
 

Výukové materiály Název: Popelka chemikem 
Téma: Sublimace jodu 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 14–16 let 

Doba trvání: 1 vyučovací hodina – laboratorní práce 

Specifický cíl: naučit žáky formulovat hypotézy a ověřit jejich platnost badatelskou činností 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Nádobí pro jednu skupinu: kahan, keramická síťka, trojnožka, kádinka, varná baňka, lžička, pinzety, 
3 Petriho misky, hodinové sklo 

Chemikálie: jod (čím větší krystaly, tím lépe) 

Ostatní: písek (čím hrubší, tím lépe), vata pro utěsnění aparatury 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Vyhledat a uspořádat fakta o jodu 

Sestavit sublimační aparaturu a sublimovat jod 

 



Anotace: 

Cílem úlohy je žáky seznámit se sublimací. Jejich úkolem bude získat znalosti o vlastnostech 
jodu a využít jich k navržení vhodné metody, jak ho oddělit ze směsi jodu s pískem. Příměrem se 
známou pohádkou – učitel jako macecha, která míchá, a žáci jako Popelky, které rozdělují – 
žákům demonstrujeme, že chemie (zde separační metody) je běžnou součástí našich životů. 

Harmonogram výuky: 

 
náplň práce čas 

potřebné 
vybavení 

a pomůcky 
činnost učitele činnosti žáků 
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Smíchání písku 
s jodem 5 min. Petriho misky, 

jod, písek 
Míchá směs jodu 

a písku. 

Sledují míchání 
směsi a tipují 
pohádkové 

postavy. 
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 Dělení směsi 

pomocí pinzet  
a bádání, jak ji 
rozdělit rychleji 

5 min. Pinzety, kádinky 

Pozoruje žáky, je 
k dispozici 

k případným 
dotazům. 

Oddělují jod ze 
směsi mechanicky 

pomocí pinzet. 
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Dělení směsi 
sublimací 20 min. 

Pracovní list, 
plakát 

s vlastnostmi 
jodu, trojnožka, 
síťka, kádinka, 
varná baňka, 
kahan, vata 

Pozoruje žáky, je 
k dispozici 

k případným 
dotazům, bedlivě 

kontroluje 
bezpečnost 

aparatur 
a žákovské 
činnosti. 

Vyplňují pracovní 
list, staví 

aparaturu, realizují 
sublimaci, dbají 
na bezpečnost. 

 
Vy

ho
dn

oc
en

í 
vý

sl
ed

ků
 

Vyplnění závěru 
pracovního listu 5 min. – 

Pozoruje žáky, je 
k dispozici 

k případným 
dotazům. 

Seškrabávají 
desublimované 

krystaly jodu 
na hodinové sklo, 
dokončí vyplnění 

protokolu. 
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Vzájemné 
porovnání 

získaných krystalů 
jodu 

5 min. – 

Vede finální 
diskuzi nad 

výsledky, shrnuje 
s žáky pojmy 

sublimace 
a biogenní prvek. 

Srovnávají své 
výsledky s jinými 

skupinami, 
diskutují rozdíly 
a jejich příčiny. 

 

Domácí úkol pro žáky: Zjistěte alespoň pět vlastností jodu.  



Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace 

Učitel žáky přivítá a pozve je k demonstračnímu stolu. Na Petriho miskách má připraveno cca 
50 gramů písku a cca 3 gramy krystalického jodu (množství pro 5 skupin žáků). Žáky upozorní, že 
bude představovat jednu postavu ze známé pohádky. Smíchá obsahy obou Petriho misek jejich 
vysypáním do třetí velké Petriho misky. S miskou míchá, dokud žáci neuhodnou, že představuje 
macechu z pohádky O Popelce. Případně jim k odpovědi pomáhá návodnými otázkami. Poté se 
žáků zeptá, koho z této pohádky budou představovat oni. Je pravděpodobné, že se rychle 
dovtípí, že budou Popelkami. Po dalším dotazu učitele – na očekávanou činnost Popelky – by 
žáci měli odpovídat, že jejich úkolem (úkolem Popelky) bude směs rozdělit na původní složky. 

 

Předlaboratorní příprava 

Učitel žáky rozdělí do pracovních skupin (nebo je nechá rozdělit se tak, jak jsou zvyklí). 

Každá skupina obdrží cca 10 g směsi a jednu pinzetu a je požádána, aby oddělila jod od písku. 

Jak dlouho je učitel – během čekání na pomoc od holoubků – nechá pracovat s pinzetami, je 
na něm. Po cca 3 minutách si vyžádá pozornost všech žáků, řekne, že pohádek bylo pro dnešek 
ažaž a že nyní se k problému postavíme jako chemici. Nemáme přece celý den (až do plesu?) 
na oddělování takto zdlouhavým způsobem! 

 

Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Učitel žákům oznámí, že způsob oddělení jodu od písku by měli odvodit z domácího úkolu. 

Rozdělí žáky do pracovních skupin po 3–4 (nebo je nechá rozdělit se tak, jak jsou zvyklí). 

Každá skupina obdrží pracovní list a učitel je požádá o vyplnění úkolu č. 1. 

Není pravděpodobné, že všichni vypracovali domácí úkol, takže si mohou pomáhat nahlížením 
do „plakátu“. Plakát (v pracovních listech pro žáky) učitel předem vytiskne jako nápovědu. 
Doporučení: plakát vytisknout ve dvou kusech a umístit na dvou místech v učebně, dále od žáků 
(např. tabule vpředu a nástěnka vzadu), aby si pro nápovědu museli dojít a nebyla jim jen 
servírována.  

Učitel vyzve žáky k vyplnění úkolu č. 2 a k sestavení vhodné aparatury 
pro dělení jejich směsi na pracovním stole. Žáci si nyní „hrají“ s kusy 
nádobí uvedenými v obrázku v laboratorním protokolu a hledají způsob 
jejich sestavení, který bude účinný pro dělení. Pokud si žáci opravdu 
nevědí rady, které nádobí zvolit, učitel může napovědět, ať postupují 
vylučovací metodou. (Např.: Když se rozhodnete pro stojan – máte svorky, 
kterými se na něj dá připevnit další nádobí? Nebo: Co z nabízeného 
připojíte na odvodnou trubičku frakční baňky?)  



Učitel zkontroluje navržené a sestavené aparatury žáků i vzhledem k pravidlům bezpečnosti. 
Otvor v místě „zobáčku“ kádinky utěsní vatou (pozor na hořlavost vaty během zahřívání) 
a upozorní na nutnost opatrného a mírného zahřívání plamenem, jinak hrozí jednak prasknutí 
kádinky a jednak únik jedovatých par jodu do prostoru.  

Správné řešení:  

Úkol č. 2: Baňku naplnit studenou vodou a postavit na kádinku se směsí, celé OPATRNĚ zahřívat. 
(viz obrázek) 

Úkol č. 3:  
Jod je za laboratorních podmínek pevná (skupenství) látka, barvy šedočerné, která po zahřátí 
snadno sublimuje (skupenský přechod). Toho jsme využili při jeho oddělování od písku. 
Pro stavbu aparatury jsme potřebovali destilační baňku, kádinku, trojnožku, keramickou síťku 
a kahan. Páry jodu fialové barvy jsou jedovaté, na což jsme mysleli a aparaturu tomu uzpůsobili. 
Oddělené krystalky jodu mají barvu šedočernou a byly ………………. (větší/menší) než původní 
krystaly zamíchané v písku. 

 

Vyhodnocení a prezentace výsledků 
Žáci ukončí zahřívání ve chvíli, kdy uvidí na povrchu dna baňky první desublimované krystaly 
jodu. Úkolem nemá být kvantitativní získání jodu, jen kvalitativní, pro ukázku, že tímto 
způsobem lze složky směsi skutečně oddělit. Aparaturu rozebírají žáci až po jejím 
vychladnutí (!). 

Poté opatrně seškrabou krystaly na hodinové sklo a donesou k demonstračnímu stolu. 
Srovnávají své krystaly s výsledky ostatních skupin a uvažují, jestli lze modifikací podmínek 
při práci ovlivnit velikost či čistotu získaných krystalů (např. intenzitou zahřívání, okamžikem 
jeho přerušení, ...). 

Učitel s žáky projde vyplněný pracovní list, diskutují o pojmech biogenní prvek a sublimace, 
v případě časové rezervy prodebatují, které další látky snadno sublimují a daly by se takto 
oddělit či vyčistit. 



Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Sublimace naftalenu – pro jeho přečištění nebo pro jeho oddělení ze směsi (např. se solí – „stejné“ 
bílé látky). 

Při práci je nutno dbát na dodržování pravidel o bezpečnosti práce. Doporučujeme tedy provádět 
sublimaci jodu, jehož páry jsou toxické, nejlépe v digestoři nebo alespoň s otevřenými okny. Proto je 
tento materiál určen středoškolákům a není doporučen pro žáky ZŠ.  

 

Reflexe po hodině: 

Pokud je laboratoř vybavena plotýnkovými vařiči, lze je použít místo kahanu, trojnožky a síťky 
(zahřívání bude plynulejší); nutno ovšem upravit pracovní list. 

Časové rozvržení je naplánováno na 40 minut – zbývajících 5 minut je ponecháno na úklid a jako 
časová rezerva. 

Aktivita je použitelná i ve vyšším ročníku SŠ – jako laboratorní práce pro vyučované téma halogeny.  

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Aktivita může být rozšířena i na 90 min, lze ji doplnit kvantitativním provedením: vážení 
přesublimovaného jodu, výpočet jeho procentuálního zastoupení v původní směsi. 

Jod jako biogenní prvek – jeho funkce a zdroje pro organismus atd. 

Problémová otázka: Na jedné straně toxicita jodu (jeho par), na straně druhé jeho nezbytnost 
pro organismus (jde o biogenní prvek), či použití jodové tinktury jako desinfekce. Jak to jde dohromady? 

 
 
 
 
 
 


