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POKUSY

Z čeho je lidské tělo?
Srovnání chemie lidského těla s pozemskou přírodou

Téma: Vývoj organismů na Zemi

 Zopakujte s žáky hlavní rysy čtyř vzájemně se ovlivňujících zemských sfér:
 litosféra* (horniny svrchních zemských vrstev),
 atmosféra (vzduch),
 hydrosféra (oceány, moře, jezera, řeky, podpovrchová voda),
 biosféra (všechny živé organismy).

* Tektonické desky litosféry (pevné desky tvořené horninami) se skládají ze zemské kůry (5–80 km mocné) a svrchního pláště. Litosféra je průměrně 100 km mocná, výjimečně až 
300 km. Pojem „litosféra“ je míněn obecně jako pevná horninová zemská slupka  ve srovnání s atmosférou, hydrosférou a biosférou. Hodnoty uvedené v tabulce ve sloupci litosféra 
platí pro samotnou zemskou kůru. Je to proto, že složení zemské kůry v podstatě známe, zatímco hlubší část litosféry, kus zemského pláště, jen velmi povrchně.

litosféra
iontová mřížka

atmosféra
malé molekuly

hydrosféra
malé molekuly 
s rozpuštěnými ionty

biosféra
založená na dlouhých 
řetězcích polymerů

 Diskutujte se žáky o tom, že:
 všechny tyto přírodní sféry jsou tvořeny chemickými 
prvky v různých kombinacích a poměrech;
 liší se však chemickými strukturami – atmosféra 
má slabé mezimolekulární síly, zatímco hydrosféra 
relativně silné mezimolekulární síly. Důležité pochody 
probíhají na styku mezi sférami. Jsou to změny 
v chemické struktuře, obvykle na základě chemických 
reakcí, které přesunují chemické prvky mezi sférami. 
V každé probíhá stálý koloběh prvků, nezbytný pro 
existenci každé z nich, zvláště atmosféry, hydrosféry 
a především biosféry;
 prvky se většinou vyskytují ve sloučeninách 
v kombinaci s dalšími prvky, nikoli jako samostatné 
prvky (jak je uvedeno v hádance a v tabulkách).

 Rozdělte žáky do malých skupin a každé skupině dejte tabulku a kousky skládačky (puzzle.) 
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 Z čeho je lidské tělo? Když se puzzle správně složí, 
náčrt člověka ukazuje procenta a tím též objemy hlavních 
prvků v lidském těle – množství vodíku přirovnáme 
k objemu lidské nohy, množství síry k objemu nosu.

PRVKY V ZEMSKÉ KŮŘE A V LIDSKÉM TĚLE

prvek procenta 
v litosféře

procenta 
v lidském těle

oproti litosféře má lidské tělo 
více / méně / stejně

kyslík 46,6

křemík 27,7

hliník   8,1

železo   5,0

vápník   3,6

sodík   2,8

draslík   2,6

hořčík   2,1

titan   0,6

vodík   0,1

fosfor   0,1

mangan   0,1

síra méně než 0,1

uhlík méně než 0,1

chlor méně než 0,1

dusík méně než 0,1

 Požádejte žáky, aby:
 složili puzzle (než začnou, řekněte jim, že existují čtyři „zvláštní prvky“, které se v lidském těle neobjevují);
 porovnali seznam chemických prvků tvořících lidské tělo s prvky tvořícími litosféru, jak je 
uvedeno v tabulce. Použijte údaje napsané na jednotlivých částech skládačky a vyplňte

 sloupec procenta v lidském těle;
 doplnili do posledního sloupce tabulky „více“, pokud lidské tělo obsahuje více procent prvku 
než litosféra, „méně“, je-li procento nižší, nebo „totéž“, je-li stejné;
 diskutovali, je-li složení lidského těla podobné složení zemské litosféry.

kyslík 
61%

sodík 
0,14% síra

0,2%

draslík
0,2%

chlor
0,13%

železo
0,006%

hořčík
0,03%

uhlík
23%

vodík
10%

dusík
2,5%

vápník
1,4%fosfor

1,1%

 Puzzle na rozstříhání.
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VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dokážou:

 uvědomit si, že všechny čtyři sféry naší planety, od litosféry přes hydrosféru, atmosféru až po biosféru, jsou 
tvořeny stejnými chemickými prvky, avšak různě kombinovanými a vytvářejícími různé chemické struktury.

 chápat, že v každé sféře probíhá stálý koloběh prvků, který je pro existenci každé sféry nezbytný;
 porozumět, že chemické reakce způsobují migraci prvků mezi různými sférami; 
 uvědomit si, že hmota se neztrácí ani nevzniká, ale je zachována;
 pojmenovat hlavní chemické prvky tvořící lidské tělo;
 uvědomit si, že kombinací chemických prvků vznikají různé typy sloučenin tvořících kosti, krev, tkáň a jiné 
orgány;

 porozumět, že lidské tělo je tvořeno týmiž prvky jako zemské těleso, ale v odlišném množství a jiných 
kombinacích.

14–18 let, 20 minut

VĚK  A ČAS 

POMŮCKY

 diagram se čtyřmi zemskými sférami 
 puzzle se základním složením lidského těla 
překopírované na karton a rozstříhané na dílky

 kopie tabulky 

SOUVISLOSTI
Někteří žáci si ani neuvědomují, že jejich tělo se skládá 
z chemických prvků a sloučenin, a představují si, že je 
z jiného materiálu než okolní svět. Sestavením puzzle 
a srovnáním prvků s prvky litosféry si žáci uvědomí,  
že lidé jsou tvořeni týmiž prvky jako Země.
Poznámky a možné odpovědi na některé otázky žáků:

 sestavte puzzle (povšimněte si, že Si, Al, Ti a Mn jsou 
prvky přítomné v litosféře, ale ne v lidském těle);

 diskutujte, v čem se složení lidského těla podobá 
zemské litosféře. Vyplněná tabulka ukazuje, že zatímco 
některé důležité prvky v lidském těle a zemské litosféře 
jsou shodné, lidské tělo obsahuje některé důležité prvky, 
které jsou v zemské litosféře vzácné a naopak, lidské tělo 
obsahuje např. mnohem více uhlíku než litosféra;

 rozhodněte, čemu se lidské tělo svým složením 
nejvíce podobá: litosféře, atmosféře nebo 
hydrosféře? Žádné z nich – je to kombinace všech tří;

 posuďte, jak se zachovává  složení sfér. Musí existovat 
stálý tok každého prvku dovnitř a ven. Proto koloběh 
každého prvku probíhá buď jedinou sférou, nebo 
postihne více sfér, přímo či zprostředkovaně. V určitém 
stadiu úvah připomeňte, že hmota se zachovává, i když 
se recykluje. Takže je zajímavá představa, že atom uhlíku 
na špičce tvého nosu by mohl docela dobře být na palci 
u nohy dinosaura.

Často se málo doceňuje, že lidské tělo je tvořeno 
stejným materiálem, tedy chemickými prvky a jejich 
sloučeninami, jako ostatní živá i neživá příroda.  
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SHRNUTÍ

 Čtyři zemské sféry – litosféra, atmosféra, 
hydrosféra a biosféra – obsahují mnoho 
stejných chemických prvků, ale tyto prvky jsou 
kombinovány a smíšeny různými způsoby; 
základní rozdíly jsou v odlišné chemické 
struktuře jejich sloučenin.

 Změny v chemické struktuře, obvykle způsobené 
chemickými reakcemi, jsou příčinou pohybu 
chemických prvků mezi sférami.

 Prvky ve sférách a mezi nimi jsou v neustálém 
koloběhu.

 Tento koloběh prvků je základní pro existenci 
každé sféry, zvláště biosféry, ale též  atmosféry 
a hydrosféry.

 Lidské tělo jako součást biosféry tvoří stejné 
chemické prvky jako ostatní tři sféry, i když jsou 
v odlišném množství.

 Samotné prvky mohou mít jiné vlastnosti než 
sloučeniny, které tvoří. Například sodík je vysoce 
reaktivní, ale neznamená to, že jeho sloučeniny 
také budou vysoce reaktivní.

 Hmota se vždy zachová – nikdy se neztratí 
a taky nevznikne.

SOUVISLOSTI
Správně vyplněná tabulka

prvek % v litosféře % v lidském těle oproti litosféře má lidské tělo 
více / méně / stejně

kyslík  46,6 61 více

křemík  27,7 žádný méně

hliník     8,1 žádný méně

železo     5,0   0,006 méně

vápník     3,6   1,4 méně

sodík     2,8   0,14 méně

draslík     2,6   0,2 méně

hořčík     2,1   0,03 méně

titan     0,6 žádný méně

vodík     0,1 10 více

fosfor     0,1   1,1 více

mangan     0,1 žádný méně

síra < 0,1   0,2 více

uhlík < 0,1 23 více

chlor < 0,1   0,13 více

dusík < 0,1   2,5 více

hliník
23%

mangan
0,13%

tita
n

1,4
%

křemík 
0,14%


