
Na šťopkách  2. kolo: Barvy podzimu 
 
 

ÚKOL:  
Je to krása, že? Venku ty barvy, každý strom trochu jiný! Proč se říká o podzimu, že je 
smutný, když je plný barev? To je filosofická otázka, ale my se pustíme do přírodních 
věd: Proč vlastně listy mění barvu? Co to způsobuje? Jak se barviva jmenují? Na 
všechny tyhle otázky bychom chtěli od tebe slyšet odpověď. Zkus ji zjistit z literatury. Potom si udělej a 
zdokumentuj malé domácí pokusy s barevnými listy. Tentokrát se pustíme tak trochu do chemie. Ohledně 
chemických pokusů je důležité: dodržovat přesně postup, předem si vše připravit, dělat si zápisky 
v průběhu, dávat si pozor na bezpečnost, popsat si vzorky, abys nezapomněl, co je co. 
 

1. Barviv v listech je víc, jak už jsi asi zjistil z teoretické přípravy. Mají své názvy a různě se 
chovají a mají různé barvy. Ty se je pokusíš izolovat a vyzkoušet v jakých listech se jaká barviva 
nalézají.  
Pomůcky:  Líh (Alpa, slivovice, technický líh...); barevné listy; zkumavky (malé skleničky); bílý 
savý papír (filtrační papír, bílý piják, filtr do kávovaru atp.; musí být bílý) 
Jak na to: Najdi ve svém okolí různě barevné listy. Mohou být i od stejného druhu v různém 
stádiu barevnosti. Nezapomeň si poznamenat názvy stromů (keřů) ze kterých listy použiješ. 
Vytvoř výluh barviv - List pokrájej a rozdrť v malém množství lihu – stačí 2-3ml. Každý typ listu 
v jiné sklínce. Sklínky VOLNĚ uzavřené zahřej ve vodní lázni max 65°C na 15min. Nastříhej savý 
papír na proužky 1 x 10cm. Po cca 20 minutách luhování ponoř do každé sklínky proužek 
savého papíru, opři vyčnívající část třeba o stěnu a nech ho tam 40min. Potom ho usuš a pečlivě 
prozkoumej a popiš co se stalo u každého druhu listu. Nepomíchej papírky při sušení!  
 

2. Podle reakcí barviv je lze rozlišit. Některá jsou stabilní, některá reagují s rozpouštědly atp. 
Pomůcky: zkumavky (malé skleničky); ocet; jedlá soda; voda; různé listy 
Jak na to: Do tří zkumavek nalij – ocet, roztok sody a vodu. Hoď do nich vždy na chvíli kousek různých listů 
(pomačkaný, narušený, aby se roztoky dostaly do buněk) a zapisuj si, co se s nimi děje. Dokážeš z literatury 
zjistit která barviva reagují a proč?  
Pokusy můžeš opakovat a udělat s libovolným počtem druhů listů. Čím víc, tím líp. Výsledkem by měla být 
tabulka s přehledem které listy obsahovaly jaká barviva, a které reagovaly s octem a sodou a nějaký závěr 
tvého pozorování. 
 

3. Jestli najdeš ještě stále zelené listy na stromech, které víš, že se budou intenzivně barvit, zkus na pár 
zelených listů nalepit izolepou čtvereček alobalu nebo tvrdého papíru a za pár dní běž překontrolovat, co 
se stalo pod papírem a co okolo, zdokumentuj to a popiš. 
 

ZÁBAVA A POTĚŠENÍ:  
Zkus z barevných listů vytvořit libovolné umělecké dílo a vyfotografovat ho. 
 

HODNOCENÍ: 
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument v některém programu Microsoft Office (Word, Powerpoint 
atd.) nebo Openoffice na adresu martina.cizkova@lipka.cz. Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, 
můžete práci převést do formátu PDF, nebo nám ho pošlete třeba přes www.uschovna.cz. 
Hodnotit budeme fotodokumentaci, vysvětlení reakcí barviv, vysvětlení změny barevnosti stromů na 
podzim, výčet barviv, tabulku listů a jejich barviv, závěr vyplívající z pokusů. 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 

Uzávěrka je 30. 11. 2012 
 

Soutěž probíhá v rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy 
 


