
 

 

Výukové materiály 

Název: Tajná písma 
Téma: Organické a anorganické látky a indikátory 

Úroveň: 2. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné 

 
Předmět (obor): chemie 
 
Doporučený věk žáků: 13–14 let   
 
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (laboratorní práce)  
 
Specifický cíl: Dokázat určit význam indikátorů v chemii, jednoduchými pokusy dokázat přítomnost 
uhlíku, kyseliny nebo zásady v chemické látce a přírodnině, na základě badatelských pokusů vyvodit 
obecné závěry týkající se indikátorů, vytvořit koláž na principu indikátoru a indikované složky 
přítomné v chemikálii a přírodnině  

 
 

 
Seznam potřebného materiálu: 
 
Cukr, sůl, citrón, mléko, škrob, síran vápenatý, hydroxid sodný (draselný), chlorid zinečnatý 
klasické laboratorní vybavení: kádinky, skleněné tyčinky, plotýnka (kahan), filtrační papír, nůžky, 
fenolftalein (indikátor zásady), jakýkoliv indikátor kyseliny 
  

 

 
 

 

 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
 
Zjišťování vlastnosti indikátorů  
Důkaz a zjištění přítomnosti uhlíku v organických látkách  
Rozdělení látek na organické a anorganické 
 



Popis – stručná anotace: 

Cílem této aktivity je žáky seznámit s principem indikace a indikátorů v chemii. Na základě získaných 
poznatků jsou žáci schopni sami dokázat vlastnost konkrétních indikátorů. Badatelskými pokusy 
identifikují přítomnost konkrétní složky (uhlíku) a rozdělí tak chemické látky na organické a anorganické.  

Popis – jednotlivé součásti výuky: 

 náplň práce čas 
potřebné vybavení 
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činnost 
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činnosti žáků 
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5 min. 
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Zamyšlení  5 min. Tabule 
Vede diskuzi, 
zaznamenává 
nápady žáků. 

Žáci se pokouší 
zamýšlet nad 

pojmem 
„neviditelnost“. 
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 Určení kyselosti 
a zásaditosti 

u konkrétních 
surovin 

Určování 
přítomnosti uhlíku 

v látkách a rozdělení 
látek na organické 

a anorganické 

25 min. 

Cukr, sůl, citrón, mléko, 
ocet, síran vápenatý, 

hydroxid sodný 
(draselný), chlorid 

zinečnatý 
 klasické laboratorní 
vybavení: kádinky, 
skleněné tyčinky, 

plotýnka (kahan), filtrační 
papír, nůžky, fenolftalein 

(indikátor zásady), 
jakýkoliv indikátor 

kyseliny 

Učitel vysvětlí 
žákům zadání 

úkolu, 
kontroluje 
jejich práci 

a bezpečnost. 

Žáci pomocí 
pokusů zjišťují 

vlastnosti 
indikátorů, dále 
v konkrétních 

surovinách 
zjišťují 

přítomnost 
uhlíku a řadí látky 

na organické 
a anorganické. 

Vyplňují pracovní 
listy. 

Vy
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ů Shrnutí – součást 

zápisu v pracovním 
listu, vždy v rámci 
aktivity společné 

vyhodnocení 
výsledků pokusů ve 

třídě 

10 min. Pracovní list 

Učitel 
moderuje 

vyhodnocení 
výsledků. 

Žáci prezentují 
průběh a závěry 
svých pokusů, 

porovnávají své 
výsledky 

s výsledky 
spolužáků. 

Domácí úkol pro žáky: Přinést cukr, sůl, citrón, mléko, ocet. 



Přípravy pro učitele 

Motivace – proměnění vody ve víno 
 

Demonstrační pokus (jedná se o motivační část) 

Pomůcky: 3 kádinky  

Chemikálie: roztok fenolftaleinu, slabý roztok hydroxidu – např. KOH (0,5%), roztok silné 
kyseliny – např. H2SO4 (2%) 

Postup práce: Připravíme si 3 větší kádinky. První z nich vypláchneme roztokem fenolftaleinu, 
druhou slabým roztokem hydroxidu a třetí roztokem silné kyseliny. Poté kádinky ve správném 
pořadí a jakoby čerstvě vymyté postavíme na laboratorní stůl. Do první kádinky nalijeme vodu, 
kterou přelijeme do druhé, a roztok zčervená. Tento roztok přelijeme do třetí kádinky, ve které 
se opět odbarví. 

Princip: Fenolftalein v zásaditém prostředí mění bezbarvou formu na formu červenou, 
v neutrálním nebo kyselém prostředí zůstává bezbarvý. 

Zamyšlení  
 
Co mají tyto věci společného? 

Virus, láska, chemická vazba, kyselost, elektrický proud, vítr, strach 

Odpověď: Žádná z těchto látek nebo vlastností není vidět, ale můžeme vidět důsledek jejich 
přítomnosti nebo činnosti. Např. nevidíme virus, ale vidíme onemocnění, nevidíme vítr, ale 
cítíme ho, vidíme pohyb listů atd… 

Nějaká jiná vlastnost nebo děj nám určuje přítomnost daného jevu – analogie s indikátory – 
nevidíme kyselost, ale můžeme jí určit na základě viditelného jevu i jiné látky (indikátoru). 

1) Vlastnosti indikátorů  
  

Máte 2 druhy indikátorů. Jeden určující kyselost a druhý zásaditost látek.  
U přinesených surovin a surovin získaných v laboratoři ověřte, zda se jedná o kyselinu nebo 
zásadu. 
 
K dispozici máte: cukr, sůl, citrón, mléko, kyselina octová, síran vápenatý, hydroxid sodný 
(draselný), chlorid zinečnatý 
 
Kyselé látky: citrón, ocet 
Zásadité látky: hydroxid vápenatý, mléko 



2) Tajné písmo             

1) Suroviny převeďte do vodného roztoku. Tímto roztokem napište vzkaz na filtrační papír 
(látky, které se vyskytují již v tekutém stavu, můžete použít přímo). Nechte papír zahřát nad 
žhavou plotýnkou nebo nad kahanem (opatrně, aby nedošlo ke spálení papíru). Pozorujte 
a zapište, co se stalo. Pokuste se vysvětlit, co je příčinou daného jevu. 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Na filtračním papíře se nic neobjevilo. 

 

Napsaný text na filtračním papíře se zbarvil do tmavě hnědé 
barvy. 

 

Napsaný text na filtračním papíře se zbarvil do světle hnědé 
barvy. 

 

Na filtračním papíře se nic neobjevilo. 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) 

  

    

 

Na filtračním papíře se nic neobjevilo. 

 

g) 

 

f) 

 

e) 

 

Na filtračním papíře se nic neobjevilo. 

 

 

Napsaný text na filtračním papíře se zbarvil do tmavě hnědé 
barvy. 

 

Napsaný text na filtračním papíře se zbarvil do tmavě hnědé 
barvy. škrob 



2) Porovnejte sumární vzorce jednotlivých látek a určete, co má určitá skupina látek 
společného a co tedy může být příčinou daného jevu. 

a) Sacharóza – C12H22O11 

b) Chlorid sodný – NaCl 

c) Kyselina citrónová – C6H8O7 

d) Chlorid zinečnatý – ZnCl2 

e) Laktóza – C12H22O11  

f) Hydroxid sodný – NaOH 

g) Síran vápenatý – CaSO4   

h) škrob – (C6H10O5)n 

 

3) Na základě sumárních vzorců a chování látek nad žhavou plotýnkou (plamenem) roztřiďte 
látky do dvou charakteristických skupin. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je charakteristické pro organické látky?   

 

 

Co je charakteristické pro látky anorganické?  

 

Organické látky Anorganické látky 

 

Obsahují ve svých sloučeninách uhlík, který zuhelnatí při vysokých teplotách a hoří v plameni.  

 

Neobsahují atom uhlíku ve svých sloučeninách. Neuhelnatí při vysokých teplotách. 

Sacharóza – C12H22O11 

Kyselina citrónová – C6H8O7 

Laktóza – C12H22O11 

škrob – (C6H10O5)n 

Chlorid sodný – NaCl 

Chlorid zinečnatý – ZnCl2 

Hydroxid sodný – NaOH 

Síran vápenatý – CaSO4   



Závěrečné poznámky 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Pro aktivitu č. 3 mohou žáci přinést i bramboru, sumárním vzorcem látky v bramboře může být 
organická látka škrob. 
 
 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Pokud žáci budou filtrační papír se vzkazem zahřívat přímo nad kahanem, je užitečné, aby každá 
skupina měla na lavici vanu či větší kádinku s vodou, kde lze případně hořící papír uhasit. 
 
 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
 
 

 
 
 


