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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 (např. 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 - V průběhu celé epochy, která trvala tři týdny, jsme se naučili 
zapamatovat si to podstatné a dokázat na to vzpomínat i zpětně, vydedukovat 
závěry i z toho, co jsme konkrétně nedělali  a umět rozeznat to, co vidíme od 
toho, co si myslíme, že vidíme. Nedostali jsme na podnose vysvětlení, proč se věci 
dějí zrovna takto, ale museli jsme se na to úvahami snažit přijít sami. Nyní už se 
nemusíme bát náledí, neboť víme, že si můžeme vypomoct solí a ani ve snu by nás 
již  nenapadlo  přilévat  vodu do kyseliny,  pokud nechceme,  aby  to  mělo  nemilé 
následky.

Reflexe a sebehodnocení - V epoše jsem se naučila, že chemie nemusí znamenat 
jen vzorečky, ale také zábavu a mnohá poznání. Bylo krásné, jak vše, co jsme celé 
tři týdny zkoumali, nám nakonec do sebe zapadlo jako jeden velký celek. Myslím, 
že po těchto třech týdnech, jsem si k chemii vybudovala velmi kladný vztah. O 
mnoha věcech jsem věděla, že se dějí, ale nevěděla jsem, proč se dějí a tak jsem 
nyní  o  něco  chytřejší.  Rozhodně  bych  zde  našla  ještě  spoustu  prostoru  pro 
zlepšení, ale i přesto bych mohla říci,  že mi toho v hlavě snad nezůstalo málo. 
Jediné, co mě zklamalo, bylo to, že s pochopením chemie člověk přestává věřit na 
zázraky a kouzla, neboť pro vše se zde dá najít vysvětlení.



Ukázky z hodin, aneb to, co mě zaujalo nejvíce:

 


