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Obrázok

Konštruktér prvkov 

Konštruktér zlúčenín 

Laboratórny stôl 

Rozkladač materiálov 

Názov Použitie 

Vytvára prvky pomocou výberu príslušného 
počtu protónov, elektrónov a neutrónov. 

Pomocou vhodného kombinovania prvkov 
vytvoríte viac ako 30 zlúčenín. 

Navrhnite si svoje vlastné experimenty 
kombinovaním materiálov a pozorovaním 
výsledkov. 

Naučte sa o prírode viac tým, že si rozložíte 
Minecraft bloky na ich jednotlivé prvky. 

Aktualizácia hry Minecraft: Education Edition s názvom Chémia ponúka nové zaujímavé nástroje na výskum sveta chémie v 
hre Minecraft. Balíček materiálov pre Chémiu umožňuje vám a vašim študentom realizovať experimenty v hre Minecraft, ktoré 
simulujú vedu v reálnom svete. 

Tento návod vysvetľuje funkciu rôznych pracovných nástrojov, nových predmetov v balíčku materiálov pre chémiut, a tiež 
ako vyrábať produkty pomocou kombinovania zlúčenín s predmetmi v hre Minecraft a vytvoriť tak predmety ako sú héliové 
balóny, svietiace paličky, bielidlo, hnojivo, fakle pod vodu a ďalšie.  

PRÍRUČKA K CHEMICKÉMU LABORATÓRIU 
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Konštruktér prvkov použijete tak, že na neho kliknete pravým 
tlačidlom myši, rovnako ako pri normálnom pracovnom stole. 
Tvorte prvky tak, že posúvačom vyberiete presné množstvo 
protónov, elektrónov a neutrónov. Použitím Konštruktéra 
prvkov môžete vytvoriť 118 prvkov a viac ako 400 stabilných 
izotopov.

Chcete naopak zobraziť elementárne častice konkrétneho 
prvku? Presuňte prvok z vášho inventára do výstupného 
políčka a Konštruktér prvkov vám ukáže počet protónov, 
elektrónov a neutrónov. 

Zoznam všetkých prvkov a izotopov nájdete tu: 
https://aka.ms/konstrukterprvkov

KONŠTRUKTÉR PRVKOV 

Konštruktér zlúčenín použijete tak, že na neho kliknete 
pravým tlačidlom myši, rovnako ako pri normálnom 
pracovnom stole. Vytvorte zlúčeniny tak, že pridáte 
vhodný počet prvkov do mriežky. Zlúčeniny, ktoré 
vytvoríte, sa objavia vo výstupnom políčku na pravej strane. 
Umiestnenie prvkov v mriežke nemá vplyv na výsledok. 
Použitím Konštruktéra zlúčenín viete vytvoriť viac ako 30 
rôznych zlúčenín.

KONŠTRUKTÉR ZLÚČENÍN 
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Obrázok Obrázok Názov zlúčeniny Názov zlúčeniny
Chemický 

zápis 
Chemický 

zápis 

Oxid hlinitý 

Oxid chlórný  

Benzén 

Latex (Akrylnitrid) 

Drevené uhlie 

Amoniak 

Atramnet (Síran 
železnatý) 

Oxid boritý 

Hydrid lítny 

Ropa (Nonán) 

Síran barnatý 

Sulfi d železnatý 

Bromid Vápenatý 

Luminol  

Lepidlo 

Peroxid vodíka

Al₂O₃

ClO

C₆H₆

C₅H₈

C₇H₄O

NH₃

FeSO₄

B₂O₃

LiH

C₉H₂0

BaSO₄

FeS

 CaBr₂

C₈H₇N₃O₂

C₅H₅NO₂

H₂O₂

ZLÚČENINY, KTORÉ MÔŽETE VYTVORIŤ
Na tejto strane sú všetky zlúčeniny, ktoré môžete vytvoriť pomocou Konštruktéra zlúčenín v hre Minecraft. 
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Obrázok ObrázokNázov zlúčeniny Názov zlúčeniny
Chemický 

zápis 
Chemický 

zápis 

Kamenná soľ 
(Chlorid sodný) 

Ftluorid sodný

Dusičnan horečnatý 

Oxid sodný 

Mydlo 

Hydrid sodný 

Oxid horečnatý 

Cukor 

Octan sodný 

Chlórnan sodný 

Polyetylén 

Oxid sírový 

Jodid draselný 

Voda

NaCl

NaF

Mg(NO₃)₂

Na₂O

C18H35NaO₂

NaH

MgO

C₆H12O₆

C₂H₃NaO₂

NaClO

(C₂H₄)₂

SO₃

KI

H₂O

ZLÚČENINY, KTORÉ MÔŽETE VYTVORIŤ
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Obrázok Názov zlúčeniny
Chemický 

zápis 

Chlorid volfrámový

Chlorid vápenatý

Chlorid céritý

Chlorid ortuťnatý

Chlorid draselný

WCl₆

CaCl₂

CeCl₃

HgCl₂

KCl

CHLORIDY



7LABORATÓRNY STÔL 

Laboratórny stôl použijete tak, že na neho kliknete pravým tlačidlom myši, rovnako ako pri normálnom pracovnom stole. 
Produkty vytvárate pridaním príslušného počtu prvkov a/alebo zlúčenín do políčok. Keď ste pripravený vykonať experiment, 
kliknite na tlačidlo „Kombinovať“. Ak ste vytvorili skutočný existujúci produkt, obrázky vo vrchnej časti sa budú animovať 
a ukážu, že ste vytvorili kvapalinu, plyn alebo tuhú látku. Umiestnenie materiálov v políčkach nemá vplyv na výsledok. Produkt, 
ktorý ste vytvorili sa objaví až po kliknutí na tlačidlo kombinovať. 

Ak materiály, ktoré ste chceli skombinovať nevytvorili skutočný produkt, proces skončí vytvorením odpadu. 



8PRODUKTY V LABORATÓRNOM STOLE 

Obrázok Názov Recept Využitie

Bielidlo

Tepelný blok

Ľadová 
bomba

Super 
hnojivo 

Voda x3 + Chlórnan sodný 
x3

Železo + Voda + Drevené 
uhlie + kamenná soľ

Octan sodný x4

Amoniak + Dusík + Fosfor

pri použití v pracovnom stole premení 
každú farebnú vlnu na bielu

roztápa sneh rovnako ako fakľa

zmení bloky vody na bloky ľadu

pomáha rásť rastlinám do dospelej 
podoby už po jednom použití

Na tejto stránke sú produkty, ktoré môžete vytvoriť pomocou Laboratórneho stola v hre Minecraft. 
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Obrázok Názov Recept Využitie

Farbené fakle:
Oranžová farba = Chl.vápenatý

Modrá farba = Chl. céritý

Červená farba = Chl. ortuťnatý

Fialová farba = Chl. draselný

Zelená farba = Chl. volfrámový

Prskavky
Oranžová farba = Chl. vápenatý

Modrá farba = Chl. céritý

Červená farba = Chl. ortuťnatý

Fialová farba = Chl. draselný

Zelená farba = Chl. volfrámový

TNT pod vodu

Fakle pod vodu

Tvrdené sklenené tabule 
a bloky

Balón s héliom

Farba fakle sa zmení tak, že spojíte rôzne 
druhy chloridov s fakľou.

Vytvára efekt prskaviek.

Kamenná soľ + Sodík + TNT vytvoria 
alternatívnu verziu TNT, ktorá ničí bloky 
nachádzajúce sa aj pod vodou.

Fakle, ktoré môžu byť použité pod vodou.

Kombinácia Oxid hlinitý x3 + Farebné 
sklené tabule/bloky x3 + Oxid boritý  x3 
vyprodukuje tvrdené sklo, ktoré trvá rozbiť 
dlhšie, než sklo obyčajné.

Latex x6, farbivo, hélium a remienok 
vyprodukujú balón s héliom, ktorý môže 
byť pripevnený k plotu, zostrelený šípmi a 
dokonca aj nadnáša príšery a zvieratá.

Pre vytvorenie niektorých produktov je potrebná kombinácia chemických zlúčenín a Minecraft blokov. Vytvoríte ich
v tradičnom Minecraft pracovnom stole.



10PRODUKTY V PRACOVNOM STOLE

Obrázok Názov Recept Využitie

Svietiaca palička
Kombinácia farbiva + Polyetylén x6 + 
Luminol + Peroxid vodíka. 
Svieti keď s ňou potrasiete. 



11PRODUKTY VARNÉHO STOJANA

Obrázok Názov Recept Využitie 

Podivný elixír

Očné 
kvapky

Tonikum

Protijed

Elixír

Používa sa ako základný 
materiál pre varenie nápojov 
v hre Minecraft

Netheritová byľ + Prášok 
zo žiarivca + Džbán s vodou

Liečia slepotu.
 
Vápnik + Prášok zo žiarivca + 
Podivný elixír

Lieči nevoľnosť.
 
Bizmut + Prášok zo žiarivca + 
Podivný elixír

Protilátka na jed.
 
Striebro + Prášok zo žiarivca + 
Podivný elixír

Lieči slabosť.
 
Kobalt + Prášok zo žiarivca + 
Podivný elixír

Na tejto strane sú produkty, ktoré môžete vytvoriť pomocou varného stojana.



12ROZKLADAČ MATERIÁLOV

Rozkladač materiálov použijete tak, že na neho kliknete pravým tlačidlom myši, rovnako ako pri normálnom pracovnom stole. 
Keď položíme kocku na Rozkladač materiálov, kocka sa rozloží na jej jednotlivé prvky v percentuálnom pomere.

Poznámka: Niektoré Minecraft bloky ako napríklad Piesok duší alebo Netherrack obsahujú záhadné prvky, ktoré 
sa v našom svete ešte len budú dať objaviť a preto tieto záhadné prvky budú znázornené otáznikom. 
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Nasledujúce lekcie vám pomôžu rýchlo začať vyučovací proces s novými chemickými funkciami v hre Minecraft: 
Education Edition.

ĎALŠIE ZDROJE:
Navštívte náš web https://education.minecraft.net/ a objavte ďalšie učebné plány či možnosti 
využitia novej aktualizácie s názvom Chémia naplno vo vašej triede.

ZAČNITE!

Z ČOHO SA SKLADÁ SVET?
Vek: 10 a viac

Vzdelávacie ciele:
 • zistiť, že všetky objekty sú vytvorené z prvkov
 • objaviť, z akých prvkov sa skladajú Minecraft bloky
 • pochopiť, že niektoré prvky sú bežnejšie ako ostatné
Aktivity na hodine:
 • zozbierať a analyzovať materiály z Minecraft sveta a pomocou Rozkladača materiálov zistiť ich   
   základné zloženie z prvkov a zlúčenín
 • diskutovať, aké typy materiálov majú podobné základné zloženie a prečo

Celá hodina: https://aka.ms/whatistheworldmadeof

ŠTRUKTÚRA ATÓMOV A IZOTOPOV
Vek: 10 a viac

Vzdelávacie ciele:
 • pochopiť, že atómy sa skladajú z neutrónov, protónov a elektrónov
 • pochopiť, že prvok je definovaný počtom protónov v jeho jadre

Aktivity na hodine:
 • diskutovať o tom, ako sú atómy zložené z elektrónov, protónov a neutrónov a prečo    
      je atómové číslo prvku rovnaké ako počet jeho protónov, ktoré má a diskutovať 
       o tom, že počet neutrónov v atóme sa môže líšiť, čo vytvára jeho izotopy
 • použiť Konštruktér prvkov na vytvorenie 3-5 prvkov a ich izotopov
 • pozorovať, ako atómové číslo súvisí s počtom protónov v atóme
 • použiť Konštruktér zlúčenín na vytvorenie molekúl, použitím rôznych izotopov

Celá hodina: https://aka.ms/atomicstructures



14POTREBUJETE POMOC?
Navštívte takzvanú „Knowledge base“ na stránke https://education.minecraft.net/support/knowledgebase/, kde môžete nájsť 
články a manuály k Minecraft: Education Edition. Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Navštívte náš blog http://blog.vzdelavame-
prebuducnost.sk alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese: skolstvo@microsoft.com


