
 

Výukové materiály Název: Je čirá voda čistá? (Voda III) 
Téma: Filtrace a odpařování vody 

Úroveň: 1. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Voda pro život 

 
Předmět (obor): prvouka, přírodověda 
 
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída    
 
Doba trvání: 2–3 vyučovací hodiny 
 
Specifický cíl: opakování filtrace, zjištění, že ne vše filtrace z vody odstraní, odpařování 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 
 
Věci na filtraci: kávový filtr, gázové čtverečky, gumičky, špejle na míchání, brčka, sůl v sáčcích, malé 
kádinky na rozpuštění soli 
 

Věci na odpařování: větší kádinky na odpařování, dřevěné držáky (kolíčky), ohřívací plotýnky, tmavé 
podložky 
 

Věci na aktivitu Co je ve skleničkách: 6 průhledných zavíracích skleniček s různými tekutinami (slaná 
a sladká voda, káva, čaj, limonáda…) 
Pexeso pro dělení do skupin + na označení, ohřívací plotýnky, nálepky na jmenovky, razítka, lístečky 
na razítka 
 

Žáci: 1 ks čiré PET lahve, gumičky, hadry na utírání rozlité vody, igelit na lavici, pracovní oděv 
 

 
 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
 
Snaha o filtraci slané vody 
Rozeznávání různých tekutin podle barvy, vůně, chuti… 
Odpařování slané vody 
 

 

  



Anotace: 
V úvodu si povídáme o vodě a žáci se snaží rozpoznat různé tekutiny podle barvy, vůně, chuti. Jednou 
z nich je i slaná voda. Na základě předchozích zkušeností se žáci snaží odstranit sůl z vody pomocí 
filtrace. Většinou si myslí, že je to možné. V další části si vyzkoušíme odpařování slané vody 
a pozorujeme různé krystalky soli, které jsou ovlivněny různou hustotou roztoku. 
 

Harmonogram výuky: 

 
náplň práce čas 

potřebné 
vybavení 

a pomůcky 
činnost učitele činnosti žáků 

 
Ú

vo
d 

do
 té

m
at

u 
 –

  m
ot

iv
ac

e 

 
 

Rozdělení do 
dvojic 

Jaká je to 
tekutina? 

 
 

10 
minut 

 
 

 

Pexeso pro dělení 
do dvojic  

Pracovní listy Jaká 
je to tekutina 

 

Učitel rozdělí žáky 
do dvojic pomocí 

pexesa. 
Rozdá pracovní 

listy 
a počká na jejich 

vyplnění. 

Žáci jsou rozděleni 
do dvojic a rozsadí 

se. 
Žáci vyřeší 

pracovní listy. 
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Praktická ukázka 

tekutin 
z pracovního listu 
Povídání o slané 

vodě 

 
 

15 
minut 

 
 

 

Skleničky 
s tekutinami 

Učitel ukazuje 
jednotlivé lahvičky, 

kontroluje jejich 
rozeznávání. 

Povídání o slané 
vodě. 

Žáci jednotlivé 
lahvičky poznávají, 

vysvětlují, jak je 
odlišili. 

Diskuze o slané 
vodě, kde se 

setkali se slanou 
vodou. 
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Odstraní náš filtr 
sůl? 

 
Odpařování slané 

vody 
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Potřeby na 
filtrování 

Potřeby na 
odpařování  

Pracovní listy 

Učitel pomáhá 
jednotlivým 

dvojicím v případě 
potřeby. 

Žáci zkouší, zda 
filtr odstraní sůl. 
Následně zkouší 

odpařování vody. 
Průběžně si 
zapisují do 

pracovních listů. 
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Doplnění 
pracovních listů. 

Zhodnocení 
práce, co se 

povedlo a co je 
třeba příště 
udělat jinak 

 
 

10 
minut 
 

Pracovní listy 

Učitel vede žáky 
k tomu, aby svou 
práci dokončili a 

zhodnotili. 

Žáci ve dvojici 
doplňují své 

pracovní listy 
a zjišťují, co se jim 

povedlo a co by 
udělali jinak. 
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Prezentace 
výsledků po 
jednotlivých 

dvojicích 

 
10 

minut 
 

Vyplněné pracovní 
listy 

Kádinka po 
odpařování 

Učitel moderuje 
diskuzi 

a prezentaci 
jednotlivých 

dvojic. 

Každá dvojice 
prezentuje svoji 

práci. 

 
 
Domácí úkol pro žáky:                                               Není. 

 
 



Přípravy pro učitele 
1. hodina – předlaboratorní příprava + filtrace 

 
a) dělení do dvojic 
Dnes žáky dělíme do dvojic. Vzhledem k charakteru dnešní práce jsou dvojice vhodnější než 
větší skupiny. Páry vzniknou náhodně, jednou z rychlých možností je přinést pexeso, z něhož 
vybereme tolik dvojic, kolik je třeba. Rozložíme ho na zadní lavici rubem nahoru (nebo do 
středu kruhu na zem) a každý si vybere jednu kartičku, podle ní si najde svého dnešního 
spolupracovníka. 
Vzhledem k tomu, že budeme pracovat ve dvojicích, nebudeme muset přemisťovat lavice, po 
rozdělení si jen děti přesunou svoje věci na nové místo. Na svou jmenovku, kterou mají 
nalepenou na tričku, si připíší písmenko, jež bylo na pexesu, abychom dvojice snáze odlišili.  
Volili jsme rychlé dělení, aby nám nezabralo mnoho z cenného času.  
 
b) sbírání razítek 
Razítka se velmi osvědčila. Byla motivační, každý okamžitě viděl svůj částečný úspěch. Každá 
dvojice dostane lísteček, který si označí písmenem z pexesa, jež si vybrali. Na konci bude sečten 
počet razítek a ten určí pořadí, podle kterého si budou moci vybírat nějaké drobné ocenění. 
Můžeme to samozřejmě použít i jako podklad pro hodnocení práce v hodině. 
 
Je čirá voda čistá? 
Začínáme pracovním listem Jaká je tekutina. Na něm je namalováno 
šest sklenic, které obsahují různé tekutiny. Jaké to jsou, zjistí žáci 
tím, že srovnají napsaná písmenka do správného pořadí. Potom se 
musí rozhodnout, které tekutiny jsou bezbarvé a které barevné. 
Až budou mít pracovní list všichni vyplněný, odloží psací potřeby, 
aby si tam nemohli dělat dodatečné úpravy. Společně si 
zkontrolujeme, jak to mělo správně být podle přinesených skleniček 
se stejnými tekutinami, jež jsou napsány v pracovním listu. 
U limonády budeme tolerovat obě možnosti odpovědi, přestože 
obvyklejší je limonáda barevná. Osvědčilo se nám vybrat si šest 
dobrovolníků, kteří jednotlivé tekutiny postupně identifikují. Je to 
lepší než výklad učitele. 

 

 

 
 
Za správně vyplněný pracovní list mohou dostat své dnešní první razítko. Můžeme se také bavit 
o tom, jak můžeme některé tekutiny od sebe rozeznat jinak (např. kávu a čaj podle vůně). 
 

 

  



Povídání o slané vodě 
Jednou z tekutin ve sklenici byla slaná voda. Budeme si tedy povídat o ní. Každý si přizpůsobí 
vyprávění vlastní zkušenosti. Protože jsem několikrát byla u Mrtvého moře, přinesu fotografie 
a obrázky z této oblasti a krystaly soli z jeho dna. Mrtvé moře postupně vysychá, neboť do něj 
přitéká málo vody, těží se z něj hodně soli a jeho plocha se zmenšuje. Je to problém jak pro 
místní region, tak pro turisty a pacienty s kožními chorobami, kteří se tam jezdí léčit. 
Povídání o odpařování vody a získávání soli by je mělo později navést na další možné řešení 
toho, jak je možné zjistit, zda je voda slaná. 
Pokud by to nepomohlo, můžeme ještě použít příklady s loužemi a jejich vysoušení sluncem. 
Zda můžeme poznat místo, kde louže byla, i když už tam voda není. Na jaře si to všichni snadno 
spojí s množstvím pylu, který zůstává po obvodu původní louže. 
 

 
 

Filtrace 
Pracovní list Odstraní náš filtr z vody sůl? 
Tentokrát budou všechny praktické aktivity dělat ve dvojici, připraví si jednu filtrační aparaturu 
podle již známého modelu (viz poznámky za textem). Dostanou malou a větší kádinku. Malé 
množství soli (cca 2 kávové lžičky) dostanou v malé kádince, nasypou ho do větší a do poloviny 
dotočí vodu.  Aby se sůl rychleji rozpustila, míchají tekutinu špejlí. Pokud budou chtít, mohou 
vyzkoušet, zda je voda opravdu slaná (trošku si ji nasají do úst z kelímku brčkem). 
Původně jsme chtěli vybrat více druhů filtračních materiálů, které žáci označili jako nejlepší, ale 
nakonec jsme se rozhodli jen pro kávový filtr, aby bylo možné vodu i po filtrování ochutnat. 
 
Vypracování zápisu: 
 
Pro zjednodušení vypracování zápisu jsme připravili další pracovní 
list Odstraní náš filtr z vody sůl?. Strukturu již znají. Protože pracují 
ve dvojici, můžete si vybrat, zda pracovní list budou vyplňovat každý 
sám (vidíme posun v kvalitě zápisu), nebo jen ve dvojici (je to 
rychlejší). Většina žáků si myslí, že filtr odstraní i sůl („když odstranil 
špínu“). 
 

 
 



Do přestávky by měli mít vodu přefiltrovanou. Pokud použili kávový filtr, mohou vodu znovu 
vyzkoušet, jestli je stále slaná. Kdyby použili jiný filtrační materiál, vysvětlíme si, že oni už by ji 
pít neměli. Pro zvířata ano, ale pro lidi se taková voda nehodí.  
Jak ale rozhodnout, zda se filtrace podařila, když to nemohou ověřit chutí? V zápise mohou 
napsat, jestli vodu vyzkoušeli a s jakým výsledkem, nebo mají-li nápad, jak to jinak ověřit. Když 
si nevzpomenou na odpařování vody (Mrtvé moře, kaluže, ev. pokusy s oblaky…), budeme jim 
muset ještě nějak poradit. 
 

2. hodina – odpařování vody – ověření, zda je ve vodě ještě sůl 
 

Odpařování vody 
Některé dvojice nechtějí vodu ochutnat, ve filtru tedy mají vodu, u níž chtějí ověřit, zda je slaná 
či nikoliv. Vzadu na spojené lavice zapojíme ohřívací plotýnky, na nichž budou vodu odpařovat. 
Než si nalijí trochu zfiltrované vody do větší kádinky, musí se přesvědčit, zda je opravdu čistá, 
aby pokus neznehodnotily nějaké nečistoty, které tam byly před nalitím zfiltrované vody. 
Kádinku položí na ohřívací plotýnku, není třeba ji přidržovat. Pro označení jednotlivých plotýnek 
jsme použili pexeso, které si vylosovaly dvojice. 
Samotné odpařování vody by mělo trvat asi 10 minut. Je nutné si vhodné množství vody pro 
tuto dobu ověřit (závisí to na druhu ohřívací plotýnky). V kádince pak zůstane povlak soli. 
Protože sůl je bílá, bude lépe vidět, když si žáci dají kádinku na tmavou podložku. 
 

             
 
Předpoklady: 
Jestliže by náš filtr sůl z vody odstranil a voda by zůstala čistá, pak by nezůstalo po odpařování 
v kádince nic. Pokud ale filtr sůl neodstraní, pak v kádince na dně zůstane bílý povlak. 
 
 

Opět nesmí zapomenout pečlivě zaznamenat průběh pokusu. 
Odpařovat budou ve dvojici, ale zápis vyhotoví každý sám. 
Před začátkem odpařování jim musíme připomenout, že nyní 
bude postup vypadat trochu jinak. Musí si vše dobře 
zapamatovat. Mají-li hodinky, ať změří dobu, za jakou se voda 
odpařila. Také by se neměli opomenout vyjádřit ke svému 
předpokladu, jestli je ve vodě po filtrování sůl či ne. Potvrdil se 
jejich odhad?  
 

 
 
 

Až budou všichni hotovi, bude-li to z časových důvodů možné, je velmi zajímavé udělat 
postupnou exkurzi k ostatním dvojicím, aby viděli, jak vypadá výsledek pokusu jinde. Jsou 
všechny kádinky po odpařování stejné? Podařilo se někomu odfiltrovat sůl? Nebo tam všem 
zůstala? Je tedy možné některým z filtrů sůl z vody odstranit? 



Závěrečným poznatkem po dnešních pokusech by mělo být, že filtr některé látky z vody odstraní 
(špínu), ale jiné ne (sůl). 
 

Po úklidu na lavicích můžeme přistoupit k vyhodnocení razítek. 
 

Vyhodnocení razítek 
Po součtu razítek můžeme stanovit pořadí, v němž si mohou dvojice dojít pro drobnou odměnu. 
 

Závěr 
Zhodnocení laboratorních prací. Co zjistili? Co se naučili? Co bylo nejzajímavější? 
 

 
 
Poznámky: 
 
Postup přípravy filtrační sestavy 
Čirou plastovou lahev rozstřihneme v místě zúžení. Spodní část lahve slouží jako kádinka. 
U horní části odšroubujeme víčko a místo něj dáme dvojitou vrstvu gázy (stačí čtvereček 
5×5 cm), kterou připevníme gumičkou, aby nám materiál použitý při filtraci nepropadl ven. 
Horní část otočíme o 180 stupňů a vyplníme ji do určité výšky daným materiálem (jedním nebo 
více). Pak ji nasadíme jako improvizovanou nálevku na spodní část lahve a můžeme začít 
filtrovat. 
Menší žáci si samozřejmě nestříhají lahve sami, ale pomáhá učitel, lektor. Bude-li učitel ve třídě 
sám, je lepší lahve vybrat dříve (podepsané, aby se o ně nehádali) a rozstříhat je před hodinou. 

 
    
 

 
 

 
Při jednom pilotním zkoušení ve třídě 
nechali odpařovat slaný i sladký roztok. 
Oba roztoky nechali vyvařit na 
elektrické plotýnce v hrnci. Začali 
slaným roztokem a pokračovali 
sladkým. Tato část pokusu velmi voní 
a po 15 minutách začíná vznikat 
karamel, což je pro žáky velmi zajímavé 
a je zároveň možno této další 
zkušenosti využít i při zkoumání rozdílů 
mezi vlastnostmi cukru a soli. 
 

 



 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Při jednom pilotním šetření byla aktivita Co je ve skleničkách obohacena ještě o mléko a jablkový džus. 
Je možné také doplnit pracovní list o jednu prázdnou sklenici, aby si tam žáci sami mohli nějakou 
tekutinu navrhnout. 
 
Je možné použít nejen slanou vodu, ale i sladkou. Pak se při zahřívání na elektrické plotýnce vytvoří 
karamel. 
 
Aktivitu je možné obohatit zajímavou diskuzí nad léčebným účinkem slané – mořské vody – ekzémy, 
akné, rýma... 
 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Protože nejsou na všech školách k dispozici ohřívací plotýnky, vyzkoušeli jsme další alternativy.  
Nechat roztok volně odpařovat na sluníčku na okně, to je ale hodně závislé na ročním období a na 
počasí.  
Dát nádobu s roztokem na topení.  
Vyvařit vodu z roztoku na elektrické plotýnce v hrnci 
 
Při pilotním zkoušení na druhém stupni přišli žáci ještě na jednu variantu – kápnout roztok na podložní 
sklíčko a nechat vodu odpařit.  
 
 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Voda I – Jak vyčistit špinavou vodu?  
Aktivita, která by měla tomuto programu předcházet – může být postavena jako projektový den se 
zaměřením na vodu, život u vody a filtraci. Který materiál je pro filtraci nejvhodnější? Jak si mohu 
připravit improvizovanou filtrační aparaturu? 
 
Voda II – Jak vylepšit filtr? Jak nejlépe vytvořit složený filtr?  
Je vhodnější nastavit několik jednoduchých filtrů nad sebe, nebo vytvořit jeden veliký filtr naplněný 
vrstvami různých materiálů? Proč je tomu tak? Jaké jsou výhody a nevýhody každého z nich? 
 
Robinson – Pitná voda 
Aktivita zaměřující se na vypařování a improvizovanou destilaci vody. Zabýváme se různými skupenstvími 
vody. 
 
 

 
 


