podobu vodní páry. Vodu 

obsahují také rostliny, těla zvířat i lidí. V lidském těle zabírá voda dvě 

třetiny celkové hmotnosti. Voda je důležitá pro lidi, zvířata i rostliny. Bez 

vody bychom nemohli žít.  

Víš, co by se stalo, kdyby vyschla všechna voda v přírodě? 

Kde vodu najdeme? Jakou má podobu? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 

Skupenství vody v přírodě 
 
Vzpomeňte si na kapitolu o látkách. Látky jsme rozdělovali do třech 

skupenství. Na skupenství kapalné, plynné, pevné. I voda se v přírodě 

vyskytuje ve třech skupenstvích. 

 
Skupenství: 

 I. kapalné – voda, déšť, rosa 

II. pevné – led, rampouchy, ledové kry, kroupy, sníh, jinovatka  

 

 

 

 

III. plynné – vodní pára, mlha 

Podívej se na obrázky.  

V jakém skupenství je voda na obrázcích? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 

Voda užitková 
 
Voda užitková je voda povrchová. Nazýváme tak vodu z potoků, řek, 

jezer, vodních nádrží a přehrad.  

Rostliny ji nasávají svými kořeny. Zvířata ji mohou pít.                                    

Užitkovou vodu používáme k zalévání, na praní, na mytí, používá se při 

výrobě v továrnách, podnicích, dílnách.  

Užitková voda se využívá ve vodních elektrárnách k výrobě elektřiny. 

Lidé užitkovou vodu nepijí. Nepoužíváme ji na vaření ani na mytí 

nádobí. 
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CHEMIE   Voda 2. 
 

Voda pitná 
 
Pitná voda je ta, kterou člověk může pít. 

Říkáme, že je zdravotně nezávadná.  

Pitnou vodu získáváme z podzemních 

toků.  

Pitnou vodu odebíráme ze studní. 

Můžeme ji také najít v lesních 

studánkách, pokud je však někdo 

neznečistil.  

 
 

 

V přírodě je pitné vody málo. 

Proto lidé musí čistit užitkovou 

vodu v úpravnách vody 

(čističkách), kde ji zbavují 

škodlivých látek.  

Z užitkové vody se vyčištěním stane voda pitná. Takto upravenou vodu 

čerpáme z vodovodu. 

 
 

 

Odkud získáváme pitnou vodu? 

Proč musíme pitnou vodou šetřit?  

Kde se voda čistí? A proč?  

Jakou vodu použije maminka na vaření? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 

Voda závadná 
 
K pití používáme i vodu z podzemních pramenů. Tu čerpáme ze studní 

a studánek. Někdy se u studánek, studní nebo vodovodů můžeme setkat 

s touto značkou.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato značka nás varuje, abychom vodu nepili. Taková voda, i když 

vypadá čistě, je znečištěná.  

Co by se nám mohlo stát, kdybychom takovou vodu vypili? 

Mohou tuto vodu pít zvířata? 

                  K jakým činnostem můžeme tuto vodu použít?  
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Voda léčivá 

 
Na některých místech naší země 

obsahuje voda z podzemních 

pramenů minerální látky, které 

prospívají lidskému zdraví. Taková 

voda se nazývá minerální, říkáme jí 

léčivá voda. V místech, kde se 

léčivé prameny vody vyskytují, jsou vybudovány lázně.  

Některé minerální vody se stáčejí do lahví. Minerální vody můžeme 

koupit v obchodě nebo v lékárně. 

Co obsahuje minerální voda? Znáš nějaké minerální látky? 

Kde najdeme minerální prameny?  

                 K čemu tyto prameny slouží? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Odpadní voda 
 
Odpadní vodu vytváří člověk svojí činností. Je to použitá voda v 

domácnosti – z mytí, vaření, praní, splachování toalety. Je to voda, která 

byla použita při výrobě: v podnicích nebo v továrnách, také voda 

používaná v zemědělství. 

  
 

 

Odpadní voda by měla být před 

vypuštěním zpátky do přírody 

vyčištěna v čističce odpadních 

vod. Na obrázku vidíme čističku 

odpadní vody u rodinného domu. 

Je zabudována pod zemí.  

 
 

Při jakých činnostech se vytváří 

odpadní voda? V jakém zařízení 

se čistí? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Vypařování vody 
 
Voda v přírodě se stále vypařuje. Čím 

je tepleji a čím je větší vítr, tím rychleji 

se mění na vodní páry. Vypařuje se. 

Vypařování je přeměna látky kapalné 

(kapaliny) na látku plynnou (plyn). 

Abychom vypařování lépe porozuměli, řekneme si několik příkladů. 

Když sušíme mokré prádlo, uniká z něj voda do 

vzduchu v podobě vodní páry. Prádlo uschne 

rychleji, když je teplo a fouká vítr.  

Umyjeme-li tabuli, za chvíli je suchá. Voda se 

vypaří, i když to nevidíme.  

To stejné se děje například po dešti. 

Vidíme mokré střechy domů, cesty, 

rostliny, kaluže. Když přestane pršet, 

vše brzy uschne. Ještě rychleji kaluže vysychají, 

jestliže svítí slunce. Voda se vypaří díky teplu ze 

slunečních paprsků rychleji. 

Umyli jsme si hlavu a na vysušení vlasů použijeme 

elektrický vysoušeč – fén. Za chvíli jsou vlasy suché. 

Voda se z vlasů foukáním teplého vzduchu vypařila. 

Čím je teplota vzduchu nebo vody vyšší, tím je vypařování rychlejší.  

Lidské tělo je také složeno z vody.  

Myslíš, že se vypařuje také voda z lidského těla? Jak? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Koloběh vody v přírodě 
 
Z řek, potoků, jezer, vodních nádrží (přehrad), z moří, dokonce i z kaluží 

se voda vypařuje. Vypařuje se v podobě vodní páry do vzduchu 

(ovzduší). Vodní pára pak stoupá a dostává se vysoko nad zem, kde je 

chladný vzduch. V chladném vzduchu se vodní páry srazí v drobné 

kapičky a vytvoří mlhu. Chuchvalce mlhy utvoří mrak (oblak). Jak fouká 

vítr, drobné kapičky se slévají ve větší kapky. Mraky ztmavnou a spustí 

se z nich déšť. A tak se voda v podobě deště opět vrací na zemský 

povrch.                        

První část dešťové vody se 

vsákne do země.  

Druhá část této napršené 

vody se opět vypaří 

(přemění se ve vodní páru).  

Třetí část vody steče do 

potoků a řek, které se 

vlévají do moře.  

Vody v moři však nepřibývá, 

protože i z moře se voda 

stále vypařuje. Odpařuje se i 

z jezer, rybníků a přehrad.  

Říkáme, že voda v přírodě stále obíhá. Tento oběh vody se děje 

neustále. Jen v zimě místo deště padá z mraků sníh. Sníh je zmrzlá 

voda. Sníh zavlažuje pole a chrání rostliny před mrazem. 

Řekni, co je to koloběh vody v přírodě. Jak voda obíhá?  
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Vodní srážky 
 
Vodní srážky vznikají srážením vodních par.  

Mezi vodní srážky patří déšť, sníh, kroupy, rosa, mlha i jinovatka. 

DEŠŤ SNÍH KROUPY 

ROSA MLHA JINOVATKA 

Déšť je tvořen kapkami padající z oblaků. Říkáme, že prší. Jsou-li kapky 

malé, říkáme, že mrholí. 

Sníh padá z oblaků v podobě sněhových vloček při nízkých teplotách. 

Sníh na zemi tvoří pokrývku, která umožňuje rostlinám i živočichům 

přečkat mrazy.  

Kroupy jsou ledové hrudky, které dopadají na zem z bouřkových mraků. 

Jsou větší a mohou způsobit škody na majetku. Padání krup se nazývá 

krupobití. 

Rosa se usazuje na trávě v létě za chladných nocí. 

Mlha je oblak, který leží nad zemí. V mlze hůře vidíme do dálky. 

Jinovatka obaluje při nočních mrazech rostliny, větve stromů, ale i dráty 

elektrického vedení. 

Pojmenuj, co vidíš na obrázku.  

Řekni, v kterém ročním období sněží.  
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Význam vody 
 
Život bez vody by nebyl možný. Rostliny by uvadly, zvířata i lidé by 

zahynuli. Proto musíme vodou šetřit.  

Spotřeba vody na naší zemi je velká. Aby měli lidé dost vody, budují 

vodní nádrže (přehrady), rozšiřují plochy rybníků. 

Je ve vašem okolí vodní nádrž? Kde? Navštivte ji.  

Jaký má voda význam pro život? 
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CHEMIE   Voda 2. 
 

Ochrana vody 

 
Lidé se musí starat o čistotu vody v přírodě. Na obrázku můžeme vidět, 

jak vypadá voda znečištěná.  

Pro čistění vody se staví čističky (čistící stanice). Ty můžeme vidět 

nejen u domů, ale hlavně u průmyslových závodů a továren. Pomocí 

čističky zajišťujeme čištění odpadních vod, které vtékají do řek.  

 
Než se povrchová voda stane pitnou a zdravotně 

nezávadnou, protéká k vodárnám přes čistící 

přístroje (česla) a různé filtry. Přidává se do ní 

chlór.  

Chlór je látka, která zničí všechny škodlivé látky ve vodě. Pak je takto 

upravená voda obohacena fluorem. Fluor nám prospívá hlavně pro 

zpevnění zubní skloviny. 
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CHEMIE   Voda 2. 
 
Znečištění vody 

 
Podívej se pozorně na obrázek, jak také může vypadat znečištěná voda.  

 

 

Vyprávěj, co na obrázku vidíš. Co do vody nepatří? 

Jak může každý z nás přispět k ochraně vody v přírodě?  

                    Jak můžeme vodou šetřit? Proč musíme vodou šetřit? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Vzduch 
 
Vzduch je všude kolem nás. Vzduch je bezbarvý a průhledný plyn, proto 

ho kolem sebe nevidíme. Vysoké vrstvy vzduchu tvoří modrou oblohu.  

Pro lidi, zvířata i rostliny je vzduch velmi důležitý.  

Potřebují ho k dýchání.  

Víte, co by se stalo, kdybychom nemohli delší dobu dýchat? 

 
 

Něco si společně vyzkoušíme. Nadechněte se nosem a zkuste vnímat, 

co cítíte. Vydechněte ústy a dejte si při tom ruku před ústa. Ucítíte, že 

vydechujete vzduch. Jaký vydechnutý vzduch je? Je teplý nebo 

studený?  

Přestože není vzduch vidět, má své vlastnosti. Může být teplý nebo 

studený, řídký i hustý, dá se stlačovat, má svoji váhu, dokonce zabírá 

určitý prostor. Přesvědčíme se o tom v našich pokusech. 

Co je to vzduch? Proč je pro nás důležitý?  

Jak vypadá? Jaké má vlastnosti?  
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Teplota vzduchu 
 
Vzduch může být teplý i studený. 

V létě svítí sluníčko, je horko, 

teplota vzduchu je vysoká. 

 

V zimě je chladno, sněží a mrzne, 

teplota vzduchu je nízká. 

 

Znovu se o tom můžeme přesvědčit tím, že se nadýchneme 

a vydechneme vzduch do dlaně. Vzduch v dlani je mnohem 

teplejší, než vzduch okolo nás. Víš proč?     

Vzduch má svoji teplotu, která se dá měřit. K tomu se používá 

teploměr. Teploměr slouží k měření teploty. Máme mnoho druhů 

teploměrů. My se seznámíme s teploměry, kterými se dá měřit teplota 

vody, vzduchu a lidského těla.  

Prohlédni si obrázky teploměrů.  

Teploměry na měření 

teploty vody: 

Teploměry na měření 

teploty vzduchu: 

 

Teploměry na měření 

teploty lidského těla: 

Teploměry máme rtuťové a digitální. 

Teploměr je křehký, dávej při práci s ním velký pozor, aby se nerozbil.              
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Teploměr 
 
Hlavní část teploměru je uzavřená skleněná 

trubička, ve které je rtuť. Čím větší je teplota 

látky, kterou měříme, tím více stoupá rtuť na 

teploměru nahoru. Rtuť je jedovatá. 

 
Další část teploměru je stupnice. Je 

rozdělená na malé dílky. Pomocí stupnice 

s čísly přečteme, jakou má měřená látka 

teplotu. 

 
Nad čísly je natištěno písmeno C. Jeden 

stupeň se správně nazývá stupeň 

Celsia. Celsius byl vědec, který stupnici 

na měření rozdělil na sto dílků. 

 
Stupnice má dvě části. Červenou a modrou. Na červené měříme teplo, 

na modré stupnici chlad. 

Stupeň, kdy se voda začne vařit, 

nazval Celsius bod varu.  

 

 

 

Je to stupeň s červeným číslem 100. 

Stupeň, kdy se voda mění v led, 

nazval Celsius bod mrazu. 

 

 

 

Je označen číslem 0. 

                 Z jakých částí se skládá teploměr? Víš, proč stupnice u 

teploměru, kterým měříme teplotu lidského těla, nemá modré 

dílky? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Vzduch v prostoru 
 
Už jsme mluvili o tom, že vzduch je všude kolem nás. Zabírá prostor 

okolo nás. Vzduch není vidět, nedá se ani chytit do ruky či jinak 

uchopit. 

 
Vzduch ale můžeme uzavřít. Například do nějaké nádoby. Takto 

uzavřený vzduch vyplňuje celý prostor uvnitř nádoby. 

 
Místo nádoby můžeme použít nafukovací balónek. Když nafoukneme 

balónek, je uvnitř balónku vzduch. Říkáme, že zabírá celý vnitřní prostor 

balónku. Takový vzduch se dá stlačovat. Při stlačování mění svůj 

tvar. 

Hmotnost vzduchu 
 
Vzduch má také svoji váhu (tíhu), říkáme správně hmotnost.  

My ho však nemůžeme zvážit. Je velmi lehký.  

 

Vzduchem nafouknutý balónek je také lehký. Kdybychom balónek 

naplnili vodou nebo pískem, byl by mnohem těžší.  

 
Pokusíš se vysvětlit proč? Nyní se pojďme společně protáhnout a 

s nafouknutým balónkem si zahrát. Domluvte se, co udělá žák, kterému 

balónek spadne na zem nebo se mu ho nepodaří odpinknout.  
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Proudění vzduchu  
 
Vzduch kolem nás i v přírodě stále proudí.  
 

My se můžeme hned přesvědčit, jak vzduch 

proudí. Když kolem sebe například 

zamáváme knihou, ucítíme závan vzduchu.  

 
Proudění vzduchu kolem nás vnímáme jako vítr. 

 

Když otevřeme v místnosti dveře i okna proti sobě, 

vznikne průvan. Průvan je také proud vzduchu. 

Mávni kolem sebe knihou, sešitem, novinami.  

Co pozoruješ? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Vítr 
 
V přírodě stoupá teplý vzduch od země nahoru. Na jeho místo se tlačí 

vzduch studený. Tak vzniká proud vzduchu - vítr. 

Mírný vítr máme rádi. Mírný vítr odnáší znečištěný vzduch, přihání 

mračna a s nimi potřebnou vláhu. 

Silný vítr využívali lidé k pohánění větrných mlýnů a také k pohánění 

lodí (plachty - plachetnice). Dnes se budují větrné elektrárny. V nich se 

vyrábí elektrická energie. Silný vítr umožňuje také let bezmotorových 

letadel. Děti ho rády využívají při pouštění draka.  

Hodně silný vítr (vichřice, uragán, orkán, 

tajfun, tornádo), dokáže nadělat velké škody 

nejen v přírodě, ale i ve městech.  

 

Prohlédni si následující obrázky.  

Jaké škody silný vítr napáchal v lese nebo na lidském obydlí? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Kyslík 
 
Vzduch je složený z plynů a vodních par. 

Mezi plyny ve vzduchu patří dusík a kyslík.  

 
Kyslík je bezbarvý plyn. Je důležitý pro 

dýchání. Rostliny, zvířata i lidé ho odebírají 

při dýchání ze vzduchu a rozvádí ho po celém 

těle. Zapamatuj si také, že bez kyslíku by 

nehořel žádný oheň. 

 

Zelené rostliny jsou schopné vyrábět kyslík.  

 
Když je ve vzduchu kyslíku méně, dýchá se nám obtížně.  

To můžeme pozorovat v přeplněné, nevětrané nebo zakouřené 

místnosti. Ale i ve městě na rušné ulici, kde jezdí velké množství 

automobilů. Naopak na horách, v lese nebo v přírodě se nám dýchá 

dobře. Ve vzduchu je dostatek kyslíku.  

 
 

Prohlédni si obrázky. Kde se nám bude dýchat lépe? 

Kam chodí na procházky? Kde je hodně kyslíku? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Znečištěné ovzduší 
 
My už víme, že vzduch je velmi důležitý. Bez vzduchu a bez kyslíku by 

lidé, zvířata ani rostliny nemohli žít.    

Ve velkých městech bývá vzduch 

znečištěný prachem, popílkem, kouřem, 

jedovatými látkami z továren 

(chemických továren) a podniků 

(teplárny a tepelné elektrárny spalující 

uhlí).  

 
Vzduch znečišťují také výfukové plyny 

automobilů a kouř z domů. Vzduch nestojí 

na jednom místě. Proudí z místa na místo. 

Mraky plné prachu a škodlivých látek se tak 

šíří po celé zeměkouli.  

 
Znečištěný vzduch je škodlivý pro zdraví všech lidí i 

zvířat. Lidem se ve znečištěném prostředí špatně 

dýchá. Mohou onemocnět nemocemi dýchacího 

ústrojí. Ve znečištěném vzduchu se nedaří dobře ani 

rostlinám. Lesy i rostliny mohou hynout. 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Škodlivost znečištěného ovzduší 

Podle obrázku řekni, co poškozuje ovzduší.  

Najdi ozonovou vrstvu. Co vrstva asi způsobuje? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 

Smog 
 
Někdy možná uslyšíte, že se nad nějakým 

městem nebo oblastí vytvořil smog.  

Prohlédni si na obrázku, jak smog 

vypadá. Smog je mlha smíchaná 

s prachem a nebezpečnými 

látkami z kouře. Vznikne, když 

nefouká vítr a vzduch proudí 

pomalu. Můžete si to představit 

jako peřinu nad městem plnou škodlivých látek.  

 

Když je smog, lidem se velmi špatně dýchá. 
 

My víme, že zelené rostliny vyrábí 

kyslík. Stromy a keře zachycují nejen 

prach, ale i kouř. Chrání také krajinu 

před silným větrem. Proto se ve 

městech vysazují stromy, budují parky, 

sady a jiné zahrady. Lidé to dělají proto, 

aby se nám ve městě dýchalo stejně 

dobře jako v přírodě. Nové stromy se 

neustále vysazují i v lesích, aby lesů a zeleně neubývalo.  

 

                 Co je to smog?  

Proč je důležité ve městech vysazovat 

nové stromy a keře? 
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CHEMIE   Vzduch 3. 
 
Ochrana ovzduší 
 
Stejně jako o čistotu vody, i o čistotu vzduchu se musíme starat. My už 

víme, že vzduch znečišťují výfukové plyny z aut. Aby se z aut do 

vzduchu dostalo co nejméně nečistot, montují se do aut katalyzátory. 

Katalyzátor je zařízení pomáhající čistit výfukové plyny.  

výfukové plyny katalyzátor do aut 

 
K topení v domech se začíná používat místo 

uhlí zemní plyn nebo elektrická energie.  

 

Na mnoha místech ve městech nebo poblíž velkých 

továren jsou namontována zařízení, která měří čistotu 

vzduchu. Jakmile naměří velké množství jedovatých 

látek ve vzduchu, musí továrny, tepelné elektrárny 

nebo teplárny na nějaký čas omezit nebo zastavit 

provoz. V továrnách jsou také budovány čističky, aby 

odpadní voda z továrny nebo kouř vycházející 

z komínů obsahovaly co nejméně škodlivých látek. 

 

    

Vysvětli, co znamená tento 

obrázek. Proč lidé potřebují tolik 

věcí?                                                               
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Hořlaviny 
 
Hořlaviny jsou látky, které prudce hoří. K tomu, aby hořely, potřebují 

kyslík obsažený ve vzduchu. 

 
Hořlavinami mohou být látky pevné, kapalné i plynné.  

 
 

 

 

 

 

Prohlédni si obrázek třídy. Které předměty by v ohni shořely? Podívej se 

kolem sebe. Jsi ve třídě. Dokážeš ukázat a pojmenovat hořlavé látky? 

Předmětů, které hoří, jste určitě našli velké množství. Nazývají se 

hořlaviny.  

Velké množství hořlavin je všude okolo nás. Doma, 

v obchodech, na úřadech, na ulici i v přírodě. Proto 

musíme všichni dávat velký pozor, aby ve škole, 

doma nebo na jiném místě nevznikl požár. 
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Skladování hořlavých látek 
 
V závodech, továrnách a na některých pracovištích jsou hořlavé látky 

skladovány v samostatných místnostech. Na to, jak mají být hořlaviny 

skladovány, platí přísné předpisy.  

  
Hořlavé látky musí být uloženy ve zvláštní místnosti. Místnost musí být 

dobře větratelná a označená nápisem nebo značkou. Také zde musí být 

umístěný hasicí přístroj.  

 

Hořlaviny by měly být uloženy 

v označených nehořlavých skříních.  

 

Víš, proč se do takové skříně hořlaviny 

dávají? Čemu se tím zabrání? Co 

myslíš, z jakého materiálu je nehořlavá 

skříň vyrobena? Proč má být v blízkosti 

hořlavých látek umístěný hasicí přístroj?  
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Označení hořlavých látek 
 
Ještě jednou si pozorně prohlédni značky, kterými by měly být označeny 

místnosti nebo skříně s hořlavými látkami: 

 

 
Na některých místech ve městě nebo 

v parku se můžeš setkat také s těmito 

značkami: 

 
 

Na co nás tyto značky upozorňují? 

Požár může vzniknout neopatrným zacházením se zápalkami nebo se 

zapalovačem. My si budeme pamatovat, že dětem do ruky zapalovač 

ani zápalky nepatří. Rozdělávat oheň by měl jen dospělý člověk. 

  

 

                  Jak může vzniknout požár? Kdo může rozdělávat oheň? Proč 

se v blízkosti hořlavých látek nesmí manipulovat s ohněm? 

Viděl si někde tato označení?  
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Hoření 
 
Hoření má velký význam v životě člověka. Je důležité pro 

výrobu a přípravu mnoha látek. Hoření je chemický děj. 

Při hoření vzniká teplo, světlo.  

 
Při hoření vidíme plamen. Plameny jsou většinou hořící plyny.  

 
Vše si vysvětlíme na příkladu: 

Vzpomeňme si na léto. Jsme na zahradě. Opékáme si s rodiči vuřty na 

ohni. Do ohně přikládáme dřevo. Oheň dává při hoření světlo i teplo. Při 

hoření se dřevo mění na popel a dým. Změna dřeva na popel a dým je 

chemický děj. Hoření dřeva nám posloužilo k tomu, abychom si opekli 

vuřty a najedli se. 

 

 
 

 

 

Přemýšlej, kde se denně setkáváme 

s hořením.  

Jakým způsobem a k čemu hoření využíváme? 
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Rozdíl mezi ohněm a požárem 
 
Ještě si musíme vysvětlit rozdíl mezi ohněm a požárem.  
 
Oheň je člověkem řízené hoření v omezeném prostoru.  

Co to znamená? Člověk, který oheň rozdělal, ho celou 

dobu hlídá. Oheň rozdělá na nějakém ohraničeném místě, aby se 

nemohl rozšířit nikam do okolí. Pak oheň uhasí. 

Děti ani mládež nesmějí rozdělávat oheň!  

Požár je člověkem neřízené, nekontrolované hoření v prostoru.  

Požár může sám vzniknout v přírodě například při bouřce. Požár také 

může založit člověk, který neopatrně zachází s ohněm nebo hořlavými 

látkami.                                                                
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Požár 
 
Požáry každý rok způsobují obrovské škody. Dochází při nich k ohrožení 

života lidí a zvířat. Ničí přírodu, domy, stavby.  

Požár dokáže spálit všechno, kam se rozšíří. Je velmi nebezpečný. 
 
Na obrázcích můžeš vidět, jak vypadá chata nebo dům po požáru. 

Požárům je nutné předcházet. Pokud se požár někde vyskytne, je třeba 

ihned zavolat pomoc.  

 

 

Znáš telefonní 

číslo na hasiče?   
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Hašení požáru 
 
Čím a jak můžeme požár uhasit? 

Požár nebo oheň můžeme hasit různými způsoby.  

K běžnému hašení se používá voda nebo písek. 

Těmito prostředky zamezíme přístupu vzduchu k látce, která hoří. Tím se 

oheň uhasí. K hašení ohně používáme také hasicí přístroje. 

 

My si budeme pamatovat, že pokud uvidíme někde 

požár, okamžitě doběhneme pro pomoc nebo zavoláme 

hasiče na telefonní číslo 150! 

 

Na obrázcích si prohlédni, jak hasiči hasí požáry. Abyste se dozvěděli 

více o práci hasičů, zajděte se společně k hasičům podívat.  

 

Co se používá na uhašení požáru? Jaké telefonní číslo mají 

hasiči? Proč je důležitá práce hasičů? Co hasiči chrání?  
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Hasicí přístroje 
 
Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem.  
 
Hasivo je látka, kterou použijeme k hašení požáru.  

Hasivem je voda, pěna, ale i prášek. 

Každý hasicí přístroj má zařízení, pomocí kterého se hasivo dostane z 

hasicího přístroje ven. 

   
Hasicí přístroje se dělí na: 

 Práškové hasicí přístroje  

 Sněhové hasicí přístroje  

 Vodní hasicí přístroje  

 Pěnové hasicí přístroje  

Na obrázcích si prohlédni práškové hasicí přístroje. 

Hasicí přístroje jsou umístěny na dostupných místech. 

Při požáru s nimi lidé uhasí menší oheň.  

Co dělat při požáru? 

Co nejrychleji 

volat linku 150 

nebo 112 a 

ohlásit požár. 

Varovat ostatní, 

volat hoří!!! 

Snažit se malý 

požár uhasit, 

vypnout plyn a 

elektriku. 

Opustit budovu 

a poslouchat 

pokyny hasičů. 

http://e-hasicipristroje.cz/products-page/praskove-prenosne/
http://e-hasicipristroje.cz/products-page/snehove-prenosne/
http://e-hasicipristroje.cz/products-page/vodni-prenosne/
http://e-hasicipristroje.cz/products-page/penove-prenosne/
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Popálení 

Když se dotkneme horkého předmětu (žárovka, horká plotýnka na 

sporáku) nebo přímo sáhneme do ohně, ucítíme velkou bolest. Kůže na 

ruce se nám spálí. Spálené kůži říkáme popálenina.  

 
Popáleniny mohou být různě velké a hluboké.  
 

Rozlišujeme 3 druhy popálenin: 
 
1. stupeň - lehké popáleniny, popálené místo bolí, pálí a je červené 

2. stupeň - střední popáleniny, na popáleném místě se vytvoří puchýře 

3. stupeň - těžké popáleniny, kůže je velmi tmavá, může „uhelnatět“ 

 
Při popálení vyhledáme lékařskou pomoc. Když je 

popálenina maličká, můžeme ji sami ošetřit. 

 
První pomoc při popálení 
 
Popáleniny 1. stupně můžeme chladit studenou pitnou 

vodou nebo ochladit ledem.  

 

Větší popáleniny už neošetřujeme sami. 

Takové popáleniny by měl ošetřovat vždy 

zkušený lékař. Ošetří se přiložením 

suchého obvazu nebo gázy. Puchýře se 

nepropichují, ani nijak jinak neporušují. 

Další ošetření se provádí v nemocnici. 

Jak vy můžete pomoci 

člověku s i popáleninami?  
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CHEMIE   Hořlaviny 4. 
 
Poleptání 
 
Poleptání kůže způsobují některé chemické 

látky, pokud s nimi člověk pracuje bez rukavic. 

 
Poleptaná kůže svědí, ztmavne nebo zbělá. Na 

kůži se mohou objevit i bolestivé puchýře. 

První pomoc při poleptání 
 
Člověku s poleptanou kůží nedokážeme 

sami pomoci. Proto ihned vyhledáme 

pomoc někoho dospělého nebo zavoláme 

lékaře na telefonní číslo 155.  

 

PAMATUJTE SI!!!! 

Neberte do rukou žádné nebezpečné 

látky. Nehrajte si se sirkami nebo 

zapalovačem. U každé činnosti přemýšlejte. Chraňte si ruce gumovými 

rukavicemi, oči brýlemi.  

Na co nás upozorňuje toto označení. 

Je látka takto označená hořlavinou?   
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Paliva     
 
Paliva jsou přírodní nebo průmyslově vyráběné látky. Jejich spalováním 

získáváme teplo. Paliva mohou být pevná, kapalná i plynná.  

Pevné palivo 

 

 

uhlí a dřevo 

Kapalné palivo 

 

 

benzín a nafta 

Plynné palivo 

 

 

zemní plyn 

 

nafta 

 

benzín 

 

černé uhlí 

 

hnědé uhlí 

 
 

Co jsou to paliva? K čemu slouží? Jaká paliva znáš? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Erdgas-Hochdruckleitung_Bad_Leonfelden-Linz.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Biodiesel.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasoline_in_mason_jar.jpg
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Uhlí 
 
Když na Zemi ještě nežil člověk, 

rostly zde obrovské rostliny 

(přesličky, plavuně, kapradiny). Byly 

vysoké a mohutné, tvořily velké 

pralesy. Když tyto rostliny umřely, 

spadly na zem. Moře je zalila vodou 

a zanesla vrstvou bahna a písku. 

Kmeny rostlin pod velkým tlakem 

ztvrdly na kámen, kterému říkáme 

uhlí.  

Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin. 

 
Uhlí známe hnědé a černé. 

Hnědé uhlí 

 

Černé uhlí 

 

Dolováním uhlí se zabývají lidé, kterým říkáme horníci. Horníci pracují 

pod zemí. V hlubokých šachtách dolují uhlí. Jejich práce je velmi 

nebezpečná a těžká.  

                Z čeho vzniklo uhlí? 

Jaké uhlí známe? 

Kdo se zabývá dolováním uhlí? 
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Vlastnosti a výskyt uhlí 
 
Černé uhlí 
 
Nejstarší a nejlepší je černé uhlí. To leželo pod zemí nejdéle. Černé 

uhlí je tvrdé, hoří lépe než dřevo. Používá se k topení. Zanechává málo 

popela, je hodně výhřevné. Černé uhlí se těží v hlubinných dolech 

(Ostrava). 

Z černého uhlí se vyrábí umělá vlákna, koks, brikety, svítiplyn, barviva a 

léčiva. Výroba probíhá v chemických továrnách. 

Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí je mladší než černé. Je méně výhřevné než černé uhlí. 

Dobývá se hlavně v povrchových lomech (Most, Sokolov). 

Mapa České republiky kde se těží: 

černé uhlí 

 

hnědé uhlí 
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Horník 
 
Horník je člověk dolující uhlí. Při dolování pomáhají horníkům stroje. 

Jsou to různá rypadla, nakladače, dopravní pásy, také uhelné kombajny. 

Prostory, kde horníci pracují, se nazývají šachty. Šachty 

jsou dlouhé a úzké chodby hluboko pod zemí. 

Práce horníků není lehká. Pracují pod zemí, kde není denní světlo. Proto 

musí neustále svítit pomocí různých lamp. Pod zemí je málo vzduchu, 

tedy i málo kyslíku. Hodně se zde práší. Horníkům se špatně dýchá. 

Mohou onemocnět. Každý horník se po práci musí umýt a převléknout. 

Je celý černý od prachu z uhlí. Své pracovní oděvy má velmi špinavé. 

Každý den hrozí horníkům velké nebezpečí. Mohou se zranit. Při 

zavalení mohou v dole i zemřít.    
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CHEMIE   Paliva 5. 
 

Těžba uhlí v blízkosti Chebu 
 
Zná někdo z vás město Sokolov? Poblíž Sokolova se těží hnědé uhlí.  

Na obrázcích si prohlédněte povrchový důl. Netěží se pod zemí, ale na 

povrchu. 

Vytěžené hnědé uhlí se 

zpracovává v elektrárnách 

Vřesová a Tisová, kde se 

vyrábí elektrická energie. Ta 

se rozvádí elektrickými dráty 

do domů i podniků. Ve 

Vřesové je také teplárna, 

odkud je rozváděno teplo 

horkovodem nebo parovodem do okolních vesnic a do města Karlovy 

Vary. Sokolovská uhelná – tak se nazývá společnost, která se zabývá 

dolováním hnědého uhlí a výrobou elektrické energie. 

 

Najdi město Sokolov na mapě. Vyhledej na internetu informace o těžbě 

uhlí v Sokolově. Řekni, jaký je rozdíl mezi povrchovým a hlubinným 

dolem? Jak vypadá krajina po těžbě? 
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Ropa 
 
Ropa je olejovitá hořlavá kapalina. Má 

žlutou, hnědočervenou nebo černou 

barvu. Říkáme jí také zemní olej.  

 
Vznikla pravděpodobně rozkladem těl 

pravěkých živočichů. Nachází se 

hluboko pod povrchem země. Lidé 

navrtávají do země velké vrtáky, až se 

dostanou k jezerům ropy pod zemí.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Ropa se rozvádí dlouhým, širokým 

potrubím. Toto velké potrubí se nazývá 

ropovod.  

Ropu také získáváme navrtáváním 

mořského dna. Takto získanou ropu převáží 

velké lodě (cisternové lodě) do různých 

zemí.  

                     Jakou barvu má ropa?  

Kde se nachází?  

Jak vznikla? Co je to ropovod? 
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Význam ropy 
 
Ropu využíváme k výrobě benzínu, nafty, motorového oleje, asfaltu, 

umělých hmot, hnojiv, kosmetických výrobků, petroleje, mazacích olejů, 

umělých vláken i PVC.  

Benzín a nafta slouží jako palivo do 

motorů aut a do dalších dopravních 

prostředků. 

 

motorový olej asfalt umělá hnojiva 

kosmetické výrobky petrolej PVC 

V Čechách není pod zemí mnoho ropy. Dodávají nám ji jiné země 

(Rusko). Najdi na mapě místa, kde se u nás těží ropa.  

                Řekni, co se z ropy vyrábí.                    

Proč je ropa důležitá? Odkud ropu 

dovážíme do ČR? 
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Zemní plyn 
 
V blízkosti ropy nebo uhlí se často nachází také zemní plyn. Je to plyn, 

který hoří. Při hoření nezanechává popel a téměř vůbec neznečišťuje 

vzduch. Zemní plyn nemá barvu, chuť ani vůni. 

 

Zemní plyn potřebujeme v domácnostech na vaření 

a topení. Určitě všichni známe plynový sporák nebo 

plynový kotel na ohřívání vody a na topení.  

 
Také některá auta jezdí na plyn. Výfukové 

plyny z takového auta nejsou pro přírodu tak 

škodlivé jako kouř z aut, která jezdí na benzín 

a naftu. 

 

V Čechách se zemní plyn vyskytuje jen na několika 

místech. Většina zemního plynu je do naší země 

dodávána z cizích zemí.  
 

Plyn je přiváděn dlouhým potrubím - plynovodem. Plynovod rozvádí 

zemní plyn do domů, podniků i továren.  

Mohou děti sami sahat na plynový sporák?  

Co by se jim mohlo stát? 
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CHEMIE   Paliva 5. 
 
Ekologická havárie 
  
Ropa nám v životě pomáhá, ale může být také nebezpečná. Již víte, že 

ropu přepravujeme ropovodem nebo cisternovými loděmi. Poškození 

ropovodu nebo havárie lodi převážející ropu způsobují velké škody 

v přírodě. Tyto havárie jsou nebezpečné pro lidi, zvířata i rostliny. 

Ropa je jedovatá. Když vyteče do půdy nebo do vody, vše velmi znečistí. 

Způsobí uhynutí rostlin i živočichů. Takovému znečištění přírody říkáme 

ekologická havárie. Ekologickou havárii mohou způsobit i jiné jedovaté 

látky. 

 Pamatujme si!!!! 

Auta se nesmí mýt v blízkosti řek a rybníků, aby se zbytky benzínu 

nedostaly do vody. Použitý motorový olej se musí vrátit do sběrny. 

Žádné jedovaté látky nevyléváme na zem ani do kanalizace. 
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Plasty  
 
Plasty jsou látky, které člověk uměle vyrábí v továrnách pro svoji 

potřebu. Pro výrobu plastů se často využívá ropa nebo zemní plyn.  

 
Dříve se těmto látkám také říkalo plastické hmoty nebo umělé hmoty. 

Lidé je začali vyrábět, aby jimi nahradili přírodní materiály - dřevo, sklo, 

kov.  

                 Pojmenujte předměty na obrázku, k čemu je lidé používají? 

Rozhlédněte se po své třídě. Poznáte, co je vyrobené z 

plastu?  

 
Jmenujte další plastové předměty a uveďte, k čemu jsou potřebné. 
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Výroba plastů a jejich využití 
 
Mnoho předmětů, které člověk potřebuje a používá, se vyrábí z látek, 

které se v přírodě nenachází. Vyrábí se v chemickém průmyslu. Říkáme 

jim plastické hmoty. První plast člověk vyrobil před více než 150 lety. 

Velká výroba plastů začala po druhé světové válce.  

 
Plastů se vyrábí mnoho druhů a velké množství. Z plastů se vyrábí 

různé nádoby a předměty. Plasty se vyrábí většinou z ropy a zemního 

plynu. 

 
Určitě znáte spoustu plastových 

předmětů: plastové misky, talíře, 

cedníky, lahve, příbory, kbelíky, 

květináče, bedýnky, okapy, 

ubrusy, všelijaké nádrže, obaly, 

sáčky, fólie, části nábytku, okna, 

dveře, hadice, sportovní potřeby, 

hračky a další. 

Jak člověk získává plastické hmoty? Z jakých látek se 

vyrábí? Co se z plastu vyrábí? Najdi předmět z plastu. 
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Vlastnosti plastů 
 
Lidé výrobou plastových látek nahrazují přírodní materiály. Je to proto, 

že plasty mají často výhodnější vlastnosti než přírodní materiály. 

Vlastnosti plastů: jsou pevné, pružné, lehké, velmi odolné, nerezaví,  

dají se tvarovat do potřebného tvaru.  

                 Dokážete říci alespoň jednu vlastnost, jakou má plastový 

předmět na obrázku? Prohlédněte si obrázky. Pojmenujte 

předměty.   

Porovnejte vlastnosti plastové a skleněné láhve, plastové a 

keramické misky. Porovnávejte další předměty. 
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Nebezpečí plastů 

 
Plasty jsou velmi odolné a trvanlivé látky.  

Když se dostanou do přírody jako odpad, ani za mnoho desítek let se 

nerozloží. Jejich odolnost a trvanlivost je pak nevýhodou. Jako odpad 

způsobují v přírodě velká znečistění. Vyhozené plasty jsou velmi 

nebezpečné pro život všech živočichů i pro člověka. Zvířata při hledání 

potravy často spolknou i malé části plastů. 

Plasty patří mezi chemické látky a v těle 

živočichů často působí jako jed. Většina plastů 

je hořlavá a při jejich spalování se uvolňují do 

vzduchu jedovaté látky. 

Pozor!  

Nikdy nevyhazujeme plastové předměty v přírodě. 

Nikdy nespalujeme plasty v kamnech!  

Nikdy neházíme plasty do ohně! 

Podívejte se na obrázky. Vidíte, jak vypadá znečištěná pláž 

u moře a okraj silnice.  Dokážete vyjmenovat, co do přírody 

     nepatří? Čím jsou plasty nebezpečné? 
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Skládky odpadu 
 
Ochránce přírody trápí, jak jsou dnes znečištěné lesy, louky, města, 

řeky, rybníky, ale i moře.  Lidé si pořizují k životu stále více věcí a také 

více věcí vyhazují. Při lidské činnosti a práci vzniká velké množství 

odpadu. Proto na mnoha místech republiky stále přibývají nebezpečné 

skládky. Skládky odpadu znečišťují životní prostředí. Proto je důležité 

odpad třídit a recyklovat.       

 Co všechno lidé do přírody vyhodili?  
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Recyklace 
 
Možná jste již slyšeli slovo recyklace. Recyklace je 

takové zacházení s odpadem, aby se mohl znovu použít.  

 
Recyklace je znovu využití některého odpadu. 

Z nepotřebného odpadu vyrobíme jiný, nový 

materiál. Tento nový materiál mohou lidé znovu 

použít. Materiál, který se dá recyklovat, je 

označený touto značkou.  

Až budeš někdy s maminkou nakupovat, pozorně si prohlédni v obchodě 

různé výrobky. Určitě na některých najdeš tuto značku.  

Takto se dá využít starý papír, sklo, plasty. 

PAPÍR 
 
 

SKLO 

 

PLASTY 

 

SMĚSNÝ 

 

BIO ODPAD 

 

Nyní už víš, co tato značka znamená – recyklace. 

Recyklováním odpadu šetříme životní prostředí. 

Řekněte si, co je to směsný odpad a bio odpad.   Vyhledejte 

informace na internetu. Najdi v blízkosti školy kontejnery na  

                    odpad. 

http://www.obalcentrum.cz/inshop/catalogue/products/pictures/mev155-kontejner_1100lt_kulaty_sklo.jpg
http://www.obalcentrum.cz/inshop/catalogue/products/pictures/mev156-kontejner_1100lt_kulaty_plast.jpg
http://www.obalcentrum.cz/inshop/catalogue/products/pictures/mev1145-kontejner-1100lt-kulaty-hnedy.jpg
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Recyklace a třídění odpadu 
 
Aby mohli lidé odpad recyklovat, musí odpad roztřídit podle druhu 

materiálu. Už víte, že recyklovat můžeme papír, sklo, plasty, ale i kovy 

například železo. 

Tříděním odpadu umožníme, aby se některé druhy odpadu mohly znovu 

použít. Někteří lidé mají doma odpadkové koše na tříděný odpad. 

Tříděný odpad se odváží a musí být dále 

tříděn. Potom se dále zpracovává v továrnách. 

Z odpadového papíru se vyrábí recyklovaný 

papír, sešity, noviny, toaletní papír, kapesníky, 

obaly na vajíčka, lepenka a další výrobky.  

Neznečištěný a neumaštěný papír je možné 

recyklovat až sedmkrát.  
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Třídění a další využití recyklovaných plastů 
 
Plasty třídíme do žlutých kontejnerů.  

Do kontejnerů nevhazujeme lina, trubky, nevymyté 

plastové lahve, lahve od olejů a chemikálií nebo 

plastové nádoby se zbytky potravin.  

Před vhozením do kontejneru plastové lahve 

sešlápneme nebo zmáčkneme, aby nezabíraly tolik 

místa.  

Plastů je mnoho druhů. Je nutné je ještě dále roztřídit. Recyklace plastů 

je složitá.  

Z plastových lahví (PET lahve) se vyrábí další plastové 

lahve. Z PET lahví jde také vyrobit oblečení, textilie (mikiny, 

trička) a koberce. Z jiného druhu plastového materiálu se 

vyrábí stavební materiál (cihly). Z fólií se dají vyrobit opět 

fólie nebo různé pytle. Z více druhů plastů smíchaných 

dohromady se vyrábí i zahradní nebo dětský nábytek, 

dlažby a další výrobky.  
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CHEMIE   Plasty 6. 
 
Recyklace plastů 
 
Zopakujte si, jak se recyklují plasty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
odpadkový koš kontejnery dotřídění recyklace nový výrobek 
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CHEMIE   Stavební materiály 7. 
 
Stavební materiály 
 
Při budování nových domů, továren, sídlišť, škol, dálnic a jiných staveb 

se používají stavební materiály. 

 

 

 

 

Mezi stavební materiály patří písek a kámen. Ty se těží v pískovnách a 

lomech. Některé stavební materiály se vyrábějí ve stavebním průmyslu. 

Jsou to vápno, cement, cihly, střešní krytiny a jiné.  

Jaké znáš stavby?  

Jaké znáš stavební materiály? 
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CHEMIE   Stavební materiály 7. 
 

Písek, kámen a hlína 
 
Písek a kámen patří mezi nejrozšířenější stavební materiály. Jsou to 

materiály, které nacházíme v přírodě.  

Písek se těží v pískovnách a na březích řek a rybníků. K těžbě se 

používají bagry a rypadla. Písek se přidává do malty a do betonu. Může 

mít různou barvu. 

Stavební kámen se těží v lomech. Při těžbě se odstřelují 

skály. Ze stavebních kamenů se dělají schody, obrubníky, 

dlaždice, obklady. Drobné úlomky kamenů se nazývají 

štěrk. Štěrk se používá při stavbě silnic. 

Hlína se používá k výrobě cihel, tašek a trubek. Hlína se 

míchá s dalšími přísadami, lisuje se, suší v sušárnách 

a vypaluje v pecích.  

Kde a jak se těží kámen a písek?  

Co se vyrábí z kamene a hlíny? 
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CHEMIE   Stavební materiály 7. 
 

Vápno, cement a sádra 
 

Vápno a cement se vyrábí z vápence. Vápenec je hornina bílé barvy. 

Těží se v lomech. Vápno a cement se používají k výrobě malty. 

V míchačce se smíchá vápno, cement, písek a voda. Maltou se spojují 

cihly a tvárnice. Z cementu se dělá beton. Z betonu se vyrábějí základy 

domů, mosty a hráze. 

Sádra je bílý nebo šedivý prášek. Do sádry se přidává voda. Nikdy ne 

naopak. I sádra se používá ve stavebnictví. Malíři sádrou vyplňují 

praskliny v omítce. Sádra se používá také ve zdravotnictví. Sádrovým 

obvazem se zpevní zlomená ruka nebo noha.  

   

Rozdělejte sádru a nalijte ji do připravené formy.  

Po ztuhnutí sádrový odlitek vyklepněte. Co pozorujete? 
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CHEMIE   Léčiva a návykové látky 8. 
 
Léčiva 
 
Léčiva jsou látky, které mají léčivý 

účinek. Příznivě ovlivňují zdraví 

lidí nebo zvířat. Používají se 

k léčení a předcházení nemocí. 

K výrobě léků se používají látky 

přírodní a průmyslově vyráběné. 

Přírodní látky nacházíme 

v přírodě. Chemické látky jsou 

vyrobeny v chemickém průmyslu 

v laboratořích.  

Tyto léčivé látky mohou být původu: 

PŔÍRODNÍHO PRŮMYSLOVÉHO 

ROSTLINNÉHO 

 

části rostlin 

ŽIVOČIŠNÉHO 

 

krev a jiné látky 

LIDSKÉHO 

 

krev a jiné látky 

CHEMICKÉHO 

 

chemické látky 

Nejčastěji se léčiva vyrábějí smícháním různých látek 

v chemickém průmyslu. Některá léčiva se připravují 

v lékárnách podle lékařského předpisu. 

V laboratořích chemici zkoumají další látky. Vymýšlejí 

nové léky. Zachraňují tak mnoho lidských životů. 

Jejich práce je velmi důležitá. Nové léky, než je 

dostanou lidé, se nejdříve testují na zvířatech.  
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CHEMIE   Léčiva a návykové látky 8. 
 
Léky 
 
Léčivé látky se do našeho organismu dostanou jako: 

TABLETA 

 

INJEKCE 

 

ČÍPEK 

 

SIRUP 

 

MAST 

 

Léky dostaneme v lékárně. Některé můžeme koupit, 

některé jsou pouze na lékařský předpis. Tomuto předpisu 

říkáme recept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Některé léky pomáhají v boji proti bakteriím a virům. Jiné léky tiší bolesti, 

zklidňují člověka nebo navodí spánek. Při užívání léčiv vždy musíme 

dodržovat určené dávkování lékařem nebo návodem výrobce.  

Navštivte lékárnu.  

Co jsou to léčivé látky?  

K čemu slouží? Jaké léky znáš? Kde je koupíme? 
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CHEMIE   Léčiva a návykové látky 8. 
 
Návykové látky 
 
Návykové látky ovlivňují naše chování a zdraví. Vzniká na ně závislost. 

Člověk si na návykovou látku zvykne a nemůže bez ní být. Mezi 

návykové látky patří káva, alkohol, cigarety, drogy. Všechny návykové 

látky jsou zdraví škodlivé. Drogy se užívají v podobě tablet, prášku, 

injekcí, cigaret. Drogou může být pevná látka, kapalina i plyn.  

Některé návykové látky můžeme koupit v obchodě.  

KÁVA 

 

ALKOHOL 

 

CIGARETY 

 

Některé návykové látky jsou zakázané.  

MARIHUANA 

 

ZNEUŽÍVÁNÍ LÉKŮ 

 

ČICHÁNÍ ŘEDIDEL 

 

Člověk, který užívá drogy, je narkoman. Člověk, který drogy prodává, je 

dealer. Prodávání drog je trestné.  

Po požití drogy se může člověk cítit šťastně, vesele a uvolněně. Jindy 

může být smutný, unavený a otupělý. Drogy poškozují zdraví a můžou 

přivodit smrt. 

Co jsou to návykové látky? Jaké znáte? 

Kdo je to narkoman? Kdo je to dealer? 

http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_img.php?id=257978
http://www.komplex3m.cz/eshop_fotky/big/01143.jpg
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CHEMIE   Léčiva a návykové látky 8. 
 
Drogová závislost 
 
Drogová závislost začíná často zneužíváním léků, občasným kouřením a 

pitím.  

Příčiny drogové závislosti jsou: 

problémy, nespokojenost, slabá vůle, zvědavost, nové zážitky, bolest, 

lenost, nechceme „trhat partu“ nebo napodobujeme nějaký „hrdinský“ 

vzor, snažíme se zahnat úzkost, únavu, depresi, nudíme se, chceme si 

zlepšit náladu, uniknout z nesnází.  

Léčení drogové závislosti je zdlouhavé a často 

neúspěšné. Nikdy raději nezkoušejte drogu ani 

jednou.  

Prevence a jak se ubránit! 

Každý člověk se někdy dostane do situace, kdy 

mu bude nabídnuta návyková látka. Je důležité 

říci důrazně ne, nechci! 

 

Proč jsou lidé závislí na těchto látkách?  

Jak se musíme drogám bránit? 
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CHEMIE   Léčiva a návykové látky 8. 
 

Kouření 
 
Kouření je činnost, při které se uvolňují škodlivé látky 

a následně se vdechují kouřem.  Lidé kouří cigarety, 

dýmky, doutníky. Kouření je nezdravé. Kouření je 

často příčinou předčasného úmrtí. Cigarety se vyrábějí z listů rostliny, 

která se jmenuje tabák. Člověk závislý na kouření je kuřák. 

TABÁK 

 

CIGARETA 

 

DOUTNÍK 

 

DÝMKA 

 

Kouření způsobuje řadu závažných onemocnění. Člověk kašle, chraptí, 

sípá, může mít bolesti na hrudníku. Poškozuje plíce, srdce i cévy. Kuřáci 

mají žluté zuby i prsty. Kouření je nebezpečné v těhotenství. Těhotná 

kuřačka poškozuje své miminko. Velmi škodlivý je i pobyt v zakouřené 

místnosti. Říkáme mu pasivní kouření. 

Důvody proč nekouřit? 

ZDRAVÍ 
 

ODOLNOST 

 

SÍLA 

 

VYTRVALOST 

 

PENÍZE 

 

  

Nekuřáci jsou zdravější, odolnější vůči nemocem, silnější, vytrvalejší a 

odpovědnější. Ušetří mnoho peněz. 

Co je to kouření? Co lidé kouří? Co kouření způsobuje? 

Proč bys neměl kouřit? Co je to pasivní kouření? 

javascript:void(0)
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CHEMIE   Léčiva a návykové látky 8. 
 

Alkohol 
 
Alkohol vzniká kvašením cukrů. Známe jej v podobě různých nápojů. 

Alkoholické nápoje jsou: 

LIHOVINY 

 

VODKA, RUM….. 

VÍNO 

 

BÍLÉ, ČERVENÉ…. 

PIVO 

 

SVĚTLÉ, TMAVÉ… 

 
Alkohol je pro děti velmi nebezpečný. 

Poškozuje orgány.  Může vyvolat otravu. Návyk 

na alkohol si děti vytvářejí rychleji než dospělí. 

Proto se alkoholické nápoje smějí prodávat 

lidem až od 18-ti let. Člověk závislý na alkoholu 

je alkoholik.   

Po požití alkoholu je člověk opilý. Má zkreslené 

reakce. Je mu špatně. Může zvracet. Někdy 

v opilosti dělá špatné věci, kterých později lituje. 

Může být agresivní, vykoná trestnou činnost. Pod vlivem alkoholu často 

dochází k úrazům, pádům a dopravním nehodám. Člověk, který 

dlouhodobě pije, má mnoho zdravotních problémů. Alkohol poškozuje 

játra, žaludek, hltan. Způsobuje vysoký krevní tlak a cukrovku. Člověk 

má i duševní nemoci. 

Proč je kouření a pití alkoholu škodlivé?  

Kdo u vás v rodině kouří nebo pije alkohol?  

Jak se musíte bránit? 
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