Závody ve vaření
Učivo: práce elektrického proudu, příkon spotřebiče
Cíl: Žáci použijí měřič spotřeby energie ke změření příkonu vybraných elektrických spotřebičů. Na
základě těchto a dalších naměřených hodnot zjistí a porovnají energetickou náročnost vaření vody různými
způsoby.

Řešení: viz vyplněný pracovní list.
Komentář:
Měřičem spotřeby energie („wattmetrem“) můžeme změřit nejen příkon, ale také dobu vaření,
spotřebovanou elektrickou energii, a dokonce i cenu této energie. z didaktických i ryze praktických důvodů,
zejména časových, však necháme žáky použít měřič jen k zjištění příkonu spotřebiče, dobu vaření změřit
stopkami a spotřebovanou elektrickou energii vypočítat.
Při provádění výpočtů je vhodné učit žáky provádět výpočty bez kalkulaček – např. s využitím zlomků.

Náměty na další činnosti:
Na základě naměřených hodnot mohou žáci zjistit řadu dalších informací – např. kolik Kč bychom ušetřili,
kdybychom si po celý rok vařili vodu na čaj pomocí nejúspornějšího spotřebiče ve srovnání s nejméně
úsporným. Můžeme také s žáky diskutovat o dalších výhodách a nevýhodách srovnávaných spotřebičů –
např. že indukční vařič vyžaduje nádoby jen z určitého materiálu apod. Žáci také mohou vyslovit a poté
ověřit hypotézu týkající se vaření s pokličkou, resp. bez pokličky, prozkoumat vliv množství vařené vody na
rychlost a energetickou náročnost vaření atd. v těchto ohledech může vyučující významně přispět k realizaci
průřezového tématu „Environmentální výchova“ (tématického okruhu „Vztah člověka k prostředí“, tématu
„spotřeba energie“).
Má-li vyučující ve škole k dispozici měřič spotřeby, může žáky seznámit se všemi jeho funkcemi.

„Mikro-kuchyně“
Učivo: praktické metody poznávání přírody – pozorování mikroskopem
Cíl: Hlavním cílem je, aby si žáci vyzkoušeli práci s mikroskopem. Rozhodně neočekáváme od žáků, že
budou ve všech případech schopni správně uhodnout, o jaký vzoreček se jedná.

Řešení: viz vyplněný pracovní list.

Mikrovlnná trouba
Učivo: elektromagnetické záření, změny skupenství (var, kapalnění), tlak plynu v uzavřeném prostoru
(přetlak)

Cíl: Žáci provedou pokus a z jeho výsledku vyvodí základní podmínku ohřevu stravy v mikrovlnné troubě:
přítomnost molekul vody. Přiřadí k sobě obrázky, názvy a slovní vysvětlení funkce jednotlivých částí
mikrovlnné trouby.

Řešení:
Bonbón brzy po zapnutí trouby prudce zvětší svůj objem. Obsahuje totiž molekuly vody; ta se začne vařit
a vzniklá pára vytvoří uvnitř bonbónu přetlak. Pro řešení úkolu č. 2 viz vyplněný pracovní list.

Komentář:
Po vyjmutí z trouby se bude bonbón v důsledku kapalnění páry rychle zmenšovat; do původního tvaru ani
objemu se však již nevrátí, neboť se rozhodně nejednalo o pružnou deformaci.
Jak funguje mikrovlnná trouba a co je základní podmínkou ohřevu stravy v ní: Uvnitř je zařízení zvané
magnetron, které vysílá mikrovlny – elektromagnetické vlny s vlnovou délkou asi 12 cm. Ty pronikají
hluboko do potravin (až 4 cm pod povrch), a protože rozkmitávají molekuly vody, potraviny se jejich
působením ohřívají. Základní podmínkou ohřevu v mikrovlnné troubě je tedy přítomnost molekul vody. Ten
je rychlejší než ohřev v klasické troubě, protože mikrovlny dodávají teplo přímo ohřívanému pokrmu, a ne
okolí.
Pokusy s mikrovlnnou troubou jsou až na několik výjimek vhodné jen jako demonstrační, nikoli jako
žákovské pokusy. Přestože tento pokus považujeme za jednu ze zmíněných výjimek, důrazně varujeme před
některými riziky:
1. Nebezpečí opaření žáků při předčasném vyjmutí bonbónu z trouby. Žáci smějí troubu otevřít a bonbón
vyjmout až po jeho „splasknutí“ a drží při tom pouze talíř či tácek, nikoli bonbón. Ruka by měla být
chráněna kuchyňskou rukavicí.
2. Riziko trvalého ušpinění mikrovlnné trouby. Žáci nesmějí nechat narůst objem bonbónu natolik, aby se
dotýkal vnitřních stěn trouby. Pokud se tak stane, je třeba zbytky bonbónu odstranit co nejdříve,
nedopustit jejich zaschnutí.
3. Riziko trvalého ušpinění nádobí. Rovněž talíř je nutné očistit od zbytků bonbónu před jejich zaschnutím.
Výhodné je použít místo porcelánového či skleněného talíře papírový tácek.

Náměty na další činnosti:
Týž jev můžeme demonstrovat s tekutým mýdlem (popř. prostředkem na mytí nádobí apod.), které jsme
obarvili a nalili do nádobky s úzkým hrdlem. v této podobě pokus připomíná výbuch sopky. Tento i další
pokusy s mikrovlnnou troubou jsou podrobně popsány ve sborníku „Věda v kuchyni“.

Rostlinný chameleon
Učivo: kyseliny a hydroxidy, kyselost a zásaditost látek, měření pH, anorganické a organické látky,
přírodní látky – barviva.

Cíl: Žáci zjistí přibližné pH různých roztoků pomocí výluhu z červeného zelí. Svá zjištění ověří pomocí
pHpapírků a pHmetru. Kromě toho, že si vyzkouší měření pH různými způsoby, jim tento pokus pomůže
pochopit podstaty indikátorů pH.

Řešení:
Kyselé roztoky se zbarví dočervena, zásadité domodra či dozelena. Podrobněji viz vyplněný pracovní list.

Komentář:
Výluh z červeného zelí obsahuje barvivo flavin, který – podobně jako látka, jíž je napuštěn pH papírek –
barevně reaguje na změnu pH prostředí (acidobazický indikátor).

Náměty na další činnosti:
Místo odvaru z červeného zelí je možné použít výluh z černého rybízu. v zásaditém prostředí je
pozorovatelná barevná změna také při použití šťávy z červené řepy, ovocného čaje, rybízové marmelády,
slabého černého čaje, výluhu z petunie nebo ze slupek červené cibule. Zásadité pH můžeme vytvořit pomocí
prášku do pečiva (hydrogen uhličitan sodný) či prací sody (uhličitan sodný), popřípadě roztoku hydroxidu
sodného ve vodě (nutno použít rukavice!).
Žáci si mohou vyrobit vlastní pH papírky: nastříhají proužky papíru, napustí je vývarem z červeného zelí
a nechají uschnout.

Pátrání po škrobu
Učivo: polysacharidy.
Cíl: Žáci provedou důkaz přítomnosti škrobu pomocí roztoku jódové tinktury.
Řešení:
Škrob je obsažen například v obilninách, bramborách, v některých druzích ovoce (banány, nezralá jablka),
dále v mrkvi, celeru... v pudinku se vyskytují pouze produkty hydrolýzy škrobu, tzv. dextriny, které mají
kratší řetězce než původní škrob; můžeme pozorovat růžové zbarvení. Škroby ve formě dextrinů se také
využívají jako přísada do lepidel (např. lepidlo Herkules). Škrob není obsažen v mase, citrónové kůře, zelí,
v mléce, v některých jogurtech zahuštěných vepřovou želatinou místo škrobu...

Komentář:
Škrob je směs polysacharidů, které se skládají z mnoha glukosových jednotek. Ty jsou buď stočené do
šroubovice (amylosa) nebo vytvářejí rozvětvenou strukturu (amylopektin). Důkaz škrobu v potravinách je
založen na reakci jodu – amylosy se škrobem za vzniku modročerně zbarveného komplexu.
Největší obsah škrobu je v semenech a hlízách, má tedy zásobní funkci. Živočichové škrob přijímají jako
potravu, kterou pomocí enzymu amylasy (v ústech) zpracují rozložením na jednoduché cukry. Proto v tělech
živočichů (v mase, mléce..) škrob prakticky nenajdeme. Tyto cukry se dále zpracovávají, a živočichové
(včetně člověka) tak získávají energii.

Náměty na další činnosti:
Zjištění žáků je vhodné prodiskutovat: proč najdeme škrob v bramborách, mrkvi, celeru, obilninách apod.?;
proč naopak nenajdeme škrob v mléce či mase?
Žáci mohou také porovnat množství škrobu v nezralém zeleném banánu s množstvím škrobu v dobře
vyzrálém žlutém banánu. v nezralém banánu je mnohem větší obsah škrobu. Během dozrávání se škroby
rozkládají na jednodušší cukry, a obsah škrobu se tak snižuje. Proto je také zralý banán sladší.

