Výukové materiály

Název: Robinson – Pitná voda
Téma: Vypařování vody, destilace vody
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Voda pro život

Předmět (obor): prvouka, přírodověda
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída
Doba trvání: 3 vyučovací hodiny (1 hodina první den, druhá a třetí až den následující)
Specifický cíl: seznámit žáky s principem destilace jako se způsobem čištění roztoku

Seznam potřebného materiálu:
zavařovací sklenice, kostky ledu, papírové ubrousky, rychlovarná konvice, voda
Improvizovaná destilace: vařič, starší hrnec, pařák, špinavá voda (silný čaj s kousky, obarvená voda
apod.), skleněná nebo porcelánová miska, poklička, mikrotenový sáček se studenou vodou, čistá voda,
voda z rybníka, limonáda, voda z vodovodu, destilovaná voda, mořská/slaná voda, misky na odpařování
Pro žáky: pracovní oděv

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Srážení vodní páry na sklenici
Improvizovaná destilace
Odpařování tekutin a jejich porovnávání

Anotace:
Tři jednohodinové aktivity, z nichž první dvě od sebe musí být odděleny alespoň jedním dnem, aby žáci
mohli pozorovat odpařování tekutin. Volně navazuje na Je čirá voda čistá?. Po úvodní diskuzi žáci
pozorují srážení vodní páry na sklenici, „vodní mlhu“ nad rychlovarnou konvicí, mluví se o odpařování.
Řešíme také důležitou otázku, co můžeme pít a co ne. Formulujeme si důležitou poučku, že čirá voda
nemusí vždy znamenat totéž co pitná voda. To si dokazujeme odpařováním různých tekutin, na něž si
musíme počkat do dalšího dne. Druhá vyučovací hodina je věnována zhodnocení odpařování a otázce:
„Jak z vody z rybníka udělat čistou dešťovou vodu?“. Ukážeme si improvizovanou destilaci.

Harmonogram výuky – 1. část:

Prezentace
výsledků

Vyhodnocení výsledků

Praktická (badatelská)
činnost

Předlaboratorní příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

Kam zmizela voda?

Voda ze vzduchu

Řešení otázek:
Která voda není
čistá?
Která voda se nedá
pít?

Vyhodnocení
výsledků
odpařování

Přehledné shrnutí
Plakát

čas

První
den
10
minut

20
minut

15
minut
+
alespoň
na
1 den
odpařování

Druhý
den
15
minut

30
minut

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

–

Učitel vede diskuzi
Kam zmizela voda
(odpařování).

Žáci přemýšlejí
a diskutují nad
tématem Kam
zmizela voda.

Zavařovací sklenice,
kostky ledu,
papírové ubrousky,
rychlovarná konvice,
voda
Pracovní list

Učitel rozdá
pomůcky do skupin
a doplní je
pracovním listem.
Pomáhá, kde je
třeba. Vaří vodu
v rychlovarné
konvici, aby žáci
mohli pozorovat
„páru“.

Žáci pracují ve
skupinách na svých
pozorováních
a zapisují do
pracovního listu.

Misky na odpařování
(např. Petriho),
tekutiny do misek
(voda z rybníka,
limonáda, voda
z vodovodu,
destilovaná voda,
mořská voda)

Učitel rozdá do
skupin Petriho misky
(či jiné) a nalije do
nich vzorky tekutin.
Rozdá pracovní listy
a v případě potřeby
pomáhá.

Petriho misky
se vzorky

Učitel koordinuje
vyhodnocení
výsledků
v jednotlivých
skupinách.

Žáci zkoumají
výsledky odpařování
a doplňují pracovní
list. Porovnávají svůj
odhad se
skutečností.

Psací potřeby,
čtvrtka

Učitel koordinuje
práci v jednotlivých
skupinách nebo
dvojicích.

Žáci tvoří plakát na
téma:
Jak získat v nouzi
pitnou vodu.

Žáci připravují vše
pro pokus a doplňují
své prognózy do
pracovního listu.
Pečlivě popisují
jednotlivé vzorky,
aby nedošlo
k záměně.

Harmonogram výuky – 2. část (improvizovaná destilace):

Jak si poradil
Robinson?

Praktická (badatelská)
činnost

Co dělat, když
neprší?
Jak vyčistit vodu
z rybníka?
Improvizovaná
destilace

Vyhodnocení
výsledků

Zopakování
předchozích
poznatků
– viz 1. část

Vyhodnocení
výsledků destilace
a prognóza
u dalších otázek

Prezentace výsledků

Předlaboratorní
příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

Prezentace
výsledků
odpařování
a odhadů
výsledků
destilace, která
proběhne
(viz domácí úkol)

čas

7
minut

8
minut

15
minut

7
minut

8
minut

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

Učitel přečte
úryvek.

Žáci diskutují
o Robinsonově
problému.
Jaké jsou další
možnosti?

Plakát –
výstup 1. části

Koordinuje diskuzi.

Ústně formulují
své poznatky
a předpoklady.

Vařič, hrnec,
pařák, skleněná
nebo porcelánová
miska, poklička,
špinavá voda

Učitel vede diskuzi
s žáky na téma
čištění vody
z rybníka. Provede
improvizovanou
destilaci tak, aby ji
žáci mohli
pozorovat.

Žáci diskutují
s učitelem.
Pozorují
improvizovanou
destilaci.

Pracovní záznam
– protokol

Učitel pomáhá
v jednotlivých
skupinách, kde je
třeba.

Žáci dopisují
pracovní list
a diskutují
o výsledcích
destilace.
Připravují si
prezentaci.

Pracovní záznam
– protokol

Učitel řídí diskuzi.

Žáci prezentují své
výsledky.

Úryvek z knihy
Robinson Crusoe

Domácí úkol pro žáky:
Jako domácí úkol můžeme zvolit např. skupinovou práci. Každé skupině zadáme vyzkoušet
improvizovanou destilaci různých směsí (např. voda + hlína; voda + inkoust; voda + čaj nebo káva…).
Co získáme destilací? Tento domácí úkol je vhodný pouze pro starší žáky.

Přípravy pro učitele
Kam zmizela voda?
Víme, že se kaluže časem zmenší a nakonec zmizí. Zmizí opravdu? Zůstane po nich stopa? – Navázat
na Vodu III.
Voda ze vzduchu

Jak dostaneme vypařenou vodu zase zpátky? Mraky a déšť, rosa.
Co když se vypaří voda ze špinavé kaluže? Padá potom na zem špinavý
déšť?
(Poznámka: Dešťová voda je všude na Zemi pitná – děti ale mohou mít
zkreslené představy v důsledku hovorů o „kyselých deštích“. Je tedy
možné případně porovnat pH dešťové vody, vody z vodovodu, minerálky,
limonády, Coca-coly. To je však vhodné spíše pro starší žáky.)
Poznámka: Děti se obvykle domnívají, že vodní páry můžeme vidět (např. voda
vypařující se z konvice). Ve skutečnosti však vidíme až zkondenzované vodní páry, tj.
drobné kapičky vody rozptýlené ve vzduchu. Můžeme si to lépe uvědomit, vidíme-li, že
ke kondenzaci nedochází vždy v ústí hubičky konvice, ale až kousek nad ní.

Pozorování
o Naplň suchou zavařovačku kostkami ledu. Co se stalo?
o Otři sklenici zvenku suchým papírovým ubrouskem. Jaký je teď ubrousek?
o Co vidíme, když se vaří voda v konvici?
o Kdy můžeme vidět vodu ve vzduchu?
o Můžeme vypařování urychlit? Jak? (Bezpečnost – nestrkat prsty do unikající horké páry)
Robinson přistál na ostrově
Nemůže pít slanou vodu. Kde však najde pitnou vodu? Jak pozná, že je voda pitná? (déšť, destilace,
pramenitá voda)

Pracovní list Která voda je čistá? je druhým, který dnes použijeme.

Čirá voda × čistá voda
Čistá voda × pitná voda
Navázat na Vodu III. – (slaná voda → odpařování → sůl zůstala)
Která voda není čistá? (tj. něco obsahuje) – různé vzorky – řízená diskuze (každé tvrzení zdůvodnit)
Která voda se nedá pít? – Je to totéž? Jak to vím?

U

U

U

U

U

voda
z rybníka

limonáda

voda
z vodovodu

destilovaná
voda

mořská
voda

test (odpaření)

–

Pokus:
Předpověď

–

pozorování (závěr)

(Např.: Na topení odpařit na Petriho misce stejná množství tekutin. Co zůstalo ráno na miskách?)
Pokud budeme nechávat vzorky na topení, je nezbytně nutné je řádně označit, aby se při posunutí
nepomíchaly. „Vodu z rybníka“ nejlépe a nejrychleji zhotovíme, když smícháme čistou vodu z vodovodu
a zahradnickou zeminu.

Příklad možného záznamu:
voda z rybníka

limonáda

Hodně nečistot

Trochu bílé látky

voda z vodovodu
Jenom maličko
bílé látky

destilovaná voda
Nic

mořská voda
Trochu více bílé
látky

Seřaď vzorky podle rostoucí čistoty (Co máme v tomhle případě na mysli, mluvíme-li o čistotě?)

Co když neprší?
Jak odstraníme z vody špínu nebo sůl? Tentokrát vodu potřebujeme – nemůžeme ji jen vypařit, musíme
ji znovu zkondenzovat jinde – potřebujeme ji čistou.
(Improvizovaná destilace: na kamna hrnec, do něj špinavou/slanou vodu, do hrnce pařák, na pařák
postavit skleněnou nebo porcelánovou misku, přikrýt obrácenou pokličkou, do pokličky případně dát
kostky ledu. Zahřívat. Vypařené páry zkondenzují na pokličce a stečou do misky. Funguje to velmi dobře.
Znečištěná voda by měla být nejen slaná, ale i zabarvená – je to pak mnohem názornější.)

Jak mohu vyčistit vodu z rybníka?
(viz Improvizovaná destilace)
x
x

Co kdybychom destilovali černý čaj? Jakou barvu má získaná kapalina? –
zkuste to! (stačí cca 5 minut)
Co kdybychom destilovali inkoust? (František si myslí, že modrá by
zůstala v hrnci a získaná kapalina by byla bezbarvá. Co si myslíš ty?)

Potřeby člověka
Text na úvod (Robinson – ztroskotání na ostrově)
Pro motivaci je možné vybrat např. tuto část textu:
„Teprve teď si Robinson uvědomil, že je bos, pouze v punčochách. Nízké
střevíce ztratil v moři, když zápasil s vlnami. Krátké kalhoty a soukenný kabát
zatím na slunci uschly. Robinson se oblékl. Rozhodl se, že se poohlédne po
pitné vodě a pokusí se sehnat něco k jídlu. V lehké mlze se nedaleko před ním
vypínala hora. Bude dobře, když na ni vystoupí a rozhlédne se po krajině. Domníval se totiž, že je na
břehu Jižní Ameriky. Rozhlížel se po okolních stromech a keřích, ovoce však nikde žádné neviděl. Hledal
po kapsách, nenajde-li snad zbytek nějakého sucharu. Kapsy byly prázdné. V kapse u kalhot našel
v koženém pouzdře kapesní nůž. Byl to nůž, jejž si vzal v kajutě Abd el Mámího. Nůž byl teď jeho jediným
nástrojem, jediným majetkem, který zachránil. (…)
Bylo velké dusno a Robinsona sužovala hejna komárů. Ubíral se vysokou travou směrem k hoře. Přišel
k podivnému, palmě podobnému, ale docela nízkému stromu, jehož listy byly asi tři metry dlouhé a na půl
metru široké. Všiml si jeho překrásných červených a žlutých květů. Na stromě hned pod květy bylo nějaké
ovoce podobné okurkám, seskupené v bohatý hrozen. Robinson se po dužnatém a stvolnatém kmeni,
vysokém něco přes dva metry, vyšplhal ke koruně a ulomil svazek plodů. Krásně voněly. Pod listnatou
slupkou byla měkká, vonná dužina příjemné chuti. Robinson byl na rozpacích. Není snad toto ovoce
jedovaté? Příjemná chuť, vůně a především krutý hlad zahnaly pochybnosti a dal se do jídla. … Šťavnaté
ovoce zahnalo hlad i nejprudší žízeň. Slunce nemilosrdně pálilo. Robinson byl bez klobouku. Ulomil si
proto tři metry dlouhý banánový list a stínil si jím obličej jako slunečníkem.
Po čtvrthodině přišel k potoku, kde se napil vody. Voda však byla teplá a páchla hnijícími rostlinami. Když
ukojil nejprudší hlad a zahnal žízeň, šlo se mu již daleko lépe….
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Co teď bude Robinson nejvíce potřebovat? (Děti si obvykle myslí, že jídlo. Následující aktivita ukáže, že
se bez jídla ve skutečnosti obejdeme relativně dlouho. Jak je to tedy s naléhavostí našich potřeb?)
Jak dlouho člověk vydrží:
x
x
x
x

Bez tepla?
Bez jídla?
Bez pití?
Bez vzduchu?

Jaké nebezpečí číhá v divočině?
x Dravá zvěř
x Jedovatí hadi
x Horko/mráz
x Hlad
x Žízeň
x Nemoci a infekce
(Ve skutečnosti největší nebezpečí představuje nemoc nebo infekce a nedostatek vody.)

Improvizovaná destilace

Původní vzorek špinavé vody (vodovodní voda, do které byla přidána sůl, potravinářské barvivo, mouka,
pepř, mletá káva a další „nečistoty“. Je vhodné, je-li vzorek zabarvený, má nepříjemnou chuť a určitý
pach – výsledek destilace je pak překvapivější a názornější.)

Destilace v pařáku – miska zachycuje kondenzované vodní páry, obrácená poklička umožňuje kondenzaci.

Pro zvýšení účinku můžeme do pokličky vložit několik kostek ledu (vylepšený chladič).

Výsledek pětiminutové destilace bez a s použitím ledu.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Hodinu je možné obohatit při výtvarné výchově pracemi na téma „Jak Robinson získával vodu na
pustém ostrově“ – zkoušeli jsme nejen obrázky, ale i komiks. Jeho tvorba se žákům velmi líbila.

Reflexe po hodině
Pro improvizovanou destilaci je vhodnější použít starší nádobí (např. při pokusu s inkoustem).
Je dobré žákům vysvětlit, že to, co vidí, jak stoupá nad rychlovarnou konvicí při vaření, není pára, ale
vodní mlha. Páru samu o sobě vidět nemůžeme, teprve nepatrné kapičky vody jsou viditelné.

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?
Voda III. Je čirá voda čistá?
Co když ve vodě rozpustíme cukr nebo sůl? Jak jinak než chutí poznáme, že v čiré vodě „něco“ je?
Můžeme k odstranění rozpuštěné soli použít filtr? Jak to víme?

