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Obracanje

Milí čitatelia,
počas pandémie koronavírusu bolo veľmi dôležité
nevychádzať z domu, a tak sme sa rozhodli využiť čas ako
najlepšie vieme – naučiť vás niečo nové, objavovať úžasný
svet chémie a tráviť chvíle s rodinou rozumne.
V rámci nášho vedeckého programu Chemgeneration sme sa
preto rozhodli zverejniť sériu experimentov, ktoré vyžadujú
len také látky, ktoré je možné bežne nájsť v každej
domácnosti. Lekcia chemického experimentovania
#zostandoma pozostáva z bezpečných domácich pokusov,
ktorých cieľom je zoznámiť vás jednoduchou a zábavnou
formou so základnými chemickými reakciami.
Objavujme spolu úžasný svet chémie!

Niekoľko pravidiel pre
bezpečné vykonávanie pokusov
Bezpečnosť je prvoradá!
Hoci sú naše pokusy bezpečné a možno ich vykonávať doma s materiálmi, ktoré
mávame bežne v kuchyni, nesmieme zabúdať na základné pravidlá bezpečného
experimentovania.

Pri vykonávaní pokusov
nebehajte po kuchyni

Nejedzte ani nepite počas
vykonávania experimentov

Po ukončení pokusu je potrebné
všetko umyť a očistiť (povrchy,
riad, príbory atď.)

Na deti mladšie ako 12 rokov
musí dohliadať dospelá osoba

Budete potrebovať:
1. zavárací pohár
2. horúcu vodu
3. kocky ľadu
4. formu na pečenie

1. Priveďte vodu k varu, nalejte ju do zaváracieho pohára – do výšky asi 3 cm.

2. Dajte kocky ľadu do formy na pečenie a tú položte na vrch pohára s horúcou vodou.

3. Horúci vzduch v pohári sa prudko schladí a vytvorí sa para. Molekuly pary sa spoja a
vytvoria oblak.

Budete potrebovať:
1. natvrdo uvarené vajce v škrupinke
2. pohár octu

1.

Vložte vajce do octu – sledujte, ako sa na povrchu vajca tvoria drobné bublinky. Nechajte
vajce naložené v octe najmenej jeden deň. Budete pozorovať, ako sa na dne pohára tvorí
kal.

2. Vyberte vajce z octu a opláchnite ho vodou. Škrupinka sa zotrie.

3. Opatrne do vajca pichnite prstom a jemne ho stlačte.

Budete potrebovať:
1. prázdnu fľašu na vodu
2. balón
3. biely ocot
4. sódu bikarbónu
5. odmerku
6. polievkový lyžicu a čajovú lyžičku
7. malý lievik

1. Do prázdnej fľaše na vodu nalejte ¼ odmerky octu.

2. Pomocou lievika nasypte do balóna ½ polievkovej lyžice sódy bikarbóny.

3. Upevnite koniec balónika cez okraj hrdla fľaše. Dajte pozor, aby sa do fľaše nevysypala
ani trocha sódy bikarbóny. Len čo je balónik upevnený, prevráťte ho tak, aby sa sóda
bikarbóna vysypala do octu. Odstúpte a sledujte, čo sa bude diať.

Budete potrebovať:
1. plastové vrecko na zips
2. okrúhle ceruzky
3. vodu

1. Naplňte vrecko do polovice vodou, a potom ho uzavrite. Dbajte na to, aby ste mali hroty
ceruziek čo najostrejšie.

2. Prepichnite ceruzku cez celé vrecko.

3. Zopakujte tejto krok ešte niekoľkokrát. Uvidíte, že voda nevytečie!

Budete potrebovať:
1. 3 - 4 jahody (bez stopky)*
2. čistý lieh (70 % alebo viac)
3. vodu
4. saponát
5. kuchynskú soľ
6. uzatvárateľné plastové vrecko

7. kávový filter
8. lievik
9. misku
10. zaváraninový pohár alebo
sklenený pohár
11. špáradlo
*Ak nemáte jahody, môžete použiť
aj iné ovocie.

1. Najmenej dve hodiny pred pokusom vložte lieh do chladničky. Jahody vložte do
uzatvárateľného plastového vrecka a rozdrvte ich na kašu.

2.

3.

V miske alebo pohári zmiešajte ½ šálky vody, jednu polievkovú lyžicu saponátu a ½
čajovej lyžičky soli. Dajte pozor, aby ste nemiešali príliš horlivo, inak vám saponát vypení z
misky. Do rozdrvených jahôd pridajte približne polovicu saponátovej zmesi a plastové
vrecko uzavrite. Zmes premiešajte končekmi prstov, aby jahody dobre prenikli do tekutiny.
Nechajte odstáť približne 10 minút. Nalejte zmes jahôd a saponátu cez kávový filter do
sklenenej nádoby. Hmotu, ktorá zostala vo filtri, vyhoďte.

Do zmesi pridajte vychladený čistý lieh. Lejte ho pomaly po bočnej strane pohára tak, aby
na povrchu jahodovej zmesi vytvoril vrstvu. Vláknitá hmota, ktorá sa začne hromadiť na
rozhraní medzi oboma vrstvami, je DNA! Miešajte jemne, ale dôkladne. Nechajte zmes
stáť na doske, až kým sa vrstvy opäť postupne neoddelia. Teraz by ste mali mať už oveľa
viac DNA.

Budete potrebovať:
1. červenú kapustu
2. dosku na krájanie
3. tri sklenené poháre
4. dva hrnce
5. vodu
6. sitko

7. nôž
8. ocot
9. sódu bikarbónu

1. Naplňte hrniec vodou a vložte doň nadrobno nakrájanú červenú kapustu. Varte kapustu

dovtedy, kým sa voda nezafarbí dofialova. Vzniknutú šťavu z kapusty prelejte do druhého
hrnca a nechajte vychladnúť.

2. Vychladenú kapustovú šťavu nalejte do polovice troch sklenených pohárov.

3. Do prvého pohára pomaly lejte ocot, až kým šťava nezmení farbu na červenú. Do

druhého pohára sypte sódu bikarbónu, kým sa šťava nesfarbí na zeleno. Do tretieho
pohára nepridávajte nič, zostane v ňom iba fialová šťava z kapusty.

Budete potrebovať:
1. hlboký tanier
2. mlieko (≥ 2,8 % tuku)
3. potravinárske farby (červená, žltá, zelená, modrá)
4. čistiaci prostriedok na umývanie riadu
5. pohár
6. vatové tyčinky do uší

1. Nalejte mlieko do hlbokého taniera a jeho stredu pridajte päť kvapiek rôznych
potravinárskych farieb. Na dno pohára nalejte čistiaci prostriedok.

2.

Do čistiaceho prostriedku ponorte vatovú tyčinku. Potom ju položte do stredu taniera s
mliekom a podržte 10 až 15 sekúnd.

3. Zopakujte krok s vatovou tyčinkou na viacerých miestach taniera.

Budete potrebovať:
1. vodu
2. olej
3. potravinárske farby
4. dva poháre (jeden vysoký a jeden nízky)
5. vidličku

1. Vysoký pohár naplňte takmer po vrch vodou izbovej teploty. Môže byť aj teplá voda. Do
druhého pohára nalejte trochu oleja (1 až 2 polievkové lyžice) a pridajte pár kvapiek
potravinárskeho farbiva.

2.

Vidličkou krátko premiešajte olej zmiešaný s potravinárskym farbivom. Snažíte sa rozbiť
kvapky potravinárskej farby na menšie kvapôčky, ale tekutinu dôkladne nemiešajte.

3. Nalejte zmes oleja a potravinárskeho farbiva do vysokého pohára. A teraz sa pozerajte!
Potravinárska farba bude v pohári pomaly klesať, pričom každá kvapka sa pri klesaní
rozpína, a pripomína tak ohňostroj padajúci do vody.

Budete potrebovať:
1. širokú panvicu alebo pekáč
2. sódu bikarbónu
3. ocot
4. odmerku
5. bublinkový roztok a tyčinku na
vyfukovanie bubliniek („bublifuk“)

1. Pridajte do pekáča dve šálky octu, resp. dostatočné množstvo na to, aby pokryl celé

dno. Do octu pridajte rovnaké množstvo sódy bikarbóny. Roztok začne okamžite bublať a
peniť.

2. Hneď po pridaní sódy bikarbóny vyfúknite mydlové bubliny priamo ponad pekáč. (Táto
reakcia netrvá veľmi dlho, takže sa musíte poponáhľať.)

3. Sledujte, čo sa stane s bublinkami, keď sa vznášajú smerom k vašej šumivej reakcii.

Budete potrebovať:
1. pekáč alebo podobnú širokú plytkú nádobu
2. malé misky
3. sódu bikarbónu
4. biely ocot
5. potravinársku farbu
6. kvapkadlo alebo lyžičku

1. Do pekáča nasypte dostatočné množstvo sódy bikarbóny, aby pokryla celé dno.

2. Do dvoch alebo viacerých zapekacích misiek nalejte štvrť šálky octu. Pridajte 1-2 kvapky
svojej obľúbenej potravinárskej farby a dobre premiešajte.

3. Pomocou kvapkadla alebo lyžičky pridajte do sódy bikarbóny v pekáči malé množstvo

zafarbeného octu. Buďte kreatívni! Farby zmiešajte. Pridajte ďalší ocot na miesto, kde už
prebehla bublinková reakcia. Skúste zistiť, ako dlho dokážete udržať reakciu v chode.
Použite rôzne farby a vytvorte rozmanité vzory. Fantázii sa medze nekladú

Budete potrebovať:
1. saponát
2. ocot
3. sódu bikarbónu
4. potravinársku farbu
5. trblietky (ak máte)
6. sklenené poháre

1. Do polovice pohárov nalejte ocot, a potom do nich vytlačte trochu saponátu.

2. Do každého pohára pridajte pár kvapiek potravinárskeho farbiva. Potom pridajte trochu
trblietok, ak nejaké máte, a obsah každého pohára premiešajte lyžicou.

3. Než prejdete k ďalšiemu kroku, položte pod poháre veľký tanier. Do pohárov pridajte
veľkú lyžicu sódy bikarbóny. A teraz sledujte kúzlo!

Budete potrebovať:
1. citrón
2. malú misku
3. vatovú tyčinku alebo malý štetec
4. kus papiera
5. vodu
6. zdroj mierneho tepla, napríklad varnú dosku
alebo žiarovku 60 W

1.

Prekrojte citrón na polovicu a všetku šťavu vytlačte do misky. Pridajte jednu polievkovú
lyžicu vody a dobre premiešajte. Toto bude váš neviditeľný atrament.

2.

Pomocou vatovej tyčinky alebo malého štetca napíšte niečo na pripravený kus papiera.
Počkajte pár minút, kým váš „atrament“ zaschne.

3. Poznámka: Pri tomto kroku je potrebný dozor dospelých! Keď je „atrament“ suchý,
zahrejte papier nad varnou doskou, rozohriatou žiarovkou alebo iným zdrojom mierneho
tepla. Na papieri sa objaví vaša správa.

Budete potrebovať:
1. mlieko
2. ocot
3. sitko
4. papierové obrúsky

1.

2.

Najskôr si vezmite šálku mlieka a zohrievajte ho v mikrovlnnej rúre asi 1,5 minúty (chceme
ho zohriať, nie uvariť). Potom doň vmiešajte štyri polievkové lyžice octu. Mlieko sa začne
zhlukovať („kysnúť“), pretože kyselina v octe štiepi bielkoviny prítomné v mlieku. Miešajte
asi minútu.

Potom mlieko prefiltrujte cez sitko. Všetky zhluky zostanú v sitku. Silno na ne zatlačte,
aby ste vyžmýkali všetku tekutinu.

3. Nakoniec hmotu položte na papierové obrúsky a pokračujte vo vytláčaní tekutiny z
„plastového mlieka“. Výslednú hmotu môžete ľubovoľne tvarovať alebo zafarbiť.

Budete potrebovať:
1. plastovú fľašu
2. vodu
3. olej
4. potravinársku farbu
5. trblietky, ozdoby

1. Naplňte fľašu do dvoch tretín vodou a pridajte potravinárske farbivo podľa vlastného výberu.
Ak chcete, aby voda vyzerala ako oceán, pridajte modrú farbu.

2. Potom pridajte trblietky, ozdoby, drobné kamienky, čokoľvek chcete.

3. Do zvyšnej časti fľaše nalejte olej a sledujte, čo sa bude diať.

Budete potrebovať:
1. 2 až 3 šálky cukru
2. 1 šálku vody
3. špajdle
4. pohár
5. veľký hrniec
6. štipce na bielizeň
7. potravinárske farby (nepovinné)

1.

2.

3.

V hrnci zmiešajte rovnaký diel cukru a vody a zahrievajte, až kým sa všetok cukor
nerozpustí. Potom pomaly pridajte viac cukru a premiešajte, opäť pomaly pridávajte cukor
a miešajte atď. Pridávajte cukor a miešajte dovtedy, kým sa cukor neprestane vo vode
rozpúšťať. Voda začne vyzerať trochu mútna. To bude signál, že už sa nerozpúšťa žiadny
cukor a dosiahla sa dokonalá saturácia cukru. V krátkosti povedané, vytvárate nasýtený
roztok cukru, alebo roztok, v ktorom sa pri určitej teplote už nerozpúšťa cukor.
Množstvo cukru a vody, ktoré ste použili, by malo byť zhruba v pomere 3:1. Recept
môžete pokojne aj zdvojnásobiť alebo strojnásobiť, pokiaľ zachováte pomer 3:1.

Narežte špajdle na potrebnú veľkosť pohára alebo pohárov, ktoré použijete. Ponorte
kúsky špajdle do vody a vyváľajte ich v cukre. Potom tyčinky obalené cukrom odložte
nabok a nechajte zaschnúť.

Keď vaša „cukrová voda“ dostatočne vychladla, nalejte ju do pohárov, pričom na každú
nádobu použijete jednu farbu karamelizovaného cukru, ktorý chcete vyrobiť. Keď sú
drievka suché, opatrne ich vložte do pohárov. Je dôležité, aby sa tyčinky nedotýkali dna
ani bočných strán nádoby.

Budete potrebovať:
1. soľ
2. vodu
3. dva poháre
4. dve vajcia

1. Do jedného pohára nalejte takmer po vrch obyčajnú vodu z vodovodu. Do pohára s
vodou jemne vložte vajíčko. Vidíte, že okamžite klesne na dno.

2.

Do druhého pohára nalejte vodu len do polovice. Pridajte do nej štyri polievkové lyžice soli
a zamiešajte. Potom pohár doplňte vodou, takmer až po vrch.

3. Do vodného roztoku jemne vložte druhé vajíčko... a vidíte, že pláva!

Budete potrebovať:
1. sviečku
2. zapaľovač
3. pohár

1. Zapáľte sviečku, a potom ju uhaste pohárom.

2. Priblížte zapaľovač k dymu zo sviečky a zapáľte ho.

3. Čo sa stane? Sviečka sa znova rozhorí.

Budete potrebovať:
1. víno
2. vodu
3. plastovú nádobu
4. dva rovnaké poháre

1. Vezmite plastovú nádobu a nožnicami z nej vystrihnite úplne plochý kus. Mal by byť o

niečo väčší ako priemer pohára. Vezmite pohár a naplňte ho až po okraj vínom. Urobte to
isté aj s druhým pohárom, no do tohto nalejte vodu.

2.

Vezmite kus vystrihnutého plastu a položte ho na vrch pohára s vodou. Opatrne ho držte
na pohári a obráťte pohár hore dnom. Potom pohár položte na pohár s vínom, pričom
plast bude medzi nimi.

3. Kým držíte vrchný pohár, plast opatrne vysuňte, aby medzi oboma pohármi vznikol veľmi
malý otvor. Okamžite by ste mali pozorovať pohyb vína zo spodného pohára nahor.
Približne po 10 minútach by ste mali byť hotoví – premenili ste vodu na víno.

Budete potrebovať:
1. dva poháre
2. potravinársku farbu
3. vodu
4. bielidlo

1.

2.

Jeden pohár naplňte do troch štvrtín vodou z vodovodu izbovej teploty. Do vody pridajte
dve kvapky potravinovej farby a pozorujte jej jasnosť, kým sa farba premiešava vo vode.
Druhý pohár naplňte do jednej štvrtiny bielidlom.

Teraz zmiešajte obsah oboch pohárov. Prelejte zmes z jedného pohára do druhého a
späť a zopakujte to asi tri až štyri razy.

3. Nechajte zmes na niekoľko minút usadiť na čerstvom vzduchu, a pozorujte pritom, ako
sa menia farby.

Budete potrebovať:
1. mlieko
2. tmavú kolu (malinovku)

1. Do koly pomaly nalejte malé množstvo mlieka.

2. Fľašu opäť zatvorte uzáverom.

3. Nechajte obsah fľaše na chvíľu usadiť a sledujte, čo sa stane.

Budete potrebovať:
1. pohár na víno
2. vreckovku
3. vodu
4. misku

1. Prikryte pohár vreckovkou, pričom stred vreckovky zatlačíte do pohára.

Naplňte pohár do troch štvrtín vodou tak, že vodu budete liať do stredu vreckovky.

2. Pomaly ťahajte vreckovku po bokoch pohára, až sa pevne napne (bude pevne natiahnutá
okolo celého pohára). V spodnej časti pohára uchopte konce vreckovky.

3. Položte ruku ponad hrdlo pohára a druhu rukou ho otočte. Vhodné je to robiť nad miskou
alebo nad drezom, pretože sa pritom môže vyliať zopár kvapiek. Spodnú ruku vytiahnite
spod pohára (pomaly) – a voda by mala zostať v pohári!

Budete potrebovať:
1. litrovú fľašu s uzáverom
2. pripináčik
3. vodu

1. Naplňte fľašu vodou a zatvorte uzáverom.

2.

Pomocou pripináčika urobte v blízkosti dna fľaše päť rovnomerne rozmiestnených dierok.
Uvoľnite uzáver fľaše, aby sa z nej uvoľnila voda.

3. Prejdite prstom po vytekajúcich prúdoch vody. Sledujte, ako sa menia.

Budete potrebovať:
1. rastlinný olej
2. balón
3. špajdľu

1. Nafúknite balón a na jeho konci uviažte uzol.

2. Natrite špajdľu olejom, a potom ju točením jemne vsuňte do balóna vedľa uzlíka.

3. Balón je prepichnutý, ale nepraskol!

Budete potrebovať:
1. dva poháre
2. lyžicu
3. olej
4. vodu
5. saponát
6. papier

1.

Do oboch pohárov nalejte rovnaké množstvo vody. Do jedného z nich pridajte približne 30
ml saponátu a roztok jemne premiešajte.

2.

Papier zhúžvajte na dve rovnaké guče, ktoré sa vojdú do pohárov s vodou. Jednu jemne
vložte do pohára s čistou vodou a druhú do pohára so saponátovým roztokom.

3. Rýchlo si všimnete, že guče papiera reagujú v každom roztoku odlišne. Jedna začne
klesať ku dnu, zatiaľ čo druhá zostala plávať na hladine!

Budete potrebovať:
1. vriacu vodu
2. šálku
3. želatínu
4. kukuričný sirup
5. čajovú lyžičku
6. vidličku

1. Nalejte do šálky vriacu vodu, a potom do nej pridajte tri čajové lyžičky želatíny.

2. Nechajte ju zmäknúť, a potom premiešajte vidličkou. Pridajte štvrť šálky kukuričného
sirupu a zmes miešajte dovtedy, kým sa v nej nezačnú vytvárať dlhé pramene alebo
zlepence hmoty.

3.

Nechajte zmes pomaly vychladnúť a podľa potreby po troškách pridávajte vodu, až kým
nedosiahnete požadovanú textúru.

Budete potrebovať:
1. med
2. kukuričný sirup alebo sirup na palacinky
3. saponát
4. vodu (môže byť zafarbená potravinárskou farbou)
5. rastlinný olej
6. čistý lieh (môže byť zafarbený potravinárskou farbou)
7. olej na svietenie
8. mlieko
9. vázu

1. Do šálok odmerajte rovnaké množstvo každej tekutiny.

2.

Do vázy opatrne naneste vrstvu medu a potom kukuričného sirupu. Dbajte na to, aby sa
pri liatí nedotýkali strán nádoby.

3. Pomaly a opatrne pridávajte ďalšie tekutiny: vrstvu mlieka a vrstvu saponátu. Potom

pridajte vodu, a dbajte pritom na to, aby tiekla po bočnej strane nádoby a na saponát.
Rovnako naneste vrstvu rastlinného oleja, čistého liehu a oleja na svietenie.

Budete potrebovať:
1. dva poháre
2. vodu
3. gumových medvedíkov
4. kolu

1. Do každého pohára nalejte inú tekutinu.

2. Do každého pohára vložte jedného gumového medvedíka.

3. Odložte poháre na 24 hodín, potom gumové medvedíky vyberte a uvidíte, ako sa zmenili.

Budete potrebovať:
1. dostatočne veľký pohár, aby sa doň vošla kuracia kosť
2. kuraciu kosť (ideálne je stehno)
3. ocot

1. Opláchnite kosť pod tečúcou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky mäsa. Všimnite si,

aká je tvrdá – skúste ju jemne ohnúť. Rovnako ako naše kosti, aj kuracie kosti obsahujú
minerál vápnik, ktorý im dodáva tvrdosť.

2. Vložte kosť do pohára a zalejte ju octom. Pohár môžete prikryť viečkom. Nechajte ho stáť
tri dni.

3. Po troch dňoch kosť vyberte. Mala by byť iná na pocit. Opláchnite ju a skúste ju znova
ohnúť. Nezdá sa vám, že je gumená?

Budete potrebovať:
1. potravinársku farbu
2. pohár
3. vodu
4. kvety (klinčeky)
Poznámka: V tomto experimente môžete
namiesto kvetov použiť aj zeler.

1. Naplňte pohár vodou.

2. Vyberte si, akej farby chcete mať kvety, a potom túto farbu pridajte do vody v pohári. Na
vytvorenie sýtej farby vo vode budete potrebovať väčšie množstvo farby, pretože zopár
kvapiek nebude mať dostatočný účinok.

3. Zo stonky klinčeka odrežte centimeter (ten zahoďte) a stonku s kvetom vložte do

zafarbenej vody. Teraz už len čakajte. Na druhý deň sa začnú v okvetných lístkoch, ba
dokonca aj v listoch, objavovať známky sfarbenia.

Budete potrebovať:
1. čisté suché kancelárske spinky
2. papierové kuchynské utierky
3. misku s vodou
4. ceruzku s gumou

1. Naplňte misku vodou. Skúste položiť spinku na vodu a prinútiť ju, aby plávala na hladine.
Veľmi sa vám to nedarí, však?

2. Odtrhnite jeden kúsok papierovej kuchynskej utierky. Rovnú papierovú utierku opatrne

položte na hladinu vody a potom na ňu jemne položte suchú kancelársku spinku (skúste
sa pritom nedotknúť vody ani papiera).

3. Gumovým koncom ceruzky opatrne štuchajte do utierky (nie do spinky), až kým sa

neponorí. Ak budete mať šťastie, utierka sa ponorí a spinka zostane plávať na hladine!

Budete potrebovať:
1. 120 ml mlieka
2. 120 ml smotany
3. 1/4 čajovej lyžičky vanilky (alebo môžete použiť aj iné príchute,
ktoré zvyčajne nájdete v potravinách – napríklad na výrobu čokoládovej
zmrzliny môžete použiť čokoládový sirup)
4. 4 čajové lyžičky cukru
5. niekoľko kvapiek potravinárskej farby (nepovinné – iba ak chcete
farebnú zmrzlinu)
6. veľké množstvo ľadu
7. veľké množstvo (pol šálky) soli
8. malé uzatvárateľné vrecko do mrazničky (cca 1 l)
9. veľké uzatvárateľné vrecko do mrazničky (cca 5 l)

1. Do MALÉHO uzatvárateľného mraziaceho vrecka dajte mlieko, smotanu, príchuť,

potravinársku farbu a cukor a pevne ho uzavrite (dbajte na to, aby bol zips riadne a úplne
zatvorený). Do veľkého vrecka dajte približne šálku ľadu a na ľad za malú hrsť soli. Malé
vrecko s ingredienciami vložte do veľkého vrecka.

2. Pridajte ešte trochu ľadu a potom ešte trochu soli. Pridávajte soľ a ľad dovtedy, kým nie je
vrecko takmer plné. Vrecko dôkladne uzavrite (skontrolujte, aby bol zips pevne
zatvorený). Potom opatrne chyťte protiľahlé strany vrecka a približne 5 až 8 minút vrecko
pretrepávajte sem a tam (ako keby ste šoférovali auto).

3. Otvorte veľké vrecko a vyberte z neho malé vrecko – malo by byť plné zmrzliny! Opláchnite vrecko pod tečúcou vodou, aby sa z neho odplavili zvyšky soli, ktoré mohli zostať v
blízkosti uzáveru. Otvorte – dobrú chuť!

Budete potrebovať:
1. 1 jablko prekrojené na 4 rovnaké kúsky
2. 4 zaváracie poháre
3. ocot
4. slanú vodu
5. citrónovú šťavu

1. Do každého pohára vložte jeden kúsok jablka.

2. Do polovice každého pohára nalejte jednu z tekutín tak, aby zakryla celý kúsok jablka.
Štvrté jablko s pohárom bude vašou kontrolnou skupinou, preto doň nič nepridávajte.

3. Poháre skladujte týždeň na chladnom mieste. Pozorujte jablká, či sa na nich neobjaví
hniloba, pleseň alebo akékoľvek iné zmeny.

Budete potrebovať:
1. sklenenú fľašu s úzkym hrdlom
2. 1 polievkovú lyžicu vody
3. balónik
4. rukavice bez prstov
5. lievik

1. V hrnci uvarte vodu a potom nalejte vriacu vodu do sklenenej fľaše. Sklenená fľaša je
veľmi horúca, preto buďte pri jej manipulácii opatrní a použite rukavice bez prstov.
Upozornite deti, aby sa jej nedotýkali.

2. Cez otvor fľaše natiahnite balónik tak, aby bol vycentrovaný.

3. Do 30 sekúnd by sa mal balónik začať sám pohybovať. Koniec balónika by sa mal
vtiahnuť do fľaše, celý sa prevrátiť dnu a začať sa rozpínať vo fľaši.

Budete potrebovať:
1. plastovú fľašu na mlieko alebo kartón z TetraPaku
2. nožnice
3. plytký plech na pečenie alebo niečo podobné
4. studenú vodu
5. zápalku alebo kokteilovú tyčinku
6. saponát

1. Naplňte plech vodou.

2.

3.

Z fľaše na mlieko alebo z kartónu vystrihnite obdĺžnik s rozmermi 2 x 3 cm tak, aby ste
získali plochý kus materiálu, ktorý bude plávať na vode. Toto bude vaša „loďka“, takže si
ho pokojne urobte v tvare loďky. Pri jednom konci plechu položte „loďku“ na vodu.

Ponorte zápalku (alebo napichovadlo) do saponátu. Ponorte saponátový koniec zápalky
(tyčinky) do vody za loďkou. Sledujte, ako sa loďka pohybuje po vodnej ploche.

Budete potrebovať:
1. krém na holenie
2. sódu bikarbónu

1. Vidličkou zmiešajte jednu šálku krému na holenie s jednou šálkou sódy bikarbóny.
Miešajte dovtedy, kým zmes nebude mať vzhľad podobný snehu.

2. V prípade potreby pridajte pár kvapiek vody alebo viac sódy bikarbóny.

3. Keď bude „sneh“ hotový, budete sa s ním môcť hrať asi 7 až 10 dní, pokiaľ ho necháte
odokrytý na nie príliš vlhkom mieste. Pozor, tento sneh sa nesmie jesť!

Budete potrebovať:
1. 7 pohárov
2. potravinársku farbu
3. vodu
4. papierové obrúsky

1.

2.

3.

Začnite tým, že na pult alebo na stôl položíte sedem pohárov. Naplňte poháre č. 1, 3, 5 a
7 do väčšej časti vodou.

Potom do pohárov pridajte potravinárske farby nasledovným spôsobom: 5 – 10 kvapiek
červenej farby do pohára č. 1 a 7; 15 kvapiek žltej farby do pohára č. 3; 5 – 10 kvapiek
potravinárskej farby do pohára č. 5

Nakoniec vezmite papierový obrúsok a zložte ho po šírke na polovicu, ešte raz ho zložte,
potom ešte raz a ešte raz. Jednu stranu zloženého obrúska vložte do jedného pohára a
druhú stranu do ďalšieho pohára. Zopakujte to aj s ostatnými pohármi. Vidíte, ako voda
stúpa po papierovom obrúsku nahor – a vy môžete sledovať pôsobenie kapilárnych síl.

