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ÚVOD
Již od podzimu roku 2006 tráví skupinka pro vědu nadšených lidí částečně svůj volný
čas ve škole, přesněji v jejich laboratořích. V loňském školním roce jsme s naší odbornou
prací vytvořenou v přírodovědném kroužku dosáhli velkého úspěchu, a také proto jsme se
rozhodli pokračovat v projektu, který pro nás připravují pracovníci Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. S radostí jsme přijali možnost opět navštívit jednu
z mnoha budov Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, tentokrát na katedře organické a
analytické chemie a vyzkoušet si pokusy s nejmodernějším vybavením.Jsme moc rádi, že
se můžeme zúčastnit soutěže a ověřit si tak naše vědomosti i dovednosti z oblasti chemie i
biologie a porovnat naše nadšení i se studenty ostatních středních škol.
Letos trávíme každé úterní odpoledne nejen v chemické nebo biologické laboratoři, kde
provádíme nejrůznější experimenty, ale značnou část naší činnosti jsme přesunuli i do
terénu. Díky zadaném tématu „člověk a příroda versus příroda člověk“ jsme se mohli
soustředit jednak na přírodu v okolí naší školy, ale i na stavbu těla člověka jako takového.
My, co kroužek navštěvujeme, bereme chemii a biologii jako svého koníčka a rádi bychom
se danými obory zabývali i v budoucnosti. Všichni tento typ soutěžení moc oceňujeme a
doufáme, že budeme mít možnost zúčastnit se podobného projektu i v příštím roce.
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Teoretická část
V naší teoretické části se budeme zabývat nejen globálním oteplováním jako takovým,
ale i tím jak vzniklo, zda je přirozené nebo způsobené člověkem. Dozvíme se něco o boji
proti němu a také účinnosti tohoto boje.
V dnešní době totiž chápeme většinou globální oteplování jako něco špatného. My se
budeme zabývat právě tím, jestli je pro nás toto oteplování až tak moc škodlivé. Vždyť je
to v podstatě jen oteplování planety, nebo ne?
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Globální oteplování
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Historie globálního oteplování
Není žádnou novinkou, že období, ve kterém právě žijeme jsou čtvrtohory. Čtvrtohory
se ovšem ještě dále dělí a to na dobu starší, pleistocén a mladší, holocén. Doba pleistocénu
se označuje jako starší doba kamenná tzv. paleolit a doba holocénu se dělí na střední dobu
kamennou (mezolit) a mladší dobu kamennou (neolit).
Koncem třetihor a začátkem čtvrtohor docházelo k nápadnému ochlazení, které bylo
jakýmsi zakončením postupného kolísání klimatu, pozorovaného již v pozdních
třetihorách. Ochlazení na konci třetihor mělo velký vliv na vznik a vývoj všeho živého.
Když klesla teplota, přibylo atmosférických srážek, které se v chladných obdobích měnily
ve sněhové vánice. Vzniklé příkrovy se postupem času proměnily v ledovce. A právě
těmito ledovci byla zaledněna naše země. V době své největší rozlohy pokrýval ledovec
45 milionů kilometrů čtverečních souše. Voda, která byla v ledovcích, chyběla v mořích
a oceánech a tím pádem docházelo i k poklesnutí hladiny moří a oceánů.
Toto ochlazení ovšem nebylo trvalé. Vystřídaly ho teplejší období. Střídáním těchto
období se také čtvrtohory vyznačují. Jsou to takzvané glaciály (chladná období = doby
ledové) a interglaciály (období teplejší = doby meziledové). Podle odhadů byly ve
čtvrtohorách 4 glaciály a 3 interglaciály. Poslední doba ledová byla zaznamenána před 10
000 lety. Takže už z historie víme, že globální oteplování bylo je a bude. Záleží ovšem na
tom do jaké míry, je to vlivem vývoje planety a do jaké míry je to vlivem lidí.
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Globální oteplování jako takové
Globální oteplování popisuje o kolik se změnila (vzrostla) teplota atmosféry a oceánu
v posledních desetiletích. Odhaduje se, že průměrná teplota od konce 19. století stoupla
o 0,6 °C.
V tento okamžik se ještě nebudeme zabývat tím, proč tomu tak je. Pojďme se zabývat
pojmy, které nepochybně s globálním oteplováním souvisí.
Elementy, které se o oteplování zasloužili jsou nepochybně i skleníkové plyny, které
produkuje člověk, ovšem nejen ten. Skleníkový plyn jako je například methan produkuje
i dobytek.

Skleníkové plyny
Skleníkové plyny, jako jsou oxid uhličitý, methan, oxid dusný, ozon, freony
a v neposlední řadě také vodní pára, se vyskytují v atmosféře. Teplo, které na zem proudí
ve formě slunečních paprsků přes den, se v noci odráží zpět do vesmíru. Kdyby ale
opustilo naši zemi všechno toto teplo, byla by průměrná teplota na planetě -19°C. Právě
skleníkovým plynům vděčíme za udržení průměrné teploty planety 15°C.
A důvod? Tyto plyny zadržují část tepla unikajícího do vesmíru a posílají ji zpět na
zem. Podstata je podobná jako udržení tepla ve skleníku pro rostliny a od toho vznikl
název skleníkové plyny. Ovšem zvyšováním koncentrace těchto plynů dochází
přinejmenším z části k ohřívání planety.
Jediný ze skleníkových plynů jehož koncentrace nevzrostla je ozón, který je likvidován
freony. Jak o ozonu, tak o freonech se budeme bavit dál.
Zajímavost:
Některé skleníkové plyny mohou atmosféru naopak ochlazovat. Příkladem je oxid
siřičitý, který se do ovzduší dostává ve formě aerosolu. Takže i když tento plyn škodí
životnímu prostředí, tak

v určitých ohledech může způsobit i užitek. Možná i proto se

dříve změny klimatu neprojevovaly

v takové míře jako dnes.

Freony
Freony jsou halogenderiváty uhlovodíků, obsahující dva vázané halogeny a jedním
z nich je vždy fluor. Freony uvolňují v ozónové vrstvě chlor, který ničí ozon.
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Dříve, než se od používání freonů právě z tohoto důvodu upustilo, používaly se
v rozprašovačích, hasících přístrojích, chladících a mrazících zařízeních a při výrobě
umělých pěnových hmot. Bohužel životnost freonů je velmi vysoká. Některé freony
mohou mít životnost až 77 let. Takže i když teď naprosto zamezíme vypouštění freonů do
ovzduší, ještě několik desítek let budou účinkovat.

Ozonová díra
Ozonová vrstva se nachází ve výšce 10-50 km nad zemským povrchem. Reakcí
kyslíku a slunečního záření zde vzniká ozon. Množství vznikajícího ozonu není nijak
velké, ale i přesto je pro náš život velmi důležité. Jeho hlavní funkcí je pohlcování pro
život nebezpečného UV záření.
Ničitelem ozonu jsou jak již bylo zmíněno freony. Z některých freonů se odštěpuje
chlor a molekula ozonu se rozpadá na kyslík a biradikál kyslíku. Při úbytku ozonu vznikají
tzv. ozonové díry. Jejich vznikem se pak UV záření dostává na zem a stává se velmi
nebezpečným pro živé organismy. Může způsobovat např. rakovinu kůže, oční poruchy
a další onemocnění. Největší ozonová díra vznikla nad Antarktidou, další úbytek ozonu je
pozorován nad Jižní Amerikou a Austrálií.
Od roku 1970 emise skleníkových plynů vyvolaných lidskou činností na celém světě
prudce vzrostly o 70 %, což způsobilo, že koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a metanu
(CH4) daleko překročily přirozené hodnoty zjištěné v atmosféře za uplynulých 650 000 let.
Nade všechny rozumné pochybnosti je jasné, že emise skleníkových plynů z lidských
činností působí globální oteplování, které by mohlo mít devastující účinek na lidi,
hospodářství a na životní prostředí.

Boj proti globálnímu oteplování, škoda nebo
užitek?
Tato věta se promítá v hlavě celé řady vzdělanců. Je jen na vás, jaký si uděláte na
danou věc názor. Pojďme se nejprve podívat na dohody a protokoly podepisované kvůli
globálnímu oteplování.
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Vídeňská úmluva
Rok 1985: Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy byla přijata pod záštitou
OSN dne 22. března 1985 ve Vídni. Cílem této úmluvy je zabezpečit ochranu lidského
zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům, které způsobila nebo by mohla
způsobit lidská činnost, a která mění nebo by mohla změnit ozonovou vrstvu. Země se
musely zavázat, že zamezí úniku freonů do ovzduší. Za tímto účelem se smluvní strany
zavazují ke spolupráci prostřednictvím systematických pozorování, výzkumu a výměny
informací, přijetí vhodných právní nebo správních opatření a ke spolupráci za účelem
kontroly, omezování, snižování nebo zabránění lidským činnostem pokud tyto činnosti
mají nebo by mohly mít nepříznivé účinky na změnu ozonové vrstvy.

Montreálský protokol
Rok 1987: Prováděcí dokument k Vídeňské úmluvě - dohoda o ukončení výroby
freonů a o tom, že zapojené země nebudou obchodovat (s freony) se zeměmi, které
protokol nepodepsaly.
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu byl přijat
v Montrealu 16. září 1987. Do roku 1990 přistoupilo k přijetí Montrealského protokolu
více než 60 zemí. Jednalo se převážně o rozvinuté země, které vyráběly většinu
v protokolu uváděných látek, poškozující ozonovou vrstvu. Pro Českou a Slovenskou
Federativní Republiku vstoupil v platnost dne 30. prosince 1990.
Smluvní strany se zavázaly chránit ozonovou vrstvu pomocí přijetí preventivních
opatření za účelem spravedlivého omezení celkového množství globálních emisí látek,
které ji poškozují, s konečným cílem úplného vyloučení těchto látek na základě vývoje
vědeckých poznatků, s ohledem na technická a hospodářská hlediska a s ohledem na
rozvojové potřeby rozvojových zemí.

Kjótský protokol
Rok (platnosti) 2008-2012:

Jedná se o protokol k Rámcové úmluvě OSN o

klimatických změnách. Země se zavázaly, že sníží za období pěti let emise skleníkových
plynů o 5,2%. Kromě oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) se
závazek týká hydrogenovaných fluorovodíků, polyfluorovodíků a fluoridu sírového (SF6).
Protokol byl podepsán v prosinci roku 1997 v japonském městě Kjótu, odtud také
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název Kjótský protokol. Aby Kjótský protokol nabyl platnosti, musely být splněny dvě
věci. Zavázat se a smlouvu podepsat muselo alespoň 55 států a jejich podíl na emisích
musel být dohromady minimálně 55%. Jediný zádrhel byl v tom, že některé průmyslově
vyspělé země čekaly na přijetí přesných pravidel týkajících se v podstatě jen obchodování
s emisemi. Ve výsledku jde o to, že některé země mohou emise skleníkových plynů zvýšit
a tak by ta volná procenta mohla prodávat jiným průmyslově vyspělým státům. Další
možností je financování projektů na snížení emisí ve státech třetího světa, za které
příslušná země dostává kredity, které jsou dále započítávány.
USA se pod protokol odmítla podepsat, možná i z toho důvodu, že celé globální
oteplování popírá.
Nakonec Kjótský protokol ratifikovalo 137 zemí jejichž součet emisí tvoří 61,6%.

Přinejmenším Kjótský protokol je důkazem toho, jak rychle se můžeme dostat od
stratosféry a ozonové díry až k ekonomické situaci jednotlivých států. Nepochybně totiž
jedno s druhým souvisí. Je jisté, že všechny tyto úmluvy a protokoly našemu životnímu
prostředí pomáhají, ovšem jde také o to do jaké míry a jestli postupem času nemohou
přinášet více škody než užitku, jak tvrdí i mnoho vědců a politiků.
Například v rámci Kjótského protokolu budou země, které ho podepsaly nuceny
zavádět nové výrobní technologie, které jejich podniky nepochybně ekonomicky zatíží.
Což se USA nestane.

V úvahu přichází dvě možnosti toho co, se může stát. Tím že státy

protokolu budou mezi sebou obchodovat s výrobky vyráběnými ekologickou cestou může
začít USA zaostávat a na její ekonomiku to může mít jedině negativní vliv. Druhou
možností je, že USA bude prosperovat stále více a země Kjótského protokolu budou muset
snižovat množství emisi ještě více než doposud a pak se potvrdí názory některých, že
protokol, do kterého se největší znečišťovatelé nezapojí je jen bezúčelné mrhání penězi.
Ať už to dopadne tak či onak. Zanechejme úvah a přiznejme si, že už to, že se snažíme
něco dělat a očistit tím zemi, které vděčíme všichni za život, je obdivuhodné. A když už se
zapojí i kolos jako je Čína, protože si také uvědomuje, že je jedním z největších
znečišťovatelů, je to přece jen naděje, že si začneme naší země vážit a bude nám ovzduší
přednější než peníze. A doufejme, že tyto projekty jsou jen pomyslné krůčky před velkým
skokem!
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Organizace zabývající se globálním
oteplováním
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Mezivládní panel pro
klimatické změny

IPCC byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací WMO a
programem OSN pro otázky životního prostředí. Shromažďuje informace od asi 2 500
předních expertů a vědců z celého světa, kteří se zaměřují na nejnovější vědecké poznatky
v oblasti změny klimatu, na její potenciální dopady a na způsoby, jak proti ní bojovat.
Jedná se o nezávislý vědecko-technický orgán zaměřený na podporu poznání podstaty
klimatické změny a hodnocení jejích environmentálních a sociálních důsledků. Tři
pracovní skupiny IPCC se věnují otázkám vědecké podstaty problému, dopadům
klimatických změn a analýze strategií vedoucích ke zmírnění následků. Čtvrtá skupina
sleduje přípravu inventur emisí skleníkových plynů.
Zprávy IPCC potvrzují, že změna klimatu je opravdu skutečností. Vychází např.:
 Zvyšuje se hladina moře prakticky na dvojnásobek (v letech 1961 – 2003
stoupla hladina asi o 18 cm, v letech 1993 – 2003 až na 31 cm), k čemuž
přispívá výraznou měrou tání ledovců a polárního ledu.
 Podle satelitních údajů se arktický mořský led od roku 1978 zmenšuje o 2,7%
za každých deset let.
 Během posledního století došlo ke zvýšení množství dešťových srážek
v severních zemích, a naopak k poklesu v oblasti Středomoří, v Africe a v jižní
Asii, čímž se rozšířily oblasti postihující sucha.
Podle IPCC rostou teploty stále rychleji. Za uplynulých 100 let se průměrná globální
teplota zvedla asi o 0,74 ºC. Pokud porostou celosvětové emise skleníkových plynů
stejným tempem jako doposud, bude naše planeta do konce století velmi pravděpodobně
teplejší o 1,8 ºC až 4,0 ºC než je dnes (a v nejhorším případě bude teplejší až o 6,4 ºC).
Dokonce i ta nejnižší hodnota uvedeného teplotního rozsahu by znamenala velmi prudkou
změnu, se kterou by se mnoho druhů a ekosystémů obtížně vypořádávalo.
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Panel své závěry nikdy nechce zbytečně nadsazovat, a proto pracuje s pečlivě
kalibrovaným rozsahem jistot. A pokud tedy zpráva uvádí, že toto oteplování je důsledkem
lidské činnosti, jedná se z vědeckého hlediska prakticky o jistotu.

UNEP

( United Nations Environment Programme)

Program OSN pro životní

prostředí

UNEP byl založen v r. 1972 valným shromážděním OSN. Došlo k tomu na základě
doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, která se uskutečnila ve
Stockholmu. Zajišťuje ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni, snaží
se koordinovat nejrůznější akce na ochranu životního prostředí a poskytovat podklady pro
rozhodování příznivé životnímu prostředí.
Činnost UNEPu byla již od počátku svého vzniku zaměřena převážně na oblasti
týkající se převážně ochrany atmosféry,

poškozování ozonové vrstvy a znečišťování

ovzduší, ochrany kvality vod, mořských pobřeží a oceánů, opatření proti rozšiřování
pouští, proti odlesňování a ochraně biologické rozmanitosti. Zabývá se uplatňováním
technologií

nenarušujících

životní

prostředí,

zpracováním

odpadů

a

zacházení

s chemikáliemi, a neposlední řadě i ochranou lidského zdraví.
V současnosti se soustřeďuje převážně na monitorování životního prostředí. Zabývá se
hodnocením vlivů na životní prostředí, výzkumem, shromažďováním i rozšiřováním
zjištěných informací včetně systémů včasného varování.
Z iniciativy UNEP došlo k přijetí řady významných mezinárodních úmluv, které jsou
zaměřené na nejdůležitější složky životního prostředí.
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GREENPEACE
Jedná se o mezinárodní neziskovou organizaci, která se zabývá jakousi osvětou. Plně
si uvědomuje, to jak svoji zemi ničíme a snaží se tomu zabránit. Snaží se přinášet svědectví
o těch, kteří ničí životní prostředí, a konfrontují vlády a firmy ve chvíli, kdy nesplňují svoji
povinnost chránit naše životní prostředí a naši budoucnost.
Dnes je Greenpeace známé zejména svými přímými akcemi, kterými se snaží
upozornit veřejnost na vážné ekologické problémy. Akce jsou však jen příslovečnou
špičkou ledovce v tvrdé a seriózní práci, kterou často není tolik vidět. Greenpeace dnes
spolupracuje s uznávanými experty a laboratořemi, vede vědecké výzkumy a snaží se
prosazovat řešení problémů a pozitivní změny. Greenpeace též spolupracuje s mnoha
mezinárodními institucemi včetně OSN.
Nejdůležitějším mezinárodním cílem Greenpeace je zabránit globálním klimatickým
změnám, které lidstvo způsobuje vypouštěním skleníkových plynů svou každodenní
činností. Globální energetická koncepce Greenpeace do roku 2050 dokazuje, že je možno
mnohem lépe využívat obnovitelné zdroje a získat tak větší množství energie. Je potřeba,
aby se státy přestaly řídit heslem „znečišťovatel platí“.
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Osobnosti okolo globálního oteplování
Mezi nejznámější postavy, které zpochybňují globální oteplování, patří bezesporu
prezident USA George W. Bush, který existenci globálního oteplování doslova popírá.
Nebo by se mu spíše případná neexistence oteplování velmi hodila, protože by nijak
neomezila rozrůstající se ekonomiku jeho země. I přesto, že globální oteplování popírá a
USA nepodepsala Kjótský protokol, si prezident Bush velmi dobře uvědomuje, že emise
skleníkových plynů by USA omezit doopravdy měla.
Dalším z prezidentů vyjadřujících se ke globálnímu oteplování je také prezident České
republiky Václav Klaus.
Ve své knize Modrá, nikoli zelená planeta se zabývá
převážně tím, do jaké míry jsou informace, které se k
nám dostávají, pravdivé a do jaké míry je to politická
propaganda. Dále se pozastavuje nad tím, že je lidem
vnucován názor, že globální oteplování je jakási
katastrofa, která nás všechny zahubí.
Václav Klaus v podstatě nepopírá globální
Oteplování jako takové, ale spíše výroky některých
klimatologů a politiků, kteří z katastrofických
předpovědí profitují.
Při psaní této knihy Václav Klaus spolupracoval
s prof. Fredem Singerem z University of Virginia,
Dr. Lubošem Motlem z Harvardu a mnoha dalšími.
Bjorn Lomborg, autor knihy Skeptický ekolog a také dánský statistik spočítal, že
Kjótský protokol posune globální oteplování nebo spíše zvýšení teploty jen o tři roky.
Takže na Zemi bude v roce 2100 s Kjótským protokolem stejná teplota jaká by byla v roce
2097 bez něj. A ušetřilo by se 150 mld. dolarů ročně. Z této částky by půlka stačila pro
země Třetího světa na zajištění pitné vody a lékařské péče.
Český ekolog Ivan Brezina je dalším, který zpochybňuje mediální bublinu kolem
globálního oteplování. Jeho názory jsou velmi podobné jako názory dvou předchozích
pánů. Taktéž nevidí smysl v přehnaném financování a za tragickými předpovědi vidí jen
politiku a finance.
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Albert Arnold Gore Jr. - Al Gore je politikem a bývalým americkým
viceprezidentem. Společně s IPCC je držitelem Nobelovy ceny za mír za rok 2007. Je
spoluautorem filmu „Nepohodlná pravda“ , který režíroval Davis Guggenheim. Hlavní roli
v tomto filmu hrál Al Gore sám a objevují se zde i úlomky z jeho života. Jedná se o
dokumentární film na téma globálního oteplování, se snahou prohloubit znalosti o změně
klimatu vyvolané lidmi a položit základy pro boj proti této změně.
Tento film se v USA stal třetím
nejnavštěvovanějším dokumentem od
roku 1982. Dokument obdržel v roce
2007 Oskara v kategorii nejlepší dokument.
Ovšem ani tento dokument se nevyhnul
kritice. A nejedné. Byl kritizován například
pro přehnané dramatizování situace, které
potom sám Gore uznal s tvrzením, že pokud situace nebude dostatečně zdramatizována, tak
se nad ní lidé nezamyslí. Jen několik nepřesností v Gorově filmu. Hladina moří nestoupne
o šest metrů, ale i podle IPCC nejvíše o 43 cm. Další nepravdou je, že kvůli tání ledových
ker dojde k utopení ledních medvědů, k čemuž Gore nemá žádné vědecké podklady.

"Některé pravdy se špatně poslouchají, protože ve chvíli, kdy si je připustíte a uznáte, že
na nich něco je, víte, že se budete muset změnit. A změna může být docela nepříjemná,"
Al Gore.
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Pozitivní a negativní důsledky globálního
oteplování
Negativní důsledky
Jak zde již bylo zmíněno mezi negativní důsledky patří zvětšování ozonové díry,
kterým jsme se zabývali již na začátku. Mezi další negativní důsledky patří tání ledovců.
Ústup ledovců se neustále zvyšuje, byl zaznamenán u více než 90% ledovců a některé
z nich již roztály úplně. V nedávné době došlo k odlomení části ledovce o rozloze Prahy.
Tato část se odlomila na západní Antarktidě od staletého Wilkinsonova šelfu. Mnoho vědců
se shoduje na tom, že je to v důsledku globálního oteplování i proto, že je to v poslední
době již šestý šelf, který se začal takto dělit.
Globální oteplování může také změnit cirkulaci a intenzitu průtoku mořských proudů
a tak může dojít k tomu, že oblasti jako je Skandinávie a Velká Británie se ochladí,
protože je nebude oteplovat Golfský proud.
Oteplování může také přinést plno přírodních katastrof, mezi které patří zemětřesení
nebo také hurikány. Zemětřesné jevy souvisí se zemskými tlaky. Ty jsou ovlivňovány
hladinou moří, která se důsledkem tání ledovců zvyšuje. Tvorba hurikánů souvisí se
zvyšováním průměrné teploty stejně tak jako například tropické bouře.
Dalším z jichž zmiňovaných důsledků je ne vždy zcela dobře využitá manipulace s
penězi týkající se například Kjótského protokolu. Jak jsme již zmiňovali, tyto peníze by
posloužily například na pitnou vodu pro země Třetího světa, která bude nepochybně
potřebná čím dál tím více v důsledku vzrůstajícího vypařování vody.
V těchto oblastech důsledkem oteplování může docházet také k častějším epidemiím
nebo pandemiím. Jednou z nemocí, která by se mohla objevovat ve větší míře je například
malárie, protože druhy komáru, které ji přenášejí žijí v teplých oblastech a tak jim podle
odborníků zvyšování teploty bude jedině prospívat. Některých živočišných druhů může
v důsledku změny klimatu naopak ubývat, protože nenajdou vhodné podmínky pro život.

17

Pozitivní důsledky
Pozitivním důsledkem může být například urychlený růst rostlin, protože bude
v ovzduší velká koncentrace oxidu uhličitého. Otázkou ovšem zůstává, jak dlouho bude
tento růst zrychlován.
Nepřímo je pozitivní důsledek i to, že v rámci rozsáhlé mediální kampaně přestaneme
svou zemi ničit emisemi, začneme se o naše životní prostředí konečně starat a pečovat,
naučíme se třídit odpad a.pod. (O něco málo se pokoušíme i my v našem přírodovědném
kroužku.)
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Náš závěr
Ať už je globální oteplování způsobeno postupným vývojem země (střídání dob
ledových a meziledových) nebo ho způsobil člověk převážně svou činností, globální
oteplování tu nepochybně je. Takže zpochybňovat ho je nesmysl. Smutné je ovšem to, že o
něčem co se týká nás všech se hovoří většinou jen z hlediska politického nebo
ekonomického. Je velmi složité se v otázce, jestli boj proti globálnímu oteplování přináší
více škody než užitku, přiklonit na nějakou stranu. Možná kdyby jsme hovořili o boji
bez některých penězchtivých politiků a ekologů, tak by bylo možné si názor udělat, ale
vzhledem k mediální bublině, která se kolem daného tématu vytvořila, je udělat si
objektivní názor téměř nemožné.
Nicméně zaměřme se na to jak můžeme dalšímu globálnímu oteplování předcházet,
když ne ze strany vývoje země, tak ze strany ochrany našeho životního prostředí námi
samotnými.
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Praktická část
V praktické části jsme se věnovali převážně experimentální činnosti. Zařadili jsme zde
pokusy týkající životního prostředí, převážně z okolí naší školy. Taky jsme se něco málo
snažili o zlepšení situace přímo u studentů naší školy, ať už s tříděním odpadů nebo jsme
sami vyrazili do přírody alespoň trošku jí od znečištění ulevit. Zařadili jsme i kapitolu se
týkající se naší exkurze na univerzitu Palackého v Olomouci na katedru organické
a analytické chemie. Zúčastnili jsme se i exkurze do Prahy na výstavu Bodies, která se nám
následně stala inspirací při tvorbě pracovních listů s tématikou biologie člověka.
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1. Chemické experimenty
- s problematikou životního prostředí
Pokus:

Fotometrické stanovení fosfátů v půdách

Pomůcky:

kádinky, zkumavka, filtrační kruh, stojan, filtrační papír, držák, vzorek
půdy, destilovaná voda, tyčinka

Chemikálie: činidlo A, činidlo B, destilovaná voda
Postup:

1. Asi 10g zeminy nasypeme do kádinky a smícháme s 50ml destilované
vody.
2. Půdu necháme po dobu 10 minut odstát (usadit – dekantovat).
3. Dvakrát přefiltrujeme. Pokud není filtrát dostatečně čirý, tak filtraci
opakujeme vícekrát.
4. Čirý filtrát nalijeme do kyvety fotometru a zašroubujeme.
5. Zapneme fotometr, přidáme 10 kapek činidla A a 0,5 ml činidla B.
6. Po 5 minutách odečteme naměřenou hodnotu.

Závěr:

Po odečtení hodnoty z fotometru jsme zjislili, že obsah fosfátů v půdě je 25,
8 mg/l.

Filtrace zeminy:

21

Pokus:

Důkaz fenolů

Pomůcky:

kádinky, zkumavka, filtrační kruh, stojan, filtrační papír, držák, vzorek půdy
(z okolí naší škoy), destilovaná voda, tyčinka

Chemikálie: Folin – Denisovo činidlo, uhličitan sodný (nasycený roztok, 0,05% roztok)
Na2CO3
4-aminoantipyrin, , ferrikyanid draselný (8% roztok)
Postup:

1. Připravíme si vzorek půdy:
Asi 10g zeminy nasypeme do kádinky a smícháme s 50ml
destilované vody, mícháme několik minut do rozpuštění půdy.
Půdu necháme po dobu 10 minut odstát a pak roztok
přefiltrujeme.
2. Provedeme důkaz přítomnosti fenolů pomocí Folin-Denisova činidla:
10 ml vzorku smícháme ve zkumavce s 5 ml činidla a 2 ml Na CO3.
Necháme 10 minut odstát.
3. Provedeme důkaz fenolů pomocí 4 - aminoantipyrin
Připravíme si roztok 0,05% roztok uhličitanu sodného a to tak,
že 0,5 g NaCO3 rozpustíme v 1000 ml vody a 8 % roztok
ferrikyanidu draselného.
7 ml připraveného filtrátu z půdy smícháme se 14 ml roztoku
uhličitanu sodného, přidáme1ml roztoku 4-aminoantipyrinu a 0,5 ml
ferrikyanidu draselného.
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Závěr:

V prvním případě jsme dokázali přítomnost fenolů v půdě vzniklým modře
zbarveným roztokem.Ve druhém případě se nám roztok ve zkumavce zbarvil
do červena barvivem chinoidní struktury, čímž jsme taktéž dokázali přítomnost
fenolů.

Důkaz pomocí Folin- denisova činidla:

Důkaz pomocí 4 – aminoantipyrinu:

23

Pokus:

Recyklace vody

Pomůcky:

2 stojany, síťka, varná baňka, chladič, kádinka, alonž, držáky, 2 gumové
hadice, znečištěná voda, kamínky, bahno

Postup:

1. Sestavíme si destilační aparaturu.
2. Do varné baňky dáme znečištěnou vodu, bláto, kamínky, listí.
3. Obsah zahříváme až do bodu varu.
4. Do kádinky nám odkapává čistá voda.

Závěr:

Vodu jsme recyklovali tak, že jsme zakalenou vodu zahřívali až do bodu
varu, začala se nám vypařovat vodní pára a následně kondenzovala v kapky
čisté vody. Destilace je separační (čistící) metoda.
Fotofragie aparatury:
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2. Sběr vršků od PET- lahví
V rámci našeho zájmu o ekologii jsme na naší škole zahájili

Sběr vršků.
Protože se zájem o ekologii na naší škole projevil už při třídění odpadů jako je papír
a plast, přidali jsme i sběr vršků. A prozatím můžeme říci, že sběr je více než úspěšný,
vršky sbírají s energií úplně všichni studenti a dokonce i naši učitelé. Nasbírání co
největšího počtu vršků od PET - lahví jsme zapojili i do každoročně konané soutěže na
naší škole o nejlepší třídní kolektiv. Sběr probíhá po dobu dvou měsíců.
My si myslíme, že třídění odpadů je velmi důležité a hlavně přínosné a proto i námi
nashromážděné vršky budou použity na výrobu laviček a plastových židliček pro děti.
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3. Čistota okolní přírody
V dnešní době se lidé přestávají o přírodu starat. Zapomínají, že je to právě ona, která
dává nám všem život. Bezohledně plní a ničí naše lesy pytli plnými odpadků a vším, co již
není v domácnosti potřebné. Potoky tráví jedovatými látkami a zasypávají komposty. Lidé
se o přírodu nejen nestarají, ale dokonce ji přímo ničí, ať už úmyslně nebo neúmyslně.
Situace se stává neúnosnou a příroda trpí čím dál víc. Proto se náš přírodovědný kroužek
rozhodl s tím něco udělat.
Zdárným příkladem neustálého ničení okolní přírody je Chropyňský les. Lidé si z něj
udělali jednu velkou skládku bez ohledu na následky.
Pokusili jsme se alespoň minimálně této krajině pomoci.

Někteří lidé si pletou les se skládkou!
Jen malá část chropyňského lesa:
předtím

potom
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Tohle místo nemusí sloužit jako shromáždiště všech bakterií !
předtím

potom

Snaha několika jedinců nenapraví vandalismus celé společnosti!
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4. Exkurze na Univerzitu Palackého
Dne 27. 3. 2008 jsme s naším přírodovědným kroužkem navštívili Univerzitu
Palackého v Olomouci. Zajímavé povídání si pro nás připravili na katedře organické
a analytické chemie.
Nejprve jsme zavítali do tamních laboratoří organické chemie, kde jsme si měli opět
možnost vyzkoušet i nějaké to experimentování. Vyzkoušeli jsme si tak poprvé chemickou
reakci – chemiluminiscenci. Tento pokus je zařazen za článkem. Dále nám jeden
z pracovníků poskytl mnoho zajímavých informací o možnosti studia chemických oborů,
což jsme hlavně my, zájemci o další studium přírodovědných oborů, velmi ocenili.
Po získání nových cenných informací v oboru organické chemie jsme se přesunuli
o patro výš na katedru analytické chemie. Zde už na nás byl připraven další z chemiků.
Naši přednášku jsme zahájili celkovou prohlídkou katedry. Viděli jsme mnoho zajímavých
přístrojů. Největší pozornost jsme však věnovali hmotnostnímu spektrometru. Tento
přístroj se využívá pro hmotností spektrometrii a díky ní dokáží vědci určit hmotnost iontů
nebo dokonce jen jednotlivých fragmentů atomu. Z toho, co jsme se dozvěděli, teď už
víme, že spektrometrie je metoda, díky níž je možné analyzovat všechny složky sloučeniny
a určit také jejich hmotnost. Tato metoda se využívá teprve asi dvacet let a už se opravdu
velmi osvědčila.
Pomocí spektrometrie se vědci na Univerzitě Palackého snaží objevit lék proti
rakovině. Zabývají se zkoumáním zdravých a napadených buněk. Podle našich informací
se již povedlo objevit extrakt z rostliny a vyléčit jeho pomocí nemocného psa.
Nyní ještě stručně několik nejpoužívanějších analytických metod:
1)

separační – úkolem je analyzovat směs

2)

optická – využívají se elektromagnetické interakce

3)

elektrochemické – využití el. proudu (polarografie)

4)

plynová a kapalinová chromatografie

5)

kapilární elektrolýza.

Také jsme se dozvěděli, že je v dnešní době možné analyzovat i jednotlivé složky vůní.
Například tak je tak možné rozeznat různé vůně rostlin nebo dokonce přesné složení
olomouckých syrečků.
Exkurze na obou katedrách se nám velmi líbila a byla opět bezesporu velmi přínosná.
Jsme velmi vděční za její umožnění.
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Pokus:

Chemiluminiscenční experiment

Pomůcky:

pipeta, kádinky, skleněná tyčinka,

Chemikálie:

luminol, hydroxid sodný NaOH, hexakyanoželezitan draselný
K3[Fe (CN)6], peroxid vodíku H2O2, destilovaná voda

Postup:

1. Připravíme si 10% roztok NaOH a přidáme 0,1g luminolu.
2. Takto připravený roztok přilijeme do 1l destilované vody (roztok
A).
3. Ve 100 ml vody rozpustíme 0,5 g hexakyanoželezitanu
draselného.
4. Připravíme si 3% roztok peroxidu vodíku.
5. 15 ml peroxidu vodíku smícháme s roztokem hexakyanoželezitanu
draselného a připravený roztok přilijeme do 1l destilované vody
(roztok B).
6. V temné místnosti roztok A a roztok B slijeme a pozorujeme.

Závěr:

Po slití roztoku A a B jsme mohli v temné místnosti pozorovat světle
modrou
luminiscenci.
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excitovaný tripletový stav

luminiscence

5. Exkurze do Prahy - Výstava Bodies
V rámci Přírodovědného kroužku a možnosti exkurze pro naši třídu jsme se rozhodli
navštívit proslulou výstavu Bodies v Praze. Tuto výstavu vidělo více než 16 miliónů lidí na
celém světě a teď už k nim patříme i my.
Vystavená těla jsou stabilizována speciální metodou, která se nazývá polymerová
plastinace. V podstatě jde o balzamování těl, založené na základě toho, že voda je
nahrazena silikonem. Velmi jsme ocenili, že nás po celou dobu výstavy doprovázel student
medicíny, takže jsme k výstavě dostali i odbornou přednášku. Dozvěděli jsme se plno věcí,
které se nám v životě mohou hodit. Na vlastní oči jsme si tak mohli prohlédnout, kde
přesně se který orgán nachází, i jak vypadá jejich stavba a tvar v průběhu různých nemocí
ve srovnání se zdravými orgány. K vidění byla i těla malých dětí. Detailně jsme si mohli
prohlédnout jednotlivá stádia lidských embryí nebo nervovou soustavu malého dítěte.
K této výstavě můžeme přiřadit jen samé superlativy. Nedá se nic vytknout. Vraceli
jsme se plni zážitků. Ani ta nejpřesnější figurína nám neukáže lidské tělo zevnitř tak
přesně, jak jsme viděli na této výstavě. Takže i když někdo tuto výstavu odsuzuje, my jsme
moc ocenili, že jsme ji mohli vidět, protože nám objasnila mnoho nejasností a pochybností.
A navíc, když teď děláme nejrůznější nákresy lidských orgánů v našem kroužku, tak
víme, co vlastně kreslíme. Výstava nás inspirovala k další a převládající práci v našem
kroužku – k tvorbě pracovních listů s tématikou stavby a funkce jednotlivých orgánových
soustav.
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6. Pracovní listy
Do poslední kapitoly praktické části jsme zařadili několik pracovních listů. Měly by být
určeny do hodin biologie i chemie.
Jsou rozděleny do šesti kapitol:
Krycí soustava
Dýchací soustava
Oběhová soustava
Tělní tekutiny
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Pracovní listy jsou takovou malou ukázkou nejrůznějších možností jak lze tyto dva
předměty propojit a to nejen při výuce biologie člověka
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1. KRYCÍ SOUSTAVA
1) Vylušti křížovku:
1) Jak se jmenují hmatová tělíska ve škáře?
2) Jaký je název výběžků na pokožce, které tvoří kresbu na bříškách prstů
prstů?
3) Jaký je název žláz produkujících specificky zapáchající výměšky
(sexuální, pachové)?
4) Latinský výraz pro kůži.
5) Ve kterém období lidského života se nejvíce rozmáhá akné?
6) Název kožního útvaru v němž vychází mlékovod.
7) Jedna z organických látek vyskytující se v potu.
8) Jak se nazývá barvivo obsažené v pokožce?
9) Jeden z kožních derivátů.

Řešení: 1. Meissnerova; 2. papily; 3.apokrinní; 4. derma; 5. puberta; 6. bradavka; 7.
močovina; 8.melanin; 9. vlas
TAJENKA: EPIDERMIS
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2) Vyber správnou odpověď a zapisuj písmena.
1. Jednou
a)
b)
c)

ze základních částí kůže je?
Pokožka
P
Vlas
O
potní žláza
W

2. Kožní pigment se nazývá?
a) Hemoglobin
b) Chlorofyl
c) Melanin

J
G
O

3. Mezi onemocnění kůže nepatří ?
a) Akné
X
b) Tuberkulóza
K
c) lupenka
B
4. Tělesná teplota se udržuje pomocí?
a) pocení
O
b) vylučování mazu
P
c) klimatizací
R
5. Tuk v
a)
b)
c)

kůži, který má zásobní funkci, se nachází?
ve škáře
O
v pokožce
A
v podkožním vazivu
Ž

6. Kolik procent vody obsahuje pot?
a) 50% - 55%
L
b) 10% - 15%
Y
c) 98% - 99%
K
7. Který
a)
b)
c)

z latinských názvů nemá žádnou spojitost s kůží?
dermis
I
cor
A
tela subcutanea
M
__ __ __ __ __ __ __ = nejsvrchnější část kůže

Řešení: 1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b
Tajenka : pokožka
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3) Doplň chybějící údaje v článku:
Mezi hlavní funkce kůže patří ochrana těla. Ta zabraňuje pronikání mikroorganismů,
škodlivých látek a 1……….….. záření. Reguluje tělesnou teplotu odpařováním 2….………
a zvětšením průtoku krve. Další funkcí je funkce 3……………., díky níž vnímáme
mechanické, tepelné a bolestivé podněty. Skladovací funkci zastává podkožní vazivo,
ve kterém se ukládá zásobní látka 4……………….. Tato látka má i mechanickou a izolační
funkci. Vylučovací funkci zastávají 5………….. a 6………………… žlázy, jejichž produkty jsou
7………….…. a 8….………… Poslední funkcí kůže je resorpční funkce. Je to schopnost
pokožky přijímat rozpuštěné látky na 9……………...... bázi. Při poškození kůže, např.
popáleniny, se tato schopnost ..................
Řešení: 1) UV 2) potu 3) smyslová 4) tuk 5) potní 6) mazové 7) pot 8) maz 9) tukové 0)
zvyšuje

2) Proveď následující chemické experimenty a vyvoď závěry:

Pokus:

Důkaz bílkovin v lidských vlasech

Pomůcky:

zkumavka, pipeta, nůžky, kapátko, lidské vlasy

Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH
1% roztok síranu měďnatého pentahydrátu CuSO4 . 5H2O
Postup:

1. Připravíme si 10% roztok hydroxidu sodného a 1% roztok síranu
měďnatého.
2. Nastříháme vlasy na několikacentimetrové kousky a vložíme do
zkumavky.
3. Přilijeme do ní asi 6 ml připraveného roztoku hydroxidu sodného.
4. Přikápneme několik kapek roztoku síranu měďnatého pentahydrátu.

Závěr:

Když přidáme do zkumavky síran měďnatý, směs se zbarví modrofialově.
Jedná se tedy o biuretovu reakci, kterou poskytují všechny látky obsahující
peptidickou vazbu v molekule. Tyto vazby tvoří v bílkovinách s měďnatými
solemi v alkalickém prostředí barevný - modrofialový - komplex.
Dokázali jsme tedy, že jsou vlasy tvořené bílkovinou keratinem.
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Pokus:

Důkaz chloridů v potu

Pomůcky:

pinzeta, lupa, kousky červeného savého papíru (asi 2 x 3 cm)

Chemikálie: 0,25% roztok dusičnanu stříbrného AgNO3
Postup:

1. Kousek savého papíru přiložíme na zpocené místo na kůži.
2. Přitlačíme a držíme po dobu přibližně 20 sekund na zvoleném místě.
3. Papír pomocí pinzety ponoříme do připraveného roztoku AgNO3.
4. Potom papír položíme před zdroj elektrického světla.

Závěr:

Bílé skvrny vyloučeného chloridu stříbrného nám na světle zčernají.
Černé tečky na papíře označují ústí potních žláz.
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2. DÝCHACÍ SOUSTAVA
1) Doplň úvodní článek týkající se dýchací soustavy:
Dýchací soustava člověka představuje soustavu orgánů, která zajišťuje výměnu …….…… mezi
……… a vnějším prostředím. K dýchací soustavě patří dýchací …….…… (dutina nosní, nosohltan,
hrtan, průdušnice a průdušky) a plíce. Dýchací cesty přivádějí ………. do plic. Horní cesty
dýchací začínají …… , která je spojena s přínosními dutinami v okolních lebečních kostech.
V horní části nosní dutiny jsou jemné řasinky. Z dutiny nosní prochází vzduch do …… , který je
spojen Eustachovou trubicí s dutinou středního ucha. V nosohltanu se nachází mízní uzlina mandle nosohltanová. Dolní cesty dýchací začínají ……, který je vyztužený chrupavkami.
Největší z nich je chrupavka štítná. Vidíme ji na krku jako „ohryzek“. Z hrtanu proudí
vdechovaný vzduch do ………., rovněž vyztužené chrupavkami. Průdušnice se větví na dvě …… ,
které se zanořují do pravé a levé plíce. Průdušnice i průdušky jsou vystlány vlhkou sliznicí.
Pravá plíce je tvořena třemi laloky a levá plíce dvěma laloky houbovité tkáně. Plíce jsou uloženy
v …… Mezi oběma blánami je malé množství tekutiny, která usnadňuje pohyb tkání při nádechu
a výdechu. Výměna vzduchu v plicích se děje dýchacími pohyby , uskutečňovanými dýchacími
svaly. Nejdůležitějším dýchacím svalem je …… Nádech je ..……, výdech je ……… pohyb.

správné pojmy:
plynů, krví, cesty, vzduch, dutina nosní, nosohltanu, hrtanem, průdušnice, průdušky, dutině
hrudní, bránice, aktivní, pasivní

2) Doplň do rámečků a vysvětli pojem v tajence:
1. Průdušnice se rozděluje na dvě menší trubice. Jak se jim říká?
2. Tělní tekutina jež se v plících okysličuje.
3. Hlavním cílem dýchání je absorpce jistého prvku ze vzduchu. Jak se nazývá?
4. Jak se jmenuje přístroj, který dovoluje měřit množství vzduchu procházejícího plícemi.
5. Co je odpadním produktem dýchání?
6. Odborný název průdušnice.
7. Bezkyslíkový neboli ………..……. metabolismus.
8. Orgány dýchací soustavy.
9. Jedna z příčin rakoviny plic.
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V tajence vyšel pojem: _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,tj. ………………………………………………
správné pojmy:
1. průdušinky, 2. krev, 3. kyslík, 4. spirometr, 5. oxid uhličitý, 6. trachea, 7. anaerobní,8.
plíce, 9. kouření
tajenka: respirace
3) Podle počtu písmen ve slovech zaplň doplňovačku:

Aorta
Alveoly
Bronchioly
Nikotin
Plíce
Srdce
Hrudník
Krvinky
Výdech
Kyslík
Vzduch
Nádech
Energie
Oxid
Dehet
Astma

S

N

A

I
P K Y

P L Í
V

O

E

M D E H E T
A O R T A
K
I

O
L

A
S K L Í
T

B R O N CH
V
E N E R G I E
N
H R U D N Í
D
E
V Ý D E CH
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X
I
V Z D U CH

K

Á K Y S L

I O L Y

Í K

R
D
C E
E

4) Proveď následující chemické experimenty a vyvoď závěry:

Pokus:

Důkaz oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu

Pomůcky:

zkumavka, tenká trubička

Chemikálie: hydroxid vápenatý Ca(OH)2
Postup:

1. Připravíme si vápennou vodu – roztok hydroxidu vápenatého ve
vodě (4 lžičky Ca(OH)2 rozmícháme ve 100 ml H2O a suspenzi
přefiltrujeme přes filtrační papír).
2. Do vápenné vody ve zkumavce foukáme pomocí skleněné trubičky
vydechovaný vzduch.
3. Vzniká nám bílý zákal.
4. Zkumavku velmi opatrně zahřejeme nad kahanem.

Závěr:

1. Při foukání vydechovaného vzduchu do vápenné vody nám vznikl bílý
zákal uhličitanu vápenatého podle chemické reakce:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
(stejná reakce probíhá i při tvrdnutí malty)
2. Při neustálém probublávání vzduchu do zkumavky nám začíná vznikat
hydrogenuhličitan vápenatý, který je ve vodě rozpustný, a proto bude roztok
opět čirý.
Chemická reakce:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
3. Když zkumavku

(reakce krasových jevů)

zahřejeme nad kahanem, roztok se opět zakalí

vyloučeným uhličitanem vápenatým.
Chemická reakce:
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O (reakce krasových jevů)

38

Pokus:

Důkaz přítomnost vody ve vydechovaném vzduchu

Pomůcky:

lžička, zkumavka, kousek bílé bavlněné látky (velikost přibližně 10 x 10cm)

Chemikálie: chlorid kobaltnatý hexahydrát CoCl2 . 6H2O
Postup:

1. Do zkumavky nalijeme asi do 2/3 vodu a přidáme 2 lžičky chloridu
kobaltnatého.
2. Bílou látku namočíme do vzniklého roztoku a na radiátoru ji necháme
uschnout.
3. Látka zmodrá, a když na ni začneme vydechovat vzduch tak změní barvu
na růžovou.
4. Můžeme ho použít opakovaně, pokus bude fungovat stejně.

Závěr:

Když látku namočenou do roztoku zahřejeme, uvolní se z růžového
hexahydrátu chloridu kobaltnatého krystalově vázaná voda a vzniká
bezvodý chlorid kobaltnatý, který má modrou barvu.
Když na modrou látku foukáme vzduch z úst, H2O ve vydechovaném
vzduchu se váže na dehydratovaný chlorid kobaltnatý a látka opět zrůžoví.
Chemická reakce:

CoCl2 · 6H2O t→ CoCl2 + 6 H2O
růžový

modrý
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3. OBĚHOVÁ SOUSTAVA
1) Spoj, co k sobě patří:
1. Krev

a) hroznový nebo krevní cukr

2. Červené krvinky

b) důležité krevní barvivo

3. Bílé krvinky

c) cévy, které vedou krev směrem od srdce

4. Glukóza

d) cévy, které vedou krev k srdci

5. Aorta

e) tělní tekutina, velmi důležitá pro život

6. Trombocyty

f) nejtenčí cévy, propojující tepny a žíly

7. Céva

g) trubicovitý útvar, rozvádí tělní tekutiny

8. Tepny

h) leukocyty

9. Žíly

ch) největší tepna v těle savců

10. Srdce

i) odstraňuje odpadní látky, imunitní funkci

11. Hemoglobin

j) erytrocyty

12. Vlásečnice

k) slouží ke srážení krve

13. Lymfa

l) důležitý orgán

správné řešení:
1e, 2j, 3h, 4a, 5ch, 6k, 7g, 8c, 9d, 10l, 11b, 12f, 13i

2) Popiš jednotlivé části obrázku:

řešení:
1. Čerené krinky 2. Bílé krvinky 3. Plazma 4. Voda 5. Plazmatické bílkoviny 6. Minerální látky
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2) Poskládej Puzzle
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3) Proveď následující chemické experimenty a vyvoď závěry:

Pokus:

Krev jako katalyzátor

Pomůcky:

kádinka, vepřová játra, pinzeta, nůž, špejle, sirky, pipeta

Chemikálie: 8% roztok peroxidu vodíku H2O2
Postup:

1. Uřízneme si kousek jater a vložíme je do kádinky
2. Pipetou si nabereme několik ml peroxidu vodíku a kápneme několik na
játra.
3. K játrům přiložíme žhnoucí špejli a pozorujeme.

Závěr:

když jsme játra pokapali peroxidem vodíku, došlo k jeho rozkladu na vodu a
kyslík. Přítomnost kyslíku se projevila šuměním na povrchu jater a my jsme
jeho přítomnost dokázali žhnoucí špejlí, která vzplanula. Játra jsou plná krve
a krev v tomto případě působí jako katalyzátor, který celou reakci urychlí.
Chemická reakce:

2 H2O2  2 H2O + O2

42

4. TĚLNÍ TEKUTINY
Tělní tekutiny jsou roztoky organických a anorganických látek nacházejících se v tělech
organismů, jejichž základní složkou je voda. Jejich

hlavní funkcí je přenos nejrůznějších

látek a plynů. Mezi další funkce patří termoregulace, udržování osmotického tlaku, zajištění
hormonální hladiny a další.
Tělní tekutiny rozlišujeme na tekutinu mimobuněčnou (extracelulární) a nitrobuněčnou
(intracelulární). Tekutina extracelulární obsahuje velké množství sodných a chloridových iontů
Cl-, méně iontu

vápenatých Ca2+

a hydrogenuhličitanových HCO3-,

pak také živiny

(např.:glukózu), mastné kyseliny, kyslík a oxid uhličitý. Tekutina intracelulární má složení
odlišné. Obsahuje mnoho draselných iontů K+ , méně iontů hořečnatých Mg2+.Extracelulární
tekutinu rozlišujeme na mezibuněčnou tekutinu (tkáňový mok) a tekutinu proudící v cévách
(krev, míza – lymfa).
Vnitřní prostředí organismu tvoří tedy tkáňový mok, krev a míza. Nejdůležitější složkou je
krev, z které vzniká tkáňový mok a z něj se pak tvoří míza.

1) Naše tabulka obsahuje hlavní dělení tělních tekutin. Nyní je na tobě,
zda-li ji správně doplníš.

Správné řešení:

TĚLNÍ TEKUTINY
Tekutina extracelulární

Mezibuněčná tekutina
(=Tkáňový mok)

Tekutina intracelulární

Tekutina proudící v cévách
Krev

Míza(=Lymfa)
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V těle se však nachází nejen krev, míza a tkáňový mok, i když to jsou jedny z nejdůležitějších
tělních tekutin. Naše tělo stejně jako těla většiny organismů obsahují i například hlen, hnis,
moč, pot, spermie a poševní sekret, kožní maz, sliny, slzy, mateřské mléko, ušní maz, žluč ,…

2) Tvým úkolem je najít v osmisměrce všechny pojmy a objasnit nám
výraz, který utvoří zbývající písmenka. Po vyškrtání legendy ti zbude 10
písmen, jež tvoří tajenku (☺
☺ se do tajenky nepočítá…).

GLUKÓZA
SEKRET
MONOCYTY
SLINY
IMUNITA
CUKR
VODA
HEMOGLOBIN
MÍZA
MAZ
MOČ
POT
KYSLÍK
HORMONY
HLEN
MLÉKO
ŽLUČ
SLZY
KREV

G
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I
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(Tajenka: FAGOCYTÓZA – pohlcování)

44

N

Mléko
Mléko je produktem mléčných žláz samic savců. Tvoří se z krve a má s ní i podobné složení.
Je základním zdrojem živin pro mláďata, která z něj získávají i potřebné protilátky a vitamíny
pro svou imunitu. Lidské mateřské mléko je podáváno kojencům během kojení. Později ho
nahrazujeme mlékem kravským. Kravské mléko je v ČR nejvíce konzumováno. Vzájemně se liší
svým obsahem tuku, bílkovin a ostatních látek podle plemenné příslušnosti zvířat. Má nižší
obsah cukru a vyšší obsah bílkovin. Jeho hlavním proteinem je kasein(88%), syrovátka tvoří
většinu zbývající části. Existuje však více druhů mléka jako kozí, ovčí, klisní, lamí, velbloudí,
buvolí atd. Jsou ale i mléka rostlinného původu, mezi něž patří mléko kokosové, mandlové,
sójové, rýžové apod.

Mléko se zpracovává na různé mléčné výrobky jako jsou smetana,

jogurty, máslo, sýr, syrovátka a laktóza.

3) Proveď následující chemické experimenty a vyvoď závěry:

Pokus:

Izolace kaseinu z mléka

Pomůcky:

mléko, kádinka, zkumavka, stojan, filtrační kruh, filtrační nálevka, filtrační
papír, tyčinka, pipeta

Chemikálie: 5% kyselina octová CH3COOH
Postup:

1. Do zkumavky nalijeme přibližně 10ml mléka.
2. Pipetou přidáme 2 ml 5% kyseliny octové a promícháme.
3. Vznikající sraženinu oddělíme filtrací.

Závěr:

Filtrací oddělíme vzniklou bílou sraženinu bílkoviny kaseinu a filtrát
tzv. syrovátku. Oba produkty , kasein i syrovátku, použijeme k dalším
pokusům.

Odpověz na otázky týkající se chemického experimentu:
1) Čím je způsobeno srážení mléka v trávicím traktu člověka?
2) V které část trávicího traktu lidského těla se začíná mléko srážet?
3) Čím je způsobeno srážení mléka v tělech živočišných mláďat?
Odpověď:
1. enzymem pepsinem, 2. v žaludku, 3. enzym rennin = chymozin
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Pokus:

Důkaz, že je kasein bílkovina

Pomůcky:

kasein, zkumavka, pipeta, skleněná tyčinka

Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH
1% roztok síranu měďnatého pentahydrátu CuSO4 . 5H2O
Postup:

1. Pomocí tyčinky vložíme do zkumavky trochu kaseinu, který jsme
připravili v předchozím pokusu.
2. Přidáme 2 ml 10% NaOH a kasein v něm rozmícháme.
3. Ke směsi ve zkumavce přikápneme asi 6 kapek síranu měďnatého.

Závěr:

Proběhne biuretová reakce, při které dojde ke vzniku modrofialového
komplexu s měďnatým iontem. Vzniká tzv. biuret, který

je důkazem

bílkovin.

Pokus:

Důkaz síry v mléce

Pomůcky:

kasein, elektrický vařič, vodní lázeň, skleněná tyčinka, pipeta

Chemikálie: nasycený roztok octanu olovnatého trihydrátu (CH3COO)2Pb . 3H2O
10% roztok hydroxidu sodného NaOH
Postup:

1. Do zkumavky vložíme pomocí tyčinky trochu kaseinu a rozpustíme jej
ve 2 ml 10% roztoku hydroxidu sodného.
2. Přidáme 0,5 ml nasyceného roztoku octanu olovnatého.
3. Směs ve zkumavce zahříváme ve vodní lázni.

Závěr:

Síru obsaženou v aminokyselinách jsme dokázali tím, že roztok zčernal
od vzniklého sulfidu olovnatého PbS.
Probíhá srážecí reakce:

S2- + Pb2+ → PbS↓
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Odpověz na otázky:
1) Ve kterých aminokyselinách je obsažena síra?
2) Napiš chemický vzorec těchto aminokyselin.
Odpověď:
1. aminokyseliny – cystein a její oxidací vzniklý dimer cystin
2. chemický vzorec:
H
H3N+ C COOCH2
S
S
H
H3N+ C COO-

cystein:

CH2SH

CH2

cystin:

H3N+ C COOH

Pokus:

Důkaz laktózy v mléce

Pomůcky:

syrovátka (filtrát z prvního pokusu), elektrický vařič, kádinka, zkumavka

Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH
1% roztok síranu měďnatého pentahydrátu CuSO4 . 5H2O
Postup:

1. Asi 2ml syrovátky nalijeme do zkumavky a přidáme 1 ml 10% roztoku
hydroxidu sodného.
2. přikápneme 10 kapek připraveného 1% síranu měďnatého.
3. Směs promícháme a zahříváme asi 5 minut ve vodní lázni.

Závěr:

Laktózu v mléce dokážeme vzniklou červenou sraženinou oxidu měďného
Cu2O. Laktóza je sacharid obsahující ve své molekule aldehydickou
skupinu. Ta se oxiduje za vzniku karboxylové skupiny a měďnatý kation se
zároveň redukuje na červený oxid měďný.
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Odpověz na otázky:
1) Do jaké skupiny sacharidů řadíme laktózu?
2) Napiš aldehydickou a karboxylovou skupinu.
3) Napiš chemický vzorec laktózy.
4) Jak se jmenuje uvedená reakce, která se používá na důkaz sacharidů v látkách?
Odpověď:
1. laktóza je redukující disacharid,
2. aldehydická skupina R – CHO, karboxylová skupina R – COOH
3. chemický vzorec laktózy:
CH2OH
CH2OH
O H
H
O
OH
H
H
O
H
OH
OH H
OH
H
H
H
OH
H
OH
4. jedná se o Fehlingovou reakci

Pokus:

Důkaz přítomnosti chloridů v mléce

Pomůcky:

syrovátka (filtrát z prvního pokusu), zkumavka, kapátko

Chemikálie: 1% roztok dusičnanu stříbrného AgNO3
5% kyselina dusičná HNO3
Postup:

1. Ve zkumavce smísíme 2ml syrovátky s 5 kapkami kyseliny dusičné.
2. Přidáme 0,5 ml 1% roztoku dusičnanu stříbrného a vše promícháme.

Závěr:

Důkazem přítomnosti chloridů je vznik bílé sraženiny.
Srážecí reakce: Ag+ + Cl-  AgCl↓
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5. TRÁVICÍ SOUSTAVA
1) Doplň úvodní článek týkající se trávicí soustavy:
Trávicí soustava se skládá z ústní dutiny, hltanu, jícnu, ………………., jater, žlučníku,
tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku. Jakmile se potrava dostane do úst je
zvlhčována ………………, které vylučují tři páry slinných žláz (příušní, podčelistní,
podjazykové). Sliny jsou z 99% tvořeny ……………, 1% tvoří různé soli a bílkoviny.
Potrava je dále zmenšována kousáním a žvýkáním, k čemuž nám slouží …………… .
Činností trávících enzymů je následně rozkládána na jednodušší látky v procesu, který
nazýváme ……………….. Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické přeměny
v živých organismech. Trávící enzymy jsou např. pepsin, trypsin, ptyalin aj. Rozložené
živiny na jednodušší látky se dostávají do krevního řečiště. Tento proces se nazývá
.………………… neboli resorpce. Krví jsou pak látky rozváděny do tkání a předávány
…………………. . Tkáně, které vystýlají trávící (ale i dýchací nebo pohlavní) orgány se
nazývají mukózní. Jejich buňky vylučují ……………… – mucus, který umožňuje průchod
potravy, chrání sliznici a je účinný i proti …………………… . Stahy svalů trávících orgánů,
které vyvolávají posun potravy traktem, se nazývají ……………………….. ………………….. .
Objem potravy, který žaludek dospělého člověka obvykle pojme, je 2- 3 litry, je však
schopný pojmout až 5 litrů potravy.

Správné pojmy:
žaludku, slinami, vodou, zuby, trávení, vstřebávání, buňkám, hlen, infekcím,
peristaltické pohyby,

2) Přiřaď:
tlusté střevo
konečník
jícen
tenké střevo
apendix
žaludek
játra
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3) Najdi pojmy související s trávením a zbývajícími písmeny vyplň tajenku:
HLEDEJ
KEDULAŽOT
UORNYNILS
TÁNIVMVDI
J ÍCENY I ÍB
AÁCTČZNJO
Z Í TOSNYOR
YUURS E ÍTK
KABPAVA KŠ

tajenka:

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

řešení: TRÁVICÍ SOUSTAVA

4) VÍTE, ŽE………..?

…během života sní průměrný člověk nejméně 20 tun potravy?
…10 vteřin po spolknutí proniká jídlo do žaludku?
…tlusté střevo pokrývá vrstva bakterií 2 cm silná?
…kručení v břiše způsobují stlačující a prohánějící plyny a trávicí šťávy?
…trávicí trubice je dlouhá 7 až 8 m?

5) Hádanky:

Tělo se bez toho neobejde a přitom to neobsahuje žádnou energii, žádné
stavební kameny, žádné vitaminy a ani vlákniny. Co je to?
Čistá voda!
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Na mapě nenajdeš název ostrovů, na kterých žijí výrobci inzulínu.
Langerhansovy ostrůvky

Někteří apendix mají, někteří už ne. O koho nebo co se vlastně jedná?
O červovitý přívesek slepého střeva.

6) Doplň zadané úkoly:

 Napiš všechny části trávicí trubice (9):
(ústa, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo,
konečník, řiť)

 Jmenuj pět hlavních složek potravy:
(bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy, minerály)

 Zuby máme k rozmělnění potravy. Jestlipak ale víš, jaké druhy
zubů má každý člověk?(4)
(řezáky, špičáky, stoličky, třenové zuby)

 Jak se nazývají vůlí nekontrolovatelné kontrakce svaloviny

zažívací trubice, které posouvají potravu uvnitř směrem žaludku?
(peristaltické pohyby)

 Které střevo je delší,tenké nebo tlusté?
Tenké je delší (2 - 5 m), tlusté (až 1,5 m)
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7) Teď si odpočiň a přečti si básničku ☺

TRABLE S TRÁVENÍM

Šel Vendelín k babičce,
k té, co sedává v parku na lavičce,
na lavičce dřevěné,
železem kované.
Pozvala ho na oběd, prý bude pečeně.

Ach, pane Nohavico, pomozte!
Chlapec bledne,
tělo slábne,
již svým svalům nevládne.

Hlučně kráčí Vendelín s lačným
pohledem,

Břicho bolí,
Vendelín skučí.
Kdy ho to přejde?
V útrobách hučí.

přemítá o věcech spojených s obědem.
Vítání ve dveřích,
„Tys nám zase vyrost!“,
Vendelín se zakření,
tady je vítaný host.
Á, už se to nese,
sliny se sbíhají,
příbory cinkají.
Talíř horký polívky,
brejle se zamlží.
V kredenci fotografie dívky,
babiččiny neteři.

„No, no. Neklej!
Zkrátka ses přejed,
to se stane,
Nejseš jedinej.
Natáhni se na kanape,
Udělá se ti lépe.“„Babi, pověz, kam
přijde všechno to jídlo?“
„I ty motovidlo!“
K tomu nám slouží trávicí soustava.
Ta rozloží potravu na částice tak malé,
že mohou proniknout do krve.

Druhý chod na stole.
Zbyla jen kost.
Maso již v žaludku,
stále nemá dost.

Ale dlouhá pouť jídla začíná,
jakmile ho spolkneme.
Potrava již rozžvýkaná vypadá,
jak když ji rozmixujeme.

Následuje zákusek
tři kopečky zmrzliny,
povoluje opasek,
láduje se jak divý.

Jícnem dolů do žaludku,
posunuje hnací síla
-odborně peristaltika.
Mísení s žaludečními šťávami,
štěstí, že stěny chrání hlen,
aby žaludek nebyl natráven
silnými kyselinami.

Pokojem zní Těšínská,
hromada nádobí roste.
Je toho plná linka.
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Další zastávkou tenké střevo,
mnoho živin a tuků již vstřebáno.
Pokračujeme střevem tlustým,
kde máme velmi blízko k bakteriím.

Na konci konečníku
se za dvacet hodin po spolknutí ocitne.“
Vendelín se zazubí a prohlásí:
„Jícen, žaludek, střeva,
nestrávené zbytky konečníkem ven
z těla!“

Z tekutého odpadu
teď polopevná stolice je.
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8) Pojďme se podívat do pyramidy:
1. první písmeno abecedy
2. zkratka trávicí soustavy
3. odpadní tekutina, která obsahuje nežádoucí látky
4. jednotné označení zubů
5. vodnatá substance bohatá na enzym amylázu, produkovaná v ústech
6. název druhé části tenkého střeva
7. zásobník potravy, která je zde napadána kyselinami
8. miliony obyvatel v tlustém střevě, které usnadňují vstřebávání a produkují důležité
chem. látky

řešení:

9) Proveď následující chemické experimenty a vyvoď závěry:
Pokus:

Důkaz přítomnosti mucinu ve slinách

Pomůcky:

sliny, zkumavka, kapátko, skleněná tyčinka

Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH
1% roztok síranu měďnatého pentahydrátu CuSO4 · 5 H2O
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Postup:

1. Asi 2-3 ml slin vložíme do zkumavky.
2. Přidáme 1-2 ml 10% roztoku NaOH a dobře promícháme.
3. Přikápneme asi 10 kapek 1% roztoku CuSO4.

Závěr:

Roztok se zbarvil modrofialově od vzniklého komplexu s měďnatým
iontem.

Odpověz na otázky:
1) Co je to mucin a jakou má v trávicím traktu funkci?
2) Jak se jmenuje reakce, která se používá na důkaz přítomnosti látek jako je mucin?
3) Jen jedna věta v textu je dobře, zbytek musíš opravit:
Mucin je cukr, který je vylučován v celém trávicím traktu a ve spojení s kyselinou
chlorovodíkovou tvoří hlen se zásobní funkcí. V ústní dutině je hlen připravován
pro zpracování v dalších částech dýchací soustavy mechanickým rozmělňováním.
Tvoří se sousta, mísí se s kyselinami a jsou obalována do ochranné vrstvy mucinu.
Stěny žaludku chrání vrstva mucinu před poškozením kyselinou chlorovodíkovou.
Odpověď:
1. Mucin je bílkovina, s vodou tvoří ochranný hlen.
2. Jedná se o biuretovou reakci, používanou na důkaz přítomnosti bílkovin. Vzniká při
ní modrofialový komplex – biuret.
3. Mucin je bílkovina, která je vylučována v celém trávicím traktu a ve spojení
s vodou tvoří hlen s ochrannou funkcí.V ústní dutině je potrava připravována pro
zpracování v dalších částech trávicí soustavy mechanickým rozmělňováním. Tvoří
se sousta, mísí se se slinami a jsou obalována do ochranné vrstvy mucinu.
Stěny žaludku chrání vrstva mucinu před poškozením kyselinou chlorovodíkovou.

Pokus:

Trávení škrobu enzymem ptyalinem

Pomůcky:

ovesné vločky, stojan, filtrační nálevka, filtrační kruh, filtrační papír,
zkumavky, držáky, kádinka

Chemikálie: Fehlingův roztok I (7g CuSO4 . 5H2O v 100 ml vody)
Fehlingův roztok II (35g vinanu sodnodraselného a 10g NaOH v 100 ml
vody)
glukóza C6H12O6, voda H2O
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Postup:

1. V ústech rozžvýkáme několik ovesných vloček.
2. Rozžvýkanou směs vložíme do zkumavky, dolijeme teplou vodou na
10 ml a zahříváme na vodní lázni o teplotě 38 ˚C po dobu 15-20 min.
3. Směs přefiltrujeme a do filtrátu přidáme po 1 ml oba Fehlingovy roztoky.
4. Zkumavku následně velmi opatrně zahřejeme nad kahanem.

Závěr:

Zahřátý filtrát se nám obarvil červeně vyloučeným oxidem měďným, a my
jsme tím dokázali přítomnost redukujících cukrů. Sliny obsahují enzym
ptyalin štěpící škrob na disacharid maltózu. Maltóza dává pozitivní reakci
s Fehlingovým činidlem.

Pokus:

Štěpení škrobu slinami

Pomůcky:

zkumavky, škrobový maz, sliny

Chemikálie: Fehlingův roztok I, Fehlingův roztok II, Lugolův roztok I2 v KI
Postup:

1. Do dvou zkumavek nalijeme asi 2 ml zředěného roztoku škrobového
mazu.
2. Do jedné ze zkumavek přidáme trochu slin, promícháme a necháme
5 min stát.
3. Potom přikápneme do obou zkumavek pár kapek Lugolova roztoku.
4. Ve zkumavce, která neobsahuje škrob, dokážeme přítomnost redukujících
cukrů přidáním 1 ml Fehlingova roztoku I a II a následným opatrným
zahřáním nad kahanem.

Závěr:

Lugolovo činidlo se používá na důkaz přítomnosti škrobu, který se projeví
modrofialovým zbarvením. Ve zkumavce se slinami se škrob rozštěpí na
redukující disacharid maltózu a po přikápnutí Lugolova činidla se tudíž
modrofialově nezbarví na rozdíl od zkumavky bez slin. Přítomnost maltózy
dokážeme (stejně jako v předchozím pokusu) pomocí Fehlingových roztoků,
která se projeví vznikem červeného oxidu měďného.
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6. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
Úkolem vylučovací soustavy je dostat ven z těla přebytečnou vodu, sůl a nežádoucí
produkty, které musí být odstraněny dříve, než se v našem těle usadí a otráví je.

1) Vyplň tajenku a zjistíš chybějící slovo ve větě:

Každá …………………………. je dlouhá asi 12 cm a široká 3 cm.

1) Zákrok, kdy se pacientovi nahradí poškozený orgán za zdravý.
2) Filtrovací jednotka - buňka, která vyrábí moč.
3) Epiteliální buňky, kterými je tvořen vnitřní povrch Bowmanova váčku.
4) Dvě duté trubice, jimiž je odváděna moč z ledvin do močového
měchýře.
5) Veškerý nestrávený pevný odpad těla.
6) Buněčná dutina.
7) Odstranění přebytečné soli, vody a děj upravující koncentrace tělních
tekutin.
Řešení:
1. Transplantace, 2. Nefron, 3. Podocyty, 4. Močovody, 5. Stolice, 6. Lumen, 7. osmoregulace

Tajenka: LEDVINA
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2) Proveď následující chemické experimenty a vyvoď závěry:

Pokus:

Důkaz přítomnosti sacharidů v moči.

Pomůcky:

moč, kahan, zkumavky, kádinky, držák, stojan, síťka, železný kruh, tyčinka,
lžička, pipeta

Chemikálie: Fehlingův roztok I, Fehlingův roztok II, glukóza C6H12O6
Postup:

1. Odebereme pipetou 2ml moči a přikápneme k ní po1ml z obou
Fehlingových roztoků.
2. Obsah zkumavky řádně promícháme.
3. Připravíme si vodní lázeň a zkumavku v ní zahříváme.
4. Roztok glukózy vytvoříme tak, že do kádinky nalijeme 50 ml
vody a přidáme lžičku glukózy.
5. Pár ml roztoku glukózy nalijeme do zkumavky a postup opakujeme jako
s močí.
6. Porovnáme zbarvení obou roztoků.

Závěr:

Jsou- li sacharidy v moči obsaženy, vznikne v roztoku červenohnědá
sraženina oxidu měďného Cu2O . Pro porovnání provádíme modelový pokus
přímo glukózou.

Odpověz na otázky:
1) Jak se jmenuje uvedená reakce v chemickém pokusu a k čemu se používá?
2) Napiš strukturní vzorec glukózy.
3) Jak se jmenuje možné porušení rovnováhy koncentrace glukózy v krvi?
Odpověď:
1. Jedná se o Fehlingovu reakci, používá es na důkaz přítomnosti redukujících
sacharidů.
2. strukturní vzorec glukózy:
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H

O

H

OH

HO

H

H

OH

H

OH
CH2OH

3. onemocnění – diabetes mellitus, lidově zvané „cukrovka“
Pokus:

Důkaz přítomnosti bílkovin v moči Hellerovou reakcí.

Pomůcky:

moč, zkumavka, pipeta

Chemikálie: koncentrovaná kyselina dusičná HNO3
Postup:

1. Pipetou odebereme 2ml kyseliny dusičné a nalijeme ji do zkumavky.
2. Přidáme asi 2ml moči a nalijeme ji tak, aby se tekutiny nepomíchaly.

Závěr:

Na stykové ploše obou látek se vysrážejí bílkoviny v podobě bílého
prstence. Žlučová barviva také mohou způsobit, že pod prstencem bude
látka hnědě zabarvena.

Pokus:

Srážení anorganických solí z moči

Pomůcky:

moč, zkumavka, pipeta

Chemikálie: octan olovnatý trihydrát (CH3COO)2Pb · 3 H2O (nasycený roztok)
Postup:

1. Do zkumavky nalijeme asi 2 ml moči.
2. Připravíme si nasycený roztok octanu olovnatého a asi 1 ml přidáme do
zkumavky.

Závěr:

Vzniká bílá sraženina solí – chloridů fosforečnanů a síranů.
Zkrácený iontový zápis reakcí:
Pb 2+ + 2Cl 3 Pb
Pb

2+

2+

+

+ 2

 PbCl2 ↓

PO43-

SO42-

 Pb3(PO4)2 ↓
 PbSO4 ↓
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Pokus:

Srážení síranů z moči.

Pomůcky:

moč, zkumavka, kádinka, pipeta, kapátko

Chemikálie: chlorid barnatý dihydrát BaCl2 · 2 H2O (nasycený roztok)
5% roztok kyseliny chlorovodíkové HCl
Postup:

1. Připravíme si nasycený roztok chloridu barnatého a 5% roztok kyseliny
chlorovodíkové.
2. Do zkumavky nalijeme asi 2ml moči a odpipetujeme k ní 1ml 5% HCl.
3. Nakonec přidáme asi 10 kapek chloridu barnatého.

Závěr:

Sírany, které jsou obsažené v moči se nám vysrážejí v podobě bílé sraženiny
síranu barnatého podle chemické rovnice:
Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Pokus:

Srážení fosforečnanů v moči.

Pomůcky:

moč, zkumavka, kádinka, pipeta, kapátko, kahan

Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH
Postup:

1. Asi 2ml moči si odpipetujeme do zkumavky a přidáme k ní 2-5 kapek
roztoku NaOH.
2. Připravíme si vodní lázeň a vložíme do ní zkumavku a zahříváme ji.

Závěr:

Fosforečnany obsažené v moči se projeví při reakci s hydroxidem sodným
vznikem bílé sraženiny.
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Fotogalerie
Fotometrické stanovení fosfátů v půdě:
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Důkaz fenolů v půdě:
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Recyklace vody:

Důkaz vody ve vydechovaném vzduchu:
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Krev jako katalyzátor:

Štěpení škrobu slinami:
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Důkaz přítomnosti mucinu ve slinách:

Trávení škrobu ptyalinem:
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Důkaz přítomnosti sacharidů v moči:

Srážení fosforečnanů v moči:

Vysrážení anorganických solí z moči:
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EXKURZE NA UNIVERZITU PALACKÉHO V OLOMOUCI:
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68
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Závěr
Po uplynutí několika měsíců tvrdé dřiny máme hotovou další, v pořadí již druhou
odbornou práci, která se tentokrát týkala globálního oteplování. Co se pokusů týče máme
jich na svém kontě zase o pěkných pár kousků víc a jak bylo již v úvodu řečeno, hodin ve
škole jsme strávili také mnoho. Hlavní podstatou učení a vůbec věcí spojených se školou je
poznání. Poznání něčeho nového, něčeho přínosného, něčeho zajímavého, něčeho, co nás
bude bavit. Jak téma globální oteplování, tak i práce v našem kroužku toto vše splňuje.
Doufáme, že příští rok poznáme opět něco nového, zábavného, naučného, a že to bude opět
za pomocí naší paní učitelky a University Palackého v Olomouci. Ještě jednou za všechno
moc děkujeme!
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