
METODICKÝ LIST 

Aktivita: Robíme si lávovú lampu 

Téma: Cukry, tuky, soľ, oleje 

Cieľ, zameranie aktivity: Spoznať základné informácie o olejoch, overiť 

praktických pokusom fyzikálne vlastnosti kvapalín (olej, voda). 

Vyučovací predmet: Fyzika (hustota kvapalín, 6.ročník) 

Pomôcky: PC, dataprojektor, sklenená vysoká nádoba, olej, voda, 

slamka, farbivo 

Príprava: Je potrebné mať teoretické vedomosti o hustote kvapalín  (olej 

má menšiu hustotu ako voda, preto bude plávať na hladine), pripraviť 

pomôcky. 

Postup, realizácia:  

1. Prostredníctvom prezentácie zhrnúť poznatky o olejoch. 

2. Do priesvitnej nádoby naliať  najprv vodu, následne olej (ostane 

plávať na hladine). 

3. Zafarbiť vodu farbivom. 

4. Slamkou fúkať do nádoby so zmesou. 

5. Vytvorí sa dojem lávovej lampy. 

Zhrnutie po realizácii: Naučili sme sa a zopakovali si základné 

poznatky o olejoch, porovnali sme hustotu kvapalín (voda, olej). 

Kvapalina s menšou hustotou pláva na hladine kvapaliny s väčšou 

hustotou. 

Prílohy:   

Čo je olej?
Olej má niekoľko podobných definícií:

- viskózna mazľavá kvapalina nerastného, rastlinného alebo 

živočíšneho pôvodu
- kvapalná organická látka nerozpustná vo vode ale je rozpustná v 

organických rozpúšťadlách, s menšou hustotou ako voda (vždy sa 

bude ,,vznášať“ na vode)

- neutrálna, horľavá látka, ktorá je pri izbovej teplote kvapalná a 

typicky je rozpustná v pomerne nepolárnych rozpúšťadlách, no len 
málo rozpustná vo vodnatých rozpúšťadlách

- ...

Slnečnicový 

olej

  

Delenie olejov

Potravinárske oleje (jedlé oleje) sú rastlinné kvapalné

mastné kyseliny. Môžu mať jednu alebo viac nenasý-
tených väzieb (čím ich je v reťazci viac, tým je olej 

tekutejší). Používa sa na tepelnú úpravu potravín, alebo 

ako potravinová prísada. Alternatívne je možné použiť 

rastlinný olej aj ako palivo. 

Živočíšne oleje sa obyčajne vyrábajú z tuku živočíšneho 
pôvodu, používajú sa ako palivo, a na lekárske využitie.

Technické oleje sú zmesi uhľovodíkov získaných z ropy. 

Používajú sa ako mastivo, na prenos tlakovej energie 

v hydraulických systémoch, ako ochrana pred koróziou 
ako izolácia, na prenos tepla medzi chladenou súčiast-

kou a chladičom, ako separátor pre tlakové odlievanie 

kovov a plastov. Technický olej sa používa aj ako palivo.

Delenie 2.

  

Zdravé oleje
Kokosový olej - podpora trávenia, znižovanie rizika srdcových ochorení, 

udržiavanie zdravého mozgu, antivírusové a antibakteriálne účinky, 

pozitívny vplyv na zuby - ničí baktérie spôsobujúce zubný kaz či zubný 
plak, zlepšenie hojenia rán, udržuje zdravú a krásnu pokožku, ...

Ľanový olej - pomáha upraviť trávenie, tlmí bolesti pri rôznych zápaloch, 

prispieva k hormonálnej rovnováhe, pomáha pri liečbe kĺbových

ochorení, podpora zdravia srdca i fungovania mozgu, ...
Tekvicový olej - má rakovinotvorné účinky, znižuje zápaly, podporuje 

zdravie srdca, navodzuje hormonálnu rovnováhu, ...
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