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 všechno na světě kolem nás je složeno z látek
 tyto látky se skládají z velmi malých částic, které se nazývají atomy a
molekuly
 molekula se skládá z 2 a více atomů
 látky složené z atomů jednoho druhu se nazývají prvky  např.: kyslík,
dusík, uhlík, vápník, hořčík .....
 látky složené ze stejných molekul se nazývají sloučeniny  např.: voda,
oxid uhličitý, kyselina sírová, propanbutan ......
 atom se skládá ze dvou částí  z jádra a obalu, v jádře jsou částice zvané
protony a neutrony, v obalu jsou elektrony
 protony a elektrony jsou elektricky nabité  protony kladně (+), elektrony
záporně (), neutrony nemají elektrický náboj  jsou elektricky neutrální
 atom si představujeme pomocí modelu  viz. další strana
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 jádro atomu je kladně nabité (protony+), obal atomu je
záporně nabitý (elektrony)
 velikost elektrického náboje protonů a elektronů je
stejná, náboje se liší pouze znaménkem, tzn. že pokud
má atom v jádře stejný počet protonů jako elektronů v
obalu, tak je elektricky neutrální = nemá elektrický
náboj
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Ionty

Model atomu :

 atom je za normálních podmínek elektricky neutrální, za jistých

obal

podmínek např. při vysoké teplotě nebo třením lze dosáhnout toho, aby
se atom stal elektricky nabitým
 atom, který je elektricky nabitý(= má elektrický náboj) se nazývá iont
 atom může být nabit kladně, pak má víc protonů v jádře než elektronů v
obalu nebo může být nabit záporně, pak má míň protonů v jádře než
elektronů v obalu
 kladně nabitý(+) iont nazýváme kladný iont neboli kationt
 záporně nabitý() iont nazýváme záporný iont neboli aniont
 ionty vznikají především změnami počtu elektronů v obalu atomu,protože
měnit počet protonů v jádře je velmi složitý a ojedinělý proces, který již
souvisí se změnami celých prvků, a to je záležitost jaderných reakcí a
jaderné fyziky
 změny počtu elektronů se dějí tak, že atom přijme 1 nebo více elektronů
nebo se 1 nebo více elektronů z obalu atomu odtrhne
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Úkol:
Vytvoř modely atomů těchto prvků:
vodíkuH1 proton heliaHe2 protony,
uhlíkuC6 protonů, kyslíkuO8 protonů
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Modely iontů :

Modely iontů :

záporný iont  aniont

kladný iont  kationt
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Úkol: Vytvoř modely iontů těchto prvků:
kladný beryliaBe. záporný lithiaLi,
záporný dusíkuN, kladný uhlíkuC,
libovolný bóruB, libovolný fluoruF
nápověda: počet protonů jednotlivých prvků najdeš v per. tabulce prvků
na konci této prezentace
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Interaktivní procvičení stavby atomu

Atomy a ionty
 všechny známé prvky na světě, ať už
přírodní nebo vyrobené uměle v laboratoři
jsou uspořádány do Periodické tabulky
prvků
 v ní jsou prvky řazeny podle počtu protonů
v jádře každého prvku od nejnižšího počtu
po nejvyšší
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Periodická tabulka prvků

Daný 6  úhelník vytiskni,
pak rozstříhej
podle čar
na 24 malých
trojúhelníků,
zamíchej a slož zpátky
do původního
6  úhelníku tak,
že k sobě dáš
odpovídající strany
trojúhelníků
 prvek a jeho značka.
Jako kontrola slouží
6 úhelník
na této stránce.

13

14

Použité zdroje:
q BOHUNĚK Jiří a Růžena KOLÁŘOVÁ. Fyzika pro 6. ročník základní
školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1998, 191 s. Učebnice pro
základní školy (Prometheus). ISBN 8071961213.
q Vlastní obrázky a obrázky z Galerie Smart Notebook

15

3

