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Popis projektu

Téma solí, kyselin a zásad je na waldorfských školách tradičně zařazováno do 10. třídy. Od 
jednoduchých a velmi názorných experimentů se postupuje k vyvozování teoretických představ. Na 
základě těchto představ lze potom předpovědět výsledek nějakého procesu. Ve světě polarit kyseliny 
a zásady se  takovéto předpovědi  dělají  poměrně snadno (například neutralizace).  Jen těžko lze v 
chemii najít téma, které by bylo lepším odrazovým můstkem k rozvoji teoretického úsudku, k posílení 
důvěry ve vlastní myšlení.

V průběhu epochy by se žáci měli naučit:

a) pozorovat přírodní procesy a co nejvěrněji pozorování popsat ve strukturovaném protokolu

b) rozlišit pozorované a myšlené

c) na základě pozorování vyvodit závěry a tyto zobecnit 

d) na základě vlastních závěrů predikovat průběh dějů podobných

Průběh epochy

První týden
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První týden jsme se věnovali solím. Začali jsme solí kamennou a pokusy s ní. Při rozpouštění 
soli zdola jsme objevili, že roztok soli má větší hustotu než voda, že vede elektrický proud, a že má jiné 
optické vlastnosti. Při druhém pokusu jsme zjistili, že solný roztok má na rozdíl od vody vyšší bod varu 
a nižší bod tuhnutí. V dalším pokusu jsme nechali krystalizovat chilský ledek a pozorovali jsme vzniklé 
krystaly při odlišné teplotě. Naučili jsme se vyjádřit rozpustnost látek se závislostí na teplotě a zapsali 
jsme si  graf  rozpustnosti  kuchyňské soli,  modré skalice  a chilského ledku.  Při  pokusu krystalizace 
thiosíranu  jsme  se  dozvěděli  princip  hřejivých  polštářků.  Při  pátém  pokusu  jsme  krystalizovali 
odpařením rozpouštědla bílou a modrou skalici,  chroman sodný, nikelnatý ledek, chlorid měďnatý, 
červenou  krevní  sůl,  kamenec  a  kuchyňskou  sůl.  Každá  z  těchto  solí  měla  zajímavé  výsledky. 
Kuchyňská sůl vykrystalizovala až na vnější okraje misky, chlorid měďnatý byl úplně zelený, bílá skalice 
vypadala  jako námraza na oknech,  modrá skalice  vytvořila  nádherné modré kosočtverce,  červená 
krevní sůl vytvořila sice menší, ale zato také krásné krystaly, nikelnatý ledek vytvořil zelený povlak s 
brázdou uprostřed, kamenec byl úplně nejzvláštnější  tím, že vytvořil  jednu pevnou krustu na dně 
misky a druhou kousek nad ní a žlutý chroman sodný vykrystalizoval do dvou částí, jednu tmavou a 
druhou  tenčí  a  světlejší.  V  šestém  a  zároveň  posledním  pokusu  jsme  rozpouštěli  manganistan 
draselný, krystalek této soli jsme vložili do kornoutku z filtračního papíru a ten jsme postavili na vrchol 
odměrného válce plného vody. Manganistan se začal pomalu rozpouštět, z kornoutku se začala linout 
fialová čára.

Druhý týden

V druhém týdnu jsme pokračovali  v tématu soli.  Začali  jsme pokusem sůl  a  brambora,  při 
kterém jsme pozorovali rozdíl mezi bramborou bez soli a bramborou se solí. V osmém pokusu jsme se 
přesunuli k rozpouštění ve vodním skle, kde různé soli vytvářely zajímavé „krápníky“. Další den jsme 
se  již  odpoutali  od  solí  a  vody  a  dostali  jsme  se 
k tématu  soli  a  oheň.  Začali  jsme  stejnojmenným 
pokusem sůl a oheň. Krystalek chloridu sodného jsme 
zahřáli a sůl se rozprskla na všechny strany. Další pokus 
probíhal  s modrou  skalicí,  kdy  jsme  ji  zahřáli  a 
pozorovali, jak se z ní vypařuje voda a zůstává z ní bílý 
prášek,  takzvaná  bezvodá  skalice.  Následně  jsme 
provedli  pokus  „silné  zahřívání  modré  skalice“. 
Tentokrát jsme nezůstali u bezvodé skalice, ale dostali 
jsme se ke skaličnému popelu. Při této příležitosti jsme 
se dozvěděli,  co  jsou  a  jak  se  používají  acidobasické 
indikátory.  V dalším pokusu kouzlila  kyselina sírová  s 
obyčejnou vodou a kostkou cukru. Při pokusu „tepelný 
rozklad vápenatého ledku“ jsme si s lakmusem ukázali, 
jaká část ledku je kyselá, a jaká je zásaditá. Potom jsme 
přešli ke kyselině dusičné. Obarvili jsme s ní bílek, ruku 
a  rozpustili  jsme v ní  měď.  S kyselinou  sírovou  jsme 
společně  se  solí  a  roztokem  lakmusu  vytvořili 
aparaturu  s tryskajícím  a  zabarvujícím  se  lakmusem. 
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Pak jsme se pokoušeli rozpouštět skaličný popel, hasit pálené vápno a nechali jsme nasát vlhkost ze 
vzduchu  sodný  louh.  Díky  tomu  jsme se  dozvěděli,  že  existují  tři  druhy  bází  -  od  těžkých  kovů, 
zásaditých zemin báze alkalické.

Třetí týden

Třetí  týden jsme se  dozvěděli,  co  je  to  neutralizace,  díky  pokusu s hydroxidem sodným a 
kyselinou chlorovodíkovou. Další pokus na stejný princip byl s kyselinou sírovou a oxidem měďnatým. 
V již  dvacátém  pokusu  jsme  mísili  různé  roztoky,  byl  to  roztok  modré  skalice  s potašem  a  soli 
s lápisem.  Pozorovali  jsme  při  tom „podvojnou  záměnu“.  V dalším  pokusu  jsme tetovali  všelijaké 
acidobasické  indikátory  na  kyselých,  neutrálních  a  zásaditých  roztocích.   V jednadvaceti  Petriho 
miskách to hýřilo barvami. Na konec jsme se naučili něco o kovech a nekovech. Sodík, hořčík, hliník, 
zinek, měď, uhlík, fosfor a síru jsme podrobili různým zkouškám. Patřilo mezi ně mimo jiné hoření, 
vodivost, kyselost nebo zásaditost, kujnost anebo naopak křehkost. Díky poznatkům zapsanýcm do 
nakreslené tabulky  se daly  krásně vyčíst  souvislosti  mezi  kovy a  nekovy.  S kovy  jsme potom dále 
pokračovali do pokusu „kovy a kyseliny“. Experimentovali jsme s kyselinou chlorovodíkovou, sírovou 
adusičnou, s hliníkem, zinkem a mědí. Poslední hodinu jsme si objasnili celé souvislosti okolo solí, 
kyselin a zásad v trojúhelníku stvoření.

Reflexe a sebehodnocení

Zpětná vazba - ohlédnutí za procesem

Epochu  hodnotím,  jako celkově  vydařenou,  zábavnou a  poučnou.  Ve všech  ohledech.  Od 
epochy jsem očekávala, asi jako každý v této třídě na naší škole, spoustu pokusů a jiného způsobu 
učení.  Například z názvu epochy - „Soli, kyseliny a zásady“ se dá představit leccos, čekala jsem názvy, 
vzorečky a rovnice. Ani jedno z toho nepřišlo. Místo toho jsem získala nový pohled na chemii jako 
předmět i jako součást každodenního života. Epocha mě určitě ovlivnila v různých směrech. Zjistila 
jsem, že není důležité se tu veškerou probíranou látku naučit nazpaměť, ale stačí pochopit princip a 
využít  ho  na  mnoha  dalších  příkladech.  Jak  jsme  se  dozvěděli  mimo  jiné  v písemném  testu. 
V hodinách jsem se snažila být aktivní, když jsem znala odpověď na položenou otázku, zkusila jsem ji 
vznést, když jsme dělali experiment, sledovala jsem jej a nerušila ostatní při pozorování. Pracovala 
jsem aktivně, rozhodně aktivněji než v jiných předmětech. Bylo to nejspíš i tím, že mě téma bavilo, a 
že ho pan profesor dokázal hezky jedle prodat. Vždycky mě zajímalo, na jakém principu fungují ony 
hřejivé polštářky, co obsahují  malý knoflík, který když se stiskne,  zkrystalizuje v něm bílý roztok a 
začne příjemně hřát. V hodinách chemie jsme si tento proces demonstrovali v kádince s odborným 
vysvětlením. Mimo mnoho dalších poznatků tohoto typu jsem se samozřejmě naučila spoustu dalších 
fascinujících i méně zajímavých skutečností, které nás provází naším životem, aniž bychom si toho byli 
vědomi. Způsob, kterým jsem se tyto všechny dovednosti naučila, nebyl nikterak násilný, nehustila 
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jsem si do hlavy doma informace, ale spoustu věcí jsem si pamatovala z hodin, možná i díky tomu, že 
jsme si každou skutečnost předváděli na pokusech, dělali jsme si zápis nejprve sami a potom jsme 
vymýšleli závěry s naším panem profesorem. Zanechalo to ve mně spoustu dojmů, a proto si to člověk 
lépe  zapamatuje.  Díky  tomu,  že  jsme  v prvním  ročníku  a  každý  přišel  ze  základní  školy  s jinými 
zkušenostmi a vědomostmi, nemohli jsme navazovat na nějaké předešlé učivo a všechno jsme se učili 
od začátku a „polopaticky", ale neříkám, že to bylo na škodu, když jsem přišla z předcházející školy se 
zmatkem v hlavě, byla jsem ráda, že jsem si udělala jasno v mnoha věcech. Z již zmíněné mé bývalé 
školy jsem si přinesla hromadu zmatených vzorečků a tzv. „základních věcí“, které mi byly k ničemu. 
Zlepšila jsem se v ucelování informací do souvislostí a souvislého celku, díky čemuž jsem probíranou 
látku rychle chápala a dál ji uplatňovala v předpokládání nadcházejících událostí. Řekla bych, že jsem 
látku solí, kyselin a zásad pochopila a jsem připravena ji použít v dalších chemických hodinách. Zlepšit 
bych  se  podle  mě  měla  v tom,  abych  nepředbíhala  v probírané  látce  a  soustředit  se  na  úplné 
porozumění  probíraného  učiva,  abych  v tom  potom  neměla  opět  nepořádek  a  mohla  se 
v dovednostech a vědomostech lépe vyznat a řádně je upotřebit.  Dále si  myslím, že bych si  měla 
zlepšit úpravu v sešitě, začnu od stylu písma, zařídím si lenocha a svoje pastelky, alespoň pro příští 
epochy.
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