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Cílová věková skupina: 
9 -11 let

Délka aktivity: 
2 hodiny

Shrnutí:
Žáci se na základě vlastního experimentování a 
pozorování seznámí se skutečností, že řada bar-
viv známých z běžného života je směsí několika 
základních barev. Zjištěné poznatky budou dále 
aplikovány na podrobnější zkoumání rostlinných 
barviv (chlorofyly, xanthofyly, karoteny), které se 
podílejí na fotosyntéze.

Cíl: 
Cílem aktivity je, aby se žáci samostatně naučili 
rozdělovat směsi barev pomocí jednoduché 
separační metody. A dále pak na základě pozo-
rování virtuálního experimentu byli schopni určit 
složení rostlinných barviv v listech.

Materiály a pomůcky (pro každou skupinu): 
Školní křída, hnědý fix, denaturovaný líh, skleněná 
mistička nebo pohárek, počítač s dataprojek-
torem, interaktivní tabule, připojení k internetu. 
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ZKOUMÁNÍ BARVIV 

Plán hodiny (spolu s poznámkami pro učitele) – Popis aktivity 

 

Žák realizuje autentickou badatelskou aktivitu, provádí reálný experiment dělení jednoduchých 

barviv na křídě. Provádí pozorování virtuálního experimentu, diskutuje v rámci skupiny o možných 

závěrech (např.: Jak se rozdělila barviva fixu? Které barvy fix obsahuje? Jsou u všech skupin barvy 

stejné? Která barviva jsme pozorovali při virtuálním experimentu?). Na základě vlastního 

experimentování a pozorování vyvozuje vlastní závěry, které dále konfrontuje s dalšími žáky a 

koriguje je na základě otázek učitele. 

 

Motivace (Formulace hypotézy) 

 

Učitel formuluje problémové otázky typu: Proč na podzim žloutne listí? Dále pak žáci pod jeho 

supervizí realizují vlastní experiment rozdělování barviv fixu na křídě. Zprostředkovává žákům 

virtuální experiment (dělení rostlinných barviv), zadává žákům prováděcí a orientační pokyny k 

navození metakognice. Koordinuje a motivuje žáky k vyvození odpovědi na jím stanovené 

problémové otázky. 

 

Bádání (Návrh a průběh experimentů, jejich pozorování) 

 

Žákovi je stanovena otázka, zda barviva jsou tvořena jednou barvou, nebo zda mohou být směsí 

několika barev. Na základě toho si žák formuluje hypotézu: Barvivo fixy je tvořeno pouze jednou 

barvou. 

Hypotézu žák ověřuje pomocí reálného experimentu prováděného ve skupině – chromatografické 

dělení hnědého barviva fixy na křídě.  

      

Žák identifikuje jednotlivé barvy, které spolu tvoří hnědé barvivo fixy a diskuzí ve skupině koriguje 

svoji vstupní hypotézu. Zjišťuje tedy, že barviva mohou být směsí různých barev, což bude dále 

ověřováno. 

     

Žák pozoruje virtuální experiment dělení rostlinných barviv metodou chromatografie. Stanovuje si 

na základě předchozí zkušenosti hypotézu, že zelené barvivo rostlin je směsí různých barev. V 

rámci virtuálního experimentu, kdy dojde k rozdělení rostlinných barviv (chlorofyl a, chlorofyl b, 

xanthofyly, karoteny), si žák potvrzuje svoji hypotézu. 

 

Závěrečnou diskuzí by měl být schopen odpovědi na výchozí problémovou otázku – listí žloutne 

proto, že v barvivu rostlin převládnou xanthofyly a karoteny. 

 

Evaluace (záznam výsledků) 

 

Hlavním zjištěním provedené aktivity je fakt, že některá barviva žákům známá z běžného života 

mohou být směsí několika různých barev. Toto zjištění žákům umožní to, že se seznámí s 

jednoduchými separačními metodami, a to jak přímým experimentováním, tak i vlastním 

pozorováním. 

 

 

Přiložené materiály: Pracovní listy, scénář pro učitele 
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ZADÁNÍ ÚLOHY (scénář pro učitele) 

Téma: Pokusy  

Předmět pokusu: Rozdělení hnědého barviva na křídě 

 

Mohou se barviva skládat z více jednoduchých barev? 

 

Didaktické prostředky: 

 školní křída 

 hnědá fixa  

 denaturovaný líh (ethanol) 

 skleněná mistička nebo pohárek 

 

Pracovní návod pro učitele: 

 Na křídu namalujeme hnědou lihovou fixou asi 2 cm pod jejím okrajem kolem dokola proužek. 

 Na dno skleněné mističky (Petriho miska) nebo skleněného pohárku nalijeme ethanol asi do 

výše 1 – 1,5 cm.  

 Postavíme křídu do mističky s ethanolem. Proužek nesmí být v ethanolu ponořen! 

 

 Pozorujeme průběh pokusu. 

 Jakmile čelo mobilní fáze (vlhnutí křídy) dorazí asi 1 cm pod okraj křídy, je nutné křídu 

z ethanolu vyjmout a nechat uschnout. Pokus je však možné ukončit dříve, jakmile je rozdělení 

barviva na jednotlivé barevné složky dostatečně patrné. 

 

Poznámky a tipy k provedení: 

 Pokus je možné provádět jako žákovský ve skupinách po 4 – 5 žácích.  

 Nejlépe je používat jednoduchou lacinou hnědou fixu.  

 Rozdělení barviva na jednotlivé barevné složky umožňuje někdy i černá fixa, záleží ale na typu 

použitého barviva v příslušném druhu fixy. Je třeba předem vyzkoušet!  

 Dělení barviv na křídě trvá přibližně 15 minut v závislosti na typu použité křídy. 

 Hnědé barvivo by se mělo rozdělit na 4-5 jednoduchých barev v závislosti na typu použité fixy.  
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PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ 

Téma: Pokusy  

Předmět pokusu: Rozdělení hnědého barviva na křídě 

 

Mohou se barviva skládat z více jednoduchých barev? 

 

Postup řešení problémové úlohy 

 Žáci znají barviva z každodenního života. Používají běžně pastelky, voskovky, fixy, tempery, 

vodovky atd. 

 Jednotlivá barviva vypadají na první pohled tak, že obsahují pouze jednu barvu.  

 Žáci si na základě vlastní zkušenosti neuvědomují, že barvivo může být složeno z několika 

jednodušších dílčích barev.  

 Pomocí lihu lze rozdělit hnědé barvivo fixy na křídě. 

 Průběh pokusu vypadá takto: 

 

                 
  na začátku pokusu          po 5 minutách         po 10 minutách            po 15 minutách        

                                                                                                                  

 

 Hnědé barvivo se během pokusu rozdělilo na několik jednoduchých barev. 

 Hnědé barvivo se rozdělilo na 5 různých barev 

 Hnědé barvivo v mé fixe vzniklo z 5 jednoduchých barev? 

 

Závěrečná metakognice – Co a jak jsme se dozvěděli z pokusu? 

 Líh rozpouští hnědě barvivo fixy a tím se uvolňují jednotlivé barvy, ze kterých je složeno. 

 Hnědé barvivo fixy se rozpouští v lihu.  

 Hnědé barvivo fixy se pomocí lihu rozdělilo na křídě na 5 jednoduchých barev. 

 Líh po křídě vzlíná vzhůru a unáší s sebou jednotlivé složky hnědého barviva. 

 Hnědé barvivo se skládá z těchto jednoduchých barev: 

růžová, červená, žlutá, zelená, modrá 

 Barvivo se může skládat z více jednoduchých barev. 

 Řada přírodních barviv (např. barviva v rostlinách) jsou složeny z více barevných složek.  
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY 

Téma: Pokusy  

Předmět pokusu: Rozdělení hnědého barviva na křídě 

 

Mohou se barviva skládat z více jednoduchých barev? 

Pomůcky: 

 školní křída 

 hnědá fixa  

 líh  

 skleněná mistička nebo pohárek 

 barevné pastelky 

 hodinky 

 

Pracovní návod: 

 Na křídu namaluj hnědou fixou asi 2 cm pod jejím okrajem kolem dokola proužek.  

 Na dno skleněné mističky nalij trochu lihu. Výška hladiny lihu by měla dosahovat asi 1,5 cm 

nade dnem.  

 Postav křídu do mističky s lihem (podle obrázku). Namalovaný proužek nesmí být v lihu 

ponořen! 

 

 
 

 Zaznamenej čas a pozoruj průběh pokusu. 

 Po uplynutí 5 minut od začátku měření času si barevnými pastelkami zakresli, jak křída vypadá. 

 Po uplynutí 10 minut od začátku měření času si barevnými pastelkami opět zakresli, jak křída 

vypadá. 

 Po uplynutí 15 minut od začátku měření času si barevnými pastelkami naposledy zakresli, jak 

křída vypadá. 

 Až si nakreslíš poslední obrázek, vyndej křídu z mističky s lihem a nech ji uschnout.  
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Operační otázky a prováděcí pokyny pro žáky: 

 

 Barviva nás provázejí na každém kroku. Které výrobky z barviv máš dneska ve škole s sebou? 

 pastelky 

 voskovky 

 fixy 

 zvýrazňovače 

 barevné křídy 

 vodovky 

 tempery 

 

 Co je podle tebe správně? 

  Každé barvivo se skládá jen z jedné barvy. (Modré barvivo z modré barvy, hnědé 

      barvivo z hnědé barvy atd.) 

  Barvivo se může skládat z různých barev.  

 

Tabulka (list) zachycující provedený experiment/pozorování 

 Zakresli pomocí pastelek, jak křída vypadá…          

                                                                           

 

                                                                                               
…na začátku pokusu po 5 minutách  po 10 minutách       po 15 minutách 

   

 

 Co se stalo s hnědým barvivem během pokusu? 

 Na kolik barev se hnědé barvivo rozdělilo? 

 Z kolika barev vzniklo hnědé barvivo v tvé fixe? 
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Závěrečná metakognice – Co a jak jsme se dozvěděli z pokusu? 

 

 Proč jsme dávali křídu s namalovaným hnědým proužkem do mističky s lihem? 

 Rozpouští se hnědé barvivo fixy v lihu? 

 Hnědé barvivo fixy se pomocí lihu rozdělilo na křídě na .......... jednoduché barvy 

(jednoduchých barev). 

 Hnědé barvivo se skládá z těchto jednoduchých barev: 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

 Může se barvivo skládat z více jednoduchých barev? 

 Znáš nějaké jiné barvivo, které se skládá z více jednoduchých barev?  

 Co je podle tebe správně? Porovnej svou odpověď s tím, co jsi uvedl výše. 

 

  Každé barvivo se skládá jen z jedné barvy. (Modré barvivo z modré barvy, hnědé 

      barvivo z hnědé barvy atd.) 

  Barvivo se může skládat z různých barev.  
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ZADÁNÍ ÚLOHY (scénář pro učitele) 

Téma: Pokusy  

Předmět pokusu: Rozdělení barviva zelených rostlin (virtuální experiment) 

 

Proč na podzim žloutne listí? 

 

Didaktické prostředky: 

 počítač s dataprojektorem 

 interaktivní tabule (SmartBoard) nebo projekční plátno 

 připojení k internetu 

 

Pracovní návod pro učitele: 

 Navážeme na předchozí pokus (dělení hnědého barviva na křídě) tím, že i rostlinná barviva jsou 

obvykle směsí jednotlivých barevných složek. 

 Pomocí odkazu na webové stránky s virtuálním experimentem: 

http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab4/design1.html 

předvedeme dělení směsi rostlinných barviv pomocí papírové chromatografie. 

 Na úvodním snímku virtuálního experimentu upozorníme žáky na analogie s předchozím 

pokusem dělení hnědého barviva na křídě. 

 

 

 
 

 

Upozorníme především na papírový proužek (analogie křídy), vrstvu rostlinného barviva z listů 

nanesenou na papíře (analogie hnědého proužku) a ponoření papíru do rozpouštědla (analogie 

ponoření křídy do lihu).  

 

 

http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab4/design1.html
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 Klikneme na tlačítko „A Closer Look“ a vysvětlíme žákům, jakým způsobem se nanáší rostlinné 

barvivo na papír: 

 
 

 

 Kliknutím na tlačítko „Next“ spustíme virtuální experiment.  

 Po jeho ukončení vyhodnotíme se žáky, z kolika složek se skládá rostlinné barvivo. 

  

Poznámky a tipy k provedení: 

 Popisy virtuálního experimentu jsou v angličtině. K pochopení experimentu a jeho průběhu však 

nejsou nutné. 

 Je vhodné v průběhu celého virtuálního experimentu poukazovat na analogie s reálným 

experimentem dělení hnědého barviva na křídě, který žáci prováděli. 

 Virtuální experiment je koncipován jako demonstrační, je však možné provést ho jako žákovský 

nebo ve skupinách, pokud se pracuje v počítačové laboratoři a žáci mají přístup k počítačům.  
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PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ 

Téma: Pokusy  

Předmět pokusu: Rozdělení barviva zelených rostlin  

 

Proč na podzim žloutne listí? 

 

 

Postup řešení problémové úlohy 

 

 V říši rostlin jsou barviva velmi rozšířená. Nejbarevnější části rostlin bývají jejich květy. 

 Nejbarevnější rostliny jsou např. macešky, růže, orchideje atd.  

 Nejdůležitější barvivo rostlin se nachází v listech. Je uzavřeno v částech listu, které se nazývají 

chloroplasty. Díky tomuto barvivu (označovaném jako chlorofyl) probíhá v zelených rostlinách 

fotosyntéza.  

 Nejdůležitější barvivo rostlin je zelené, proto se také nazývá zeleň listová nebo chlorofyl. Díky 

tomuto barvivu jsou rostliny převážně zelené. 

 Průběh virtuálního experimentu: 

 

 

                                                                          
           na začátku pokusu        na konci pokusu 

 

 Rostlinné barvivo bylo odebráno z listu. 

 Barvivo má zelenou barvu. 

 V průběhu pokusu se rostlinné barvivo rozdělilo na jednotlivé složky. 

 Rostlinné barvivo se rozdělilo na 4 složky (chlorofyl a, chlorofyl b, xantofyly a karoteny).  
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Závěrečná metakognice – Co a jak jsme se dozvěděli z pokusu? 

 Rostlinné barvivo se během pokusu rozdělilo na 4 složky (barvy) 

 Rostlinné barvivo se skládá z těchto složek (barev): 

světle zelená (odpovídá chlorofylu a) 

tmavě zelená až šedozelená (odpovídá chlorofylu b) 

žlutá (odpovídá xantofylům) 

oranžová až červená (odpovídá karotenům) 

 Na fotosyntéze se podílí zelená barviva rostlin, chlorofyly. 

 Na podzim, když dojde k rozkladu chlorofylu, zůstanou v rostlinách barviva, která mají žlutou a 

červenou barvu. 

 Na podzim žloutnou listy proto, že zelená barviva se rozloží a v rostlinách zůstávají barviva 

žlutá a červená. 

 Na jaře a na podzim se liší složení rostlinných barviv v listech. Na jaře je v listech hodně 

chlorofylu, který překryje ostatní barviva. Na podzim se chlorofyl rozloží a list má barvu podle 

zbylých barviv – žluté a červené.  
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY 

Téma: Pokusy  

Předmět pokusu: Rozdělení barviva zelených rostlin  

 

Proč na podzim žloutne listí? 

 

Pomůcky: 

 barevné pastelky 

 PC sestava, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno ve třídě 

 

Pracovní návod: 

 Sleduj průběh pokusu na interaktivní tabuli nebo na plátně. 

 Nakresli do pracovního listu uspořádání pokusu na začátku. 

 Nakresli do pracovního listu uspořádání pokusu na konci. 

 

Operační otázky a prováděcí pokyny pro žáky (před provedením virtuálního experimentu): 

 Nejčastěji se s barvivy setkáš v říši rostlin. Které části rostlin jsou nejbarevnější? 

 Kterou nejbarevnější rostlinu znáš?  

 Ve které části rostliny se nachází nejdůležitější barvivo rostlin? Jedná se o barvivo, díky 

kterému probíhá v rostlinách fotosyntéza – proces, při kterém vytvářejí rostliny živiny. 

 Jakou barvu má toto nejdůležitější barvivo rostlin? 

 

Tabulka (list) zachycující provedený experiment/pozorování 

 Zakresli pomocí pastelek, jak vypadá uspořádání pokusu… 

 

                                                                                                                                                         
                     … na začátku               ... na konci. 
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 Z jaké části rostliny bylo odebráno barvivo? 

 Jakou barvu má toto barvivo? 

 Co se stalo s rostlinným barvivem v průběhu pokusu? 

 Na kolik složek (barev) se rostlinné barvivo rozdělilo? 

 

Závěrečná metakognice – Co a jak jsme se dozvěděli z pokusu? 

 Rostlinné barvivo se během pokusu rozdělilo na .......... složky (barvy) 

 Rostlinné barvivo se skládá z těchto složek (barev): 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 Které ze složek rostlinného barviva se podílí na fotosyntéze? 

 Na podzim, obvykle po prvním mrazíku, dochází k rozkladu zeleného barviva rostlin. Která 

barviva v rostlinách zůstávají? Jakou mají barvu? 

 Proč tedy na podzim žloutnou listy? 

 Vybarvi list podle toho, v jaké se nacházíme roční době: 

 

                                  
                    

                     na jaře            na podzim 

 

 Proč má list na jaře jinou barvu než na podzim? 

 

 

 

 

 


