
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská,  
příspěvková organizace 

 
 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK PRO ŽÁKY ZŠ 
„HRAJEME SI NA CHEMICKÉ“ 

 
Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ pořádáme ve školním roce 2022/2023 přírodovědný kroužek s názvem 
„Hrajeme si na chemické“. Kroužek obsahuje praktické úlohy z chemie, fyziky, biologie a  
IKT.  
Žáci si zábavnou, ale i naučnou formou vyzkouší jednoduché pokusy, naučí se pracovat 
s chemickým sklem, ověří si chemické, fyzikální a biologické podstaty různých jevů, budou 
dělat jednoduché analýzy potravinářských vzorků atd.  
Kroužek bude nabízen od února do dubna 2023 v laboratořích naší školy, vždy v úterý od 15:30 
do 17:45 hod. Konkrétní termíny budou: CHE: 7. 2., 14. 2., 21. 2., BIO: 28. 2., 7. 3., FYZ: 
21.3., 28.3. a IKT 4. 4. 2023. 
Jednotlivé lekce budou v rozsahu 3 vyučovacích hodin, a to 3 x lekce z chemie, 2x lekce 
z biologie, 2 x z fyziky a 1x z IKT.  
 
Kroužek je pro žáky ZŠ zdarma (hrazeno z projektu iKAP JMK II). Maximální kapacita 
kroužku je 15 žáků. O přijmutí do kroužku rozhoduje pořadí přihlášení.  
Přihlášky do kroužku zasílejte do 30. 11. 2022 na e-mail skola@spschbr.cz nebo na sekretariát 
školy: Vranovská 65, Brno, 614 00, tel: 545 544 411 
Na první cvičení si žáci přinesou bílý plášť (ochranný oděv), přezůvky, psací potřeby, zápalky, 
lžičku z umělé hmoty, kousek hadříku a sešit.  
 
 
 
-------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA 

do přírodovědného kroužku „Hrajeme si na chemické“ 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………. 

Bydliště: ……………………………………………………………….……………………….. 

Telefon: ………………………                  e-mail: …………………………………………….. 

Škola: …………………………………………………………………….. Třída: …………… 

   Přihlašuji se do kroužku pořádaného SPŠCH v Brně. 

 

 

Podpis: …………………………………… Podpis zák. zástupce: ……………………………. 
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Náplň kroužku pro žáky ZŠ „Hrajeme si na chemické“ 

 
CHE (3 lekce): 

• Srážecí reakce, barvení plamene 
• Měření pH, papírová chromatografie 
• Škrob a jeho vlastnosti 
• Zábavné pokusy, práce se sklem 

 
BIO (2 lekce) 

• Stavba mikroskopu, zásady práce s mikroskopem, pozorování trvalých preparátů, 
příprava jednoduchých preparátů. 

• Pozorování buněk a základních buněčných struktur - příprava preparátů z rostlinných 
materiálů, barvení vybraných preparátů. 

• Rostlinná barviva a jejich vlastnosti. Barevné důkazové reakce vybraných skupin 
organických sloučenin.  

 
FYZ (2 lekce): 

• Jak vnímáme tlak? 
• Kolik musím vykonat práce? 
• K čemu je potřeba spektrum atomu?  
• Kdy žárovka svítí a kdy ne? 

 
IKT (1 lekce) 

• Práce s naprogramovanými arduino moduly (ultrazvukový parkovací senzor, snímání 
teploty a vlhkosti ovzduší plus spínání ventilátoru, grafické zobrazení závislosti výkonu 
na vloženém napětí a proudu – lineární otočné potenciometry,  automatické zavlažování 
– vlhkostní čidlo aj.) 

• Práce s naprogramovanými arduino roboty: 
o ovládání robotického vozítka: 

 pomocí Infrared ovladače 
 bluetooth ovládání robotického vozítka pomocí naprogramované 

androidní aplikace – ovládání pomocí virtuálních tlačítek  
 bluetooth ovládání robotického vozítka pomocí naprogramované 

androidní aplikace – ovládání pomocí virtuálního joysticku 
o ovládání robotické ruky: 

 ovládání robotické ruky pomocí fyzického joysticku 
 bluetooth ovládání robotické ruky pomocí androidní aplikace – virtuální 

joystick 
 bluetooth ovládání robotické ruky pomocí androidní aplikace – ukládání 

pozic robotické ruky a spouštění v automatickém módu (imitace práce 
robotů v automatizovaných provozech) 
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