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Vážení čitatelia,
dostáva sa vám do rúk mimoriadne
číslo Dnešnej školy, venované projektu Malí
výskumníci, ktorý sa realizoval s predškolákmi v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava počas dvoch školských rokov
2014/15 a 2015/16 (Malí výskumníci I, Malí výskumníci II).
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Po zverejnení fotografií a stručného postupu na webovom sídle
školy (http://zssintava.edu.sk/) som dostávala pozitívnu spätnú väzbu od učiteliek materských i základných škôl, viaceré mi písali, že by
tieto aktivity tiež rady vyskúšali a žiadali podrobnejšie návody.
Mám síce bohaté pedagogické skúsenosti, avšak len so žiakmi základnej a strednej školy, a toto bola pre mňa veľká výzva.
Premýšľala som nad vekuprimeranými a ľahko realizovateľnými
postupmi, opakovane som ich odskúšavala, zháňala som pomôcky...
Postupy som sa snažila spísať podrobne, aby boli ľahko uskutočniteľné, ale, samozrejme, pri každom z nich je možná vlastná modifikácia, dotvorenie.
Na základe mojich skúseností som navrhla „kufrík“ s potrebnými pomôckami a látkami, ktorý vám experimentovanie uľahčí po
technickej stránke.
Radosť detí z bádania je nákazlivá. Spolu s nimi som sa tešila
aj ja. Na rozžiarené detské oči, otvorené ústa a z nich vychádzajúce
„wau, wau“ nezabudnem. Želám deťom, ktoré budú bádať s nami
pod vedením učiteľov alebo rodičov, krásny a nezabudnuteľný prechod vstupnou bránou na ceste za poznaním.
Moje veľké poďakovanie patrí riaditeľovi ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka Šintava PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD., za
príležitosť stretávať sa s deťmi z materskej školy, zástupkyni riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ Mgr. Márii Hrabíkovej i učiteľkám za pomoc
a ústretovosť.
Ďakujem za cenné rady a pripomienky recenzentom – PhDr. Viere
Hajdúkovej, PhD. (MŠVVaŠ SR), RNDr. Jane Chrappovej, PhD.
(PRIF UK v Bratislave) a PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD.
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O projekte Malí výskumníci
Zvedavosť a túžba po poznaní sú od samého prvopočiatku hnacou silou neustávajúceho ľudského bádania.
Erich Anton Paul von Däniken
Dieťa je zvedavá bytosť, kladie otázky, skúša. Nie je tajomstvom, že nadobúdanie poznatkov a skúseností
vlastným aktívnym učením sa je pútavejšie a prínosnejšie ako nič nehovoriace memorovanie. Nevyhnutným
predpokladom uskutočnenia takéhoto prístupu je okrem zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia
školy aj pripravenosť učiteľov.
Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a príroda je „počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti.
Úlohou učiteľky je viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu a prostredníctvom premyslených
podnetov učiteľky ju meniť a zdokonaľovať.
Učiteľka volí také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami. Priebeh vzdelávacích činností je postavený na podnetných, stimulujúcich situáciách, ktoré vzbudzujú
u detí snahu poznávať prírodné reálie. Učiteľka je pre deti vzorom zvedavej a bádajúcej osoby, ktorá kladie otázky
a hľadá odpovede. Súčasťou rozvíjania prírodovednej gramotnosti na predprimárnom stupni je rozvoj špecifických
spôsobilostí, ktoré dieťaťu dávajú nástroje na zorientovanie sa v nových poznávacích situáciách, pomáhajú mu systematizovať skúsenosť a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta.
Medzi prírodovedné spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať, patrí pozorovanie (cieľavedomé získavanie nových informácií z prostredia), kategorizovanie (porovnávanie a triedenie na základe cieleného
pozorovania) a empirická komunikácia (vyjadrená argumentáciou vlastnou skúsenosťou). Potrebné je venovať
sa aj tvorbe detských otázok a spôsobu, akým sa snažia na ne hľadať odpoveď. Významné postavenie má v tomto smere rozvoj spôsobilosti tvoriť predpoklady. Predpoklady prirodzene vedú deti ku skúmaniu predmetov, javov
a situácií pokusom a omylom alebo jednoduchým pozorovaním. Učiteľkinou úlohou je podporovať dieťa v jeho bádateľskej snahe, usmerňovať ho tak, aby dospelo k zmysluplnému poznaniu, a poskytovať mu informácie, ktoré mu
pomôžu korektne uchopiť základné prírodovedné pojmy“ (ŠVP 2015). 1
Prostredníctvom projektu Malí výskumníci sme deti v materskej škole hravým spôsobom oboznamovali so
základnými prvkami vedeckého bádania: pozorovaním a experimentom. Vyskúšali si niektoré procesy, učili sa
odlišovať fikciu od reality. Pre deti je všetko, čo nepoznajú, magické, zázračné. Naši výskumníci boli sami tvorcami „bublaniny“, „čarovných nápojov“, „balónových kvetov“ atď.
Aktivizovali sme ich rozhovorom a usmerňovali pri manipulácii s predmetmi, pri pozorovaniach a pokusoch. K rozvíjaniu jemnej motoriky najviac prispievala frontálna práca; prácou vo dvojiciach sa deti učili
spolupráci.
Prezentované aktivity sa môžu realizovať aj formou skupinovej práce. Závisí to najmä od počtu detí pripadajúcich na jednu učiteľku a od materiálno-technického vybavenia.
Z hľadiska organizácie sa nám najviac osvedčilo rozsadenie detí po osem pri jednom stole. Veľmi výhodné je, ak materská škola v tejto oblasti spolupracuje so základnou školou, avšak nie je to nevyhnutné. (My sme
používali učebňu chémie v ZŠ.) Odporúčame dbať aj na vhodné oblečenie, príp. aby dieťa malo v zálohe tričko,
ak by sa polialo.
V úvode spomenutý kufrík (jeho zloženie je opísané na str. 19) postačuje na realizáciu všetkých prezentovaných aktivít bez doplnenia vybavenia z chemickej učebne.
Na uľahčenie práce neuvádzame hmotnosti v gramoch. Tuhé látky meriame pomocou odmerky. Objem
odmerky je 200 ml. Objemy kvapalín uvádzame v mililitroch.
V publikácii prezentujeme 15 edukačných/vzdelávacích aktivít, ktoré na seba nenadväzujú, môžu sa
realizovať v ľubovoľnom poradí.
Želám vám vydarené bádanie. 
Helena Vicenová
1

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválený MŠVVaŠ SR 10. 03. 2015 pod číslom
2015-8341/12225:1-10A0

3

Aktivita č. 1: Príprava modelovacej hmoty
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie potravinárskej farby, soli, miešanie oleja a vody, miešanie
múky s kvapalinou, kategorizovanie látok podľa rozpustnosti vo vode,
tvarovanie hmoty.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, frontálna alebo skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
hladká múka (1 odmerka), potravinárska farba v prášku (na špičku lyžice), voda (50 ml), soľ (1/8 odmerky),
olej (25 ml), kadička (1 ks s objemom 250 ml na múku, 1 ks s objemom 100 ml na vodu, 1 ks s objemom 100 ml
na olej, 1 ks s objemom 50 ml na soľ), miska, lyžica, formičky, podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do misky malé množstvo potravinárskej farby.
2. Deti pridajú vodu, lyžicou premiešajú a pozorujú rozpúšťanie farby vo vode.
3. Do misky pridajú soľ, premiešajú a pozorujú rozpúšťanie soli. Pozorujú vlastnosti soli.
4. Do misky pridajú olej, premiešajú a pozorujú. Pozorujú vlastnosti oleja.
5. Pridávajú múku a miešajú najskôr lyžicou, potom rukami až do vyformovania tvárnej hmoty. Učiteľka
deťom pomôže dokončiť prípravu hmoty so správnou konzistenciou – podľa potreby pridáva múku alebo
vodu.
6. Deti s pripravenou hmotou ďalej pracujú (vykrajujú pomocou formičiek, tvarujú).

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Vianocne_pecivo%2C2.12.2015/ (cit. 28. 3. 2016)
https://varecha.pravda.sk/recepty/domaca-plastelina-na-hranie/37916-recept.html (cit. 28. 3. 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=C2ytbSa3mPg&app=desktop (cit. 28. 3. 2016)
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/ako-si-vyrobit-domacu-plastelinu-video/ (cit. 28. 3. 2016)
http://www.lenivyrodic.sk/aktivity/tvorime-zo-slaneho-cesta/ (cit. 28. 3. 2016)

Poznámky
◆ Hmotu je vhodné uchovávať v chladničke v uzavretom vrecúšku. Dá sa použiť pri ďalších činnostiach (napr.
v aktivite č. 4).
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ – v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník) ako prepojenie
s bežným životom – skúmanie rozpustnosti, hustoty a skupenstva látok, príprava rovnorodej a rôznorodej
zmesi, porovnanie vlastností látok a zmesí.
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Aktivita č. 2: Zázračný škrob
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – miešanie škrobu s vodou (čo sa deje, keď miešame pomaly alebo rýchlo),
pôsobenie na hladinu škrobovej hmoty rôznou silou, vyberanie predmetu ponoreného v škrobovej hmote.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, frontálna a skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
škrob (1 odmerka), voda (100 ml), kadička (1 ks s objemom 250 ml na škrob, 1 ks s objemom 250 ml na vodu),
miska, väčšia širšia nádoba (na zliatie škrobu) – môže byť aj miska, drobné predmety (s väčšou hustotou ako
škrob, napr. kamienky).
Postup práce
1. Učiteľka nasype do misky škrob. Deti pozorujú jeho vzhľad, farbu, vôňu, prstom pomiešajú.
Učiteľka deťom porozpráva o využití škrobu v domácnosti, napr. pri varení.
2. Deti postupne prilievajú ku škrobu vodu a prstami pomaly miešajú až do sformovania vláčnej
hmoty. Ak je potrebné, učiteľka prileje malé
množstvo vody.
3 Deti skúšajú vlastnosti vzniknutej hmoty – hmotu naberú do ruky a z výšky ju spúšťajú späť do
nádoby, prudko buchnú rukou po jej hladine
a pomaly preniknú prstom do hmoty.
4. Škrobovú hmotu pomaly prelejú do veľkej nádoby (príp. misky), na dne ktorej sú rôzne predmety.
5. Deti vyberajú predmety, využívajú skúsenosti
a zručnosti nadobudnuté pri práci so škrobovou
hmotou.
Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Bublanina_a_zazracny_skrob%2C13.4.2016/ (cit. 20. 4. 2016)
http://www.mladyvedec.sk/archiv/archiv-piateho-cisla/98-plastelina.html (cit. 20. 4. 2016)

Poznámky
◆ Hustý roztok škrobu vo vode patrí medzi nenewtonovské kvapaliny. Táto kvapalina pomerne rýchlo tečie,
dá sa pomaly miešať, ale ak na ňu rýchlo narazíme, zostáva tuhá. Keby sme do nej chceli rýchlo pichnúť
prstom, nepodarí sa nám to. V uzavretej nádobe sa kvapalina prelieva, ale ak ňou prudko zatrasieme, nešpliecha, lebo opäť stuhne. Po takejto kvapaline sa dokonca dá utekať bez toho, aby sa do nej človek ponoril.
Ponorí sa, až keď na nej zastane. Keď na takýto roztok pôsobí sila, škrobové vlákna sa do seba zakliesnia
a uväznia vo svojich dutinkách molekuly vody, a preto kvapalina na okamih stuhne. Keď sa tlak uvoľní, získa
voda opäť prevahu a zmes je tekutá.
◆ Škrob možno vysušiť a opätovne použiť.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník) ako prepojenie s bežným životom – skúmanie rozpustnosti, hustoty, pružnosti a skupenstva látok,
b) v tematickom celku Organické látky v živých organizmoch (9. ročník) – sacharidy.
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Aktivita č. 3: Lávová lampa
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie potravinárskej farby, miešanie oleja a vody – navzájom nemiešateľných kvapalín s odlišnou hustotou, pridanie šumivej tablety
do zmesi – správanie sa plynu v kvapaline.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, práca v dvojiciach alebo skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
voda (25 ml), potravinárska farba v prášku (na špičku lyžice), olej (100 ml), šumivá tableta (1 ks, rozdelená na
4 – 8 častí), odmerný valec (na olej a realizáciu „lávovej lampy“), kadička (1 ks s objemom 100 ml na vodu),
kvapkadlo (2 ks), lyžica, podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka naleje do kadičky vodu. Deti sa na vode v kadičke učia
pracovať s kvapkadlom. Učiteľka pomôže tým, ktorým sa nedarí.
Potom kvapkadlá vyberú z kadičky s vodou a odložia nabok.
2. Učiteľka nasype do kadičky s vodou malé množstvo potravinárskej farby.
3. Deti zmes premiešajú lyžicou. Pozorujú rozpúšťanie farby vo vode.
4. Do odmerného valca s naliatym olejom deti pridávajú pomocou
kvapkadla po kvapkách zafarbenú vodu a pozorujú.
5. Do odmerného valca postupne vhadzujú kúsky šumivej tablety
a pozorujú.
Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Lavova_lampa%2C13.1.2016/ (cit. 28. 3. 2016)
http://udif.cz/wp-content/uploads/Lavova-lampa.pdf (cit. 28. 3. 2016)
http://www.chemik.websnadno.cz/Chemicke-pokusy.html (cit. 28. 3. 2016)
http://www.lenivyrodic.sk/aktivity/pokus-so-sumakom-efektny/ (cit. 28. 3. 2016)
http://www.neposednenoznice.sk/2012/03/farebne-bublinky.html (cit. 28. 3. 2016)

Poznámky
◆ Bublinky plynu (oxid uhličitý, CO2), ktorý sa uvoľňuje z tablety, vytláčajú nahor kvapky zafarbenej
vody a zároveň kvapalina s väčšou hustotou (roztok farbiva) prechádza na dno nádoby pod vrstvu
oleja (kvapalinu s menšou hustotou).
◆ Obmenou lávovej lampy je tzv. soľná lampa, pri
ktorej sa namiesto šumivej tablety nasype soľ.
◆ Ak sa utvorí na povrchu pena a na stenách valca
usadenina, deti zmes lyžicou premiešajú a usadeninu zo stien zotrú ku dnu.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7.
ročník) ako prepojenie s bežným životom –
skúmanie rozpustnosti, hustoty a skupenstva
látok, príprava rovnorodej a rôznorodej zmesi,
porovnanie vlastností látok a zmesí,
b) úvod k tematickému celku Premeny látok (7. ročník) – fyzikálne a chemické deje.
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Aktivita č. 4: Dúhová čaša
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – farbenie soli práškom z kriedy, presýpanie tuhej látky, vytváranie vrstiev
nasypaním farebnej soli do nádoby.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, frontálna alebo skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
soľ (1 odmerka), farebná krieda (4 – 6 farieb), list papiera, kadička (1 ks s objemom 250 ml na soľ, 1 ks s objemom 50 ml na dávkovanie soli), odmerný valec (príp. kadička, pohár), podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičky soľ po značku 25 ml. Deti soľ vysypú na papier položený na podložnej tácke.
Pozorujú vlastnosti soli. Učiteľka im porozpráva o jej používaní pri varení i na posýpanie chodníkov v zime.
Zdôrazní, že soľ je vo veľkom množstve pre náš organizmus škodlivá.
2. Deti si vyberú farebnú kriedu a učiteľka im povie, aby sa pokúsili kriedou zafarbiť soľ. Deťom, ktorým sa
nedarí, ukáže, ako treba kriedu trieť po soli.
3. Vyzve deti, aby zafarbenú soľ dali do odmerného valca. Spoločne prídu na to, že najlepší a najrýchlejší spôsob, ako nasypať zafarbenú soľ do odmerného valca, je zdvihnúť konce papiera, aby sa soľ sformovala do
kôpky.
4. Deti postupne farebnými kriedami zafarbia ďalšie kôpky soli, ktoré následne nasypú do odmerného valca
tak, aby vznikli rôznofarebné vrstvy.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Duhova_casa%2C20.1.2016/ (cit. 28. 3. 2016)
http://www.dobrarada.sk/clanok/farebna-sol-vo-flasi-nadherna-dekoracia-ktoru-zvladnu-aj-deti.html (cit. 28. 3. 2016)

Poznámky
◆ Dúhové čaše môžu poslúžiť ako výzdoba (použijeme plastové poháre).
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Aktivita č. 5: Malá sopka
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – modelovanie plastelíny do požadovaného tvaru, skúmanie vlastností sódy
bikarbóny a octu, pozorovanie šumenia po pridaní octu do sódy bikarbóny.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, frontálna alebo skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
sóda bikarbóna (v kadičke nasypaná po značku 10 ml), potravinárska farba v prášku (na špičku lyžice), ocot
(50 ml), plastelína alebo modelovacia hmota vyrobená v aktivite č. 1, kadička (1 ks s objemom 100 ml na ocot,
1 ks s objemom 50 ml na sódu bikarbónu), lyžica, podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičky sódu bikarbónu a položí ju na tácku. Deti skúmajú jej vzhľad a sfarbenie. Povie
im, že sóda bikarbóna sa používa pri pečení aj pri bolesti žalúdka.
2. Učiteľka pridá k sóde bikarbóne potravinársku farbu. Deti zmes premiešajú.
3. Vyzve deti, aby ušúľali z plastelíny valčeky, ovinuli nimi nádobku a vyformovali sopku.
4. Deti preskúmajú vlastnosti druhej látky, ktorú majú v kadičke – vzhľad, vôňu a sfarbenie octu. Diskutujú
o použití octu v domácnosti.
5. Do nádobky v strede „sopky“ deti naraz nalejú ocot. Pozorujú.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Mala_sopka%2C27.1.2016/ (cit. 28. 3. 2016)
http://archiv.dobre-napady.sk/sopka-zo-sody-bikarbony-r818.htm (cit. 28. 3. 2016)
http://www.lenivyrodic.sk/aktivity/ako-si-vyrobit-domacu-sopku/ (cit. 28. 3. 2016)
http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=136 (cit. 28. 3. 2016)

Poznámky
◆ Pri zmiešaní sódy bikarbóny a octu sa uvoľňuje plyn (oxid uhličitý, CO2), z „krátera sopky“ uniká spenená
kvapalina. Aktivitu možno zopakovať ešte raz s nádobkou, ktorá nie je obalená plastelínou, aby bolo vidieť
únik bubliniek v celom objeme.
◆ Namiesto octu je možné použiť roztok kyseliny citrónovej.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Premeny látok (7. ročník) – fyzikálne a chemické deje,
b) v tematickom celku Významné chemické prvky a ich zlúčeniny (8. ročník) – oxidy.
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Aktivita č. 6: Tancujúce hrozienka
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie sódy bikarbóny, pozorovanie šumenia po naliatí octu do roztoku sódy bikarbóny, pozorovanie vzniku bubliniek na povrchu hrozienok a pohybu hrozienok.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, práca v dvojiciach alebo skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
sóda bikarbóna (1/4 odmerky), voda (100 ml), ocot (25 ml), hrozienka (2 ks, každé rozdelené na 3 – 4 časti),
odmerný valec (na vodu), kadička (1 ks s objemom 100 ml na sódu bikarbónu), kadička (1 ks s objemom 100 ml
na ocot), podložná tácka, lyžica.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičky sódu bikarbónu. Deti skúmajú jej vlastnosti – vzhľad, farbu.
2. Deti odoberú dve lyžice sódy bikarbóny a pridajú ju do odmerného valca s vodou. Lyžicou premiešajú
a pozorujú.
3. Do roztoku v odmernom valci pridajú hrozienka. Pozorujú.
4. Deti skúmajú vlastnosti octu – vzhľad, farbu, vôňu. Pomaly nalejú ocot do odmerného valca. Lyžicou premiešajú a pozorujú. Učiteľka upriami pozornosť detí na vzniknuté bublinky plynu na povrchu hrozienok
ako príčinu pohybu hrozienok.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Tancujuce_hrozienka%2C3.2.2016/ (cit. 28. 3. 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=1AxjR7NLbtg (cit. 28. 3. 2016)
http://predskolskyatlas.sk/vedecke-aktivity-experiment-s-hrozienkami (cit. 28. 3. 2016)

Poznámky
◆ Reakciou sódy bikarbóny a octu vzniká plyn (oxid uhličitý, CO2). Bublinky plynu sa zachytávajú na hrozienkach a vynášajú ich ku hladine, tam sa uvoľnia a hrozienka klesajú opäť ku dnu.
◆ Učiteľka upriami pozornosť detí na vzniknuté bublinky plynu na povrchu hrozienok ako príčinu pohybu
hrozienok.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník) – príklad na zmes obsahujúcu tuhú, kvapalnú aj
plynnú látku zároveň,
b) v tematickom celku Premeny látok (7. ročník) – fyzikálne a chemické deje,
c) v tematickom celku Významné chemické prvky a ich zlúčeniny (8. ročník) – oxid uhličitý.
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Aktivita č. 7: Farby v mlieku
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie potravinárskej farby, miešanie kvapalín, pozorovanie vplyvu
saponátu na povrch kvapalín.
Odporúčané metódy a formy: rozhovor, pozorovanie, manipulácia
s predmetmi, práca v dvojiciach alebo skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
voda (2-krát 10 ml), potravinárska farba v prášku (dva druhy, na špičku lyžice), mlieko (100 ml), saponát (na
umývanie riadu), vatová tyčinka (2 ks), kvapkadlo (2 ks), kadička (2 ks s objemom 100 ml na farbu, 2 ks s objemom 250 ml na vodu, 1 ks s objemom 50 ml na roztok saponátu), miska, lyžica (2 ks).
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičiek potravinársku farbu. Deti pridajú k farbe vodu, premiešajú a pozorujú rozpúšťanie farby vo vode.
2. Učiteľka naleje na dno misky mlieko (asi do výšky 1 cm). Deti skúmajú vlastnosti mlieka, rozprávajú sa
o jeho význame.
3. Každé dieťa nakvapká do mlieka po päť kvapiek zafarbenej vody. Pozorujú.
4. Vatovou tyčinkou namočenou do saponátu sa deti opatrne dotknú hladiny mlieka i farebných škvŕn.
Pozorujú.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Farby_v_mlieku%2C10.2.2016/ (cit. 28. 3. 2016)
http://www.neposednenoznice.sk/2012/03/farby-v-mlieku.html (cit. 30. 3. 2015)
http://alik.idnes.cz/jak-funguje-saponat-04n-/alik-alikoviny.asp?c=A130522_152204_alik-alikoviny_jit (cit. 30. 3. 2015)

Poznámky
◆ Saponáty znižujú povrchové napätie kvapalín, a preto dochádza k rozptýleniu farbiva po celom povrchu
mlieka.
◆ Je možné použiť viac druhov farebných roztokov, vtedy je efekt výraznejší.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ – v tematickom celku Zlúčeniny uhlíka (9. ročník) – čistiace prostriedky.
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Aktivita č. 8: Farebné červíky
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie potravinárskej farby, pozorovanie vylučovania tuhej látky,
vyberanie „červíkov“ a ich vlastnosti.
Odporúčané metódy a formy: rozhovor, pozorovanie, triedenie, manipulácia s predmetmi, práca v dvojiciach alebo skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
voda (200 ml), chlorid vápenatý (1/4 odmerky), alginát sodný (2-krát jedna lyžica), voda (2-krát 25 ml), potravinárska farba (dva druhy, na špičku lyžice), kadička (2 ks s objemom 50 ml na roztok farby s alginátom, 1 ks
s objemom 250 ml na vodu, 1 ks s objemom 250 ml na chlorid vápenatý), injekčná striekačka (2 ks s objemom
5 cm3), lyžica (2 ks), podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka naleje do kadičky s objemom 250 ml vodu. Deti sa učia pracovať so striekačkou, naberajú do striekačky vodu a obsah vypúšťajú naspäť do kadičky.
2. Do druhej kadičky učiteľka nasype chlorid vápenatý. Deti pozorujú jeho vlastnosti – vzhľad, farbu. Odoberú
z neho dve lyžice a nasypú do kadičky s vodou. Premiešajú a pozorujú rozpúšťanie chloridu vápenatého vo vode.
3. Učiteľka nasype do kadičiek alginát. Deti pozorujú jeho vlastnosti – vzhľad, farbu a učiteľka im povie, že
táto látka sa používa pri bolestiach žalúdka. Do kadičiek k alginátu pridajú vodu, miešajú a pozorujú rozpúšťanie. Potom k roztoku alginátu pridajú potravinársku farbu a dobre premiešajú.
4. Roztok alginátu pridávajú striekačkou do kadičky s roztokom chloridu vápenatého a pozorujú.
5. Pomocou lyžice povyberajú „červíky“ a roztriedia ich podľa farieb.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Farebne_cerviky%2C17.2.2016/ (cit. 21. 4. 2016)
http://www.zuch.sk/images/Zbornik_04.pdf (cit. 21. 4. 2016)
http://mladychemik.webnode.sk/farebne-hadatka/ (cit. 21. 4. 2016)

Poznámky:
◆ Po pridaní roztoku alginátu sodného do roztoku chloridu vápenatého vznikne alginát sodno-vápenatý vo
forme gélu.
◆ Alginát sodný možno použiť vo forme prípravku Gaviscon, ktorý sa predáva v lekárni.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ – v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník) ako motivačný
pokus, príp. aj ako príklad na zmes s tuhou a kvapalnou zložkou.

11

Aktivita č. 9: Balónové kvety
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie kyseliny citrónovej, plnenie balónika sódou bikarbónou, presypanie prášku (sódy bikarbóny) z balónika do fľaše, pozorovanie vzniku
bubliniek po nasypaní sódy bikarbóny do octu, pozorovanie nafukovania balónika, zisťovanie, či plyn, ktorý naplnil balónik, mu umožní lietať.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, frontálna a skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
kyselina citrónová (1/4 odmerky), sóda bikarbóna (1/4 odmerky), voda (200 ml), kadička (1 ks s objemom
250 ml na vodu, 1 ks s objemom 250 ml na kyselinu citrónovú), miska (na sódu bikarbónu), plastová fľaša
(0,5-litrová), gumový detský balónik, lyžica, podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičky kyselinu citrónovú. Deti pozorujú jej vlastnosti – vzhľad, farbu. Rozprávajú sa
o výskyte kyseliny citrónovej v citrónoch, o kyslej chuti citrónov. Následne kyselinu citrónovú pridajú do
kadičky s vodou a premiešajú. Pozorujú rozpúšťanie.
2. Roztok kyseliny citrónovej nalejú do plastovej fľaše.
3. Učiteľka nasype do misky sódu bikarbónu. Deti pomocou lyžice naplnia sódou bikarbónou balónik (asi do
tretiny objemu balónika). Učiteľka natiahne balónik na hrdlo fľaše.
4. Deti zdvihnú balónik a podržia ho tak, aby sa obsah balónika vysypal do fľaše. Ústie fľaše pritom pridržiavajú rukou. Pozorujú.
5. Učiteľka opatrne stiahne balónik z fľaše a zaviaže ho špagátom. Deti skúmajú, či balónik bude vo vzduchu lietať.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II_Balonove_kvety_2.3._2016/ (cit. 22. 3. 2016)
http://www.dikymoc.sk/ekoslovensko/deti/pokusy/2-pokus-vyroba-oxidu-uhliciteho-cize-co2/ (cit. 22. 3. 2016)

Poznámky
◆ Reakciou kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny vznikol plyn (oxid uhličitý, CO2), ktorý spôsobil nafúknutie
balónika. Oxid uhličitý má hustotu väčšiu ako vzduch, a preto sa balónik nebude vo vzduchu vznášať.
◆ Je dôležité, aby bol balónik na fľaši dobre natiahnutý a neuvoľnil sa z nej. Pri vysýpaní sódy bikarbóny z balónika je potrebné fľašu držať, aby sa neprevrátila – pri tejto činnosti deťom pomáha učiteľka.
◆ Namiesto kyseliny citrónovej možno použiť ocot.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Významné chemické prvky a ich zlúčeniny – oxid uhličitý,
b) v tematickom celku Premeny látok – hasenie plameňa. Oxid uhličitý z balónika možno vypustiť na plameň sviečky a zahasiť ho.
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Aktivita č. 10: Dúha v skúmavke
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie potravinárskej farby, cukru, pozorovanie vlastností roztokov
cukru s rôznou hustotou.
Odporúčané metódy a formy: rozhovor, pozorovanie, manipulácia
s predmetmi, frontálna práca a skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
kryštálový cukor (1/8 odmerky), voda (2-krát 50 ml), potravinárska farba v prášku (dva druhy, na špičku lyžice), kadička (1 ks s objemom 50 ml na kryštálový cukor, 2 ks s objemom 100 ml farbu, 2 ks s objemom 250 ml na
vodu), kvapkadlo (2 ks), lyžica (1 ks), skúmavka (2 ks), podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do dvoch kadičiek malé množstvo dvoch druhov potravinárskych farieb.
2. Deti nalejú vodu do prvej kadičky s farbou. Pozorujú rozpúšťanie farby.
3. Učiteľka nasype do kadičky kryštálový cukor. Deti pozorujú vlastnosti – vzhľad, farbu, rozprávajú sa o jeho
používaní v domácnosti. Odoberú šesť lyžíc cukru a pridajú do kadičky s roztokom farby. Miešajú, až kým
sa všetok cukor rozpustí. Pozorujú.
4. Z pripraveného roztoku deti odlejú do výšky 1/2 skúmavky.
5. Deti nalejú vodu do druhej kadičky s farbou a pridajú jednu lyžicu cukru. Lyžicou miešajú, pozorujú rozpúšťanie cukru. Porovnajú rozpúšťanie cukru s prvou kadičkou.
6. Pomocou kvapkadla deti opatrne pridávajú pripravený roztok do roztoku cukru v skúmavke. Kvapkadlo
oprú o stenu skúmavky a roztok z neho vypúšťajú tak, aby pomaly stekal dolu. Pozorujú.
7. Vymenia poradie roztokov: do druhej skúmavky nalejú najskôr roztok, ktorý pripravili rozpustením jednej lyžice
cukru a kvapkadlom k nemu pridávajú roztok s väčším množstvom rozpusteného cukru. Pozorujú a porovnajú.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Duha_v_skumavke%2C6.4.2016/ (cit. 20. 4. 2016)
http://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_5.pdf (cit. 22. 3. 2016)

Poznámky
◆ Aktivita je založená na správaní sa kvapalín s odlišnou hustotou v nádobe. Roztok s menšou hustotou pridaný po kvapkách sa s roztokom s väčšou hustotou nezmieša. Je možné utvoriť viacvrstvovú dúhu.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník):
a) pri príprave roztokov – rozpúšťanie, rozpustnosť, meranie objemu, hustota,
b) pri výpočte hmotnostného zlomku – skupiny žiakov pripravia jednotlivé roztoky s presne naváženými
množstvami a na záver z nich vytvoria dúhu.
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Aktivita č. 11: Jarné kvietky

Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – pozorovanie vzlínania vody na papieri, unášania farieb a ich rozkladu.
Odporúčané metódy a formy: rozhovor, pozorovanie, manipulácia
s predmetmi, frontálna a skupinová práca.
Pomôcky (pre jedného žiaka):
filtračný papier tvaru štvorca (2 ks s rozmermi 10 x 10 cm), voda (100 ml), kadička (1 ks s objemom 100 ml na
vodu), fixky na vodnej báze, nožnice.
Postup práce
1. Učiteľka zloží filtračný papier na polovicu, ešte raz na polovicu a vystrihne z neho kruh. V jeho strede vystrihne malý otvor.
2. Podľa vzoru deti nakreslia okolo otvoru čiary – v každom štvrťkruhu použijú inú farbu.
3. Deti sformujú z druhého papiera tvaru štvorca šúľok a vložia ho do otvoru filtračného papiera tvaru kruhu.
4. Vytvorenú kvetinu vložia do kadičky s vodou a pozorujú.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Jarne_kvietky_23.3.2016/ (cit. 24. 3. 2016)
http://alik.idnes.cz/chromatografie-0ga-/alik-alikoviny.asp?c=A130424_160250_alik-alikoviny_jit (cit. 24. 3. 2016)
http://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_3_2.pdf (cit. 24. 3. 2016)

Poznámky
◆ Rozdielna rýchlosť rozpúšťania zložiek farieb vo vode je príčinou vzniku pestrofarebných obrazcov.
◆ Kvetiny je možné rôzne farebne kombinovať a z vysušených urobiť záhradku.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ: v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník) ako príklad z bežného života na zloženie fixiek – oddeľovanie zložiek zmesí (chromatografia), skúmanie zložiek farbív.
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Aktivita č. 12: Bublanina
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – miešanie farby a sódy bikarbóny, rozpúšťanie kyseliny citrónovej, pozorovanie šumenia a vzniku bubliniek po naliatí roztoku kyseliny citrónovej
na tuhú sódu bikarbónu zmiešanú s farbou.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, práca v dvojiciach alebo skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
sóda bikarbóna (2-krát 1/8 odmerky), ocot (2-krát 25 ml), potravinárska farba v prášku (2 druhy, na špičku
lyžice), kvapkadlo (2 ks), lyžica (2 ks), kadička (2 ks s objemom 50 ml na ocot, 2 ks s objemom 100 ml na sódu
bikarbónu s farbou), miska, podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičiek sódu bikarbónu a potravinársku farbu. Deti ich dobre premiešajú.
2. Učiteľka nasype na okraj tácky pásik sódy bikarbóny.
3. Deti pridávajú vedľa pásika ďalšie pásiky: pridajú asi 2 – 3 lyžice sódy bikarbóny zmiešanej s farbou a sformujú ju do pásika. Dvojice detí si navzájom vymenia farebné zmesi a vytvoria rôzne farebné pásiky.
4. Pomocou kvapkadla pridávajú ocot tak, že najskôr pokvapkajú stred a postupujú na okraje. Pozorujú.

Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Bublanina_a_zazracny_skrob%2C13.4.2016/ (cit. 20. 4. 2016)

Poznámky
◆ Pri pridaní octu do sódy bikarbóny zmiešanej s potravinárskou farbou zmes šumí, uvoľňuje sa plyn (oxid
uhličitý, CO2).
◆ Aktivitu možno modifikovať:
a) namiesto pásikov na miske možno tvoriť obrazce na podložnej tácke,
b) na podložnú tácku nasypeme piesok, do neho deti najskôr urobia jarčeky, ktoré posypú zafarbenou sódou bikarbónou.
◆ Namiesto octu možno použiť roztok kyseliny citrónovej.

15

Aktivita č. 13: Čarovný nápoj
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie sódy bikarbóny, kyseliny citrónovej, pozorovanie farebných
zmien po pridaní výluhu z červenej kapusty, po vzájomnom zmiešaní, pozorovanie šumenia a vzniku bubliniek po pridaní tuhej sódy bikarbóny do roztoku kyseliny citrónovej.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie a pokus, práca v dvojiciach alebo skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
sóda bikarbóna (1/4 odmerky), kyselina citrónová (1/4 odmerky), výluh z červenej kapusty (2-krát 25 ml), voda
(2-krát 50 ml), kvapkadlo (2 ks), kadička č. 1 (s objemom 250 ml na kyselinu citrónovú), kadička č. 2 (s objemom 250 ml na sódu bikarbónu), kadička (2 ks s objemom 100 ml na vodu, 2 ks s objemom 50 ml na výluh
z červenej kapusty), lyžica (2 ks), podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičky č. 1 sódu bikarbónu, do kadičky č. 2 kyselinu citrónovú. Deti pozorujú vlastnosti
látok.
2. Deti odoberú lyžicu sódy bikarbóny a pridajú do kadičky s vodou, do druhej kadičky s vodou pridajú lyžicu
kyseliny citrónovej. Miešajú a pozorujú.
3. Každé dieťa pridá 10 kvapiek výluhu z červenej kapusty
do roztoku sódy bikarbóny. Pozorujú.
4. Učiteľka sa ich spýta, čo očakávajú po pridaní výluhu červenej kapusty do roztoku kyseliny citrónovej.
Znova pridajú po 10 kvapiek výluhu z červenej kapusty.
Pozorujú.
5. Deti pomocou kvapkadla pridávajú roztok kyseliny citrónovej k roztoku sódy bikarbóny dovtedy, pokiaľ sa sfarbenie zmení na fialovoružové (pridajú asi 1/2
roztoku – 25 ml). Pozorujú.
6. Do zvyšného roztoku kyseliny citrónovej vylejú výluh z červenej kapusty, ktorý im zostal. Z kadičky č. 2
odoberú šesť lyžíc kyseliny citrónovej a pridajú k roztoku. Miešajú a pozorujú.
7. Odložia pomôcky z tácky, aby na nej zostala len kadička s pripraveným roztokom. Pridávajú k nemu kopcové lyžice sódy bikarbóny z kadičky č. 1 a pozorujú.
Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Carovny_napoj%2C27.4.2016/ (cit. 2. 5. 2016)
Vicenová, H.: Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava :
EXPOL PEDAGOGIKA, 2011. ISBN 978-80-8091-218-5.

Poznámky
◆ Zmena sfarbenia roztokov spôsobená výluhom z červenej kapusty závisí od kyslosti prostredia (pH).
◆ Príprava výluhu z červenej kapusty: list červenej kapusty natrháme a krátko povaríme v asi 250 ml vody.
◆ Po nasypaní sódy bikarbóny do roztoku kyseliny citrónovej sa uvoľňuje plyn (oxid uhličitý, CO2), z kadičky
uniká spenená kvapalina.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Chemické zlúčeniny (8. ročník) – indikátory, kyseliny, zásady,
b) v tematickom celku Chemické reakcie (8. ročník) – neutralizácia.
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Aktivita č. 14: Hra s farbami
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie sódy bikarbóny a kyseliny citrónovej, pozorovanie správania
sa polyakrylátu vo vode, pozorovanie vlastností uvedených látok a farebných zmien.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie a pokus, práca v dvojiciach a skupinách.
Pomôcky (pre dvojicu detí):
sóda bikarbóna (1/8 odmerky), kyselina citrónová (1/8 odmerky), polyakrylát sodný (2-krát jedna lyžica), výluh z červenej kapusty (2-krát 50 ml), voda (2-krát 100 ml na roztok sódy bikarbóny a kyseliny citrónovej,
2-krát 100 ml na polyakrylát sodný), kadička č. 1 (1 ks s obsahom 250 ml na roztok sódy bikarbóny), kadička
č. 2 (1 ks s obsahom 250 ml na roztok kyseliny citrónovej), kadička č. 3 (2 ks s obsahom 100 ml na polyakrylát
sodný), kadička (2 ks s obsahom 50 ml na výluh z červenej kapusty), odmerný valec (1 ks na vodu), kvapkadlo
(4 ks), lyžičky (2 ks), podložná tácka.
Postup práce
1. Učiteľka nasype do kadičky č. 1 sódu bikarbónu, do kadičky č. 2
kyselinu citrónovú. Deti opíšu ich vlastnosti. Učiteľka sa spýta, čo
si myslia, že sa stane, keď k látkam pridáme vodu.
2. Deti pridajú do kadičiek k látkam vodu, lyžičkou miešajú a pozorujú rozpúšťanie.
3. Učiteľka nasype do kadičky č. 3 polyakrylát sodný. Deti pozorujú jeho vlastnosti. Učiteľka sa ich spýta, čo očakávajú, keď k látke
pridáme vodu. Ponalieva deťom vodu do odmerných valcov. Deti
pridajú vodu do kadičiek s polyakrylátom sodným a pozorujú.
Učiteľka im povie, že táto látka sa nachádza v detských plienkach,
pohlcuje moč, a preto telo zostáva suché.
4. Deti pomocou lyžice vyberú napučaný polyakrylát z kadičky a rovnomerne ho rozvrstvia po tácke. Podľa
vzoru ho rozdelia na tri časti. Jednu krajnú časť pokvapkajú roztokom sódy bikarbóny, druhú krajnú časť
roztokom kyseliny citrónovej. Pozorujú.
5. Deti pokvapkajú výluhom z červenej kapusty najskôr strednú časť napučaného polyakrylátu na tácke, potom každé dieťa pokvapká výluhom z červenej kapusty krajnú časť. Pozorujú.
6. Učiteľka sa spýta, čo očakávajú, ak by si navzájom vymenili roztoky sódy bikarbóny a kyseliny citrónovej
a pokvapkali nimi okrajové časti. Deti uskutočnia výmenu a pozorujú.
Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._Hra_s_farbami%2C11.5.2016/ (cit. 15. 5. 2016)
http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=133 (cit. 15. 5. 2016)
http://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_3_5.pdf (cit. 15. 5. 2016)

Poznámky
◆ Polyakrylát sodný patrí medzi tzv. superabsorbenty. Superabsorbenty sú polyméry, ktoré majú schopnosť
absorbovať kvapaliny – dochádza k zväčšeniu ich objemu, napučia.
◆ Polyakrylát sodný pod názvami „umelý sneh“, „instant snow“, „magical snow“ možno kúpiť v predajniach
s dekoračnými predmetmi.
◆ Polyakrylát sodný sa nachádza v niektorých detských plienkach, z ktorých ho vysypeme po ich rozstrihnutí.
Nie je potrebné čistenie od buničiny, ktorú plienky tiež obsahujú.
◆ Aktivita je vhodná aj pre žiakov ZŠ:
a) v tematickom celku Látky a ich vlastnosti (7. ročník) ako príklad na zaujímavé vlastnosti látok,
b) v tematickom celku Chemické zlúčeniny (8. ročník) – indikátory, kyseliny, zásady.
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Aktivita č. 15: Bublinková oslava
Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky
ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – fúkanie vzduchu z pľúc rôznou intenzitou, rozpúšťanie saponátu vo vode,
pozorovanie vzniku bublín.
Odporúčané metódy a formy: manipulácia s predmetmi, rozhovor,
pozorovanie, frontálna alebo skupinová práca.
Pomôcky (pre jedno dieťa):
voda, saponát (na umývanie riadu), jemná dámska silónová ponožka, gumička, plastová fľaša s odrezaným
dnom (1,5-litrová), väčšia širšia nádoba (na vodu so saponátom).
Postup práce
1. Deti si opakovane vyskúšajú vydýchnutie vzduchu z pľúc
do fľaše. Je dôležité, aby sa naučili, že do fľaše vzduch vydýchnu, avšak pri nádychu nemajú fľašu na perách.
2. S pomocou učiteľky natiahnu ponožku na spodnú časť
fľaše. Gumičkou ju upevnia, aby neskĺzla.
3. Ponožku namočia v roztoku saponátu a vyfúknu vzduch
do fľaše.
4. Pozorujú tvorbu reťazcov bubliniek a proces opakujú.
Zdroje a iná inšpirácia
http://mssintava2015-2016.rajce.idnes.cz/Mali_vyskumnici_II._
Bublinkova_oslava%2C3.5.2016/ (cit. 5. 5. 2016)
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/leto/492barevne-bubliny (cit. 30. 3. 2016)
http://www.montessoridoma.cz/?p=8177 (cit. 30. 3. 2016)
http://www.kreativita.info/domaci-recept-na-obrovske-bubliny/
(cit. 30. 4. 2016)
http://www.akosatorobi.sk/video/2791/mega-bubliny-ako-urobitvelke-bubliny (cit. 9. 5. 2016)

Poznámky
◆ Saponát znižuje povrchové napätie vody a vnikajú bubliny.
◆ Ponožka musí dobre priliehať ku fľaši, nesmie ovísať.
◆ Aktivitu realizujeme vonku.
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Na záver
Vážené kolegyne, kolegovia, učitelia materských, základných škôl, i vy všetci, ktorých zaujali naše aktivity,
dovolila by som si na záver ešte pár slov.
Pomôcky a chemikálie v navrhnutom kufríku sme
vybrali tak, aby mali širšie využite. Zámerne sme
zvolili základné pomôcky používané v chemickom
laboratóriu. Poslúži v materskej škole i na domáce
bádanie, možno ho však používať aj pri experimentovaní v základnej škole.
Kufrík obsahuje: kadičky (po 2 ks s objemom 50,
100, 250 ml), odmerný valec (1 ks 100 ml), pipetky – kvapkadlá (10 ks s objemom 3 ml), injekčné
striekačky (2 ks s objemom 5 ml), lyžice (2 ks), misku (1 ks), podložnú tácku (1 ks), skúmavky (6 ks),
stojan na skúmavky (1 ks), filtračné papiere, nádobky na farby (4 ks), práškové potravinárske farby (4
druhy), sódu bikarbónu (hydrogenuhličitan sodný),
kyselinu citrónovú, chlorid vápenatý, škrob, alginát
sodný, polyakrylát sodný.
Hydrogenuhličitan sodný (sóda bikarbóna) je biela kryštalická alebo prášková látka mierne rozpustná vo
vode. Tvorí zložku kypriaceho prášku s označením E 500. Dobre absorbuje kuchynské pachy, čo sa dá využiť pri
čistení chladničky. Jej zásadité vlastnosti môžeme využiť pri pálení žalúdka spôsobeným zvýšeným vylučovaním kyseliny chlorovodíkovej (napr. po požití mastnej potravy).
Kyselina citrónová je bezfarebná kryštalická látka kyslej chuti, vo vode dobre rozpustná. Vyskytuje sa v ovocí,
najmä v citrusových plodoch. Pod označením E 330 sa používa ako regulátor kyslosti v potravinách a nápojoch.
Dá sa použiť aj na odstránenie vodného kameňa.
Chlorid vápenatý je biela kryštalická alebo prášková látka, veľmi dobre rozpustná vo vode. Bezvodý chlorid vápenatý sa používa ako sušiace činidlo, ľahko absorbuje vlhkosť. Zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého
v hmotnostnom pomere 1 : 1,5 dosahuje teploty − 49 °C, preto sa používa ako chladiaca zmes.
Škrob je biela látka nerozpustná vo vode. Je základnou zložkou potravy a zásobný polysacharid rastlín. Vzniká
v zelených častiach rastlín chemickou reakciou – fotosyntézou. V rastlinách sa ukladá v zásobných organelách
(amyloplastoch) a tvorí zrná charakteristického tvaru. Zemiakový škrob tvorí lastúrovité útvary, ryžový kockovité a pšeničný oválne.
Alginát sodný je sodná soľ kyseliny algínovej, ktorá sa získava z hnedých rias. Tvorí koloidné roztoky. V medicíne našla použitie pri žalúdočných vredoch – chráni sliznicu pred natrávením tráviacimi šťavami. V potravinárstve ju poznáme pod označením E 400 ako zahusťovadlo. Alginát vápenatý tvorí vstrebateľné chirurgické
vlákna.
Polyakrylát sodný je biela až svetložltá látka. Z polyakrylátu sodného sú superabsorbenty do detských plienok
a dámskych vložiek. Pre ľudský organizmus je netoxický.
A úplne za záver len pripomeniem, že hoci sú chemikálie zdravotne neškodné, výskumníci si musia, samozrejme, po každej aktivite dobre umyť ruky.
Helena Vicenová
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Rubrika

