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Title: 

Ecochemical experiments in available modes 

Abstract: 

The aim of the thesis is to create a card index and a list of chemical experiments. 

Recorded experiments are placed on website www.lenbor.cz. The whole thesis is 

based on general educational program. The purpose of the thesis is to motivate 

teachers to perfect performance. 
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1 Úvod 

Jeden z hlavních důvodů, proč jsem si vybrala téma Ekochemické pokusy 

v dostupném provedení, byl projekt JPD3. Projekt, na kterém se v chemické sekci 

Podílela i katedra chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Bylo pro mě velice 

poučné sledovat učitele chemie, jak pod vedením doc. Karla Holady touží po 

„nových" efektivních pokusech, které by přinesly inovativní změny ve školství. 

Doc. Karel Holada po ukončení projektu JPD3 vydal Metodickou příručku pro 

gymnázia. Já na ni z části navázala a jednu z kapitol rozšířila v rámci mé diplomové 

Práce. Zaměřila jsem se podle mého názoru na nejdůležitější specifickou činnost, na 

oblast experimentování. 

Nejen v chemii je třeba mít stále na paměti: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, 

si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím." Kung Fu Tzu. 

Ekochemické pokusy v dostupném provedení jsem si jako téma diplomové práce 

vybrala proto, že jej využiji při své budoucí praxi na základní nebo střední škole. 

Další důvod je ten, že natočené pokusy a kartotéka chemických pokusů pomůže ke 
2kvalitnění výuky nejen mě, ale i mnohým učitelům. Říká se, že když dáte člověku 

tybu, nakrmíte ho pro ten den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život. 

Proto jsou nedílnou částí diplomové práce natočená názorná videa, pomocí nichž se 
učitel naučí experimentovat. 

Má diplomová práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. 

Teoretická část obsahuje filozofickou úvahu nad chemizací v dnešní době, vývoj 
ekologické výchovy, kde se zaměřuji na smysl environmentálního vzdělávání. Dále 
vVsvětluji význam chemických pokusů ve školství, bezpečnosti při experimentování. 

V praktické části diplomové práce uvádím nej zajímavější efektní pokusy, které lze 
Uskutečnit v dostupném provedení. Jednoduché a krátké pokusy jsou vhodné jako 

Motivace pro učitele i pro žáky. V této části je i přehledná kartotéka pokusů, která se 

dá použít ve výuce. 
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Chemické pokusy jsou umístěné na mých internetových stránkách. Internetové 

stránky budou neustále aktualizovány a časem bych byla ráda, kdyby přispívali i 

ostatní učitelé svými krátkými a efektivními pokusy. Zkusme se řídit W. A. Wardou: 

»Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší 

učitel inspiruje. " 

Pojďme si společně vytvořit katalog chemických videí, ať se navzájem motivujeme 

a společně pak můžeme inspirovat. 
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2 Teoretická část 

2.1 Chemizace 

V centru pozornosti často bývá chemie, která je neprávem považována za jeden 

z rozhodujících činitelů poškozujících životní prostředí. 

Chemií se nerozumí pouze studijní obor, ale široké spektrum věcí a jevů 

obklopujících každodenní žití. Význam chemizace ale spočívá v rozumném pronikání 

chemických prostředků, chemických metod a chemických poznatků do všech oborů 

lidské činnosti a do denního života každého člověka. Nevhodné využívání chemizace 
však může působit negativně na životní prostředí, a to i na člověka samotného. Jak 

Pravil jeden japonský filozof: „Člověk je to, co jí!" A to je pravda! Jedenkrát za 7 let se 

v lidském těle vymění všechny buňky s výjimkou nervového systému, ale i ten je 

jednoznačně ovlivňován konzumovanou potravou. Proto je slovo rozumné v definici 

chemizace natolik důležité. 

Vyvstává však otázka: „Uživí Země bez chemizace šest miliard lidí?" 

^ ^ K S ^ l j ' K Každý rozumný člověk si na otázku odpoví, že nikoliv. 

NyV Další z možných přístupů к chemii poukazuje na 

j ^ Z l ^ k z « J ^ M l i l ^ t zamyšlení, buď nekonzumovat a nevyužívat nic, do čeho 

W&^WšJĚ zasahuje chemie a tím pádem umřít hlady a nebo 

« ' ' < o n z u m o v a t produkty rozumné i nerozumné 

chemizace a zemřít tedy až třeba za 30 let na residua. 
Obr. 1 

Jak už totiž jednou řekl Wiliam Shakespeare: „Nic není dobré nebo špatné. To z 
toho dělá až naše přemýšlení. " 

Skutečností je, že daleko více než chemie ohrožuje prostředí člověka energetika, 

hutnictví, motorismus, doprava, zemědělství, nekázeň lidí ve výrobě i v běžném 

životě. 
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Člověk dospěl ve své linii tak daleko, že ohrožuje nejen jednotlivé přírodní lokality 

a jednotlivé druhy zvířat, ale i živou přírodu jako celek a teprve s ní také sám sebe. 

Člověk může zničit svůj druh nikoliv v důsledku své adaptační neschopnosti, nýbrž 

v důsledku neschopnosti přírody unést všechny důsledky jeho akční schopnosti. 

2.2 Vývoj ekologické výchovy1 

Křesťanský středověk si přírody příliš nevšímal. Snad i proto, že tehdejší lidé jí 

byli na každém kroku obklopeni. Zlom v postoji к přírodě se v Evropě objevil v 

renesanci. V 15. století zakládá Vittorino Ramboldini de Feltre pro syny 

mantovského vévody Dům radosti, školu v přirozeném prostředí a tak můžeme 

začít hovořit o výchově v přírodě. 

Další impulsy přináší osvícenství a s ním spojené hnutí filantropismus. Výchova v 

přírodě se také stává součástí programu sportovních kroužků vznikajících (s 

nacionálním podtónem) v 19. století (např. Turnérské tělocvičné hnutí v Německu, 

nebo Švédský tělocvičný systém). 

Filantropismus je pedagogický směr, založen J. B. Basedowem a inspirovaný 

'deami přirozené výchovy J. J. Rousseaua. Uplatňoval se koncem 18. a začátku 19. 

doletí v Německu ve výchovných ústavech nového typu, tzv. filantropinech. 

Stoupenci filantropismu požadovali zásadní školskou reformu, kritizovali 

formalismus staré školy, přeceňování klasických jazyků, náboženskou intoleranci. 

Žádali státní školy nezávislé na církvi, propagovali praktické znalosti užitečné pro 

život ve společnosti, přírodní a technické vědy, moderní jazyky, mravní výchovu a 

hlesnou práci. Mravní výchovu hodnotili výše než rozvoj intelektu. Filantropiny byly 

organizovány jako internátní školy s pravidelným denním režimem. Žáci nosili 
uniformy a jejich chování se bodovalo. V některých směrech navazoval 

filantropismus na pedagogické dědictví J. A. Komenského, zejména v požadavku 
názorného vyučování. 

Filantropismus měl i své slabiny, zejména v rozdělování žáků podle sociálního 

Původu a v příliš utilitaristickém pojetí vzdělání. Některé myšlenky filantropismu byly 
vVužívány ještě koncem 19. a začátkem 20. století v tzv. nové škole švýcarského 
reformátora pedagoga A. Ferriéra (* 1879 - f 1960). 
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V druhé polovině 19. století jsou myšlenky výchovy v přírodě jako výchovy ve 

zdravém a přirozeném prostředí formulovány ve skautingu a později v hnutí 

woodcraft, založeným známým spisovatelem E.T. Setonem. Pro české dějiny 

výchovy v přírodě 20. století se stává podstatné i hnutí trampingu vycházející kromě 

ze Setona také z romantiky Divokého západu. 

V první polovině 20. století (a vlastně již na konci století devatenáctého) se 

začínají projevovat první známky konfliktů lidské společnosti s přírodním 

prostředím. Příroda začíná být chápana nejen jako kulisa pro výchovu, ale i jako 

něco, co je třeba chránit - a potažmo к této ochraně vychovávat. Tak se od výchovy 

v přírodě začíná oddělovat výchova к přírodě, tedy to, co se u nás velice nepřesně 

označuje jako ekologická výchova. 

2.2.1 Etapy vývoje ekologické výchovy ve světě: 

1. Nature education (výchova vztahu к přírodě) - Spadá do období mezi 

světovými válkami. Cílem je utvořit si vztah ke zvířatům, rostlinám, atd. Včetně úvah 

o tom, к čemu rostliny, zvířata potřebujeme. 

2. Conservation education (výchova к ochraně přírody) - Objevuje se zhruba v 

Padesátých letech 20. století a jejím heslem je Poznej a chraň. Učí poznávat 

zvířata, vztahy mezi nimi, nabádá ke sbírání odpadků atd. 

3. Pollution education (výchova к potřebě čistého prostředí) - Dominuje 

v sedmdesátých letech 20. století. Zabývá se naším vlivem na životní prostředí, 

tody tím, jak znečišťujeme přírodu a jak to nedělat. 

4. Environmental education (výchova к životnímu prostředí) - Objevuje se v 

osmdesátých letech 20. století a upřednostňuje se dodnes. Jejím heslem je Mysli 

Qlobálně, jednej lokálně. Zdůrazňuje osobní odpovědnost, vazby mezi místním a 

Qlobálním atd. 
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Do jednotlivých proudů enviromentální výchovy se promítá filosofické východisko 

jejich představitelů (což ostatně platí u pedagogiky vždy). Jiná je výchova v pojetí 

věřících křesťanů či buddhistů, hlubinných ekologů, praktických ochránců přírody či 

pragmaticky orientovaných spotřebitel. 

Výchova environmentálni je chápána jako výchova směřující к souladu člověka 

s životním prostředím (environmental education). Má svoje aspekty společensko 

vědní, technické, ekonomické atd. Není zcela totožná s výchovou ekologickou, 

jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému (ecological education). Někdy 

se setkáváme také s pojmem výchova к trvale udržitelnému způsobu života, což 

může, ale nemusí být chápáno jako synonymum pro environmentálni výchovu. 

2.2.2 Směry environmentálni výchovy 

V současné praxi se uplatňují zejména následující proudy a školy: 

• Ekologická výchova. Zabývá se otázkami jako například, co to je 

ekosystém, biodiverzita, potravní pyramida atd. Přes zjevnou návaznost na 

zásadu „Poznej a chraň" můžeme vytknout, že příliš biologické zaměření 

nemusí být blízké nebiologům, ztrácí se filosofický i prakticko-každodenní 

aspekt věci. 

• Výchova spotřebitele. Zde se pohybujeme na úrovni praktických rad domácí 

ekologie. Co je úsporné, co ne, co šetří přírodu a peněženku. Nesměřuje 

ovšem к jádru věci, neříká proč, jen jak na to. 

• Globální výchova. Objevuje se v osmdesátých letech 20. století v Centru pro 

globální výchovu při univerzitě v Yorku. Jejím cílem je vychovávat zdravé a 

vyspělé osobnosti vědomé si svojí odpovědnosti za svět, škola reflektuje 

propojenost světa, lokální - globální, časová dynamika minulost -

budoucnost, provázanost problémů, uvědomění sebe sama (mikrokosmos -

makrokosmos). Někdy směřuje více к rozvoji osobnosti, 

sociopsychologickému výcviku než к životnímu prostředí. 
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• Výchova na duchovním základě (neohumanistická výchova). Její počátky 

jsou spjaty s rokem 1955, kdy vznikla indická organizace Ananda Marga 

(Cesta blaženosti), jejímž cílem je rozvoj jednotlivce, zlepšování sociálních, 

kulturních, ekonomických a ekologických podmínek ve světě. Kromě 

východních učení je zde cítit vliv C. G. Junga a dalších. Základní myšlenkou 

je absence spirituální dimenze ve společnosti a víra, že když se lidé nebudou 

orientovat jen na majetek (E. Fromm), stanou se součástí kosmického celku 

a budou ohleduplnější i к přírodě. Používá meditace, písně, fantazijní cesty. 

• Výchova na bázi hlubinné ekologie. Je s výše uvedeným směrem dost 

příbuzná, liší se silnějším ekologickým akcentem. Vychází zejména z díla 

filosofa Arne Naesse, dále ovlivnil J. Seed, J. Macyová a další, rovněž 

inspirace Jungem a východními vlivy, dále šamanismem zejména 

severoamerických indiánů. Podle ní je příčinou ekologické krize odcizení 

člověka jeho hlubinné podstatě, přílišný důraz na mužské hodnoty (vychýlení 

od středu jin-jang). Je třeba poznat své nitro, procítit svoji příbuznost s 

ostatními živými tvory. Tak, jako jsme schopni vcítit se do jiného a pak mu 

neubližovat, je třeba se identifikovat s mimolidskými druhy, být schopen 

myslet jako oni (myslet jako hora). Techniky: indiánské tance, rituály, např. 

rituál Shromažďování bytostí, fantazijní cesty (např. Evoluční rozpomínání). 

Otázkou je, jak se to, co procítíme dál přenese do života. Nejde více o hezké 

pocity než o ekologii? 

• Smyslové vnímání přírody (earth education). Kořeny tohoto směru jsou v 

pracích Steva van Metre. Tento směr vznikl v šedesátých letech 20. století 

ve Spojených státech. V roce 1984 vzniká Institut For Earth Education, jehož 

pobočky jsou v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a Francii. Další 

centrum příbuzných technik je v Německu (nadace Umwelterziehung). 

Trochu obdobné jsou i techniky jiných organizací - například bohatí 

Američané se nechávají vysadit na pár dní do divočiny, aby s ní splynuli a 

užili si. Škola vede účastníky, aby netradičními smyslovými vjemy (hmatání 

poslepu, malování zvuků, sbírání vůní) procítili krásu přírody a získali к ní 

silnější vztah. 
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• Výchova uměním. Snaží se propojit krásy přírody s lidskou potřebou vytvářet 

estetická díla. 

• Objevování starých řemesel. Objevováním zapomenutého se snaží obnovit 

přímý nezprostředkovaný vztah starého řemeslníka к přírodě, kterou 

využíval. 

• Výchova prací. Věří v nutnost dobrovolné neplacené práce ve prospěch 

ohrožené přírody. Má snad největší výchovný dopad, neposkytuje ovšem 

dostatečné teoretické zázemí a často je zneužívána pro práce s minimálním 

či sporným environmentálním efektem. 

2.2.3 Smysl environmentálního vzdělávání 

Smyslem environmentálního (ekologického) vzdělávání výchovy a osvěty (dále jen 

EVVO) je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu 
a vývoji životního prostředí a získávají к prostředí vztah, který je základem šetrného 
a předvídavého chování a jednání. To vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně 

silnou motivaci. Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují 

tak jako dříve, jak je pro ně zdravé a funkční prostředí důležité. Z toho důvodu je 

třeba je к tomuto ekologickému povědomí vést.2 

Environmentálni výchova nebo-li výchova к životnímu prostředí je mi velmi blízká, 
a|e jsem ovlivněna tím, že jsem takto byla vychovávaná na základní škole i 

Symnáziu. 

Být jen na mě, charakterizovala bych nejvhodnější typ ekologické výchovy takto: 
učí poznávat zvířata a rostliny, vytvářet si k nim vztah. Zabývá se znečišťováním 

Přírody a rolí člověka v tomto procesu. Vede к přemýšlení a diskuzím nad 
ekologickými tématy. Spojuje nejen biologii a chemii s uměním a prací. 

Problém nastává v momentě, když učitel nebo ten, kdo se za něj v danou chvíli 

Považuje, přemýšlí nad tím, jak žáky či studenty vést ve výchově k ekogramotnosti. 

Vzhledem k malé účinnosti verbálních metod, pomocí nichž se na většině škol 

donedávna vyučovala „ekologická výchova", jsou žáci znuděni těmito „ekokecy". 
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Myslím, že v chemii je potřeba mít stále na paměti: „Co slyším, to zapomenu. Co 

vidím, sipamatuju. Co si vyzkouším, tomu rozumím."Kung Fu Tzu. 

Hlavním problémem výchovy k ekogramotnosti je nejspíše její malá účinnost. 

Používané formy, metody a prostředky bývají pedagogicky málo efektivní a jsou 

velmi často pouze verbální (školní, mimoškolní i mediální), a tak jsou pejorativně 

označovány jako „ekokecy". Přitom již před mnoha lety odsoudil tento způsob agitace 

např. W. Churchill slovy: „Čím víc člověk čte o tom, že kouření škodí zdraví, tím spíš 

Přestane číst." Bohužel i dnešní, moderní (spíše módní) prostředky, včetně 

Multimediálních, na tom nejsou lépe - ono totiž není těžké dělat věci nové, ale dobré. 

Připočítáme-li k tomu, že na ekogramotnosti parazituje řada lidí pro které je zdrojem 

Příjmů, popř. politickým kolbištěm, je bídný odraz dokreslen. 

Je třeba se zaměřit na specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků, které jsou 

ve výuce imanentní. Tyto činnosti odvozujeme hlavně ze specificky lidských 

činností, za které jsou všeobecně považovány hra, učení a práce.3 

Dalo by se říci, že stav školního chemického experimentování je v depresi a že 

kompetence učitelů experimentovat jsou značně upadlé, jelikož se netrénují a 

neudržují. Ani didaktikové chemie experimentování nevěnují dostatečnou 

Pozornost, a tak nejsou publikovány nové pokusy ani jejich nové metodiky, techniky 
a interpretace. Svou nezanedbatelnou roli vtom, bohužel, paradoxně sehrává 

»modernizace výuky chemie" prostřednictvím didaktických a informačně-

korriunikačních technik a technologií, které parazitují na experimentování takovým 

způsobem, že hyne. To u žáků i učitelů vyvolává dojem, že chemie přestává být 

experimentální vědou o chemických látkách a reakcích, ale i o metodách jejich 

studia. Mizí tak krása a velikost chemie a chemizace jako rozumného pronikání 
nejen chemických prostředků a metod, ale i vědomosti o ziscích (i rizikách), které 

chemie přináší, o nichž naši nejbližší předkové ani zdání neměli a bez nichž si 

nelze představit společenský pokrok od industriálni k postindustriální či 

•nformatizované společnosti. 4 
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2.3 Chemický pokus5 

Vyučování chemie, podobně jako chemická věda a výroba, vychází především 

z experimentu. Školní chemický pokus je pro žáky zdrojem nových poznatků. 

Přispívá к rozvoji jejich chemického myšlení a dává podněty к jejich všestrannému 

vzdělávání. Proto je povinností každého učitele, aby dokonale ovládl umění 

experimentovat. 

Školní chemický pokus jako vyučovací prostředek je významnou součástí 

základních organizačních forem vyučování chemie. 

Školní chemický pokus můžeme definovat jako plánovitou a cílevědomou, duševní 
1 fyzickou činnost prováděnou společně učitelem i žáky, jejímž obsahem je studium 

Přírodních jevů (především chemických změn) za známých, vymezených a 

obměňovaných podmínek. Jeho cílem je získávání poznatků, které vedou к hlubšímu 

a obecnému chemickému poznání. 

Název „chemický pokus" si nezaslouží činnost, při níž by žáci nacvičovali pouze 

Pracovní techniku (např. při filtraci). Teprve vymezením úkolu či problému získává 

tato činnost charakter experimentu. Zařazení chemického pokusu do vyučování 

Přispívá к plnění řady vyučovacích i výchovných cílů. Žáci získávají konkrétní 

Poznatky o látkách a jejich vlastnostech, které na jistém stupni vedou к obecným 

závěrům. Experimentální práce učitele i vlastní experimenty žáků plní úkoly 
rozumové, polytechnické, mravní i estetické. 

školní chemické pokusy mohou úspěšně plnit naznačené cíle, jestliže jejich formy 
1 obsah odpovídají hlavním didaktickým zásadám. Přitom záleží na dvou hlavních 

stránkách experimentu. Výchozí a určující je technika školního pokusu. Má mnoho 

společného s technikou experimentování v chemické vědě (například objekt 

koumání, obdobné pracovní postupy, podmínky a zařízení). Od vědeckého pokusu 
S e školní pokus liší především tím, že učitel bezpečně zná jeho výsledek, naproti 

tomu vědec výsledek experimentu předpokládá. Školní pokus bývá experimentálně 

méně náročný, zařízení laboratoře a technika provedení je jednodušší a takové, aby 
výsledek pokusu byl jasný a přesvědčivý. 
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Závažné jsou časové nároky školního pokusu. Většina experimentů je součástí 

vyučovací hodiny, zpravidla trvají 5-10 minut. Při dlouhodobých pokusech trvajících 

15 až 40 minut sledují žáci v hodině jen některé jejich fáze, podobně jako při 

experimentech trvajících několik hodin, dní nebo i týdnů. 

Otázkami zařazení školního pokusu do vyučování, jeho vztahu к formám a 

metodám výuky se zabývá metodika pokusu. Školní pokus může být nejčastěji 

závěrem logické myšlenkové řady, nebo východiskem к řešení určitého problému. 

Podle didaktického zařazení jsou pokusy úvodní (heuristické), induktivní a 

•lustrující. Podle souvislostí s poznávací a myšlenkovou činností žáků je možno 

rozlišit pokusy výchozí, potvrzující a vysvětlující. Pokusy lze provádět také při 

opakování a zkoušení к prověření znalostí i dovednosti žáků. 

Při počátečním chemickém vyučování působí obtíže skutečnost, že žáci nesledují 

bezprostředně chemické děje (vznikání a zanikání vazeb), ale jejich projevy, jimiž 

Jsou změny fyzikálních vlastností. Teprve z těchto změn vyvozujeme závěry o 

Průběhu chemických reakcí. To klade zvláštní nároky na metodický postup učitele i 
na myšlenkovou činnost žáků. Proto má velký význam spojení pokusu s modelem, 

schématem, později se zápisem rovnice příslušné reakce. 
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2.3.1 Technické podmínky a příprava experimentů 

Výukové a výchovné působení školního chemického pokusu je podmíněno 

dokonalým technickým provedením, které zaručuje jednoznačný požadovaný 

výsledek. Zvládnutí základů laboratorní techniky anorganické, organické, fyzikální a 

analytické chemie je součástí vysokoškolské přípravy každého učitele chemie. 

Uvědomělé užití těchto technik ve školních pokusech, správné řízení a usměrnění 

Průběhu pokusu žádaným směrem, zajištění, aby všichni žáci mohli pokus dobře 

Pozorovat, i jiné požadavky v tomto směru patří к experimentálnímu umění, které má 

učitel chemie rozvíjet v celé své školní praxi. 

První podmínkou úspěchu školního experimentu je jeho správná příprava. Začíná 

Přípravou teoretickou, při níž učitel porovnává zadání pokusu s tématickým plánem, 

vlastními zkušenostmi a současně plánuje i materiální předpoklady к pokusu, 

^zhledem к výchovnému a vyučovacímu cíli zvolí pak provedení experimentu. 

Experimentální příprava nezahrnuje jenom sestavení přístroje, zařízení, jeho 

Přezkoušení (stabilita, těsnost), přípravu potřebných látek v určených množstvích, ale 
1 přezkoušení celého průběhu pokusu. Celou teoretickou práci ulehčí učitelem 

vytvořená kartotéka, dříve hodně používaná štítková technika. 
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Při provedení pokusu ve třídě mnohdy z časových důvodů demonstrujeme 

aparaturu sestavenou předem. Je-li dostatek času, předvádíme sestavení aparatury 

v úvodu demonstrace, což je didakticky cennější a lépe přispívá к pochopení 

přístroje. 

Likvidace pokusu zahrnuje vylití a vymytí zbytků, popřípadě jejich zpracování. 

Vzhledem k tomu, že na školách nebývá zvláštní nekorodující instalace odpadu, 

ředíme při mytí všechny zbytky chemikálií větším množstvím vody. 

Demonstrační pokusy svým významem předčí nejrůznější typy žákovských 

Pokusů. Většinu demonstrací provádí sám učitel, žáci přitom zůstávají na svých 

místech nebo jsou přizváni blíže к demonstračnímu stolu (na bezpečnou vzdálenost), 

aby mohli lépe pozorovat průběh pokusu. Při některých pokusech lze využít 

asistenské pomoci jednoho až dvou žáků, někdy mohou vybraní žáci odečítat údaje 

Přístrojů (dílky na teploměru, hustoměru), někdy je možné použít žáky jako 

"Součástky přístroje". Proti demonstracím, které by prováděli sami žáci, najdeme v 

některé literatuře vážné výhrady. Některé výhrady jsou dle mého názoru upjaté a 

nemohou se vztahovat ke všem pokusům. Například, že nezkušený žák nedovede 

řídit průběh pokusu, učitel ho musí proto stále usměrňovat a dávat mu pokyny, které 

mohou rozptylovat pozornost třídy. 

Demonstrační pokusy jsou nezbytné při rozvíjení schopnosti plánovitého a 

oílevědomého pozorování i při výchově správného chemického myšlení. Učitel při 
n 'ch usměrňuje pozornost žáků i jejich myšlení na řešení cíle pokusu. Demonstrační 

Pokus je pro žáky ukázkou vzorné pracovní techniky učitele, kterou pak sami 
napodobují při vlastním experimentování. 

Někdy záměrně zařazujeme také demonstrace s využitím přiměřeně složitých 
2ařízení, aby u žáků nevznikal nesprávný dojem o nízké úrovni experimentální 

techniky v chemii. Některé pokusy, které jsou v demonstračním provedení velmi 

Působivé, ztrácejí při zmenšení a provedení samotnými žáky svoji efektivnost. Jako 

demonstrační označujeme pokusy, u nichž je riziko nebezpečného průběhu. 

Podmínkou metodické úspěšnosti demonstračního pokusu je, aby předváděné 

objekty a jevy byly všem žákům dobře viditelné. Dosahujeme toho především 
sPrávnou volbou výšky zařízení, aby si žáci sedící za sebou vzájemně nezastiňovali 
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výhled. Demonstrujeme pokud možno na speciálním stole, který současně umožňuje 

použití vhodného pozadí a správné osvětlení. Podle P. Arthura má demonstrující 

učitele myslet v kilogramech, metrech a litrech, nikoli v gramech, centimetrech a 

milimetrech. Tento požadavek je však v rozporu s nutností úspory chemikálií a času. 

2 tohoto důvodů se s P. Arthurem osobně neztotožňuji. Je vhodné sladit tento rozpor 

volbou optimálních množství. Některé demonstrační pokusy provádíme v malém 

měřítku a promítáme mnohokrát zvětšeny vhodným zařízením. 

Demonstrační pokus je zpravidla součástí hodin základního typu, lze ho ovšem 

využít i při opakování a zkoušení, v práci kroužku a jindy. 

Pokusy žáků nelze redukovat jen na manuální činnost a na získávání 

experimentálních dovedností a obecných pracovních návyků. Experimenty jsou 
cenné také tím, že zvyšují aktivitu třídy a vedou žáky к samostatnosti. Podobně jako 

demonstrace předpokládají rozumovou činnost při pozorování a výkladů jevů. 

Možnosti didaktického zařazení žákovských pokusů v chemii a jejich vztahy к 

Příslušným formám a metodám jsou pestřejší než u demonstračních pokusů. 

Začleňují se především jako součást hodin základního typu, jsou hlavní náplní 

'aboratorních cvičení či různých chemických kroužků. Lze jich využít i při opakování a 

zkoušení (experimentální úkoly). 

Splnění cíle pokusu vyžaduje vedle perfektního technického provedení také 

úspěšné provedení metodické. To lze uspořádat do několika metodických kroků, к 
nimž patří: 

• Myšlenková příprava pokusu (uvedení problému, který má být 

pokusem řešen, formulace otázek, vytvoření hypotézy o 

předpokládaném průběhu, vytvoření motivu pro provedení 

pokusu. 

• Myšlenková příprava vlastního provedení (diskuze o návrhu 

přístroje a zařízení, poznání částí přístroje a jejich významu, 

diskuze závažných technických podmínek, například teploty, 

koncentrace). 
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• Jednoznačná formulace úkolu pokusu spojená s usměrněním 

pozornosti žáků. 

• Technické provedení pokusu (učitel případným komentářem 

usměrňuje pozornost žáků na žádané jevy, upozorňuje na 

očekávané krátkodobé efekty). 

• Shrnutí výsledků pozorování (vytřídění správných a podstatných 

odpovědí). 

• Vysvětlení a zhodnocení výsledků pokusu. 

Vedle myšlenkové přípravy pokusu jsou pro jeho úspěch závažné také poslední 

dva uvedené metodické kroky. Žáci od pozorování dospívají myšlenkovou činností к 

Příslušným závěrům. Myšlenkové zpracování výsledků pokusu začíná zpravidla 

analýzou a syntézou pozorovaného jevu. Zvláště v počátcích chemické výuky 
vnímají žáci bez pomoci učitele různé jevy při pokusu izolovaně a neutříděně. Pokus 
na ně působí silně emocionálně, nedovedou vytřídit podstatné. Musí tedy být vedeni 

к poznávání podstatných stránek jevu, vychováváni к abstraktně teoretickému 

myšlení, které různě dlouhým řetězem úsudků a závěrů vede nakonec к více méně 

obecnému výsledku. 
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2.3.2 Bezpečnost při školních chemických pokusech 

Požadavek bezpečné práce není jen nutná podmínka vyučování chemie, ale i 

významný výchovný úkol. O bezpečnosti by se dalo napsat mnoho řádků, ale některé 

řádky z toho by byly přehnané. Samozřejmě souhlasím s tím, že boje proti úrazům, 

které jsou vedeny na všech pracovištích, závisí i na tom, jaké návyky získají žáci při 
různé praktické činnosti ve školách. Je to téma к bouřlivé debatě. Jsou didaktici, kteří 

tuto „přehnanou" bezpečnost kritizují, jsou didaktici, kteří ji podporují. Já jsem 

zastánce zlaté střední cesty. Bezpečnost ano, ale nikoliv přehnaně, tak aby se učitel 

bál provádět jakýkoliv pokus, aby neporušil nějaká psaná i nepsaná pravidla. 

V dnešní době je to velký strašák, který začínajícím pedagogům nahání obavy 

Provádět pokusy. Zkušenost začínajícího učitele roste s délkou praxe. Dodržuje však 

učitel po několikaleté praxi stejnou bezpečnost, jako když začínal učit? 

К základním podmínkám bezpečného provádění školních pokusů patří především 

důkladnost vzdělávání a rozsah experimentální přípravy učitele. V rukou zkušeného 

učitele nejsou téměř žádné pokusy nebezpečné, naproti tomu neodborník je schopen 

zacházet i s celkem bezpečnými látkami až katastrofálně. 

Bezpečnost školních pokusů je podmíněna také vzornou pracovní kázní a 

dokonalou organizací práce. Učitelova práce je žákům vzorem i při dodržování 

bezpečnostních pravidel a při užití ochranných pomůcek a opatření. 
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2.3.3 Třídění chemických pokusů 

Chemické pokusy lze třídit různými způsoby. Jedním z možných způsobů je 

rozdělení chemických reakcí dle fenomenologického hlediska. 

Fenomenologické rozdělení dělí reakce do 4 oddílů: 

1. Syntéza. 

2. Analýza. 

3. Substituce. 

4. Podvojný rozklad. 

Tento způsob rozdělení chemických reakcí je na molekulové úrovni. Příklady 

některých reakcí jsou uvedeny v tabulce na straně 24. 

Další z možných způsobů je kauzální rozdělení chemických reakcí. Tyto reakce 

již vyžadují vysvětlení I. řádu (transfer elektronu, protonu). 

Kauzální rozdělení dělí reakce do 4 oddílů: 

1. Acidobazické: kyselé deště, neutralizace lesů, vápění, atd. 

2. Redoxní: hoření uhlíku, reverzní elektrolýza, blue bottle efect, luminiscence 

atd. 

3. Srážecí: fotosenzibilita, atd. 

4. Komplexotvorné: stopová analýza, atd. 
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FENOMENOLOGICKE ROZDELENÍ CHEMICKÝCH REAKCI 
SYNTÉZA ANALÝZA SUBSTITUCE PODVOJNÝ ROZKLAD 

HCI + NH3 * dým 2HgO — 2 H g + 02 Zn + CuS04 • ZnS04 + Cu neutralizace, zmýdelnování 

Na + Cl2 *• svetlo NH4CI — ^ NH3 + HCl Zn + H2S04 H2 (uniká) hydrolýza, esterifikace 

Mg + 02 • blesk Fe (S203)+ • odbarvování 
Cl2 + 2KX > 2KC1 + X2 

(halogeny) 
srážecí reakce sulfidu, hydroxidu a 

solí 

AI + l2 *• sopka CuC03 • CuO + C02 Na + H20 v NaOH + H2 
FeCI3 + KSCN^=^Fe(SCN)2+ + 

KCl 

H2 + 02 • exploze CU(N0 3 ) 2 — • CuO + N 0 2 + 0 2 
AgN03 + Cu *• transmutace 

medi 
FeCI3 + Na2S203 í=r>Fe(S203)+ + 

NaCI 

C2H2 + 0 2 • hoření (NH4)2Cr207 • sopka CU(H 20) 4
2 ++ 4NH 3 —> Cu(NH3 )4

2 ++ 
4 H 2 0 u komplexních sérií 

H20 + H20 H30+ + OH" 
autoprotolýza 

CU2SO4 + H 2 0 — * 
modrý roztok 

H 2 0 ^ + H2 + 0 2 

palivový článek 
Na + HCl H2 + NaCI 

(sraženina) 
FeS + 2HCI * FeCI2 + H2S 

(uniká) 

C2H2 + Br2 

odbarvování depolymerace organické substituce chemikova zahrádka 



2.3.4 Širší výběr pokusů 

V přehledné tabulce je uveden seznam 70 pokusů. Pokusy, které jsou dále 

rozpracovány v kartotéce jsou vyznačené barevně. Jsou to pokusy číslo: 12, 43, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 

Pokusy, které jsou nafilmované jsou označeny tučným písmem. Jsou to pokusy 

Číslo: 12, 43, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 70. 

1. Stanovení olova v prachu z vozovek 

2. Důkazy a stanovení znečištění půdy automobilizmem 

3. Pokusy s detergenty (fyzikální chemie čistoty) 

4. Stopová analýza potravin, léčiv, kosmetiky 

5. Zkoušky na čistotu látek (podle Čes. lékopisu) 

6. Kinetické metody analýzy v potravinářství, farmacii, kosmetice, bytové chemii 

7. Analytika piva aj. nápojů 

8. Analytika v ovocnářství, zelinářství, zahrádkářství 

9. Důkazy a stanovení složek potravních doplňků, "minerálů", "vitamínů", aditiv.. 

Ю. Modely zařízení využívajících solární energii 

11. Fotovolvatický článek 

12. Reverzní elektrolýza 

13. Chemický fotoakumulátor 

14. Luminiscence (chemi-, elektro-, bio-,) - modelové pokusy 

15. Termočlánky: zdroje a spotřebiče el. energie 

16. Tepelné akumulátory 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Zapalovače (cer) a zápalky 

Piezočlánky a piezobuzery 

Elektrický akumulátor, sekundární a primární články 

Palivové články a reversně elektrolytické články 

Energie z biomasy: modelové pokusy a zařízení 

Dostupné a svépomocné měřiče hluku, energie UV, laseru. 

Filtrace vzduchu 

24. Modely cyklonů 

25. Pračky vzduchu 

26. Dezinfekce a deodorace vzduchu 

27. 

28. 

29. 

Ukázky ekochemicky významných látek: pozorování, měření a experimenty 

s nimi. Systematika chemická a ekochemická 

Ukázky ekochemicky významných procesů - typů chemických reakcí: 

fenomenologických , kauzálních 

Ukázky metod studia chemických látek a reakcí a jejich elementarizace 

včetně monitorování 

30. Jednoduché důkazy plynů a par 

31. Techniky identifikace plynů a par v jednoduchém uspořádáním 

32. Svépomocné detekční trubičky aj. prostředky 

33. 

34. 

Pevné částice ve vzduchu: spad, filtrace, smog, experimenty s nimi 

Cigaretový kouř: jeho analýza 

Plyny ve vzduchu 
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36. Filtrace aerosolů 

37. Důkaz a stanovení atmosférického oxidu uhelnatého 

38. Stanovení oxidu siřičitého v ovzduší 

39. Měření znečištění metodou pasivní sorpce 

40. Aerobiologický monitoring 

41. Kolorimetrické stanovení polutantů vody (NH3 a jiné) 

42. Reagenční a indikátorové papírky v analytice vod 

43. Stanovení hnilobnosti vody (Blue Bottle Effect) 

44. Stopová analýza vod: luminiscenční, specifickými činidly 

45. Dusičnany a dusitany ve vodách 

46. Technologické kontaminace vod (např. mědí z karmy) 

47. 
Přehled analytických metod stanovení kvalitativních ukazatelů pitných 

a přírodních vod 

48. Airbagy: modelový pokus ukazující princip 

49. 5. chuť: degustace 4 základních chutí doplněná chutí glutamátu 

50. 
Školní křída: složení různých „kříd" a jejich využití v jednoduchých 

chromatografických pokusech 

51. Motorová biopaliva: princip výroby a využití biolíhu a bionafty 

52. Principy zneškodňování nežádoucích a škodlivých látek 

53. Důkazy a stanovení NaCI v půdě 

54. 
Zkrášlující prostředky: samoopalovací krémy, vlasová kosmetika, studená 

vlna, aj., složení, účinky 
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15. Biopaliva - princip výroby v pokusech 

56. 

57. 

Zpracování a sběr zbytků chemikálií ze školních laboratoří 

Výroba „ručního papíru recyklací novin apod. 

58. 

59. 

Jedy a protijedy (jejich funkce v pokusech) 

Jednoduché plynoměrné stanovení močoviny v půdě aj. materiálech 

60. 

61. 

Stopová analýza 

Důkazy plynů 

62. 

63. 

64. 

Plynoměrné stanovení močoviny 

Exprestesty 

Hořící gel 

65. 

66. 

Chladivé mléko 

Vybuchující plechovka 

67. 

68. 

Dětské Kapslíky 

Hřející balíček 

69. 

70. 

Fotoakumulátor 

Fotosenzibilita 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Internetové stránky 

V rámci diplomové práce jsem vytvořila chemické internetové stránky 

Www.lenbor.cz. Na těchto stránkách, které jsou koncipované velmi přehledně a 

srozumitelně lze najít kromě 9 natočených pokusů, kartotéky i odkaz na katedru 

chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a projekt Jsme to, co jíme, jehož 

jsem autorkou. 
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со о 

Další 
Katedra chemie 
UK PeDF 

Ostatní 

Vítám Vás na těchto stránkách, 

během několika týdnu budou v sekci "chemické pokusy" efektivní 
videa s ekochemickými pokusy. 

Měly by sloužit nám, učitelům, pro naši vzájemnou motivaci a 
snadnější inspiraci našich studentů. Jak řekl W.A. Warda: 

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel 
ukazjje. Nejlepší učitel inspiruje." 

O 
CT 

Lenka Borkovcová 
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3.2 Kartotéka 

Každý kartotéční lístek je formulován tak, aby byl srozumitelný pro každého, kdo si 

bude chtít daný pokus vyzkoušet. 

Jeden list je jeden kartotéční lístek, který má dvě části oddělené linkou. Horní část 

je lícová strana, spodní část je strana rubová. 

Na lícové straně je uveden název pokusu, jeho anotace (stručné vyjádření 

průběhu pokusu), pomůcky a chemikálie nutné při jeho praktickém zrealizování. 

Na rubové straně je uveden postup, jakým se má pokus realizovat, pozorování, 

měření, závěr pokusu a poznámky. 
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3.2.1 Pokusy uvedené v kartotéce 

V kartotéce je uvedeno a podrobné popsáno 13 pokusů, z toho 9 pokusů je 

nafilmovaných. 

Pokusy, z nichž jsou pořízené videozáznamy jsou v tabulce (na str. 33) označeny 

žlutou barvou. Tabulka pokusů je rozdělená na 3 základní oblasti: 

1. Pokusy převážně analytické povahy. 

2. Pokusy к energetice chemických reakcí. 

3. Akumulace a zpětné uvolňování energie. 

Pokusy jsou podrobněji rozděleny mezi 4 typy energie (energie tepelná, energie 

světelná, energie elektrická, energie mechanická). Vztahy mezi chemickými 

energiemi a běžnými, žákům známými energiemi představuje níže uvedené schéma. 

Schéma mezi energiemi. 
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P O K U S Y U V E D E N E V K A R T O T E C E 

POKUSY PŘEVÁŽNĚ 
ANALYTICKÉ 

POVAHY 

POKUSY K ENERGERICE 
CHEMICKÝCH REAKCÍ AKUMULACE A ZPĚTNÉ UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE 

Stopová analýza PRODUCENT KONZUMENT E. TEPELNÉ E. SVĚTELNÉ E. ELEKTRICKÉ 

Modrý efekt ENERGIE TEPELNÁ Hřející balíček Fotoakumulátor Elektrolýza vody 

Důkazy plynů Hořící gel Chladivé mléko Fotosenzibilita 

Plynoměrné stanovení 
močoviny 

ENERGIE MECHANICKÁ 

Exprestesty Vybuchující 
plechovka Dětské kapslíky 



Slitím 2 bezbarvých kapalin vznikne tuhý gel, který nevyteče z nádobky. Lze jej 

zapálit. 

Kádinka 50 ml, odměrný válec 50 ml, zápalky 

CHEMIKÁLIE 

Octan vápenatý, ethanol, voda 

Do 5 ml nasyceného roztoku octanu vápenatého (v kádince na 50 ml) se vlije 

(prudce) 37,5 ml ethanolu. Má-li vzniknout barevný gel, přidá se do ethanolu 

acidobazický indikátor (fenolftalein, thymoftalein) a roztok octanu se zalkalizuje 

kapkou koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného. Zbarvení plamene lze docílit 

např. rozpuštěním kyseliny borité v ethanolu. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Gel hoří málo svítivým a nevýrazným plamenem podobně jako líh. Po přidáním 

kyseliny borité plamen zezelená. 

ZÁVĚR POKUSU 

Slitím dvou kapalin vznikne gel, který nelze vylít z kádinky a lze jej zapálit. 

POZNÁMKY 

Zajímavý způsob produkce tepla a světla hořením, bezpečnější formy balení 

Paliva (gel místo kapaliny). Není to gelová svíčka (ta je z parafínů). 
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CHLADIVÉ MLÉKO 

Protřepáním 2 upráškovaných bílých látek vznikne „mléko" a směs se citelně 

ochladí. 

Váženka, lodička, zkumavka se zátkou (zábrusová) 

CHEMIKÁLIE 

Ba(0H)2.8H20 (s), NH4SCN (s) 

Použije se (ve zkumavce) 1g Ba(0H)2.8H20 a 5 g NH4SCN. Obě látky je nutné 

^práškovat a poté postupně vložit do zkumavky a protřepávat. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Smícháním pevných látek vznikne kapalina připomínající mléko (suspenze). Směs 

se ochladí 

ZÁVĚR POKUSU 

Dostupný příklad endotermické reakce pevných reaktantů. 

POZNÁMKY 

Jde o reakci pevných reaktantů při níž vzniká kapalný produkt - reakce je dále 

zajímavá tím, že je silně endotermická, což lze snadno demonstrovat pomocí 

termoskopu, či termistoru. Příklad reakce tuhých reaktantů, kterou žáci prakticky 
neznají a navíc za běžných laboratorních podmínek endotermická - produkující 
chlad. Příležitost připomenout zákon akce a reakce a jeho využití při urychlování 
r°zpouštění a reakcí 
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VYBUCHUJÍCÍ PLECHOVKA 
Pokus na videozáznamu 

Po přiložení hořící špejle к otvoru v uzavřené plechovce, v níž se vyvíjí acetylen, 

pozorujeme explozi způsobující odmrštění víčka i plechovky 

Zápalky, špejle, plechovka 

CHEMIKÁLIE 

Nevyhašený СаСг, voda. 

P 

Vložíme kousek CaC2 do plechovky a pokropíme vodou z kapací lahvičky. 

Plechovka se ihned uzavře víčkem a co nejdříve přiloží oheň к otvoru. Při zpoždění 

klidně hoří C2H2 unikající z plechovky. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Výbušná směs po iniciaci exploduje. Energie exploze otevře plechovku 

ZÁVĚR POKUSU 

Bezpečná ukázka nebezpečných výbušných směsí. Uspořádání umožňuje 

demonstraci řady výbušných směsí. CaC2 + H20 —> C2H2 + Ca(OH)2 

C2H2 + 2 02 ^ 2 C02 + H20 

POZNÁMKY 

Navádí к poučení o bezpečnosti explozích, výbušninách, trhavinách, raketách, 

tryskových motorech, střelných zbraních. Hranice mezi ustrašeností a respektem! 

Variace: výbuchy jiných plynných i pevných třaskavých směsí v různých 

Uspořádáních, střelba z palných zbraních, modely raket, ale i efektní pokus „rtuťové 

srdce". 

36 



DĚTSKÉ KAPSLÍKY 
okus na videozáznamu 

Na vlastnoručně zhotovené kapslíky se tluče kladívkem a ty explodují se 

zvukovým a světelným efektem. 

Filtrační papír, jednorázová pipeta či kapátko, kladívko, infražárovka, zkumavka, 

třecí miska s tloučkem, váhy. 

Červený fosfor, chlorečnan draselný, voda. 5 — * 9 — * 9 ° o 

Odděleně se rozetře 1 g červeného fosforu a 3 g chlorečnanu draselného, potom 

se postupně rozmíchají s řidší arabskou gumou (klovatinou, ale postačí voda) na 

hustou kaši. Směs se kape na pruh papíru (kapky velikosti sezamového semínka, ne 

větší!) a usuší se, např. pomocí fénu či infražárovky. Kladívkem se uhodí do kapslíku 

na filtračním papíru. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Úder kladívka vyvolá explozi směsi chlorečnanu a fosforu. 

KCIO3 KCl + O3 

P + O3 — • P2O3 vzniká i P205 ZÁVĚR POKUSU 

Je to příklad iniciace reakce mechanickou energií. 

POZNÁMKY 

Bezpečnost vyžaduje pracovat jen s malými množstvími látek a míchat je jen za 

vlhka! Rozhodně nepřipadá v úvahu poskytnout některou ze složek komukoli 

(nebezpečí výbuchu, ale i surovina pro přípravu některých drog, např. pervitinu). 

Střelné zbraně: revolver, pistole, dělo, kulomet...spotřeba i produkce mechanické 
reakce. 
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STOPOVÁ ANALÝZA 
Pokus na videozáznamu. 

Předvádí se kinetický důkaz stop mědi, jehož podstatou jsou katalytické účinky 

oněch stop mědi. 

Kyvety, tyčinky, pipeta. 

CHEMIKÁLIE 

Modrá skalice, kuprizon, ethanol, chlorid železitý, thiosíran sodný, luminol, peroxid 

vodíku. 

1. Do kyvety A se kápne kapka 0,1 M roztoku CuS04 ,do kyvety А, В se nalije 

0,01 M roztok železité soli. Poté do kyvety А, В se nalije 0,01 M roztok 

thiosíranu sodného. Na závěr do kyvety В se přikápne kapka mědnaté soli. 

Fe3+ + S2O32- - [Fe(S203
2- )T [Fe(S203

2" )Г - Fe3+ + S203
2' 

2. Do kyvety А, В se nalije do 1/3 luminol. Do kyvety A se kápne kapka mědnaté 

soli. Do kyvety А, В se přikapává peroxid. V tuto chvíli se zatemní místnost. 

luminol + H2O2 + Cu2+ —• oxo-produkty luminolu + H20 + Cir+ 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Při přikapávání peroxidu vodíku do činidla (alkalický roztok luminolu a mědnaté 

soli) se uvolňuje modré záření. 

ZÁVĚR POKUSU 

Jedná se o exoergickou reakci. Energie je ve formě záření vlnové délky, které 

'idské oko vnímá jako modré. 

POZNÁMKY 

Chemiluminiscenční důkazy patří mezi nejcitlivější. Při vhodné instrumentaci je 

^ožné dokázat 0,1 atto. 
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MODRÝ EFEKT 

Pokus na videozáznamu. 

Oxidace a redukce methylenové modři se jeví jako modrání a odbarvování. 

Váženka, lodička, nádobka (Erienmayerova baňka), zátka. 

CHEMIKÁLIE 

Hydroxid sodný, čistá glukóza, methylenová modř, voda. 

r n A t a o t o 
« Jn)odř 

jjgMcaj 

' 500ml H; 

V 500 ml vody se rozpustí 10 g NaOH a poté se přidá 10 g glukosy, potom se do 

vzniklého roztoku přikápne roztok methylenové modře. Nádobka (minimálně na 1 I) 

se uzavře a nechá se stát. Po chvíli se modrý roztok odbarví, po protřepání opět 

zmodrá. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Bezbarvý roztok v uzavřené nádobě protřepáním zmodrá a po chvilce stání se 

opět odbarví. 

ZÁVĚR POKUSU 

Vzdušným kyslíkem oxidovaná forma methylenové modři je modrá, glukosidovými 

ionty redukovaná forma methylenové modři je bezbarvá. 

Lze považovat za model postupu stanovení hnilobnosti vody, při němž se měří čas 

Potřebný к odbarvení vzorku vody obarvené methylenovou modří. Hnilobné látky 
rodukují modř na bezbarvou formu. 
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Ukazují se jednoduché metodiky reakcí plynů s činidly: probublávání, visutá kapka 

na tyčince, činidlo na papíru (reagenční a indikátorové papírky), činidlo na silikagelu 

(průkazníkové trubičky), apod. Vhodný příklad: důkazy S02 , či par ЕЮН okyseleným 

roztokem K2Cr207. 

2x promývačka, tyčinka, filtrační papír, nůžky, průkazníková souprava na EtOH 

CHEMIKÁLIE 

Siřičitan sodný, HCl, EtOH, dichroman draselný, silikagel 

Vzorek plynu se převádí přes činidlo (v promývačce nebo v detekční trubičce), 

Popřípadě se do plynu ve vzorkovnici zanoří činidlo na tyčince, indikátorový nebo 

reagenční papírek. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Reakcí dokazovaného plynu s činidlem dochází ke vzniku či zániku zabarvení, 

vzniku či zániku sraženiny, ke změně zabarvení činidla apod. 

ZÁVĚR POKUSU 

Technicky jednoduché a dostupné důkazy mnohých plynů. 

POZNÁMKY 

Uvedené jednoduché metody jsou základem řady exprestestů a terénních 

zkoušek na polutanty ovzduší - též bojových chemických látek. 
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PLYNOMĚRNÉ STANOVENÍ MOČOVINY 
DLE BORODINA 

Pokus na videozáznamu. 

Borodinova metoda spočívá v reakci močoviny s bromnanovým louhem (roztokem bramnanu 

sodného v roztoku hydroxidu sodného). Při níž je uvolněný oxid uhličitý pohlcován hydroxidem a dusík 

je méřen azotometrem (speciální plynovou byretou). Objem dusíku se přepočte na močovinu. 

Odměrný váleček 5 ml, celoskleněná injekční stříkačka, 

reakční nádoba, zátka 

CHEMIKÁLIE 

Močovina (s), NaOH (s), Br (I) 

bwHrw!/ looh 

Bromanový louh se připraví rozpouštěním 5 g (=1,6 ml) bromu ve 100 ml 30% roztoku hydroxidu 

sodného. Roztok močoviny o koncentraci 1 mol/dm3 se získá rozpuštěním 6 g močoviny na 100 ml 

vodného roztoku. 2 NaOH + Br2 -> NaBr + NaBrO + H20 

Ke 25 ml bromnanovému louhu v zazátkované reakční nádobce (objemu asi 100 

ml) se přidá 1 ml roztoku močoviny (předpokládaný objem dusíku je kolem 20 ml). 

Směs se promíchá krouživými pohyby nádobky s hermeticky nasazenou skleněnou 

stříkačkou objemu 25 - 50 ml. Po ukončení reakce (kdy už neunikají bublinky dusíku) 

se odečte objem dusíku. ^ 
POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Po vstříknutí roztoku močovinv do bromnanovvho louhu se vvvíií dusík, kterv 

vytlačuje píst celoskleněi NH2-CO-NH2 + 3 NaBrO -» N2 + CO + 2 H20 + 3 NaBr 

ZÁVĚR POKUSU 
Ukázka variarffního stanovení močoviny, které je výhodnější než předepisovaná 

kjeldahlizace. 

POZNÁMKY 

Ve škole těžko budeme pracovat se vzorky moči, ale lze připravit modelový vzorek moči, 

rozpuštěním takového množství močoviny, aby vznikl roztok odpovídající její koncentraci v moči. 

(Močí se vyloučí za 24 hodin 30 g močoviny; pokud je objem moči roven 2 litrům, pak koncentrace 

Močoviny v moči je přibližně rovna 0,25 mol/dm3. 

41 



Kapalina v balíčku po iniciaci postupně tuhne a uvolňuje se při tom teplo. 

Modelový pokus: pomocí termoskopu se demonstruje, že: a) rozpuštění thiosíranu 

sodného je děj endotermický, b) krystalizace thiosíranu z přesyceného roztoku je děj 

exotermický. Možná varianta s termistorem (stačí elektrotechnický) zapojeným 

v elektrickém obvodu s baterií do kapesní svítilny a ampérmetrem. 

2x termoskop, termistor, ampérmetr, vodiče 

CHEMIKÁLIE 

thiosíran sodný, voda. 

2. 

Ke 3 ml H2O v termoskopu se přidává po lžičkách krystalický thiosíran sodný 

dokud se rozpouští. 

V termoskopu se 3-5 ml přesyceného thiosíranu sodného se vyvolá jeho 

krystalizace vhozením krystalku. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Pomocí termoskopu se sleduje ochlazování a ohřívání roztoku při rozpouštění a 

krystalizaci thiosíranu sodného. 

ZÁVĚR POKUSU 

Ztuhlý balíček se aktivuje ohřátím v teplé vodě - při tom z tuhé látky opět vznikne 

roztok. ^ Na2S03 . 5H20 (s)+\ 2 Na+(aq) + S203
2'(aq) + H20 

t> M^ C/O [ZU ni . О Л/-+/ 1 . o r\ 2-! POZNÁMKY Na2S03 . 5H20 (S) <~ 2 Na+(aq) + S203"'(aq) + H20 

Termistor je polovodičový prvek známý již žákům ZŠ. Jeho elektrická vodivost 

závisí na teplotě přímo: s rostoucí teplotou roste i jeho vodivost. 
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FOTOAKUMULÁTOR 

Neefektní pokus, kdy slitím bezbarvého roztoku vznikne opět bezbarvý. 

Odměrná baňka - 100 ml, 2 váženky, 2 lodičky, tečkovací destička, 3 kádinky 

100 ml, pipeta na jedno použití, kyvety 

CHEMIKÁLIE 

Dusičnan rtuťnatý (s), dusičnan železnatý (s), thiokyanatan draselný (s) 

Modelový pokus: (pouze v rukou učitele): slitím bezbarvých 0,1 M roztoků Hg2+ a 

Fe2+ vznikne bezbarvý roztok. Po několika minutách z něj odebereme kapku a 

dokážeme v ní Fe3+ například thiokyanatanem. Reakční směs uložíme do tmy 

(krabice, plechovka) a po hodině (i déle) z ní opět odebereme kapku к důkazu Fe3+ 

tentokrát bude negativní, tzn., že: 

+ Fe2+ Hg+ + Fe3+ (za světla) 

Hg2+ + Fe2+ Hg+ + Fe3+ (za tmy) 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Slitím 2 bezbarvých kapalin vznikne bezbarvá kapalina. Po napsání spekulativní 

rovnice se provede důkaz Fe3+ v reakční směsi (thiokyanatanem). 

ZÁVĚR POKUSU 

Tento děj lze uspořádat jako elektrochemický článek, který se světlem (zejména 

UV) nabíjí a za tmy vybíjí - poskytuje elektrickou energii. 

POZNÁMKY 

Tento fotoakumulátor je založen na chemických dějích, zatímco tranzistorový 

solární článek využívá fyzikální jev (fotovolvataický). Pokus v rukou v učitele! 
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Čerstvě připravená jemná susenze AgBr působením intenzivního světla tmavne. 

Kádinka - 100 ml, 2 kádinky - 50ml, váženky, tyčinka, plechovka 

CHEMIKÁLIE 

Dusičnan stříbrný (s), bromid draselný (s) 

Suspenze AgBr se připraví slitím stejných objemů velmi zředěných roztoků 

(0,001 M) AgNCb a KBr. Suspenze se rozlije do dvou kádinek. Jedna kádinka se 

uzavře do plechovky. Druhá kádinka se vystaví intenzivnímu zdroji světla. 

Intenzivním zdrojem světla může být např. transprojektor nebo sluneční záření za 

oknem. 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Jemná suspenze AgBr se rozdělí do 2 dílů. Suspenze na světle tmavne, ve tmě 

.nikoliv. 

Tmavnutí vyvolávají fotony. Je to fofr- л i> 

poměrně složitý děj. Jedna z interpretací je, že fotony způsobí vyloučení kovového 

stříbra z halogenidu. AgN03 + KBrAgBr + KN03 

AaBr + fotony -» Aa+ + Br 

ZÁVĚR POKUSU 

ь 

POZNÁMKY 

Fotosenzibilita AgBr je jeden z chemických základů klasického fotografování. 

Připomínka řady prakticky významných fotoreakcí (fotosyntéza, průmyslové procesy, 

halogenace, nagativní účinky světla, fotosenzibilita materiálů, ale též pokožky). Ve 

fotografii je to základ expozice. 
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Elektrolýzou se připraví vodíková a kyslíková elektroda (elektrochemický článek), 

ty se posléze připojí к voltmetru, který ukáže výchylku. 

Zdroj stejnosměrného napětí (například nabíječka 

akumulátorů), kyveta, 2 uhlíkové elektrody, voltmetr, 

vodiče a krokosvorky. 

CHEMIKÁLIE 

10% kyselina sírová, voda. 

Do nádobky (nejlépe kyvety) s 10% kyselinou sírovou se zanoří uhlíkové 

velkoploché porézní elektrody. V 1. fázi pokusu se připojí ke stejnosměrnému zdroji 

(například nabíječka a nechá se probíhat asi 10 sekund elektrolýza. Poté ve 2. fázi 

se připojí elektrody к voltmetru . 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Při elektrolýze uniká na katodě vodík a na anodě kyslík. Po naplnění zkumavek 

plyny se vodík dokáže zapálením a kyslík doutnající špejlí. 

ZÁVĚR POKUSU 

Vzniká tak palivový článek tvořený vodíkovou a kyslíkovou elektrodou a v 2. fázi 

pokusu se tento článek vybíjí přes voltmetr. H2SO4 

POZNÁMKY 

Celkový zápis: 2НгО ->• 2 Н2 + Ог 

Děj na záporné katodě: 4 H,0+ + 4 e -* 2 H2 + 4 H20 

Děj na kladné katodě: 6 H20 -4 e +2 SO/' -» 4 H30+ + 02 +2 S04
2 

Nejjednodušší možná varianta modelu palivového článku. Elekrolýza vody evokuje 

elektrolýzu jako významný technologický proces, jímž se vyrábí řada látek - zde 

vodíku a kyslíku (i pro palivová články), vodíku jako paliva pro spalovací motory. 

Vhodnou aparaturou je též U trubice s bočnímu vývody. 
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Pokus na videozáznamu. 

K exprestestům se používají papírky indikátorové a reagenční nebo plastové 

proužky, na nichž jsou nanesena činidla dokazující široké spektrum látek (SO2, CO2, 

halogen..), ale i průkazníkové trubice. 

Diaphany, glukometr (proužky, jehla, vlastní glukometr) 

CHEMIKÁLIE 

Glukóza, voda. 

Do roztoku glukózy o určité koncentraci se zasune proužek s činidlem. Po 30 

vteřinách se papírek porovná se škálou a odečte se odpovídající koncentrace 

glukózy (v milimolech). 

POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

Papírek změní zabarvení odpovídající koncentraci dokazované složky. 

ZÁVĚR POKUSU 

Jsou to látky rychlého orientačního důkazu . stanovení například indikátoru 

životního prostředí, parametrů, diagnostických údajů při self monitoringu lidského 

zdraví. . 

POZNÁMKY 

Normální hladina glykemie se pohybuje v rozmezí hodnot: 3,3 - 6,3 mmol/l 

nalačno (údaje se v literatuře a v jednotlivých laboratoří liší). Hladina glukózy v krvi je 

citlivě regulována řadou mechanismů. Porucha v těchto mechanismech se může 

projevit jako trvalé zvýšení hladiny Glc - hyperglykemie nebo snížení -

hypoglykemie. 

Existuje velmi široké spektrum exprestestů (zdravotní, kvality vod a ovzduší, 

zemědělské...) 
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3.3 Fotodokumentace 

Fotografie dokumentují přípravu 2 pokusů v laboratoři. 

Vybuchující plechovka 

Na fotografii jsou znázorněny veškeré pomůcky a chemikálie potřebné к tomuto 

pokusu. Pokus je velmi efektní a žáky velmi oblíbený. 

Zleva doprava je vyfotografovaná voda, plechovka s otvorem, СаСг, špejle a 

zápalky. 
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Modrý efekt - Blue bottle efect 

Na fotografii jsou znázorněny veškeré pomůcky a chemikálie potřebné к tomuto 

pokusu. Pokus je velmi efektní a žáky velmi oblíbený. 

Zleva doprava je vyfotografován hydroxid sodný, methylenová modř, glukóza, 

Erlenmayerova baňka. 
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3.4 Využiti v praxi 

Během své působnosti na jedné z velmi prestižních škol v Praze, jejímž ředitelem 

je Václav Klaus ml., jsem si pod vedením Ing. Magdalény Janichové vyzkoušela 

většinu pokusů v praxí. Ing. Janichová se nechala mnou natočenými pokusy 

inspirovat a využívá je během svých vyučovacích hodin. 

Pokusy je možné využívat v hodinách chemie, laboratorních cvičení i je lze zařadit 

jako samostatné téma chemického kroužku. 

Nafilmované pokusy jsou vhodné pro učitele jako motivační prvek v jejich učitelské 

praxi. 

Většina z pokusů je ideální pro vytvoření mezipředmětových projektů. Například 

spojení chemie s hudbou nebo-li spojení plynoměrného stanovení močoviny 

s Borodinem. 

Alexandr Borodin6 narozený 12.11. 1833 v Petrohradu byl ruský hudební 

skladatel období romantismu, chemik a lékař. V roce 1858 ukončil lékařskou fakultu a 

stal se doktorem medicíny, od roku 1860 se zabýval vědeckou a pedagogickou 

činností, v roce 1864 se stal profesorem chemie na lékařské akademii. V roce 1869 

začal Borodin pracovat na opeře „Kníže Igor", která je pravděpodobně jeho 

nejznámějším dílem a která obsahuje skladbu „Polovecké tance", často uváděné 

samostatně. 

Projektová výuka je studenty velmi oblíbená. Projekt, kde by se spojovala chemie 

s hudbou, by byl atraktivní jak pro žáky na základní tak i střední škole. 
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4 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá ekochemickými pokusy v dostupným provedení. 

Záměrem mé diplomové práce je snaha o zefektivnění hodin chemie nejen na 

školách, kde je nedostatek chemických pomůcek. Nedílnou součástí je proto 

uveřejnění všech provedených pokusů na internetu a DVD. Ty by měly sloužit 

učitelům, aby viděli, že pokusy jsou jednoduché, a nebáli se je na školách se žáky 

provádět. DVD nebo internet by měl pomoci učitelům alespoň z části změnit výuku 

chemie. 

Zároveň by měla sloužit jako návod mladým učitelům, jak v běžné hodině chemie 

provést pokus, který se vztahuje к probírané látce. Vybrala jsem pokusy, které 

většinou nejsou časově náročné a lze je provést jako motivaci к právě probírané 

látce při hodině chemie. 

V souvislosti s reformou školství si myslím, že by se hodiny chemie měly skládat 

nejen z teorie odvykládané učitelem, ale hlavně z praktického předvedení pokusu 

učitelem, nebo samotnými žáky pod vedením učitele. 

Právě proto, že jsou v kartotéce i pokusy nebezpečné nebo využívající 

nebezpečné látky, je má diplomová práce rozšířena o jejich videozáznamy, aby se i 

tyto pokusy daly využít ve výuce. Ráda bych dále rozšiřovala své internetové stránky 

www.lenbor.cz o nové pokusy. Na tyto stránky nebudu v budoucnu umisťovat videa 

jen já, ale i učitelé různých škol, kteří budou mít zájem podělit se o své záběry. 

Při výběru tématu a tvorbě diplomové práce jsem vycházela z rámcově 

vzdělávacího programu. Konkrétně jsme se zaměřila na průřezová témata: 

Environmentálni výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova. 

Environmentálni výchovu popisuji v teoretické části této práce. Mediální výchova7 

v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se 

mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi 

významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro 

uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít 

podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost 
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zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají 

důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, 

na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii 

nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem к přírodní i 

sociální realitě a jsou vytvářena s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy 

potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska 

záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich 

vztahu к realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) 

vyžaduje značnou průpravu. 

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta 

zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a 

společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře, fungování), jednak 

získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce 

do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená 

sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, 

popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných 

obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění 

nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění 

volného času. 

Někteří didaktici by mohli namítnout, že v mé práci chybí to, co by učitelé jistě 

ocenili, a to způsob, jak pokus zařadit do výuky. Ano, toto v práci opravdu neuvádím 

a to ze dvou hlavních důvodů. První důvod je, že to nespadá do zadání mé práce a 

druhý důvod, že bych ráda tyto způsoby rozpracovala zvlášť a to až po ukončení 

studia na Pedagogické fakultě. 
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