
 

Výukové materiály Název: Záhada Gibraltaru (Mořské proudy) 
Téma: Různě nasycené roztoky, mořské proudy 

Úroveň: 1. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Příroda a její ochrana 

 
Předmět (obor): prvouka, přírodověda 
 
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída 
 
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny 
 
Specifický cíl: vylepšit pozorování a jeho zápis, zlepšit jemnou motoriku 
 

 
 

Seznam potřebného materiálu: 
 

Úvodní aktivita: 1 kg kuchyňské soli, voda, 4 čisté PET lahve na zásobní roztoky (připravit předem!), 
modrou, zelenou a červenou potravinářskou barvu, 4 čiré a bezbarvé sklenice, 2 užší skleničky na 
demonstrační pokus, 2 kapátka 
 

Pro každou skupinu žáků: 4 kalíšky (např. od jogurtu), brčka na pití (nejlépe bezbarvá) pro každého 
žáka jedno, jeden větší kelímek na zbytky roztoků, několik papírových utěrek na utření rozlité vody 
 

Gibraltar: vytvořit model Gibraltaru dle návodu, dva připravené roztoky (voda, sůl, potravinářské 
barvivo zelené a modré) 
 

Pro doplňkové aktivity: vajíčko, čirá sklenice s vodou, sůl; „Gibraltar“ se sladkou vodou (viz výše, jen 
zaměnit sůl za cukr, barvivo bylo použito žluté a zelené); drobná rajčata v různém stadiu zralosti, 
sklenice s vodou 
 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
 

Rozlišení různých vzorků roztoků 
Kdy se roztoky smíchají a kdy zůstanou oddělené? 
Záhada Gibraltarského průlivu 

 

  



Anotace: 
Tato dvouhodina je zaměřena na nalezení jednoduchého principu, jak rozlišit různé roztoky ve 
skleničkách, jestliže se liší jen svou odlišnou nasyceností solí. Ukážeme si, kdy se roztoky smíchají, kdy 
zůstanou po určitou dobu oddělené, jak je možné získat „proužkovaný“ roztok v brčku. Ve druhé hodině 
následuje demonstrační pokus Záhada Gibraltaru. V metodických pokynech jsou ještě navrženy další 
doplňující pokusy. 

Harmonogram výuky: 
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Rozlišení čtyř 
různých roztoků 
ve skleničkách 
Demonstrační 

pokus 

15 
minut 

Viz seznam 
potřebného 

materiálu 

Učitel si připraví 
čtyři skleničky 

s různými roztoky, 
které pak obarví. 

Předvede 
demonstrační 

pokus. 

Žáci se snaží 
zodpovědět 

otázku, zda jsou 
roztoky stejné. 
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Práce ve 
skupinách na 
praktickém 
vyzkoušení 

demonstračního 
pokusu a jeho 

jiných kombinací 

10–15 
minut 

Viz seznam 
potřebného 

materiálu 
Pracovní list 

Učitel obarví 
vzorky v lahvích 

a odlije část 
roztoků do skupin. 
V případě potřeby 

pomáhá ve 
skupinách. 

Žáci si zkouší 
demonstrační 

pokus a jeho další 
varianty. 
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Výzkumný úkol 
pro skupinu: 

nabrat do brčka 
2 různé tekutiny 

 
Záhada Gibraltaru 

 
Lze i další aktivity 

z doplňkových 
programů 

15 
minut 

 
15 

minut 
 

? 

Viz seznam 
 
 

Pracovní listy 

Učitel v případě 
potřeby radí 
a pomáhá při 

plnění 
výzkumného 

úkolu. 

Žáci nabírají 
brčkem tekutinu, 

snaží se 
o vytvoření 

proužků. 
 

Žáci si „vytvoří 
Gibraltar“, 

pozorují jednotlivé 
proudy. 
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Shrnutí výsledků 
pokusů 

a pozorování 
Doplnění zápisů 

v pracovních 
listech 

10–15 
minut Pracovní listy 

Učitel prochází po 
třídě a upozorňuje 
jednotlivé skupiny, 

co vše by ještě 
měly doplnit do 
pracovních listů. 

Skupiny doplňují 
zápisy do 

pracovních listů 
a chystají si 
prezentaci 
výsledků. 
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výsledků 
jednotlivých 

pokusů a skupin 

15 
minut 

Vyplněné pracovní 
listy 

 
Záhada Gibraltaru 

Učitel koordinuje 
prezentace 
a diskuzi. 

Každá skupina 
prezentuje 

výsledky své práce, 
následuje diskuze. 

 
 

Domácí úkol pro žáky: 
Z odborné literatury ověřit existenci spodního proudu v oblasti Gibraltaru směrem do Atlantického 
oceánu. 
Jako domácí úkol můžeme použít i zkoušku zralosti (např. rajčete) nebo pokus s vajíčkem. 
 

 



Přípravy pro učitele  
Úvodní aktivita 

 
Je to stejné? 
 
Budeme potřebovat 1 kg kuchyňské soli, vodu, 4 čisté PET lahve na zásobní roztoky, modrou, zelenou 
a červenou potravinářskou barvu, 4 čiré a bezbarvé sklenice, 2 čiré užší skleničky na demonstrační 
pokus, 2 kapátka; 
a pro každou skupinu žáků: 

 4 kalíšky (např. kelímky od jogurtu) 
 brčka na pití (nejlépe bezbarvá) pro každého žáka jedno 
 jeden větší kelímek na zbytky roztoků 
 několik papírových utěrek na utření rozlité vody  

 
Předem si připravíme nasycený roztok soli (celkem cca 3 litry). Nejrychlejší způsob je rozpustit sůl ve 
velkém hrnci horké vody. Nasypeme tolik soli, až už se dále nerozpouští a přes noc necháme 
vychladnout. Ráno si ji přelijeme do PET lahví: 

 1. láhev naplníme nasyceným roztokem soli a označíme ji č. 1 
 2. láhev naplníme 5 díly nasyceného roztoku soli a 3 díly vody z vodovodu, označíme ji č. 2 
 3. láhev naplníme 3 díly nasyceného roztoku soli a 5 díly vody z vodovodu, označíme ji č. 3 
 4. láhev naplníme čistou vodou z vodovodu, označíme ji č. 4 

 
 
 
 
Žákům rozdáme pracovní listy, s nimiž budou pracovat. Jmenují se Je to 
stejné? 
 
Postupně si do nich budou zaznamenávat první výsledky svého pozorování. 

 

 
 
Ve třídě si připravíme čtyři čiré skleničky označené čísly 1 až 4, do každé odlijeme trochu roztoku 
z příslušné lahve (všechny jsou bezbarvé a bez zápachu). Žáci si je mohou prohlédnout, přičichnout si 
k nim, ale neochutnávají je. 
 

       
 

Co myslíte, že je ve skleničkách? Je to jenom voda? 
Jsou tyto vzorky všechny stejné? Proč ano/ne? 
Zjistíme, jestli jsou stejné nebo ne. 

 
 
 



 
 

 

Potom učitel přidá do skleniček trochu potravinářského barviva: 
(Pozn.: Můžeme použít tekuté nebo práškové potravinářské barvivo; pro vzorek č. 1 však budeme vždy 
potřebovat tekuté, protože v nasyceném roztoku soli se barvivo nerozpustí. Je proto vhodné si červený 
prášek předem rozpustit v několika kapkách vody.) 

 Do skleničky č. 1 dáme červené 
 Do skleničky č. 2 dáme zelené 
 Do skleničky č. 3 nedáme nic 
 Do skleničky č. 4 dáme modré 

 

    
 
Vysvětlí žákům, že obarvení tekutiny nezpůsobí žádnou významnou změnu v jejím složení a vlastnostech, 
barvu potřebujeme pouze ke snadnému rozlišení jednotlivých vzorků. 
 
Demonstrační pokus: 
Do dvou menších skleniček nalejeme trochu vody ze sklenice č. 3 (bezbarvý vzorek). Skleničky můžeme 
podložit čistým listem bílého papíru pro lepší viditelnost. 
 

o Co když kápnu trochu zelené vody do bezbarvé? 
o Co když kápnu trochu modré vody do bezbarvé? 
o Co pozorujete? 

   
 

 
 

(Je to sice viditelné i v miskách, ale úzké skleničky jsou lepší – zelená klesne ke dnu, modrá zůstane na povrchu) 
   

o Jsou tedy vzorky stejné? Jak to vím? 
 
  



Práce ve skupinách 
Učitel obarví vzorky v lahvích stejným způsobem, jako ve sklenicích (tj. č. 1 – červená, č. 2 – zelená, č. 3 – 
nic, č. 4 – modrá), a odlije každé skupině žáků jednotlivé vzorky do kelímků. Je třeba si přitom nechat 
zhruba polovinu roztoků v zásobě, protože žáci budou z různých důvodů (nehoda, plýtvání atd.) 
potřebovat jejich doplnění. 
 
Žáci si mohou, s ohledem na své schopnosti, nejprve chvíli sami zkoušet, co se stane, když… (zopakovat si 
demonstrační pokus, případně vyzkoušet i jiné kombinace). Aby však neztráceli čas nesmyslnou činností, 
je třeba dbát na to, aby postupovali systematicky a s rozmyslem, opatrně používali vždy jen dva vzorky 
a vždy ihned zaznamenávali svá pozorování.  
 
Proto je vhodné i rozdělit jednotlivé role ve skupině. (Například pouze jeden pověřený jednatel smí 
vyzvedávat pomůcky, zapisovatel je odpovědný za přehledný a úplný zápis, mluvčí mu záznam diktuje 
a také jako jediný potom za skupinu ústně prezentuje výsledky, inženýr koordinuje výzkumnou činnost 
skupiny. Všechny role musejí být důležité a žáci by se v nich měli pro různé aktivity střídat. 
 
 
1. výzkumný úkol pro skupinu 
 

 Nabrat do brčka dvě různé tekutiny (např. modrou a zelenou, zelenou a modrou, červenou 
a zelenou atd.) 

 
 
 
Potřebujeme druhý pracovní list s názvem Pruhovaná brčka, určený pro 
první pokusy s brčky. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Nejprve zkuste nabrat vzorek jedné barvy, potom k němu přidat další. Přitom dbejte na to, aby se vám 
první vzorek nevylil při nabírání druhého.  
 
 
 
 
 
 



Ponořte proto brčko s prvním vzorkem nejprve cca na 2 cm do další kapaliny a teprve potom uvolněte 
prst, aby mohla natéci dovnitř. Před vytažením brčka z kalíšku brčko opět prstem pevně uzavřete. 
 

                     

                 
 
Pozorování: Kdy se tekutiny v brčku smíchají a kdy zůstanou odděleny?   
 
Pomocné otázky učitele po chvíli experimentování:  

 Když chceme udělat jednotlivé oddělené proužky tekutin, je důležité, v jakém pořadí je nabíráme 
do brčka? 

(ano) 
 

 Můžete udělat dva proužky? 
Můžete udělat tři? 
Můžete udělat čtyři proužky? Jak? 

(ano, pořadí vždy zprava doleva, tj. nejprve vyšší číslo, potom nižší) 
 

Můžete udělat více proužků? 
(ne, při nabírání dalších se proužky smísí) 

 
 Který proužek bude vždy nahoře? 

(modrý) 
 

 Který proužek bude vždy dole? 
(červený) 

 
 
 
 

 
Doplňující informace pro učitele: 
Použité roztoky soli a vody mají různou hustotu. Pokud bychom zvážili stejné objemy roztoků 1 až 4, 
pokaždé bychom navážili jinou hmotnost. Nejtěžší je roztok, ve kterém je rozpuštěno nejvíce soli 
(červený), čistá voda je nejlehčí (modrý roztok). Z tohoto důvodu, nabereme-li ji jako první, zůstane 
nahoře a proužky se nesmísí. Pokud bychom však nabrali těžší kapalinu jako první, rozdíl jejich hustoty 
způsobí, že se v brčku obě kapaliny smíchají dohromady. 
Vrstvy v pořadí od nejtěžší po nejlehčí můžeme opatrně vytvořit i ve sklenici. Necháme-li jednotlivé vrstvy 
po dostatečně dlouhou dobu v nádobě, časem se však smísí působením difuze a mikroprouděním. 

 



2. výzkumný úkol pro skupinu 

 
Dnes víme, že voda ve Středozemním moři je slanější než v Atlantickém oceánu, ale ne tak slaná, jak by 
byla, kdyby jen přitékala dovnitř a vypařovala se slunečním teplem. 
 
Vytvoříme si tedy model Gibraltaru. 

 
Nějakou vhodnou nádobu (například plastovou vaničku od ovoce nebo zeleniny) rozdělíme na dvě části 
přepážkou nepropustnou pro vodu. Můžeme použít kousek plastového obalu, do kterého děrovačkou 
vykrojíme dva otvory v různé výšce (Gibraltar je průliv) a po stranách utěsníme pomocí izolepy. Otvory 
v přepážce zatím uzavřeme, ale tak, abychom je dokázali snadno otevřít. 
 
Do PET lahví si připravíme dva roztoky: 

 V první lahvi slanou vodu (několik polévkových lžic soli rozpustíme ve vodě z vodovodu), kterou 
obarvíme modrým potravinářským barvivem (Středozemní moře). 

 Druhou lahev naplníme vodou z vodovodu, kterou obarvíme zeleným potravinářským barvivem 
(Atlantický oceán). 

 

Mořeplavci si již ve starověku povšimli, že v oblasti 
Gibraltarského průlivu proudí neustále silný 

mořský proud směrem z Atlantického oceánu do 
Středozemního moře. 

Věděli, že Středozemní moře je dokola uzavřené 
pevninou a že se do něj vlévá i mnoho řek. 

Jak je to možné? 
Může snad voda někam stále jenom přitékat? 



 
 
 
Žákům rozdáme třetí pracovní list Záhada Gibraltarského průlivu, aby si 
mohli postup pokusu zaznamenat. 
 

 
 
Do každé části modelu nalijeme jeden roztok a odstraníme přepážky. 
 

   
 
 

 
 

  
o Pozorování 

 

 
 
Po odstranění přepážky začíná nahoře proudit zelená voda z „Atlantiku“ do „Středozemního moře“. 
Zároveň však proudí ve spodní části nádoby i modrá voda „Středozemního moře“ opačným směrem. 
 



 
 
Postupně se obě vrstvy vyrovnávají, takže roztoky, které byly původně rozděleny vertikálně, nyní tvoří dvě 
horizontální vrstvy. 
 

 
 
Závěr: Méně slaná voda z Atlantiku proudí na povrchu do Středozemního moře, zatímco spodní proud 
slané vody ze Středozemního moře ustavičně proudí do Atlantického oceánu. Slanější voda je těžší, proto 
je tento proud u mořského dna. 
Protože byl opačný proud v hloubce, staří mořeplavci o něm nevěděli. 
 

 
 
Domácí úkol: Z odborné literatury ověřit existenci spodního proudu v oblasti Gibraltaru směrem do 
Atlantického oceánu. 
 
 
  



Navazující a rozšiřující aktivity 
 

Vajíčko aneb Mrtvé moře je taky jenom slaná voda 
 
Východiska: 

 Ponoříme-li čerstvé vajíčko do sklenice s čistou vodou, klesne ke dnu. (Neklesne-li, není čerstvé – 
ale o tom až někdy jindy.) 

 Ponoříme-li čerstvé vajíčko do nasyceného roztoku soli, bude se vznášet na hladině. (Podobně 
jako osoby i předměty na hladině Mrtvého moře.) 

 
Úkol pro žáky: 
Umístit vajíčko doprostřed sklenice naplněné slanou vodou: 
 

   
 
 

Informace pro učitele – možnosti: 
– Pokusit se vytvořit roztok slané vody o stejné hustotě, jakou má vejce, aby se v ní volně vznášelo. Je 

to sice možné, ale dosti zdlouhavé. Výsledek je nejistý a způsobem pokus-omyl těžko dosažitelný. 
– Poučit se z předchozích prací a prostě jen naplnit spodní část sklenice nasyceným roztokem soli, 

položit na ni vejce a opatrně překrýt vodou z vodovodu. (rychlé, jednoduché a navíc to má i tu 
výhodu, že můžeme vajíčko umístit víceméně do libovolné výšky ve sklenici). 

Žáci na to pravděpodobně přijdou sami, ale pokud ne, učitel si může tajně připravit vlastní montáž 
a potrápeným žákům ji ukázat a nechat je dodatečně přijít na to, jak bylo dosaženo požadovaného 
výsledku. Rozhraní kapalin není nijak patrné, takže to chce trochu filipa. Pro soutěživé žáky je nicméně 
motivující, vidí-li na vlastní oči, že to jde.  
 
 
Půjde to i s cukrem? 
 
Porovnat, jaký bude průběh předchozích pokusů s roztokem cukru ve vodě (místo soli).  
 
Funguje to velmi podobně. Například kdyby bylo moře sladké a Středozemní moře  
sladší než Atlantik, vypadal by model Gibraltaru takto: 

 

   
 

 



Zkouška zralosti 
 
Ponoříme-li zralé a nezralé (tvrdé) rajče do sklenice s vodou z vodovodu, můžeme pozorovat: 

o Nezralé plave na hladině 
o Zralé se potopí ke dnu 
 

   
 

Podobně to funguje i s některými druhy ovoce.   Důvodem je rozdílný obsah cukru v rajčatech. 
 

 

 
Záhada Gibraltaru v akci 

 
Proužky v kelímku šly všem velmi dobře. 

  

 
 

Princip proužků vysvětlujeme na tabuli. 
 

 
Záhada Gibraltaru sklidila velký úspěch. 

 
  



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Demonstrační pokusy je možné upravit podle sezónního ovoce. Velký úspěch měly např. borůvky, 
které sice měly stejně tmavou barvu, ale jedna ve vodě plavala, druhá ne. Děti si samy všimly, že 
podle barvy si vybrat nemohou. Už se těšily, až to doma ukážou rodičům. 
 
„Levitující vajíčko“ hlavně mladším žákům připadalo jako kouzlení, mělo veliký úspěch. Každý si chce 
připadat jako kouzelník. 
 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Aktivita byla vyzkoušena i na druhém stupni a funguje bez jakýchkoli úprav velice dobře. 
 
Při barvení roztoků je vhodné namíchat sytější odstín, aby byly proužky dobře vidět. Také je pak 
názorněji vidět demonstrační pokus Záhada Gibraltaru. 
 
V nižších ročnících jsme měli někdy problém s tím, že někteří žáci ještě nedokázali udržet proužky 
barevných roztoků v brčku. Bylo to však spíše výjimečné. 
 
 
 
 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Mezi navazující a rozšiřující aktivity jsme zařadili lehčí i obtížnější. Zkoušku zralosti zvládnou i malí 
školáci, práci s vejcem bychom doporučovali až u starších. 
 
 
 
 
 

 
 


