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Tieto závery sú výsledkom výskumu, ktorý získal dotácie zo Siedmeho rámcového programu Európskej komunity          
(FP7/2007-2013) na základe zmluvy o financovaní pod číslom 233433. 

Meno študenta:…………………… 

PRACOVNÝ LIST PRE LABORATÓRNU PRÁCU ŠTUDENTOV                                
POKUS A: PRÍRODNÉ NANOMATERIÁLY 

Dátum:………………………………….. 

CIEĽ:  - dozvedieť sa o existencii prírodných nanomateriálov,   

- interakcia svetla s koloidmi, 
- želatína a mlieko ako príklady prirodzených koloidov, 
- vzťah medzi „makrovlastnosťami” mlieka (farba, vôňa, chuť, konzistencia) a jeho molekulárnou 
štruktúrou, 
- pochopiť vzťah medzi molekulárnou štruktúrou mlieka (nanoštruktúrami) a jeho vlastnosťami 
a ako sa s nimi dá manipulovať, aby sme získali rôzne produkty (syr, jogurt, atď.). 

 

PRED VYPLNENÍM TOHTO PRACOVNÉHO LISTU: 
- prečítajte si materiál POZNÁMKY PRE ŠTUDENTOV k POKUSU A 
- ak máte nejaké otázky, obráťte sa s nimi na svojho učiteľa 

 

POMÔCKY: 
- 1 varná platňa  
- 2 kadičky 50 ml 
- 2 kadičky 500 ml 
- 0,5 g želatínového prášku (Sigma-Aldrich výrobné číslo G1890) 
- 1 polievkovú lyžicu 
- 800 ml odstredeného mlieka 
- 4 polievkové lyžice bieleho octu 
- teplomer 
- 1 lopatka 
- latexové rukavice 
- ochranné okuliare 
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POĎAKOVANIE ZA OBRÁZKY: Obrázky na strane 6 nám ochotne poskytol: (A)   Christoph Gösselsberger, obrázok „pochádza 
z O. Hekele, C.G. Goesselsbergerand I.C. Gebeshuber: Nanodiagnostika vykonávaná nukleárnou mikroskopiou na ľudských 
červených krvinkách”;  (B): AFM obrázok bakteriálnej bunky, ktorý bol získaný na iNANO, Aarhus University, obrázok získaný 
vďaka Park Systems XE-Bio; (C) Znovu vydané so súhlasom od: Shekar et al., PNAS (23. máj 2006), zv. 103, č. 21, str. 8000-
8005. Copyright 2006  National Academy of Sciences, U.S.A. (D): AFM obrázok dvojreťazcov DNA  na povrchu sľudy, obrázok 
získaný zásluhou JPK Instruments AG. Bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv nie je dovolené používať tieto 
obrázky na žiadne iné účely.  

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: V nasledujúcej príručke pre učiteľov sú uvedené pokusy, ktoré je potrebné použiť v 
súlade so špecifikáciou uvedenou v Karte bezpečnostných údajov (MSDS) a podľa špecifických bezpečnostných školských 
pravidiel. Musí byť zabezpečená potrebná ochrana osôb. Tak, ako pri všetkých chemikáliách, dodržiavajte  bezpečnostné 
opatrenia. Dbajte o to, aby nedošlo k vdýchnutiu pevných látok alebo k ich kontaktu s kožou, očami alebo odevom. Po 
zaobchádzaní s chemikáliami si dôkladne umyte ruky. Likvidujte ich v súlade s tým, ako je to určené. Všetky pokusy sa 
môžu realizovať len za prítomnosti kvalifikovaného pedagóga na výučbu prírodovedných predmetov. Všetky pokusy 
realizujete na vlastné riziko. Aarhus University (iNANO) a celé konzorcium NANOYOU nepreberajú na seba žiadnu 
zodpovednosť za škody alebo následné ujmy spôsobené realizáciou uvedených pokusov.  

 

 
POSTUP 
 
1. Príprava a testovanie želatíny 
V tejto fáze pokusu si pripravíte želatínu a otestujete ju pomocou laserového pera, aby ste potvrdili jej 
koloidnú povahu.     
 
1.KROK 
Pripravte si 10 mg/ml vzorky želatíny zmiešaním 0,5 mg želatínového prášku s 50 ml studenej vody. 
Zmes vody a želatíny položte na varnú platňu a zohrejte ju. Počas zohrievania zmes miešajte lopatkou. 
Priveďte takmer do varu (teplotu skontrolujte pomocou teplomeru), potom vypnite varnú platňu 
a nechajte zmes vychladnúť. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa kadičky hneď po vypnutí 
varnej platne, pretože bude veľmi horúca. Keď sa  ochladí, vezmite ju z varnej platne a opatrne ju 
položte na laboratórny stôl. V inom prípade použite ochranné rukavice. 
 
2. KROK 
Keď sa vytvorí želé, otestujte ho pomocou laserového pera. Na druhú stranu kadičky položte              
kúsok bieleho papiera. Laserový lúč namierte na želatínu a zaznamenajte svoje zistenia.                     
VAROVANIE: Nikdy nesvieťte laserovým lúčom v blízkosti očí a taktiež sa nikdy nepozerajte priamo do 
laserového lúča!! Počas tohto testu musíte mať na očiach ochranné okuliare. 
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3. KROK 
Zopakujte laserový test, ale tentoraz otestujte kadičku s čistou vodou. 
 
 
1. OTÁZKA: Na základe laserového testu, je želatína koloid? Prečo? 
……………………………………………………….. 
2. OTÁZKA: Na základe laserového testu, je voda koloid? Prečo? 

 
2. Mlieko a jeho vlastnosti 
 
Mlieko je prirodzený koloid a vy tento fakt potvrdíte, podobne ako ste to pomocou laserového pera 
potvrdili pri želatíne (pomocou zriedeného mlieka). Kyselinou budete pôsobiť na mlieko, aby ste narušili 
jeho molekulárnu nanoštruktúru a navodili jeho vyzrážanie. Počas celého pokusu by ste mali mať 
ochranné okuliare a rukavice. 
 
1. KROK 
 
VAROVANIE:  Nikdy nesvieťte laserovým lúčom v blízkosti očí a taktiež sa nikdy nepozerajte priamo do 
laserového lúča!! Počas tohto testu musíte mať na očiach ochranné okuliare. 
 
- Dajte si ochranné okuliare, 

- Mlieko je prírodný koloid, ale na rozdiel od želatíny, nie je priehľadné. Do kadičky nalejte 400 ml 
odstredeného mlieka. Skúste ho otestovať pomocou laserového pera, podobne ako ste testovali 
želatínu. Vidíte trajektóriu rozptýleného svetla? 

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

- Teraz zrieďte mlieko. Do sklenenej kadičky nalejte 150 ml destilovanej vody a pridajte do nej 2 kvapky 
mlieka (použite pipetu). Rozmiešajte a na pár minút nechajte roztok postáť (kým nevyprchajú vzduchové 
bublinky). Roztok bude mať svetlosivú farbu. Znova ho otestujte laserovým perom. 

3. OTÁZKA: Na základe vášho vizuálneho pozorovania, je mlieko koloid? Prečo? 
……………………………………………………………… 
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4. OTÁZKA: Mlieko za svoje vlastnosti vďačí kazeínovým 
micelám, sú to nanoštruktúry o veľkosti približne               
50-300 nm. Na konci tohto pracovného listu sa nachádzajú 
obrázky. Vyberte z nich ten AFM obrázok, ktorý podľa vás 
zodpovedá kazeínovým micelám. Obrázok vlepte do tohto 
rámčeka. 
 
 
 
 
 
 
2. KROK 
- Použite tú istú kadičku s mliekom, ktorú ste testovali v 1. kroku. Pomocou pH papiera zaznamenajte pH 
odstredeného mlieka (vyplňte údaje v nižšie uvedenej tabuľke). 
 
- Teraz položte tú istú kadičku s mliekom na varnú platňu, zapnite varnú platňu a zohrejte mlieko na 
teplotu približne 60° C. Ak nemáte k dispozícii varnú platňu, mlieko môžete zohriať pomocou vody, ktorú 
ste samostatne prevarili a naliali do nádoby na vodný kúpeľ. Váš učiteľ vám dá inštrukcie ako zohriať 
mlieko. 
 
3. KROK 
- K horúcemu mlieku (s teplotou približne 60° C) pridajte 2 polievkové lyžice bieleho octu a celý čas 
dobre miešajte. Nezabudnite, že kadička bude horúca! Čo sa stane? Zaznamenajte svoje pozorovania do 
pripravenej tabuľky. Zaznamenajte pH tekutiny (do pripravenej tabuľky). Bezpečnostné upozornenie: 
Nemali by ste ochutnávať vyzrážané mlieko s kyselinou! 
 
4. KROK 
- Zopakujte tento test, ale teraz mlieko nezohrievajte. Vezmite čistú kadičku a vlejte do nej inú vzorku 
400 ml studeného mlieka. Bez ohrievania pridajte 2 polievkové lyžice bieleho octu a zamiešajte. Čo sa 
stane? Zaznamenajte svoje pozorovania do pripravenej tabuľky. Zaznamenajte pH tekutiny (vyplňte 
údaje v tabuľke dole): 
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Mlieko pred začatím testu: pH….. 

 Teplota 
mlieka 

Účinok pridaného octu pH 

1. TEST    

2. TEST    

 
 
5. OTÁZKA: Bol viditeľný rozdiel v pridávaní octu do teplého alebo studeného mlieka? Ak áno, popíšte. 
………………………………… 
………………………………… 
 
6. OTÁZKA: Na základe výsledkov testu založeného na pridávaní octu do teplého alebo studeného 
mlieka, myslíte si, že reakcia, ktorá prebieha je výhradne acidobázickou reakciou? Vysvetlite. 
………………………………….. 
………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                

 

NANOYOU súbor školiacich materiálov pre učiteľov zameraný na nanotechnológie určený pre študentov vo veku 14-18 rokov 
(Pokusný modul) 

6 

Tieto závery sú výsledkom výskumu, ktorý získal dotácie zo Siedmeho rámcového programu Európskej komunity          
(FP7/2007-2013) na základe zmluvy o financovaní pod číslom 233433. 

Obrázky pre 4. otázku: Vystrihnite obrázok, o ktorom si myslíte, že je ten pravý a vlepte ho na 

vyznačené miesto v 4. otázke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázky na tejto strane sú chránené autorskými právami. Pozrite si stranu č. 2, časť  poďakovanie a podmienky pre používanie. 

Bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv nie je dovolené používať tieto obrázky na žiadne iné účely. 
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