
 

Výukové materiály Název: Frankensteinův koktejl 
Téma: Dělení směsí 

Úroveň: ZŠ či odpovídající ročník víceletých gymnázií, 1. ročník SŠ 

Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 14–16 let 

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny – laboratorní práce 

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

 

Seznam potřebného materiálu: 

Pomůcky: běžné laboratorní nádobí na filtraci, krystalizaci, destilaci a na dělení s dělicí nálevkou 

Potraviny: káva (celá zrna!), olej, sůl, voda z vodovodu 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Dělení směsí metodou filtrace, s použitím dělicí nálevky, krystalizace a destilace 

 



 

Anotace: 

Cílem úlohy je seznámit žáky se separačními metodami v praxi. Žáci musí objevit nejen principy, 
ale i výhody a nevýhody jednotlivých metod, a správně je použít. Úloha může sloužit jako 
opakování separačních metod v praxi nebo jako expozice nového tématu. Předpokládá 
minimální znalosti žáků a není náročná ani na jejich laboratorní zručnost. Žáci se budou snažit 
rozdělit směs na výchozí látky (jako rozšíření úlohy je přidáno i získání čisté vody z uvedené 
směsi). Motivační úvod má žáky vtáhnout do problematiky a ukázat jim, kde se v běžném životě 
setkávají se směsmi. V tématu je několik variabilních aktivit, kdy je nabídnuto více možností, 
konečné rozhodnutí se nechává na učiteli dle aktuálního složení a nálady žáků. 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas 
potřebné 
vybavení 

a pomůcky 
činnost učitele činnosti žáků 
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demonstrační video; 
namíchání koktejlu; 
diskuze; motivační 

otázky 

10 min. 

Notebook, 
dataprojektor, 
+/− magnetická 

míchačka 

Promítá videa, namíchá 
koktejl, pokládá otázky, 

vede diskuzi. 

Sledují motivační 
video, přípravu 

koktejlu a diskutují 
o tématu. 
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Separační metody 
teoreticky 

 
 

15 min. 
 
 
 

Rozstříhané 
kartičky 

se slovním 
a obrazovým 

popisem 
separačních 

metod; 
pracovní listy 

Rozdělí žáky do skupin, 
rozdá kartičky (tab. 1+2), 

prochází mezi žáky, 
kontroluje a evaluuje jejich 
činnost. Rozdá pracovní 

listy. 

Přiřazují názvy 
a obrázky separačních 
metod k jejich popisu, 

vyplňují úkol č. 1 
v pracovních listech. 
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Laboratorní práce 

 
 
 

40 min. 
 
 
 

Běžné laboratorní 
nádobí 

Rozdá vzorky koktejlu, 
pomáhá, je-li požádán, 
kontroluje bezpečnost 

sestavení aparatur. 

Provádějí pokusy dle 
samostatně 

navrženého postupu 
v úkolu 1. Porovnávají 
s ním svá pozorování, 

případně postup 
opravují. 
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Shrnutí výsledků  

 
 

5 min. 
 
 

– 

Vyzve žáky k vyplnění  
úkolu č. 2.  

Obejde skupiny a získá 
představu o jejich 

výsledcích. 

Vyplní úkol č. 2 
v pracovních listech. 
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 Prezentace výsledků 

jednotlivými skupinami 

 
 

10 min. 
 
 
 

 
 

 

– 

 

 

Dohlíží na průběh 
prezentace. 

Mluvčí skupiny 
prezentuje její práci. 

Na základě porovnání 
s ostatními ohodnotí 

žáci své výsledky. 

Domácí úkol pro žáky:  
Vytvořit si „tahák“ na princip a využití separačních metod (předlaboratorní příprava). 



 

Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace 

Učitel přivítá žáky a uvítá je v baru: pro tento den se školní laboratoř proměnila v bar, učitel se 
žákům přizná, že kdysi toužil stát se barmanem (zde se nechává volný prostor pro každého 
učitele, jak moc je i hercem…). 

Požádá žáky o zhlédnutí krátkého videa (pokud není v laboratoři k dispozici dataprojektor, lze 
použít i notebook, pro laboratorní skupinku cca 15 žáků postačí i takto „malá obrazovka“). 

Učitel vybere z následující nabídky jedno video – „barmanskou show:“ 
http://www.youtube.com/watch?v=n8eQg6A57UI 
http://www.youtube.com/watch?v=uFXbY191lcM (stačí pustit část videa) 
http://www.youtube.com/watch?v=kIteggazYXY 

Po zhlédnutí videa proběhne krátká diskuze s žáky (budou-li sdílní) na téma barmanství jako 
živobytí nejen za barem, ale i na plesech, vystoupeních, soutěžích. 

Učitel položí klíčovou otázku: Jaká je hlavní barmanova činnost? 
Odpověď by měla být: Míchání látek, nejen kapalných, ale i pevných (bylinky, citron, limetka) 
a plynných (pěna nebo bublinky CO2). 

Žáci si mají uvědomit, že pohyb je jen kvůli efektu a že ten se barman učí postupně, kdežto 
míchat suroviny musí umět hned od začátku.  

Návodné otázky: Pili jste někdy koktejl? Znáte některé známé koktejly jménem? Můžete i vy 
pít koktejl? Existují i nealkoholické varianty? Jsou to pouze kapaliny? Co se do koktejlů 
přidává? 

Učitel žákům sdělí, že teď jim připraví koktejl sám; ne z cizokrajných alkoholických nápojů, nýbrž 
z potravin, které dobře znají z běžného života. Namíchá koktejl z vody z vodovodu (cca 400 ml, 
voda musí být co nejstudenější), oleje (cca 100 ml), aby měl chuť, soli (cca 4 lžičky), aby měl říz, 
a kávy (4–5 zrn, které přímo před žáky nahrubo nadrtí tloučkem v třecí misce), aby měl koktejl 
aroma. Svoji specialitu pojmenuje „Frankensteinův koktejl“ a konsternovaným žákům ji nabídne 
k ochutnání. (Pravděpodobně chtít nebudou, pokud ano, tak zájemci koktejl podá a ihned 
sebere se slovy: „Tak popíjet koktejly během hodin chemie se mu/jí zachtělo!, nic nebude “). 

Poznámky: 
1. Uvedená množství látek stačí pro 5 skupin. 
2. Dle vybavení laboratoře lze koktejl míchat na magnetické míchačce („chemický šejkr“). 

Po přípravě koktejlu, který se asi „tak úplně nepovedl“, se musíme pustit do činnosti, kterou 
„běžný barman“ nedělá – získat zpět z koktejlu výchozí suroviny. To je přeci pravá výzva 
pro pravé barmany. Míchat by uměl každý, ale oddělit je ta pravá činnost pro nás! 

 



 

Předlaboratorní příprava 

Učitel žáky rozdělí do pracovních skupin (nebo je nechá rozdělit se tak, jak jsou zvyklí). 
Předlaboratorní přípravu přizpůsobí podle toho, zda výuka o separačních metodách již proběhla 
nebo se o nich budou žáci učit právě touto badatelskou aktivitou. 

Učitel vytiskne, rozstříhá a rozdá tabulku č. 1 v pracovních listech pro žáky (dále jen PL pro žáky) 
do každé skupinky laborujících žáků. Pokud má aktivita sloužit jako opakování, nejprve se 
doporučuje rozdat kartičky bez názvů separačních metod, ať sami žáci zkusí metody 
pojmenovat, nebo za každou správně pojmenovanou jim učitel uvolní další kartičku s názvem 
metody. Pokud tato aktivita slouží jako expozice nového tématu, žáci se pokusí podle indicií 
v každé metodě přiřadit i správný název. 

Po kontrole výsledků učitel žákům rozdá do skupin 4 obrázky z vytištěné a rozstříhané tabulky 
č. 2 (v PL pro žáky). Požádá žáky, aby je přiřadili ke 4 metodám z tabulky 1. Výsledky 
zkontroluje. 

Úkolem žáků bude nyní rozdělit směs na 3 nebo 4 výchozí suroviny. Tou čtvrtou surovinou je 
voda; je na rozhodnutí učitele, jak se rozhodne. Buď po žácích bude chtít 3 výchozí suroviny 
bez vody; tu mohou během dělení „ztratit“ (lze zachytit pár kapek při krystalizaci jako důkaz její 
přítomnosti). Nebo bude chtít získat i vodu – pomocí destilace. Zde jsou tedy možné dvě 
varianty: 

a) Mezi skupinami je jedna velmi šikovná skupina, která bude pracovat jinak, než všechny 
ostatní. Jejím úkolem bude dostat ze směsi pouze vodu (jde o časově náročnou destilaci, proto 
není čas k separacím dalších surovin). Tato skupina bude vyplňovat pouze úkol č. 2 
v laboratorním protokolu. Obrázek destilační aparatury mají žáci k dispozici z předlaboratorní 
přípravy. 

b) Žáci v laboratoři budou oddělovat jen 3 suroviny. Učitel žákům tuto skutečnost vysvětlí 
časovou náročností některých separačních metod. Učitel žákům také poskytne návod, jak 
mohou ze směsi dostat vodu sami doma v kuchyni (a pokud zdokumentují proces, budou 
náležitě ohodnoceni ). 

Učitel žáky vybídne ke klíčovému úkolu předlaboratorní přípravy: navrhnout postup, 
posloupnost a metody separace, kterými získají zpět výchozí suroviny z Frankensteinova 
koktejlu (pokud žáci opravdu netuší a tápou, učitel jim napovídá a odkazuje je na 4 obrázky 
metod, které ne náhodou ukazují na 4 metody dělení…). 

Učitel promíchá a rozlije Frankensteinův koktejl do tolika kádinek, kolik je skupin (každé skupině 
cca 100 ml koktejlu). Před i při samotném rozlévání koktejl stále míchá tyčinkou! Rozdá směs 
společně s laboratorním protokolem (v PL pro žáky) do skupin. 

Učitel požádá žáky o vyplnění hlavičky (datum, jména) a úkolu č. 1. Ten plní funkci hypotézy – 
žáci navrhují postup dělení, který budou ověřovat pokusem. 

Učitel žáky upozorní, že se na konci laboratorní práce bude hodnotit čistota oddělených složek 
(ne množství) a sdělí jim čas, kdy budou muset být s dělením hotovi (na čas je upozorňuje učitel 
i v průběhu jejich badatelské činnosti). 



 

Badatelská činnost (laboratorní práce) 

Předlaboratorní příprava volně přechází v samotnou laboratorní činnost. 

Je na učiteli, jestli žákům usměrní jejich činnost a navržené metody separace, nebo jestli je 
nechá „vykoupat“ ve špatně navržených metodách. Doporučuje se z obojího trochu – podle 
časových možností. Návod, jak sestavit aparaturu, žáci naleznou v  tabulce č. 2 (v PL pro žáky). 
Autorské řešení laboratorního protokolu je uvedeno níže společně s fotografiemi z autorského 
rozdělování (viz obrazová příloha).  

Autorské řešení:  
Nejprve filtrace (oddělení kávových zrn), poté dělicí nálevka (oddělení oleje) a nakonec 
krystalizace (oddělení soli). Cílem je oddělit směs dokonale po stránce kvality, ne kvantity – to 
žákům usnadní a urychlí práci, nemusí čekat, až se přefiltruje vše… 

Poznámky: 
1. Filtrace směsi s olejem je velmi pomalá. Pro urychlení lze žákům dle možností nabídnout 
skládaný/normální filtr, žebrovanou (viz obrázek)/hladkou nálevku, různé druhy filtračních 
papírů lišících se velikostí pórů či cedník (je nutné průtok směsi filtračním papírem vyzkoušet 
předem). 
2. Pokud se učitel rozhodne, že bude po žácích chtít oddělením získat i vodu, může jim poradit 
primitivní chladící „aparaturu“ sestávající z mokrého hadru a velké kádinky (1000 nebo 2000 ml), 
viz obrazová příloha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazová příloha: Fotodokumentace z autorského rozdělování 

  
výchozí suroviny: kávová zrna, sůl,  

vodovodní voda, olej 
Frankensteinův koktejl 

   
filtrace výsledek filtrace dělení nálevkou 

  
krystalizace primitivní chladící aparatura – 

  jen pro „pár kapek“ vody 



 

Vyhodnocení výsledků a jejich prezentace 

Až žáci dokončí pokusy a oddělí složky, učitel je vyzve k vyplnění úkolu č. 2 v laboratorním 
protokolu. Během té doby může učitel obejít laboratorní stoly, aby si udělal představu 
o výsledcích dělení směsi žáky a o jejich případných chybách. Svá zjištění tak bude moci využít 
při řízení závěrečného vyhodnocení. 

Vyučující ponechá na demonstračním stole k nahlédnutí výchozí složky koktejlu, aby měli žáci 
možnost je porovnat se svými. 

Vyučující požádá žáky, aby přinesli své výsledky k demonstračnímu stolu, a společně se všemi 
žáky vyhodnotí a vyhlásí nejlépe rozdělené složky koktejlu. 

Na závěr žákům nabídne, že můžou v pokusování s Frankensteinovým koktejlem pokračovat 
i doma, že rodičové budou mít jistě radost . Na doma je čeká další výzva, dostat z koktejlu 
„čistou“ vodu. Návod na domácí pokus je popsán dále. 

 

Výsledky autorského dělení: 

 



 

Příklad správně vyplněného pracovního listu:  
Jména: Josef Vopička a Marie Tulipánová Datum: 2. 5. 2013 

          Třída: 8. C 

Laboratorní protokol: Frankensteinův koktejl (dělení směsí) 

Frankensteinův koktejl obsahuje 4 základní složky: vodu z vodovodu, kávu, olej a sůl.  

Úkol č. 1: Do kádinek zakreslete výsledky dělení po použití dělicích metod 1, 2, 3 a doplňte 
text. 

 
Jako první použijeme dělicí metodu filtrace (1), kterou z koktejlu oddělíme složku kávu (A). Zbytek, který 
obsahuje složky vodu, sůl a olej, podrobíme dělicí metodě dělení dělicí nálevkou (2). Získáme složku olej 
(B). Zbývající dvě složky, vodu a sůl, rozdělíme metodou krystalizace (3). Tím dostaneme složky sůl (C) 
a vodu (D).  

Úkol č. 2: Hodnocení výsledků 

Po porovnání s výchozími složkami koktejlu se nám nejlépe podařila oddělit složka káva. 

Nejméně povedeně jsme oddělili složku olej, protože jsme nebyli příliš pečliví a obsahoval zbytky vody. 

Naše skupina spolupracovala pomalu a dobře 
(hlučně/dobře/rychle/výborně/se zádrhely/špatně/bez komunikace/zbrkle/precizně/pomalu/………). 

Frankensteinův koktejl ani jeho složky nesmíme ochutnávat, protože laboratorní nádobí může být 
znečištěné z předchozích pokusů jedovatými látkami. 

Celkově si dáváme známku jedničku.  

zbytek po oddělení 
složky A 

zbytek po oddělení 
složky A a B 



 

Domácí pokus 

Ohavný Frankensteinův koktejl 
 
3 lžíce soli (NaCl) 
50 ml stolního oleje 
2 lžíce hrubě mleté zrnkové kávy (použít za studena) 
hrubě mletý pepř, skořice (nebo jiné koření – nerozpustné částice s charakteristickou vůní) 
500 ml Coca-coly 
Vše dobře rozmíchat. Z potravin je vytvořena černá nepřitažlivá tekutina. Není sice jedovatá, ale pít 
bychom ji nechtěli. 
 
Důležité je použít pouze potraviny! Všechny součásti koktejlu musí být jedlé! 
 

 
Problém: Dostat z tohoto koktejlu čistou (pitnou) vodu. 
Vybavení: běžné nádobí z kuchyně 
 
Fotonávod: 

   
Do hrnce nalijeme Frankensteinův koktejl, nasadíme pařák, do pařáku vložíme misku k zachycení kondenzovaných vodních par. 
Pokličku na sestavu nasadíme obráceně, aby voda stékala do misky a ne po stěnách. Pro urychlení destilace můžeme do pokličky 
vložit několik kostek ledu (chladič). 

    
Porovnání: původní směs a destilovaná voda z pařáku (5 minut destilace bez ledu a s ledem) 

Připravenou vodu můžeme ochutnat, ale rozhodně ne pít ve větším množství – neobsahuje totiž žádné 
soli, a tím nabourává rovnováhu solí v našem těle. Že destilovaná voda nesvědčí ani gumovému 
medvídkovi, je patrné z obrázku: 

Gumoví medvídci po 20 minutách: ve vodě z vodovodu (vlevo) a v destilované vodě (vpravo). 



 

Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Jsou uvedeny přímo v textu. 

 

Reflexe po hodině:  

Časové rozvržení je naplánováno na 80 minut – zbývajících 10 minut je ponecháno na úklid a jako 
časová rezerva. 

V materiálech pro učitele je používán termín „separační metody“, který je vyměněn v materiálech 
pro žáky za termín „dělicí metody“. 

Doporučuje se žákům vyhovět, pokud požádají o další pomůcky, např. o pH papírky, či čajová sítka (ta 
lze doporučit mít nějaká připravená; žáci totiž hledají náhradu za filtrační papír, pokud jím olej špatně 
protéká). 

Použití magnetické míchačky v úvodu při přípravě koktejlu žáky zaujme. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Pokus na doma – oddělení vody z koktejlu. 

 


