Výukové materiály

Ná zev: Kohoutı́ ocas
Téma: Různě koncentrované roztoky a jejich vlastnosti
Úroveň: ZŠ
Tematický celek: vlastnosti látek kolem nás

Předmět (obor): Přírodověda/ chemie
Doporučený věk žáků: 5.–7. třída ZŠ
Doba trvání: 2 souvislé vyučovací hodiny – laboratorní práce
Specifický cíl: motivovat žáky k naplánování a realizaci badatelské činnosti

Seznam potřebného materiálu:
Pro učitele: 1 kg kuchyňské soli, cca 4 l nádoba (hrnec), voda, 4 čisté PET lahve, 3 potravinářské barvy,
4 čiré a bezbarvé sklenice, 2 čiré užší skleničky, 2 kapátka
Pro každou žákovskou skupinu: 4 kalíšky (např. kelímky od jogurtu), brčka na pití (nejlépe bezbarvá)
jeden větší kelímek, několik papírových utěrek

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Porovnání hustoty a viskozity různě slaných roztoků, zhodnocení výsledků

Popis – stručná anotace:
Cílem úlohy je seznámit žáky s odlišnými vlastnostmi roztoků o různých koncentracích soli. Žáci po
motivačním úvodním příběhu, odkud se vlastně vzalo slovo koktejl, budou připravovat svůj
„mikrokoktejl“ v brčku a zkoumat jednotlivé „vrstvy“ svých koktejlů. Úloha předpokládá minimální
znalosti žáků a není náročná ani na jejich laboratorní zručnost. Motivační úvod má žáky vtáhnout do
problematiky a ukázat jim, že ne vše, co stejně vypadá má i stejné vlastnosti. Tato laboratorní práce je
náročnější na učitelovu přípravu (různě koncentrované roztoky soli), ale bude jistě vykoupena nadšením
žáků během její realizace. Některé části této aktivity je možné vypustit a tím redukovat času a materiálu,
který musí učitel vynaložit.

Popis – jednotlivé součásti výuky:
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Časové rozvržení je naplánováno na 80 minut – zbývajících 10 minut nechávám na úklid a jako časovou rezervu.

Možný domácí úkol pro žáky: za odměnu obdrží recept na přípravu koktejlu, který mohou doma
připravit rodičům.

Přípravy pro učitele
včetně pracovních listů pro žáky
1. Úvod do tématu – motivace
x Učitel žáky přivítá a prozradí jim, že dnes půjde o trochu netradiční výuku.
x Učitel smíchá cca 20 ml vody a 20 ml oleje bez míchání (jsou nutné dvě hladiny) do průsvitného kusu
nádobí (bohatě postačí sklenička), a zkusí žáky obejít a nabídnout jim, aby okusili. Budou se zdráhat
(pokud by někdo opravdu chtěl ochutnat, tak jim v tom zabrání). Dále jim ukáže následující obrázek:

Zdroj: http://www.iprima.cz/primavareni/gurman-na-cestach/nejslavnejsi-koktejly-sveta-silvestr-ve-velkem-stylu-zacina

x Učitel s žáky diskutuje rozdíl v přitažlivosti směsi, kterou jim před chvílí ukazoval a koktejlů na
obrázku. Proč jedno odmítli a druhé by ochutnali? Obojí tvoří potraviny, obojí má barevné vrstvy.
x Učitel se žáků zeptá, jakou mají představu o původu slova koktejl. Diskusi a „hádání“ nechá tak
dlouho, dokud je diskuse „plodná“ a žáci si mají co říct mezi sebou. Poté může navázat vyprávěním
o možném původu slova koktejl, přičemž zvýrazněná slova napíše na tabuli:
V dnešní době se používá několik pravopisných variant tohoto slova označujícího míchané nápoje ať
už koktail, koktejl nebo původní anglická podoba cocktail. Vezmeme-li slovo cocktail, zjistíme, že se
skládá ze dvou částí, cock je z angličtiny přeloženo kohout a tail znamená ocas, ale proč se míchaným
nápojům říká zrovna kohoutí ocas?
x Po ukončení čtení se učitel žáků zeptá, zda se jim příběh líbil a jak to tedy s kohoutími ocasy bylo.
Žáci, předpokládám, budou protestovat něco ve smyslu, ale vždyť jste nám to vlastně neřekl/a. Za
takovou reakci si zaslouží pochvalu a jako odměnu jim učitel slíbí a rozdá puzzle do dvojice (nebo
skupiny), kde si sami poskládají a přečtou, jak to tedy celé bylo.

x Puzzle budou vytvořeny z následujícího textu tak, že se tento text zkopíruje 2× na jednu stránku, (viz
pracovní list v příloze). Budoucí puzzle se vytiskne (doporučuji na různě barevné papíry, lépe vypadají
a žáci přitom nemají tendenci „koukat vedle“, protože jiná barva jim naznačuje jiné puzzle)
a rozstříhá (viz ilustrativní obrázek, jak vypadá rozstříhané a složené puzzle, a kde jsou vidět linie
střihu) a rozdá žákům do dvojice.
Následující příběh sice historicky doložený není, ale nic nebrání tomu, abychom si ho vyslechli. Zda mu
uvěříte, je jen na vás.
Koktejl na divokém západě
Na začátku 20. století byly ve Spojených státech velikou módou kohoutí zápasy. Rančeři zakládali chovy bojovných
kohoutů a trénovali je k bitvám na život a na smrt. V neděli se sjížděli ve městě, kde hned po pastorově kázání začal
zápas prvních dvojic, poslední utkání končívalo před rozvášněným publikem, když už nebylo daleko do půlnoci.
Majitelé vítězů bývali velmi hrdí na své bojovníky a většinou pozvali celou společnost do místního saloonu zapít
úspěch. A pozvali také soupeře i přihlížející diváky. Jednou jeden šikovný barman si ve snaze zvýšit konzumaci
vymyslel zajímavý trik: smíchal ve sklenici různé nápoje tak, aby k sobě nejen chuťově ladily, ale zároveň barevně
odpovídaly peří v ocase vítězného kohouta. Pochopitelně měl s touto inovací velký úspěch, nové slovo koktejl bylo
na světě a rychle se vžilo. Z čeho se dnes koktejly míchají? Pokud pomineme alkohol, existuje i nepřeberné množství
nealkoholických surovin: různé limonády, Coca Cola, veškeré druhy ovocných džusů, sirupy, čokoláda, mléko, dále se
používá zelenina, šlehačka, zmrzlina, vaječný bílek, piškoty, různé druhy aromatického koření - máta, muškátový
oříšek, vanilka, skořice, hřebíček a samozřejmě led.

x Po dokončení skládání se správné složení puzzle ověří přečtením textu.

2. Předlaboratorní příprava – demonstrační pokus
x Učitel připraví 4 roztoky dle následujícího návodu, které budou použity jak pro demonstrační pokus,
tak pro samotnou badatelskou činnost žáků:
x Bude potřeba:
x

1 kg kuchyňské soli (možnost použít i jinou látku rozpustnou ve vodě, ale vzhledem
k bezpečnosti silně doporučuji zůstat u soli)

x

vodu (bez problémů z vodovodu, ale lépe destilovanou)

x

4 čisté PET lahve na zásobní roztoky (bez etiket)

x

modrou, zelenou a červenou potravinářskou barvu (nebo 3 jiné potravinářské barvy)

x

4 čiré a bezbarvé sklenice

x

2 čiré užší skleničky na demonstrační pokus

x

2 kapátka

x Předem si učitel připraví 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
(pozn. až budeme roztoky distribuovat žákům, tak nejdříve malá množství, na kterém se naučí „pipetovat brčkem“, teprve
poté jim dolít, protože první pokusy určitě mnohým žákům nepůjdou a znečistí si své „zásobní roztoky“)

x Pro samotný demonstrační pokus učitel použije čtyři čiré skleničky označené čísly 1 až 4, do každé
odlije 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?
Která věda by nám mohla říci, co skleničky opravdu obsahují?
x Potom učitel přidá do skleniček trochu potravinářského barviva. 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 žádné
Do skleničky č. 4 dáme modré

x Učitel vysvětlí žákům, že obarvení tekutiny nezpůsobí žádnou významnou změnu v jejím složení
a vlastnostech, barvu potřebujeme pouze ke snadnému rozlišení jednotlivých vzorků.
x Do dvou menších skleniček učitel se slovy, teď si připravíme koktejl, nalije trochu vody ze sklenice č. 3
(bezbarvý vzorek). Skleničky je možno podložit čistým listem bílého papíru pro lepší viditelnost.
Co když kápnu trochu zelené vody do bezbarvé?
Co když kápnu trochu modré vody do bezbarvé?
Proč zelená klesá ke dnu a modrá zůstává na hladině?
Jsou tedy roztoky stejné? Čím se liší?
A co ostatní obarvené roztoky? Jak by se chovaly?

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

x

Nyní žáci jsou motivováni sami si vyzkoušet navozenou problematiku.

3. Praktická badatelská činnost (laboratorní práce)
x Předlaboratorní příprava volně přechází v samotnou laboratorní činnost.
x Učitel žáky rozdělí do pracovních skupin (nebo je nechá rozdělit se tak, jak jsou zvyklí). Vše s ohledem
na nutnost dobré spolupráce a pracovního pořádku.
x Každá skupina bude potřebovat:
x 4 kalíšky (např. kelímky od jogurtu)
x brčka na pití (nejlépe bezbarvá) pro každého žáka jedno
x jeden větší kelímek na zbytky roztoků
x několik papírových utěrek na utření rozlité vody
x Úkolem žáků je nabrat do brčka dva různé roztoky (např. modrou a zelenou, zelenou a modrou,
červenou a zelenou atd.) a své pozorování zaznamenat do níže uvedeného pracovního listu.
x Učitel žáky instruuje a prakticky předvede, jak kapaliny nabírat:

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 cca 2 cm do další
kapaliny a teprve potom uvolněte prst, aby mohla natéci dovnitř. Před vytažením brčka z kalíšku brčko
opět prstem pevně uzavřete.
x Po začátku pokusování učitel žákům do skupiny rozdá jeden níže uvedený pracovní list
a požádá o vyplnění úkolu (tabulka) během pokusů. Pracovní list je černobílý, požádejte žáky, ať si
sklenice v pracovním listu vybarví odpovídající barvou.
x V tabulce v pravém sloupci je navrženo osm pokusů, které žáci mají provést a poté pět volných řádků
pro ty, kteří chtějí zkoušet sami další možné kombinace a taky jako rezerva pro ty, kteří už budou
hotovi, aby si ukrátili čekání na pomalejší skupiny.
x 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.

Úkol: Namíchejte dvojice kapalin a doplňte dle výsledků následující tabulku:

Pokud smíchám kapalinu (dodržuj pořadí!):

Stane se: smíchají se nebo zůstanou oddělené (namaluj!):

zelenou a červenou

modrou a zelenou

červenou a modrou

bezbarvou a zelenou

zelenou a bezbarvou

modrou a červenou

bezbarvou a modrou

modrou a bezbarvou

Kopírovatelný žákovský pracovní list v příloze je černobílý, žáci si ho sami vybarví:

Přehled výsledků a závěrečné poznatky shrneme v následujícím pracovním listu:

Jméno:

Datum:

Kohoutı́ ocas – vý sledky
Výsledky: V následujících větách vyškrtněte z nabízené dvojice slov to nepravdivé.
x

Záleží/nezáleží na pořadí, v jakém nabíráme kapaliny, výsledek je/není stejný.

x

Červená/modrá kapalina zůstává vždy v brčku nahoře.

x

Modrá/červená kapalina zůstává v brčku vždy dole.

x

Kapaliny 1–4 mají stejné/různé vlastnosti, před obarvením byly tedy různé/stejné.

x

Zelená/modrá kapalina je „lehčí“ než bezbarvá.

x

Slovo koktejl pochází z anglických slov pro kohouta/kapalinu a pro brčko /ocas.

x

V brčku se nedají/dají vytvořit čtyři hladiny, pokud je nabíráme ve správném pořadí.

Závěr:
1) Vypozorovali jsme, že stejné objemy kapalin 1–4 se liší svou _________________.

2) Kapaliny navrstvené v pořadí od___________________ do ____________________ se
navzájem nemísí (jednotlivé proužky zůstávají dobře viditelné), zatímco kapaliny
navrstvené v obráceném pořadí tj. od__________________ do ________________se
navzájem slijí do jediného barevného proužku, protože _______________________.

3) Pro přípravu vícebarevného koktejlu proto doporučuji:

4. Vyhodnocení výsledků
x Pro vyhodnocení výsledků si učitel připraví kartičky s písmeny H, U, S, T, O, T, A, které uděluje za
správné odpovědi (pro každou skupinu jednu sadu).
x Učitel společně s žáky projde vyplněný úkol (tabulku). Poté žáky požádá o vyplnění výsledků (věty).
Upozorní je, že k vyplnění vět budou muset vykonat ještě jeden pokus.
x Následuje kontrola výsledků. Za každou správnou odpověď dá učitel skupině kartičku s písmenkem,
kterou budou žáci potřebovat pro vyplnění závěru. Skupiny, které budou mít málo kartiček
k poskládání závěrečného slova hustota, a u kterých učitel usoudí, že potřebují další, obdrží od učitele
další kartičku za např. krásně namalované výsledky pokusů či za příkladnou spolupráci ve skupině atd.
(Nechávám na každém učiteli, záleží na aktuálním rozpoložení žáků.)

5. Prezentace výsledků a závěr
x Žáci vyplní závěr, kde jim vyjde slovo hustota. Jak hluboko do vysvětlování pojmu hustota se učitel
pustí, nechávám na něm, ale určitě je třeba zmínit, že jde o hmotnost stejných objemů látek a že
slovo hustota pouze nahrazuje tuto složitou „definici“. Na konec bádání učitel žákům prozradí, co
obsahovali původní kapaliny 1–4 a čím se lišily. Učitel požádá žáky, aby přinesli na první lavici své
pracovní listy a podívali se i na výsledky ostatních skupin, hotové pracovní listy poté společně vyvěsí
na nástěnku jako důkaz samostatného žákovského bádání.
x V případě časové rezervy uvádím na konci tohoto materiálu doplňující činnost – závody kapek na
šikmé ploše (viz Závěrečné poznámky).
x Jako odměnu za úsilí žáci mohou obdržet recept na koktejl, který můžou připravit rodičům:

Budete potřebovat: 2 cl citronové šťávy, 1/2 citronu, trochu sodovky, trochu malinové šťávy
Na ozdobu: citron, jahoda i se zelenou snítkou a trojúhelníček melounu
Postup: V mixéru smíchejte led a citronovou šťávu. Touto hustší pěnou přelijte kostky ledu
připravené ve sklenici asi do poloviny. Přidejte na plátky nakrájený citron a zlehka promíchejte
koktejlovou lžičkou. Dolijte sodovkou. Navrch opatrně nalijte malinovou šťávu. Klesne až na dno a
probarví celý koktejl. Dozdobte jahodou a melounem.

Žáci si případně mohou doma připravit vlastní ovocný koktejl (s využitím nových znalostí),
zdokumentovat (pracovní postup, fotografie) a přinést na příští hodinu ukázat návod s obrázkem.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení

Reflexe po hodině

Navazující a rozšiřující aktivity
Závody kapek na šikmé ploše:
Touto aktivitou můžeme ukázat na viskozitu (tekutost), další vlastnost, kterou se kapaliny 1–4 liší. Na
skleněné desce nebo na jiném vhodném povrchu (zalaminované mapy či obrázky) vyznačíme dvě
nebo více drah a startovní a cílovou čáru. Každá skupina si vybere svou kapalinu 1–4 a na znamení
kápne jednu kapku na startovní čáru. Která kapka doputuje rychleji do cíle?
Souvisí rychlost kapek s jejich hustotou?
Pokud ano, jak?

