Název lekce: Lampa ze sardinek a kvalita vnitřního prostředí
Autor, škola: Marta Chludilová, Základní škola Dubňany

Vyučovací předmět

Fyzika 6. - 9. ročník, chemie 8. – 9. ročník

Cíle lekce – tematické /
obsahové
Cíle lekce - badatelské

Žáci využijí vzlínání oleje ke svícení

Testováno na (třída)

8.

Potřebný čas

90 minut

Potřebný
pomůcky

prostor

Žáci si projdou základní kroky badatelského postupu

a Běžná třída s projektorem, sardinky v oleji, kladívko, knot, hřebík stejné
tloušťky jako knot, ubrousky, sirky

1. Vyučovací hodina

Krok1 -Motivace

čas: 10 minut

Fotografie při projekci evokuje v žácích zájem o bádání (viz příloha). Přemýšlejí, zda je možné
si v nouzi posvítit sardinkami . Na začátku lekce si zopakujeme jednotlivé kroky BOV. Každá
skupina dostane jeden list s nápisem kroků a připevní jej na magnetickou tabuli tak, jak jdou
za sebou (Např. Přemýšlím nad tématem, plánuji pokus, provedu pokus, pozoruji a
zapisuji…apod.)

Krok1 -Kladení otázek

čas: 5 minut

Žáci se rozdělí do skupin a rozdělí si role ve skupině. Učitel je vyzve, jaké otázky je napadají
při pohledu na fotografii. Otázky zapisují do pracovního listu. Každá skupina prezentuje své
otázky, učitel je zapisuje na tabuli. Ve skupinách přemýšlejí nad výzkumnou otázkou . Na
tabuli je také připraven plakátek s pravidly pro správné tvoření hypotézy.

Krok1 -Výběr výzkumné otázky

čas: 5 minut

Žáci se dohodnou na jedné výzkumné otázce typu: „ Jak funguje svítilna ze sardinek? Jak hoří
sardinky v oleji?“

Krok2 -Formulace hypotézy

čas: 5 minut

Na tabuli je připraven plakátek s pravidly pro správné tvoření hypotézy. Pro přesnost žáci
hypotézu přečtou, aby opravili případné nepřesnosti.
Žáci formulují svoji hypotézu a učitel ji napíše na tabuli: Např. „Sardinky hoří pomocí knotu,
kterým vzlíná olej a hoří.“

Krok3 -Plánování, příprava a provedení pokusu či měření

čas: 10 minut

Žáci společně naplánují a stručně popíší postup:
- doprostřed konzervy uděláme hřebíkem a kladívkem otvor (nesmí být velký, aby nehořel olej
v konzervě)
- knot (5-10 cm) prostrčíme dovnitř, aby trčel jen kousek, a počkáme minutu, až se nasaje
- zapálíme svíčku a pozorujeme plamen (saze, oxid uhličitý a vodní páry)

Krok4 -Formulace závěrů a návrat k hypotéze

čas: 10 minut

Pozorováním žáci zjistili, že se jejich hypotéza potvrdila. Popíší plamen svíčky.
Hledání souvislostí: Žáky lekce vede k tomu, že se zamýšlejí nad tím, jak se dříve svítilo a jak se svítí
dnes. Sami zvládli prezentovat historii svícení od ohně, louče, přes svíčky – včelí, parafínové,
petrolejky, karbidky v dole, el.svítilny v dole, žárovky až po moderní úsporná svítidla. Pomoci jim
může i text o historii svícení.
Kladení nových otázek: Žáky napadly tyto: „Jak dlouho vydrží sardinky svítit? Budou sardinky jedlé?
Neuvaří se? Závisí délka svícení na délce knotu? Můžeme s ní svítit v obýváku?“

Krok5 – Akce

čas: doma

Žáci dostali dobrovolný úkol, aby navrhli, jak se dá v dnešní době ušetřit za svícení. Zda se
dají znovu využívat svíčky, louče či petrolejky nebo sardinky v oleji? Je dobré si v zimě zapálit
svíčku? Pomůžeme životnímu prostředí?

K napsání lekce mě inspiroval pokus Jakuba Režňáka v časopise Přírodovědci.cz
S jeho svolením jsem námět použila  Marta Chludilová
2. Vyučovací hodina

Krok1 -Motivace

čas: 5 minut

Kdo může za to, když: Jste často unavení,Bolí vás hlava,Špatně se soustředíte na učení
To vše může způsobovat špatná kvalita vzduchu vnitřního prostředí, nebo-li nedostatečné větrání.
Za tím vším je špatné větrání ve třídách a místnostech a větší koncentrace CO2.

Krok1 -Výběr výzkumné otázky

čas: 5 minut

Badatelská otázka: Zvýší se množství CO2 v místnosti při hoření lampy ze sardinek?

Krok2 -Formulace hypotézy

čas: 5 minut

Žáci formulují hypotézu.

Krok3 -Plánování, příprava a provedení pokusu či měření

čas: 15 minut

Žáci navrhnou měření. To je jednoduché pomocí různých přístrojů na měření oxidu uhličitém
v místnosti. Např. http://www.mericco2.cz/
Příklad postupu měření s přístrojem:
1. Změříme množství CO2 v prázdné místnosti
2. Zapálíme lampu ze sardinek a po čtyřech hodinách opakujeme měření
3. Vypočítáme rozdíl

Krok4 -Formulace závěrů a návrat k hypotéze

čas: 5 minut

Žáci napíší závěr a vrátí se k hypotéze.

Krok4 –Hledání souvislostí

čas: 10 minut

Žáci vysvětlí, proč je důležité větrat a jak. Diskutujte na téma, jak se podílí zvýšená
koncentrace CO2 na globálním koloběhu uhlíku. Velmi dobře je tato problematika
zpracovaná v GLOBE manuálu globálního koloběhu uhlíku. Zde mohou učitelé využít
metodické materiály https://globe-czech.cz/_files/userfiles/Metodika5.pdf a pracovní listy
https://globe-czech.cz/_files/userfiles/PL5.pdf .
.

1. Motivace: CO VÁS NAPADÁ PŘI POHLEDU NA OBRÁZEK?

LAMPA ZE SARDINEK?
1. Jaké otázky tě napadají při pohledu na obrázek?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Moje odpověď (hypotéza) celou větou 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................
3. Pokus:
Pomůcky: ……………………………………………………………………………………………………………….
Postup:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Co jsme zjistili?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Závěr: Moje hypotéza se potvrdila- nepotvrdila.
Hledání souvislostí, kde jste se s tím setkali? ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Napadají tě ještě nějaké otázky k tématu? Co by tě zajímalo?

Z historie osvětlovací techniky
Tím prvním, čím si v pravěku před desítkami tisíc let lidé začali svítit, byl oheň. I současnému
člověku je příjemné světlo v domácím krbu nebo z ohniště na zahradě. Z ohně jsou pak
odvozena nejstarší svítidla – louče, smolnice a pochodně. Ty se také dodnes používají, ať při
divadelních nebo kulturních produkcích pod širým nebem nebo v interierech různých
pohostinství v gotických sklepech, kdy svým mihotavým světlem navozují nostalgii středověkých
časů.

Svíčka či svíce je jednoduchý zdroj světla, používaný už od starověku. Funguje na principu
přeměny chemické energie vázané v tuhém těle svíčky (tedy v jejím palivu) na světelnou
energii.
Skládá se z těla svíčky, knotu a případně kalíšku.
Tělo je vyrobeno z hořlavého materiálu a bývá obvykle válcovitého tvaru. Může mít i jiný rotačně
souměrný tvar, třeba tvar kužele apod. Používají se ale i tvary jehlanu, hranolu či zcela
nepravidelné tvary, ty se vyskytují zejména u tzv.ozdobných svíček (postavy osob, figurky
zvířat, srdíčka, zvonečky, vánoční stromky apod.)
Doprostřed těla svíčky je vložen hořlavý knot. Jako hořlavý materiál se užívá včelí
vosk, parafín, stearin, svíčkový gel, lůj (popřípadě jiný tuhý tuk - třeba rybí či velrybí). Knot je
obvykle vyroben z rostlinného textilního materiálu. Svíčka byla až do
objevu petroleje, svítiplynu a elektrických osvětlovacích těles jedním z nejdůležitějších umělých
zdrojů světla (vedle loučí, pochodní, olejových lamp).
Využívají se parafínové svíčky (Parafín se získává zpracováním ropy a hnědouhelného dehtu)
nebo ze včelího vosku. Oba druhy svíček jsou vlastně uhlovodíky.
Pro osvětlování větších prostor bylo potřeba vždy mnoha stovek až tisíců svíček, které byly
umísťovány do svícnů. Svícny jsou zvláštní podstavce respektive držáky svíček (mohou být
nástěnné, stropní, stojanové apod.) a jsou používány především z bezpečnostních důvodů jako
ochrana před požárem a opařením osob horkým voskem (popřípadě jako ochrana proti
nežádoucímu poškození jiných předmětů voskem).

Předchůdci petrolejky
Dalším druhem svítidla, které začal člověk používat, byly olejové lampy. První vznikly v dobách před
několika tisíci lety, olejové kahance znaly všechny starověké civilizace. Taková lampa sestává z nádobky
s olejem a z knotu, a dodnes se někdy používá jako dekorativní doplněk k vytvoření mimořádné
atmosféry. Po mnoho století byly vzácnějším svítidlem než olejové kahance svíce. Používaly se
především k náboženským účelům, později také k osvětlování prostor světských v obydlích majetných
vrstev – a posléze, když přestaly být vzácným zbožím, dostaly se i do selských chalup. Olej může být
rostlinný, olivový nebo aromatický.

Petrolejka
Petrolej (kerosin či kerosen)je směs uhlovodíků, která se získává destilací ropy. Podle způsobu využití se dělí na petrolej
letecký, petrolej ke svícení a petrolej k technickým účelům a jako rozpouštědlo. Původ slova je z řeckého slova "petros"
(kámen, skála), neboli skalní olej.

Když pomineme paralelní dobové osvětlování svítiplynem a acetylénem (“karbidky”), bezprostředním
předchůdcem elektrického světla se stala petrolejová lampa. Její každodenní užívání v domácnostech si
dnes prakticky již nikdo nepamatuje a známe ji tak jen z chat a chalup, zahradkářských kolonií, letních
táborů nebo hřbitovních lampiček. Petrolejová lampa, zkráceně „petrolejka”, je jednoduché osvětlovací
těleso resp. zdroj světla, které osvětluje plamenem hořícího petroleje (bezbarvé hořlavé uhlovodíkové
kapaliny). Plamen obsahuje velké množství rozžhavených uhlíkových částic, které jsou zdrojem světla.
Aparát se skládá z nádrže na petrolej, plochého a širokého knotu, skleněného cylindru, případně dalších
pomocných ochranných, upevňovacích nebo okrasných částí.

První uplatnění v dolech
Kdy se petrolejová lampa poprvé objevila a kdo ji sestrojil první, není zcela bezpečně známo. V odborné
encyklopedické literatuře se nejčastěji udává, že ji s nastavitelným knotem a cylindrem kolem plamenů
vynalezl v roce 1855 Američan Benjamin Silliman. Avšak první použití petroleje (kerosinu) ke svícení
se datuje rokem 1819, kdy byl použit k osvětlování dolů v tehdejší rakouské Haliči. V roce 1837
zkonstruoval jistý Beale petrolejovou lampu bez knotu, ale s dmychadlem, které přivádělo k petroleji
dostatek vzduchu, aby mohl dobře a spolehlivě hořet. Sillimanova lampa přiváděla k plameni petrolej
sacím účinkem bavlněného knotu.

Podle Ottova naučného slovníku…
Jak uvádí Ottův slovník naučný z konce19. století, petrolejové lampy lepší svítivosti dosáhly s četnými
změnami všeobecného použití: „Lampy tyto možno děliti na stolní, nástěnné a visací; všechny složeny
jsou ze spodku s prostorem pro petrolej a ze svršku s hořákem a cylindrem. Spodek má vrhati co možná
malý stín, má býti tak daleko od plamene, aby teplem nevyvinovaly se explozivní plyny, a měl by míti
vlastnost, by hladina petroleje udržována byla ve stejné výši. Hořák, jenž má míti náležité průchody pro
vzduch, obsahuje knot z bavlny nebo z jiné látky s kapilárními otvory, jimiž může vnikati k plameni
potřebné množství petroleje. Pohybování knotu u obyčejných lamp děje se otáčivým svorníčkem se
dvěma výstupky, jež při pohybu zasáhnou do knotu a jej posunují; u dražších pohybuje se knot ozubenou
tyčkou s ozubenými kolečky. Hořáky jsou s knoty plochými nebo kulatými; více knotů paprskovitě
uspořádaných dává hořák korunní...”.
K rozšíření petrolejových lamp došlo především v 19. a první polovině 20. století, ale coby nouzový zdroj
světla nebo zdroj světla v místech bez veřejné elektrorozvodné sítě (např.na letních táborech) se užívá
dodnes. Petrolejky mohou být konstruované také jako tlakové, pracující na podobném principu na jakém
fungují vařiče na kapalná paliva. Místo knotu hoří petrolejové páry, ohřívající osvětlovací punčošku.
Moderní petrolejové lampy mají světelný výkon až 400 W, spotřebu jednoho litru petroleje pro cca osm
hodin provozu.
Klasické elektrické žárovky v Evropě pomalu, ale jistě končí, přestože se lidé s nimi nějak nechtějí loučit.
Nahradit je mají ty úspornější. Přesto se možná v budoucnu pokorně vrátíme ne k Edisonovi, ale ještě
před něj – ke svíčkám a petrolejkám. Z předběžné opatrnosti bychom proto všem, kteří nyní v obchodech
„staré” žárovky hromadně skupují, doporučili: Přibalte k nim i svazek svíček, opatrujte na chalupách staré
petrolejky a sežeňte si do zásoby i ten petrolej. Člověk nikdy neví!
Tesařík Bohumil

