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Nevšední chemické experimenty
Využití:

Klíèové pojmy:

Námìty na prakticky zamìøené chemické pokusy propojující výuku chemie
s reálnými situacemi v životì. Jsou aplikovatelné v laboratorních pracech
v rámci výuky chemie na 2. stupni ZŠ, ale také ve volitelných pøedmìtech
pøírodovìdného zamìøení èi v zájmových útvarech.
Smìøujeme ke kompetencím - umìt pozorovat, pøipravovat roztok,
dodržovat bezpeènost práce v laboratoøi, dodržovat pracovní postup,
porovnávat, poznávat smìsi, pracovat podle návodu
Uèivo - dìlení smìsí, alkaloidy, soli - komplexní slouèeniny, alkoholy, kùže
èlovìka, motivaèní pokusy, hoølaviny

Pomùcky a potøeby:

Uvedeny u každé aktivity zvláš.

Popis:
Uèivo k jednotlivým pokusùm
1) Izolace pøírodních látek sublimací - uèivo 9. roèníku - alkaloidy
2) Biologie èlovìka - papilární linie
3) Motivaèní pokus - vznik komplexní slouèeniny - soli (neprobírá se na ZŠ)
4) Motivaèní pokus - odpaøování - dìlení smìsí - alkoholy

1) ZÍSKÁVÁNÍ KOFEINU
Pomùcky a potøeby:

Tøecí miska s tlouèkem, hodinové sklo o prùmìru 5 cm, síka nad kahan,
stojan, kruh, kahan, zápalky, mikroskop, podložní sklo, kapátko, filtraèní
papír, lžièka, sypaný èerný èaj.

Úvod: Kofein patøí mezi tzv. alkaloidy. Je obsažen nejen v kávì èi cole, ale také v èaji, kde si jeho
pøítomnost prokážeme jednoduchým experimentem.
Postup: V tøecí misce rozetøeme èaj do podoby jemného prášku. Trochu drti lžièkou pøeneseme na
hodinové sklo a pøikryjeme podložním mikroskopickým sklem. Vše umístíme na síku
a opatrnì odspodu zahøíváme. Horní sklo chladíme nìkolika kapkami studené vody, které
vždy po dvou minutách odsajeme filtraèním papírem a pøikápneme opìt studenou vodu.
Po 8-10 minutách kahan odstavíme a necháme skla vychladnout. Mikroskopické podložní sklo
pak pøeneseme na podložní stolek mikroskopu a pozorujeme.
Výsledek: Sledujeme jehlicovité bezbarvé krystaly èistého kofeinu.
Úkoly pro žáky: Popište vzhled produktu, zakreslete tvar krystalù. Uveïte zvìtšení, pøi kterém jste
krystaly pozorovali.
Literatura: BÁRTA, M.: Jak (ne)vyhodit školu do povìtøí. Didaktis, Brno, 2004.
2) SNÍMÁNÍ OTISKÙ PRSTÙ
Pomùcky a potøeby:

Èistý papír, práškové železo, lžièka, široká prùhledná lepicí páska.

Úvod: Pokusem si ukážeme nejjednodušší metody daktyloskopie. S potem jsou z tìla vyluèována malá
množství organických látek, na kterých ulpívají jemné železné piliny (lze užít také napø. práškový
oxid mìïnatý).
Postup: Na papír pøitisknìte svùj prst a pevnì jej chvíli pøidržte. Místo posypte práškovým železem,
chvíli jej po otisku pøesýpejte a zbytek železa poté sesypte zpìt do lahvièky.
© INFRA, s.r.o.,KAFOMET Chemie, www.infracz.cz

Str. 1

CH-025.1
Výsledek: Na papíru pozorujeme zøetelný otisk papilárních linií prstu.
Úkoly pro žáky: Vzniklý otisk pøelepte lepicí páskou, ostøíhnìte a nalepte do protokolu. Porovnejte ve
své pracovní skupinì tvary otiskù. Pokuste se zjistit (napø. na internetu èi v literatuøe),
proè se otisky prstù pokládají v kriminalistice za rozhodný dùkaz.
Literatura: FÜRBACH, M.: Možnosti detekce daktyloskopických stop lidské kùže. Kriminalistika, XXXVI
(8). MVÈR, Praha, 2003.
A vlastní archiv autora.
3) TAJNÉ INKOUSTY
Pomùcky a potøeby:

3% roztok síranu mìïnatého, 3% roztok žluté krevní soli, sklenìná tyèinka,
papír, smotek vaty (napø. vatová tyèinka pro péèi o kojence), škrob, jód,
ocet.

Úvod: Psaní „tajných zpráv“ patøí mezi oblíbené èinnosti dìtí. Možnosti tvorby neviditelného písma jsou
pøitom velmi jednoduché.
Postup: Roztokem síranu mìïnatého napište pomocí sklenìné tyèinky na papír své jméno a nechte
zaschnout. Papír poté potøete smotkem vaty navlhèeným roztokem žluté krevní soli.
Výsledek: Pùvodnì neviditelný text se okamžitì zabarví - došlo ke vzniku nové komplexní slouèeniny.
Další možnosti:
a) Pomocí sklenìné tyèinky napíšeme na papír text octem (kyselina octová). Vyvoláme zahøátím.
b) Pøipravíme si škrobový maz (roztok škrobu v horké vodì). Opìt jím napíšeme krátký text.
Vyvoláváme slabým roztokem jódu v ethanolu.
Úkoly pro žáky: Vyzkoušejte rùzné možnosti tvorby takových textù, porovnejte mezi sebou. Do
protokolu po dokonalém zaschnutí nalepte ukázku vyvolaného textu.
Literatura: ÈAJDA, J.: Chemik detektivem. Albatros, Praha, 1982.
4) NESPALITELNÝ PAPÍREK
Pomùcky a potøeby:

1:1 roztok ethanolu, chemické kleštì, útržek papíru (nejlépe filtraèní),
kahan, zápalky.

Úvod: Jedná se o efektní pokus, který je pomìrnì znám i ve variantì s kapesníkem.
Postup: Vezmìte do kleští útržek papíru a namoète do roztoku ethanolu. Papír vložte do plamene
kahanu. Vzplane intenzivním plamenem, který po chvíli uhasne, aniž by došlo k poškození
papíru.
Úkoly pro žáky: Pokuste se vysvìtlit pozorovaný jev. Jmenujte bezpeènostní zásady pøi provádìní
podobných pokusù. Zopakujte si tøídìní hoølavin a základní zpùsoby hašení.
(Vysvìtlení pokusu: papír neshoøí, nebo v roztoku ethanolu je obsažena i voda, která
papír ochlazuje. Oheò, který pozorujeme, jsou ve skuteènosti pouze hoøící páry
ethanolu.)
Literatura: KLEÈKOVÁ, M. a kol.: Chemíèkova dobrodružství. Sprint, Olomouc, 2000.
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