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48 efektních pokusù pro
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Úvod
Výuka chemie patøí mezi nejobtí�nìj�í pedagogické èinnosti. Proto se ka�dý

chemik - pedagog sna�í zpestøit hodiny výuky motivaèními pokusy. Pøi správném
motivaèním pokusu vznikají rùzné svìtelné, zvukové nebo mechanické efekty, které
�áci a studenti pøijímají s radostnými výkøiky nad�ení a obdivu.

Mezi nejzajímavìj�í pokusy pak patøí pokusy, které zdánlivì vypadají tajuplnì
a záhadnì. Nìkteré tyto chemické pokusy proto vyu�ívají pøi svých pøedstaveních
kouzelníci.

Za své pedagogické praxe jsem ovìøil vyu�ití øady �kouzelnických� pokusù
pøi vlastní výuce chemie na ZS nebo pøímo se �áky v rámci výuky chemicko
biologického praktika. Ne v�echny pokusy jsou vhodné pro zaøazení do výuky, ne
v�echny jsou dostateènì bezpeèné a ne v�echny vhodné jako �ákovské pokusy.
Proto jsem v�echny pokusy roztøídil do tøí skupin.

První skupina (A) obsahuje takové kouzelnické pokusy, které lze pøedvést
na ka�dé �kole, k jejich provedení staèí nejjednodu��í vybavení kabinetu
chemickými pomùckami a chemikáliemi Mohou je rovnì� bezpeènì provádìt i
�áci. Do druhé skupiny (B) jsem zaøadil pokusy, které jsou èasovì nároènìj�í na
provedení, ménì vhodné pro �áky a vy�adují relativnì ménì dostupné chemikálie.
Poslední skupina (C) obsahuje pokusy nebezpeèné, nároèné na provedení, jejich�
výsledek je nejistý a k jejich provedení je potøeba chemikálie, které jsou jedy
nebo bì�nì nedostupné. U ka�dého pokusu je uvedena schematickou znaèkou
dal�í specifikace:

Z�, S� vhodnost pou�ití
Hydroxidy zaøazení do tematického celku
! pozor
!! nebezpeèný pokus
!!! velmi nebezpeèný pokus
N jedovatá látka

autor
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POKUSY A

Vaøení vajec bez ohnì Z� ! Hydroxidy,
oxidy

Pomùcky: kádinka, sklenìná vana, tøecí miska, teplomìr
Chemikálie: oxid vápenatý Ca0
Postup:
Rozbijte kus páleného vápna na drobné kousky.
Rozetøete je v tøecí misce na krupici a nasypte do sklenìné vany. Zahrabejte do ní
syrová vajíèka a zalijte je studenou vodou.
Po chvíli zaène voda vaøit.
Rovnice: Ca0 + H

2
0 à Ca(OH)

2
 + teplo

Vysvìtlení:
Pøi reakci oxidu vápenatého s vodou se uvolòuje reakèní teplo (exotermická
reakce).
Metodické poznámky:
- pokud nalijete pøíli� vody, voda se pouze ohøeje a nedojde k varu
- pokus vyhodno�te zmìøením teploty teplomìrem a rozbitím vajíèka
- pou�ijte ochranné brýle nebo ochranný oblièejový �tít - hrozí vystøíknutí vápna
do oèí

Kouzelný inkoust Z� Vlastnosti látek
Pomùcky: �tìteèek, filtraèní papír, svíèka nebo kahan, Petriho miska
Chemikálie: chlorid kobaltnatý CoCl

2
 � 6 H

2
O

Postup:
Napi�te �tìteèkem namoèeným do chloridu kobaltnatého na papír zprávu. Jakmile
text zaschne, je písmo neviditelné.
Jestli�e v�ak papír nahøejete nad plamenem svíèky, objeví se modré písmo.
Navlhèíme-li opìt papír, písmo opìt zmizí.
Objevování a mizeni písma mù�eme opakovat nìkolikrát.
Rovnice: CoCl

2
 � 6 H

2
0 ßà CoCl

2
+ 6 H

2
O

Vysvìtlení:
Zahøátím se uvolòuje z bezbarvého hexahydrátu chloridu kobaltnatého krystalová
voda a vzniká bezvodý chlorid kobaltnatý, který má modrou barvu. Po navlhèení
dehydratovaný chlorid kobaltnatý pøijímá zpìt vodu a vzniká opìt hexahydrát
chloridu kobaltnatého.
Metodické poznámky:
-jednoduchý pokus vhodný pro �áky - ménì dostupná chemikálie
- zviditelòování písma lze opakovat nìkolikrát za sebou
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Dubìnkový inkoust Z� Roztoky
Pomùcky: kádinka, sklenìná tyèinka, tøecí miska, filtraèní aparatura, kahan
Chemikálie: síran �eleznatý FeSO

4
 � 7 H

2
O (zelená skalice)

Postup:
Tøíslový extrakt získáte rozdrcením a vyvaøením dubìnek (hálek z dubových listù)
nebo smrkové kùry.
Ke zfiltrovanému roztoku pøidáme nasycený roztok zelené skalice v objemovém
pomìru 1:1.
Vznikne tmavomodrý roztok, který lze pou�ít jako inkoust.
Vysvìtlení:
Reakcí tøíslového extraktu se síranem �eleznatým vzniká modrý tøíslan �elezitý.
Metodické poznámky:
- hálky jsou ménì dostupné
- extrakt musí být koncentrovaný
- pokus dlouhodobý, vhodný spí�e do chemického praktika

Èarodìjná kvetoucí zahrada Z� Rozpustnost
Pomùcky: kádinka, sklenìná tyèinka, pinzeta, l�ièka
Chemikálie: vodní sklo (vodný roztok Na

2
SiO

3
), síran mìïnatý CuSO

4
, síran

�eleznatý FeSO
4
, síran nikelnatý NiSO

4
, síran kobaltnatý CoSO

4
, síran hoøeènatý

MgSO
4
, síran �eleznatý Fe

3(
SO

4
)

3
 nebo jiné rozpustné soli kovù

Postup:
Do kádinky nebo lépe do sklenìné tvarované nádoby nalejeme roztok vodního
skla a zøedíme v pomìru 1:1.
Pak do nádoby vhodíme na rùzná místa nìkolik krystalkù vý�e uvedených solí.
Krystalky pøedstavují semena, z nich� zakrátko zaènou vyrùstat nádherné kvìty
rùzných barev.
Rovnice: Na

2
SiO

3 
+ CuSO

4 
à CuSiO

3
+ Na

2
SO

4

Vysvìtlení:
Ve�kerá krása není nic jiného ne� výsledek podvojné reakce mezi vodním sklem a
sírany kovù.
Krystaly rozpustných solí se postupnì rozpou�tí a podvojnou reakcí vznikají
nerozpustné køemièitany.
Metodické poznámky:
- dlouhodobìj�í pokus, nenároèný

Horoskop z lahve Z� N Sulfidy, chem. reakce
Pomùcky: tmavá láhev, kádinka, zátka, papírové kartièky, �tìteèek
Chemikálie: sulfid �eleznatý FeS, kyselina chlorovodíková HCl, síran mìïnatý
CuSO

4
, síran �eleznatý FeSO

4
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Postup:
Do hnìdé (tmavé láhve) nasypte sulfid �eleznatý, pøilijte zøedìnou kyselinou
chlorovodíkovou a dobøe zazátkujte.
Na papírové kartièky napi�te koncentrovaným roztokem modré nebo zelené skalice
krátké horoskopy.
Písmo nechte zaschnout.
Obecenstvu nechte vytáhnout svùj osud na kartièce.
Kartièku srolujte a zasuòte do láhve a zazátkujte tak, aby zátka dr�ela kartièku
v hrdle.
Po nìkolika okam�icích kouzlení kartièku vyjmìte a horoskop je zviditelnìný.
Rovnice: FeS + 2HCl à H

2
S + FeCl

2

CuSO
4
+ H

2
S à CuS + H

2
SO

4

Vysvìtlení:
V láhvi se vyvíjí plyn sulfan a jeho reakcí se solemi tì�kých kovù vznikají tmavì
zbarvené sulfidy kovù.
Metodické poznámky:
- láhev musí být neprody�nì uzavøena - pozor, sulfan je jedovatý plyn
- k pokusu pøineste láhev ji� naplnìnou sulfanem

Tajné písmo Z� Srá�ecí reakce
Pomùcky: 2 kádinky 250 ml, �tìtec, balicí papír, molitanová hubka
Chemikálie: chlorid �elezitý FeCI

3
, hexakyano�eleznatan draselný K

4
[Fe(CN)

6
]

(�lutá krevní sùl)
Postup:
Pøipravíme si 5 % roztoky chloridu �elezitého a hexakyano�eleznatanu draselného.
Na balicí papír napí�eme �tìtcem roztokem chloridu �elezitého zprávu.
Po zaschnutí tajné písmo vyvoláme potøením molitanovou houbou namoèenou
v roztoku �luté krevní soli.
Objeví se modrý nápis.
Rovnice: 4Fe3+ + 3[Fe(CN)

6
]4- à Fe

4
[Fe(CN)

6
]

3

Vysvìtlení:
Vzniklá modrá sra�enina je známá �berlínská modø�.
Metodická poznámka:
- koncentrace roztoku závisí na kvalitì pou�itého papíru

Faraonovi hadi I Z� Chemické reakce
Pomùcky: porcelánová miska, �pejle, pipeta
Chemikálie: popel, etanol C

2
H

5
OH, cukr, uhlièitan sodný Na

2
CO

3

Postup:
Do misky nasypte popel z cigaret (zvlhèete lihem), uprostøed udìlejte dùlek a do
nìj nasypte smìs tvoøenou z 10 dílù prá�kového cukru a 1 dílu uhlièitanu sodného.



- 6 -

Smìs znovu zvlhèete lihem.
Takto pøipravenou hmotu zapalte �pejlí a pipetou dolévejte líh. Z misky zaènou
vylézat �faraónovi hadi�.
Vysvìtlení:
Popel slou�í jako katalyzátor.
Metodické poznámky
- pozor pøi dolévání etanolu, hrozí nebezpeèí popálení
Jiné mo�nosti smìsi:
� 5 dílù cukru, 3 díly K

2
Cr

2
O

7
 a jeden díl KNO

3

� 3 díly NH
4
NO

3
, 3 díly cukru a 1 díl Mg (prach)

� 6 dílù NH
4
NO

3
, 3 díly K

2
Cr

2
O

7
 a 5 dílù cukru (navr�it na hromádku nebo vytvoøit

tìsto s peruánským balsamem)

Zkou�ka stateènosti Z� Chemické reakce
Pomùcky: 2 ks misek, vata, pøíborový nù�
Chemikálie: thiokyanatan draselný KSCN, chlorid �elezitý FeCl

3

Postup:
Pøipravte do dvou misek koncentrované roztoky thiokyanatanu draselného a
chloridu �elezitého.
Vá� pomocník nyní mù�e podstoupit indiánskou zkou�ku stateènosti.
Èást jeho tìla (napø. zápìstí) potøete �dezinfekèním� roztokem (roztok chloridu
�elezitého).
Potom dezinfikujte i kuchyòský nù�, ale roztokem thiokyanatanu. Tahy tupou
stranou no�e vytváøíte na tìle obìti krvavé stopy.
Rovnice: 3 KSCN + FeCI

3 
à Fe(SCN)

3 
+ 3KCl

Vysvìtlení:
Krev vytváøí tmavoèervená slouèenina thiokyanatanu �elezitého.
Metodické poznámky:
- efektní pokus
- roztoky musí být koncentrované
- pro thiokyanatan se døíve pou�íval název rhodanid

Zapálení kahanu bez zápalek Z� ! Kyseliny
Pomùcky: lihový kahan, tyèinka, miska porcelánová, kádinka, l�ièka
Chemikálie: manganistan draselný KMnO

4
, koncentrovaná kyselina sírová H

2
SO

4

Postup:
Asi ètvrt malé l�ièky jemnì rozetøeného manganistanu draselného pøelijeme malým
mno�stvím kyseliny sírové, aby vznikla hustá ka�e.
Tyèinkou naneseme èásteèky ka�e na knot lihového kahanu, který se vznítí.
Rovnice: 2KMnO

4 
+ H

2
SO

4
 à Mn

2
O

7 
+ K

2
SO

4 
+ H

2
O

2Mn
2
O

7
 à 4MnO

2
 + 7O

2
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Vysvìtlení:
Reakcí koncentrované kyseliny sírové s manganistanem draselným vzniká oxid
manganistý, který se pøi styku s organickými látkami rozkládá za vzniku tepla,
které zpùsobí vznícení.
Metodické ooznámky:
- knot musí být provlhlý lihem a smìs èerstvì pøipravená - pozor na bezpeènost

Pøemìna vody na víno Z� Kyseliny, hydroxidy,
indikátory

Pomùcky: 4 sklenky na víno, hnìdá láhev 500 ml
Chemikálie: 10% roztok amoniaku NH

3
, koncentrovaná kyselina octová

CH
3
COOH, fenolftalein

Postup:
Ètyøi sklenky na víno postavíme do øady.
První a tøetí vypláchneme silným roztokem fenolftaleinu, ètvrtou koncentrovanou
kyselinou octovou.
Do láhve nalejeme 3 - 5 ml roztoku amoniaku a pøed �áky dolejeme vodou
z vodovodu.
Smìs z láhve naléváme napø. pravou rukou do první a tøetí sklenièky, levou pak
do druhé a ètvrté (podle pùvodního poøadí).
Roztok v první a tøetí sklenièce zèervená. Ve druhé a ètvrté zùstává bezbarvý.
Rùznými kombinacemi mìníme èervené víno na bílé a naopak.
Vysvìtlení:
Fenolftalein v zásaditém prostøedí mìní bezbarvou formu na formu èervenou,
v neutrálním nebo kyselém prostøedí zùstává bezbarvý.
Metodické poznárnky:
- koncentrace amoniaku a kyseliny octové je nutné pøedem vyzkou�et - nutný
slovní doprovod

Nehoølavý kapesník Z� Alkoholy
Pomùcky: kapesník, kádinka 500 ml, chemické kle�tì
Chemikálie: etanol C

2
H

5
OH

Postup:
Èistý kapesník namoèíme do 50 % roztoku etanolu.
Pøebyteèný roztok z kapesníku jemnì vymaèkáme, uchopíme kle�tìmi za roh a
zapálíme.
Jakmile plamen uhasne, mù�eme dát neporu�ený kapesník prohlédnout.
Rovnice: C

2
H

5
OH + 3O

2 
à 2CO

2 
+ 3H

2
O

Vysvìtlení:
Pøi hoøení se páry tìkavìj�ího etanolu ze smìsi rychleji uvolòují a hoøí na povrchu
látky.
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Voda zùstává v látce, látku ochlazuje a tak zabraòuje jejímu hoøení.
Metodické poznámky:
- kapesník nesmí být mastný a okraje roztøepané.

Princip výroby støelného prachu Z� ! Chemické reakce
Pomùcky: stojan, zkumavka, azbestová sí�ka, �elezná miska s pískem, chemické
kle�tì, kahan, ochranný �tít
Chemikálie: dusiènan sodný NaNO

3
, døevné uhlí, síra

Postup:
Do zkumavky upevnìné ve stojanu nasypeme dusiènan do vý�ky 2 - 3 cm.
Zahøíváme, a� se dusiènan roztaví a zaèíná vøít.
Vhodíme vìt�í kousek døevného uhlí a poèkáme, a� se roz�haví. Pak vhodíme
vìt�í kousek síry a podstavíme misku s pískem.
Smìs prudce �hne, zkumavka se za svìtelných a tepelných efektù deformuje.
Rovnice: 2KNO

3
 à 2KNO

2 
+ O

2

C + O
2
 à CO

2

S + O
2
 à SO

2

Vysvìtlení:
Dusiènan se rozkládá a uvolnìný kyslík umo�ní hoøení uhlíku a síry. Reakce je
silnì exotermní.
Metodické poznámky:
- èerný prach se vyrábìl z dusiènanu draselného, døevného uhlí a síry v rùzných
pomìrech, napø. 4:3:3
- pøi vhodném pomìru látek se spodní èást zkumavky utaví a odpadne

Zlatý dé�� Z� Srá�ecí reakce,
krystalizace

Pomùcky: 2 kádinky 250 ml, zkumavka, stojan, kahan
Chemikálie: jodid draselný KI, dusiènan olovnatý Pb(N0

3
)

2
 (10% roztoky)

Postup:
Stejná mno�ství roztokù jodidu draselného a dusiènanu olovnatého smísíme ve
zkumavce.
Vzniklou �lutou sra�eninu zahøejeme, èím� se rozpustí.
Po intenzivním ochlazení vzniknou jemné �luté krystalky (zlatý dé��).
Rovnice: 2KI + Pb(N0

3
)

2
 à PbI

2 
+ 2KNO

3

Vysvìtlení:
Jev je zalo�en na rozdílné rozpustnosti jodidu olovnatého pøi nízké a vysoké teplotì.
Metodické poznámky:
Pokus má nìkolik obmìn, jak co do provedení, tak u�itím rozpustné olovnaté soli
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Amoniaková fontána Z�
Rozpustnost, indikátory

Pomùcky: kádinka 1000 ml, suchá baòka 250 ml,
zátka s tryskou, vyvíjeè plynného amoniaku
Chemikálie: fenolftalein, koncentrovaný roztok
amoniaku NH

3
, pevný hydroxid sodný NaOH

Postup:
Suchou baòku naplníme suchým amoniakem
(pøipraveným napø. pøikapáváním
koncentrovaného roztoku amoniaku na pevný
hydroxid sodný).
Uzavøeme zátkou s tryskou a ponoøíme do
kádinky s vodou a fenolftaleinem podle nákresu
tak, aby první kapka vnikla tlakem do baòky.
Èpavek se ihned rozpustí a vzniklým podtlakem tryská voda dovnitø a souèasnì
se barví do èervena.
Rovnice: NH

3 
+ H

2
0 à NH

4
OH

Vysvìtlení:
Obrovská schopnost rozpustnosti amoniaku ve vodì zpùsobí v baòce podtlak a
nasávání vody do baòky.
Metodické poznámky:
- zátka musí dobøe tìsnit
- v kádince musí být vìt�í objem vody ne� je objem baòky

Faraonovi hadi II Z�, S� Chemické reakce
Pomùcky: tøecí
miska, alobal,
azbestová sí�ka,
trojno�ka, kahan,
l�ièka
C h e m i k á l i e :
dichroman draselný
K

2
Cr

2
O

7
, dusiènan

draselný KNO
3
,

cukr
Postup:
Do tøecí misky
nasypeme 2g
d i c h r o m a n u
draselného, 1g
d u s i è n a n u
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draselného a 3g cukru.
V�e dokonale rozetøeme a promísíme tak, aby smìs mìla celkovì �lutou barvu.
Takto pøipravenou smìs zabalíme do alobalu.
Konec váleèku na jednom konci uzavøeme a otevøený konec zapálíme kahanem.
Pokus provádíme na azbestové sífce.
Pøi hoøení z váleèku vylézá dlouhý �faraonùv had�.
Rovnice: 4K

2
Cr

2
O

7
 à 4K

2
CrO

4 
+ 2Cr

2
O

3 
+ 3O

2

2KNO
3 
à 2KNO

2 
+ O

2

Vysvìtlení:
Vznikající kyslík umo�òuje pøemìnu cukru na karamel, který vytváøí smìs
s oxidem chromitým a chromanem.
Smìs má vìt�í objem ne� pùvodní pøipravená smìs a tlakem je formována
v uzavøeném prostoru do bizarních tvarù.
Metodické poznámky:
- váleèek musí být pevnì uzavøen a zabalen
- je vhodné váleèek pøevázat provázkem nebo gumièkou

Nebezpeèné cáknutí Z�, S�   ! Chemické reakce
Pomùcky: tøecí miska, azbestová sí�ka, pipeta
Chemikálie: prá�kový zinek, dusiènan amonný NH

4
NO

3
, chlorid amonný NH

4
Cl

Postup:
Ètyøi díly prá�kového zinku opatrnì smícháme s dobøe vysu�enými a rozetøenými
ètyømi díly dusiènanu amonného a jedním dílem chloridu amonného.
Vhodná mno�ství jsou: 4g : 4g : 1g.
Kapkou vody uvedeme do pohybu reakci - pozor na prudké vzplanutí smìsi.
(Pracujeme na nehoølavé podlo�ce.)
Vysvìtlení:
Jedná se o katalyzovanou reakci, pøi které se rozkládá dusiènan amonný, uvolòuje
se teplo a prá�kový zinek hoøí.
Metodické poznámky:
- látky vysu�te alespoò pøi teplotì 100°C - smìs je tøeba øádnì promísit
- vìt�í mno�ství vody reakci zastaví

Modrý efekt Z�, S� Indikátory
Pomùcky: baòka 250 ml, zátka
Chemikálie: hydroxid sodný NaOH, glukóza, metylenová modø
Postup:
Ve 100 ml vody se rozpustí 2 g hydroxidu sodného a 2 g glukózy. K roztoku
pøidáme 4 ml 0,1 % roztoku metylenové modøi.
Baòku uzavøeme gumovou zátkou.
Modrý roztok se po nìkolika minutách zcela odbarví.
Pøi protøepání se znovu objeví modrá barva roztoku.
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Vysvìtlení:
Jev je zpùsoben oxidací metylenové modøi (její ox-forma je bezbarvá, redox-forma
modrá).
Metodické poznámky:
- pokud ji� není pokus pøesvìdèivý, staèí baòku na chvíli odzátkovat (do baòky se
dostane kyslík), opìt zazátkovat a jev se opakuje

Duha z rajèatové ��ávy Z�, S� Adice
Pomùcky: odmìrný válec 100 ml, 2 kádinky 150 ml, sklenìná tyèinka
Chemikálie: roztok brómové vody, rajèatová ��áva
Postup:
K efektivnímu pokusu je potøeba pouze bromovou vodu a rajèatovou �t�ávu.
K pokusu si pøipravte bì�nou nebo prùmyslovì vyrábìnou rajèatovou ��ávu
(rozhodující je koncentrace karotenoidu lycopenu ve ��ávì - neøedit!) a nasycený
roztok brómu ve vodì.
Asi 75 cm3 rajèatové �t�ávy nalejte do válce o objemu 100 cm3 a pøidejte takové
mno�ství brómové vody, které pøedstavuje zhruba 10 - 15% objemu u�ité ��ávy
(tj. asi 7,5 - 11,5 cm3 bromové vody).
Smìs ve válci mírnì zamíchejte tyèinkou a bìhem jedné minuty probìhne reakce,
pøi ní� se vytvoøí duhový efekt, který trvá a� nìkolik hodin. Vysvìtlení:
Pùvodnì èervená ��áva zaène postupnì od hladiny modrat, pøechází do
modrozelené, mìní se v zelenou a nakonec ve �lutou.
Výsledný efekt, vytváøející rozdílné barvy v tomto experimentu, je závislý nejen
na vzrùstajícím mno�ství brómové vody (pøípadnì na její koncentraci), ale i na
zpùsobu míchání.
Èervená barva rajských jablíèek je zpùsobena barvivem lycopenem, které absorbuje
maximum svìtelného záøení v oblasti modrozelené èásti spektra. Jestli�e jsou
dvojné vazby v øetìzci napadeny brómem, a ten se na øetìzec aduje, zmìní se i
délka vazeb, vlnová délka pohlcovaného záøení se také zmìní a absorbce svìtla se
posouvá do dal�ích èástí spektra. To se projeví výslednou zmìnou zabarvení smìsi,
a� se pøípadnì koloid mù�e stát bezbarvým.
Metodické poznámky:
- pokus je atraktivní
- dùle�itá je co nejvìt�í koncentrace rajèatové ��ávy, je vhodné ji zahustit odpaøením
- bromová voda musí být èerstvì pøipravená a koncentrovaná

Sopka na stole Z�, S� Chemický rozklad
Pomùcky: tøecí miska, váhy, azbestová sí�ka, kahan
Chemikálie: dichroman amonný (NH

4
)

2
Cr

2
O

7
, dusiènan draselný KNO

3
, �krob

Postup:
Stejné váhové pomìry dichromanu amonného a dusiènanu draselného se smísí
v tøecí misce a zvlhèí nìkolika kapkami vody, a� vznikne hustá ka�e.
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Do ka�e se pøimísí �krob a ze smìsi se uhnìte pomocí sklenìné tyèinky tuhé tìleso.
Z pøipravené smìsi se zhotoví váleèky, postaví se na nehoølavou podlo�ku a zapálí
plamenem kahanu.
Po zapálení váleèkù zaènou sr�et jiskry, hmota pomalu �hne a její objem se zvìt�uje.
V místech hoøení vzniká zelený had.
Rovnice: (NH

4
)

2
Cr

2
O

7
 à Cr

2
O

3 
+ N

2 
+ 4H

2
O

Vysvìtlení:
Zelenou hmotu tvoøí smìs oxidu chromitého, kterou stmeluje �krob.
Metodické poznámky:
- pokus je èasovì del�í
- pokus efektnìj�í ne� pøi pou�ití pouze samotného dichromanu amonného -
váleèky je nutné vysu�it

Jiná sopka na stole Z�, S� Chemický rozklad
Pomùcky: azbestová sí�ka, trojno�ka, kahan, tøecí miska, l�ièka
Chemikálie: dichroman amonný (NH

4
)

2
Cr

2
O

7

Postup:
Na azbestovou sí�ku navr�íme 3 - 5 g jemnì rozetøeného dichromanu amonného
do tvaru ku�ele.
Kahanem zahøíváme látku na sí�ce tak dlouho, a� se zaène rozkládat, pøièem�
nabývá vzhledu soptící sopky.
Rovnice: (NH

4
)

2
Cr

2
O

7
 à Cr

2
O

3 
+ N

2 
+ 4H

2
O

Vysvìtlení:
Dichromany se teplem rozkládají.
Metodické poznámky:
- velmi vdìèný pokus
- je vhodné podlo�it trojno�ku rozevøenými novinami, vzhledem k velkému
mno�ství vznikajícího oxidu, který se snadno rozptyluje do okolí pro svou nízkou
hmotnost
- efektní pøi pou�ití vìt�ího mno�ství

Malování ohnìm Z�, S�  ! Hoøení
Pomùcky: filtraèní papír, �tìteèek, porcelánová miska, �pejle, drát
Chemikálie: dusiènan draselný KNO

3

Postup:
Na filtraèní papír nakreslíme obrázek nasyceným roztokem KNO

3
, který musí být

nakreslen jedním tahem.
Obrázek necháme uschnout. Potom roz�haveným drátem zapálíme okraj obrázku.
Papír nesmí hoøet, jen doutnat.
Vysvìtlení:
Dusiènan pøi hoøení uvolòuje kyslík, papír nasycený roztokem dusiènanu hoøí
lépe ne� nenasycený.
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Metodické noznámky:
- efektní pokus
- obèas dojde ke vzplanutí celého papíru
- osvìdèuje se zapalovat roz�haveným drátem zároveò na nìkolika místech

Jiskry bez ohnì Z�, S�  ! Chemický rozklad,
Exotermická reakce

Pomùcky: porcelánová miska, staniol, l�ièka
Chemikálie: dusiènan mìïnatý Cu(NO

3
)

2

Postup:
Men�í mno�ství dusiènanu mìïnatého smísíme s vodou a pøipravíme hustou
hmotu.
List staniolu poskládáme jak dopisní papír, doprostøed slo�eného staniolu vlo�íme
trochu dusiènanu mìïnatého, rychle a dobøe zabalíme do kulièky tak, aby v kulièce
zùstalo co nejménì vzduchu.
Kulièku vlo�íme do porcelánové misky.
Po chvíli se na povrchu kulièky objeví drobné pukliny a skrz nì unikají oxidy
dusíku.
Kulièka se rychle zahøívá a zaène vrhat na v�echny strany jiskry hoøícího staniolu.
Rovnice: 2Cu(NO

3
)

2
 à 2CuO + 4NO

2 
+ O

2

Sn + O
2
 à SnO

2

Vysvìtlení:
Dusiènan mìïnatý se termicky rozkládá a vznikající teplo umo�ní hoøení cínu.
Metodické poznámky:
- efektní pokus, bezpeèný - nelze pou�ít alobal!

Voda zapaluje Z�, S�  ! Katalyzátory
Pomùcky: tøecí miska, azbestová sí�ka, pipeta, kádinka
Chemikálie: jód, prá�kový hliník
Postup:
Ve tøecí misce rozetøeme 2g prá�kového hliníku pøedem vysu�eného pøi 120°C se
3g jódu.
Ke smìsi na azbestové sí�ce kápneme nìkolik kapek vody. Smìs se za okam�ik
vznítí a prudce hoøí.
Vysvìtlení:
Vzniklým reakèním teplem èást jódu ve formì par uniká do ovzdu�í.
Rovnice: 3I

2
 + 2Al à 2AlI

3

Metodické poznámky:
- tøení jódu s hliníkem provádìjte v úplnì suché tøecí misce - pøikapáváme pouze
2 - 3 kapky vody!
- prá�kový hliník lze nahradit �støíbøenkou�
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- jedná se o katalyzovanou reakci - katalyzátorem je H
2
O - místo hliníku lze také

pou�ít hoøèík nebo zinek

Hoøení cukru Z�, S� Katalyzátory
Pomùcky: cigaretový popel, kahan, kle�tì, azbestová sí�ka
Chemikálie: cukr
Postup:
Kostka cukru, kterou chceme zapálit, nehoøí. Kdy� v�ak kostku posypeme
cigaretovým popelem nebo mletou skoøicí, kostka shoøí.
Kostka hoøí modravo�lutým prskajícím plamenem.
Vysvìtlení:
Popel pùsobí jako katalyzátor.
Metodické poznámky:
- vhodnìj�í je pou�ití mleté skoøice vzhledem ke kouøení - kostku je tøeba obalit
celou
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POKUSY B

Èi�tìní støíbrných a zlatých pøedmìtù
Z�, S� Kovy

Pomùcky: 2 kádinky, kahan, tyèinka, kle�tì nebo pinzeta
Chemikálie: krystalický uhlièitan sodný Na

2
CO

3
, prá�kový hliník, hliníkový plech,

kyselina chlorovodíková HCl
Postup:
A) Støíbrný pøedmìt ponoøíme do horkého roztoku sody a pøidáme v prá�ku nebo
malých kouscích hliník. Ponecháme v roztoku do vyle�tìní.
B) Zlatý pøedmìt odmastíme povaøením v roztoku sody a opláchneme. Zahøíváme
v silné kyselinì chlorovodíkové do vyèi�tìní.
Vysvìtlení:
A) Hliník je reaktivnìj�í ne� støíbro.
B) Kyselina chlorovodíková reaguje s neèistotami na povrchu zlata.
Metodické poznámky:
- nepou�ívat na pøedmìty jen pozlacené
- nepou�ívat na pøedmìty jen postøíbøené - vyzkou�ejte pøedem na zlomku

Le�tìní mosazných pøedmìtù Z�, S� Kyseliny
Pomùcky: 3 kádinky 250 ml
Chemikálie: kyselina fosforeèná H

3
PO

4
, kyselina octová CH

3
COOH, kyselina

dusièná HNO
3
, uhlièitan sodný Na

2
CO

3
, mìdìný drátek

Postup:
Mosazný pøedmìt dobøe odmastíme napø. povaøením v roztoku sody a
opláchneme.
Le�tící smìs pøipravenou z 9 dílù koncentrované kyseliny fosforeèné, 8 dílù
koncentrované kyseliny octové a 3 dílù koncentrované kyseliny dusièné zahøejeme
na 60°C a pøedmìt do ní vlo�íme na 15 - 30 s.
Poté opláchneme a vysu�íme.
Vysvìtlení:
Smìs uvedených kyselin rozpustí zoxidovaný povrch mosazi.
Metodické poznámky:
- dobu le�tìní je tøeba vyzkou�et podle slo�ení mosazi
- mosaz s malým obsahem mìdi úèinkem smìsi koroduje!

Korálky v kádince Z�, S� Rozpustnost,
Srá�ecí reakce

Pomùcky: kádinka, kapátko
Chemikálie: síran mìïnatý CuSO

4,
 cukr C

12
H

22
O

11
, èervená krevní sùl K

3
[Fe(CN)

6
]
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Postup:
Do kádinky nalijeme velmi zøedìný roztok síranu mìïnatého.
Do roztoku kápneme kapku cukerného roztoku, který obsahuje malé mno�ství
èervené krevní soli.
Kapka se obaluje hnìdým povlakem, který se roz�iøuje do rùzných tvarù.
Rovnice: 2K

3
[Fe(CN)

6
] + 3CuSO

4
 à Cu

3
[Fe(CN)

6
]

2
 + 3K

2
SO

4

Vysvìtlení:
Na povrchu se vytváøí hexakyano�eleznatan mìïnatý ve formì polopropustné
membrány, pøes ní� voda proniká do kapky koncentrovaného roztoku cukru.
Membrána se naplní a� do prasknutí a sirup uniká do okolního prostøedí, kde se
kolem nìj okam�itì vytváøí nová membrána reakcí síranu mìïnatého s èervenou
krevní solí.
Metodické poznámky:
- pokus trvá minimálnì jeden den

Moøské korálky Z�, S� Rozpustnost,
Srá�ecí reakce

Pomùcky: kádinka 250 ml
Chemikálie: vodní sklo, síran manganatý MnSO

4
, síran �eleznatý FeSO

4
, síran

nikelnatý NiSO
4
, síran hlinitý Al

2
(S0

4
)

3
, síran kobaltnatý CoCl

2
, chlorid �elezitý

FeCl
3
, dichroman draselný K

2
Cr

2
O

7

Postup:
Do kádinky vlijeme roztok vodního skla v pomìru 1:3.
Do roztoku vhodíme nìkolik krystalkù vý�e uvedených solí.
Po 24 hodinách opatrnì navrstvíme èistou vodu a vlákna se rozrùstají do kvìtù.
Rovnice: NaHSiO

3 
+ FeSO

4 
à FeSiO

3 
+ NaHSO

4

Vysvìtlení:
Kolem krystalù vzniká reakcí køemièitanu se solemi nerozpustný køemièitan. Pod
jeho blankou je vysoká koncentrace soli, vnì tato sùl není pøítomna. Polopropustná
blána umo�òuje molekulám vody difundovat dovnitø a sni�uje koncentraci soli.
Zvìt�ením objemu uvnitø blány dochází k jejímu prasknutí, roztok soli se vylije a
reaguje s vodním sklem na nerozpustný køemièitan.
Metodické poznámky:
- jednotlivé køemièitany jsou barevné
- dlouhodobý pokus, lze jej dopøedu pøipravit a pouze demonstrovat výsledek

Vánoèní prskavky Z�, S�  N Kovy
Pomùcky: tøecí miska, laboratorní váhy, �elezný drát
Chemikálie: �elezný prach, hliníkový prach, dextrin, dusiènan barnatý Ba(NO

3
)

2

a dusiènan strontnatý Sr(NO
3
)

2
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Postup:
Prskavky vyrobíte snadno ze smìsi �elezného a hliníkového prachu a dextrinu.
Podle toho, jaké zbarvení prskavky chcete, pøidáte pøíslu�ný dusiènan. V�echny
slo�ky musí být co nejpeèlivìji rozetøeny, aby byly co nejjemnìj�í.
K navá�ené a namíchané smìsi pøidejte tolik vody, aby vznikla ka�e. Tuto ka�i
naná�ejte na �elezný drát a nechte zaschnout.
Po zaschnutí první vrstvy mù�ete nanést vrstvy dal�í. Prskavky budou hoøet a
prskat a� po dokonalém vyschnutí.

  barva �elezný hliníkový dextrin     Ba(NO3)2    Sr(NO3)2
prach prach

  bílá 2,5 g 0,5 g 1,5 g 5,5 g �
  èervená 2,5 g 0,5 g 1,5 g � 5,5 g

Vysvìtlení:
Jak vlastnì vznikají barevné efekty pøi hoøení prskavek?
Pøi hoøení smìsi se rozkládá dusiènan barnatý nebo strontnatý a vzniká kyslík,
oxid barnatý èi strontnatý.
�elezo a hliník se sluèují s kyslíkem a vzniká oxid �elezitý a hlinitý.
Zahøáté èástice �eleza a hliníku nehoøí jenom na drátì, ale také od drátu odlétají a
s jiskøením se sluèují se vzdu�ným kyslíkem - prskají.
Dextrin slou�í na prskavce pøedev�ím jako pojivo, i kdy� je rovnì� spalován na
oxid uhlièitý a vodu.
Barium barví plamen zelenì, barva je v�ak málo výrazná. Stroncium barví plamen
èervenì.
Metodické poznámky:
- pokud je pøidáno pøíli� dextrinu, prskavka málo prská
- dusiènany barya a stroncia jsou málo dostupné, lze je nahradit dusiènanem
draselným ov�em plamen bude pouze �lutý
- �elezný a hliníkový prach musí být øádnì vysu�en, nejlépe je jej vy�íhat
Jiné slo�ení smìsi:
6,2g dusiènanu barnatého Ba(NO

3
)

2
, 0,8g hliníku Al, 1,3g dextrinu, 0,5g kaseinu.

Smìs rozetøeme, pøidáme 1,5ml vody a 2,7g jemného prá�kového �eleza a 0,5 g
hrubého �elezného prachu. Do hmoty namáèíme �elezné dráty.

Jak z mìdi vyrobit støíbro a zlato?
Z�, S� Kovy

Pomùcky: kádinka 150 ml, 2 kádinky 400 ml, kahan, odpaøovací porcelánová miska,
stojan, kle�tì, zápalky, ruèník
Chemikálie: 5% roztok kyseliny octové CH

3
COOH, mìdìné plí�ky nebo mince,

kyselina chlorovodíková NaCl, 3M roztok hydroxidu sodného NaOH, granulovaný
zinek Zn, destilovaná voda
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Postup:
Nava�te 3g chloridu sodného a nasypejte je do èisté 100ml kádinky. Pøidejte 15
ml roztoku kyseliny octové a zamíchejte.
Èisté mìdìné plí�ky umístìte do smìsi chloridu sodného a kyseliny octové.
Míchejte tak dlouho, a� se zaènou lesknout.
Plí�ky pak vyjmìte, dobøe je opláchnìte a usu�te je ruèníkem.
Nedotýkejte se plí�kù holýma rukama, proto�e mastnota z va�í poko�ky by ru�ila
reakci. Mìï je nyní odma�tìna.
Odva�te 0,5g zinku a nasypte ho na èistou odpaøovací misku.
Pøidejte 25 ml roztoku hydroxidu sodného a odpaøovací misku se smìsí zahøívejte
tak dlouho, dokud není roztok horký a nezaèínají z nìj stoupat bublinky. Roztok
se nesmí zahøát do varu.
Kle�tìmi umístìte dva mìdìné plí�ky do horkého roztoku a nepøetr�itì mírnì
zahøívejte.
Mìdìné plí�ky mìní barvu na støíbrnou, a z roztoku postupnì prchají malé
bublinky plynu.
Kle�tìmi obèas plí�ky spoleènì se zinkem ve smìsi zamíchejte.
Kdy� jsou plí�ky úplnì �postøíbøeny�, vytáhnìte je z roztoku a ponoøte je do
kádinky s destilovanou vodou, dobøe je omyjte od zbytkù hydroxidu sodného a
pak usu�te.
Kle�tìmi uchopte jednu ze �støíbrných� mincí a zahøívejte ji ve vnìj�í zónì plamene
Bunsenova kahanu.
V prùbìhu nìkolika sekund plí�ek zmìní barvu a pak jej ihned ochlad�te v kádince
s destilovanou vodou.
Vzniklou �zlatou� minci mù�ete usu�it a vyle�tit.
Vysvìtlení:
Zinek reaguje s koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného za vzniku
zineènatanu sodného Na

2
ZnO

2
, pøípadnì se vytvoøí trihydroxozineènatan sodný

Na[Zn(OH)
3
].

Iontovou rovnicí lze tento dìj zaznamenat takto: Zn + 2OH- à ZnO
2
2- + H

2
. Jestli�e

umístíme do roztoku mìï, zaène se na jeho povrchu vyluèovat elektrochemicky
zinek, který se redukuje souèasnì za vzniku volného vodíku.
Tím plí�ek z mìdi získá �støíbrnou� barvu.
Jestli�e plí�ek zahøejeme v plameni, zinek pronikne do vrstvy mìdi a vytvoøí se
slitina mosaz, která se projeví navenek zlatavým zbarvením.
Metodické poznámky:
- nejlépe je pou�ít starou mìdìnou minci nebo mìdìné plí�ky ve tvaru mince -
dùle�ité je øádnì mince odmastit
- odma�tìní proved�te tìsnì pøed pokusem - èasovì nároènìj�í
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Fyzikální barvení kovù S� Kovy
Pomùcky: chemické kle�tì, kahan
Postup:
�elezný pøedmìt zahøíváme v plameni kahanu.
Vysvìtlení:
Pøi barvení kovù vznikají na jejich povrchu oxidy, ménì èastìji pak sulfidy ve
velmi tenké vrstvì s pomìrnì malou korozní odolností. Mù�eme jimi dosáhnout
dekorativního vzhledu nebo napodobení starého kovu.
I. BARVENÍ OCELI A LITINY
Vznik barev v závislosti na teplotì je uveden v tabulce:

teplota [°C] barva
220 svìtle �lutá
232 svìtle �lutá
243 slámovì �lutá
255 hnìdo�lutá
265 hnìdá
277 purpurová
288 svìtlemodrá
293 tmavomodrá
316 modroèerná a� èerná

II. BARVENÍ MÌDI
Zahøíváním mìdi lze získat nmoho rùzných odstínù.
Ohøátím na teplotu 150° - 300°C vznikají nábìhové barvy, které mají pøi postupném
zvy�ování teploty tyto odstíny: svìtle hnìdý, hnìdooran�ový, èervenooran�ový,
rù�ový, fialový, bílý, svìtle �lutý a tmavo�lutý.
Metodické poznámky:
- zvlá�tním druhem barvení mìdi je patinování, jím� se urychluje koroze povrchu
a získává nestejnomìrné zelené zabarvení, kterým se napodobují staré pøedmìty.

Chemické barvení kovù S� Kovy
Pomùcky: kádinka 250 ml, sklenìná tyèinka, azbestová sí�ka, teplomìr, kahan
Chemikálie: hydroxid sodný NaOH, dusiènan sodný NaNO

3
, uhlièitan mìïnatý

CuCO
3
, amoniak NH

3

Postup:
Do pøipravených lázní vlo�íme kousek kovu nebo kovový pøedmìt. Zahøíváme
podle údajù v tabulce.
  kov barva slo�ení láznì teplota [°C] èas [min]
  ocel tmavomodrá 85% NaOH, 10% NaNO3 135 5
  mìï èerná 50g/1 NaOH 60 - 100 1 - 5

10 g / I persíranu sodného
mosaz èerná nasycený roztok uhlièitanu 20 1 - 5

mìïnatého v amoniaku



- 20 -

Metodické poznámky:
- nejlep�í je provádìt zahøívání na vodní lázni

Leméryho sopka Z�, S� Sluèování,
Exotermní reakce

Pomùcky: baòka 1000 ml, zátka s odvodnou trubièkou, stojan, kahan, azbestová
sí�ka
Chemikálie: prá�ková síra, �elezný prach
Postup:
Na stechiometrickou smìs prá�kové síry a �elezného prachu se do litrové baòky
opatøené zátkou s odvodnou trubièkou vyta�enou v kapiláru nalije vroucí voda.
Je-li smìsi dostatek (20g), dojde za nìkolik minut k bouølivé reakci.
Rovnice: Fe + S à FeS
Vysvìtlení:
Uvolnìným teplem pøi exotermní reakci se vyvolá var vody a její páry zaènou
unikat trubicí.
V baòce se voda �ivì vaøí a obsah je èerno�edì zbarven.
Metodické poznámky:
- síru a �elezný prach je nutné dobøe promíchat - voda musí vøít

Blesky pod vodou S� ! Oxidace
Pomùcky: dr�ák na zkumavky, zkumavka, kádinka 250 ml
Chemikálie: koncentrovaná kyselina sírová H

2
SO

4
, manganistan draselný KMnO

4
,

etanol C
2
H

5
OH

Postup:
Koncentrovanou kyselinu sírovou ve zkumavce opatrnì pøevrstvíme etanolem a
pak do zkumavky vhodíme pár zrnek manganistanu draselného. Na rozhraní obou
kapalin se tvoøí jiskry.
Stìny zkumavky musí být suché, zkumavku je vhodné chladit (ponoøením do
vody nebo ledu).
Rovnice: 2 KMnO

4 
+ H

2
SO

4 
à Mn

2
O

7 
+ K

2
SO

4 
+ H

2
O

Vysvìtlení:
Podobnì jako v pokusu �Zapálení kahanu bez zápalek� vzniká oxid manganistý,
který prudce reaguje s etanolem.
Metodické poznámky:
- blesky se objevují a� po chvíli - pokus provádí pouze uèitel
- pou�ívat oblièejový �tít
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Pyrofosforické olovo S� ! Organické kyseliny,
Chemický rozklad

Pomùcky: tì�kotavitelná zkumavka, dr�ák na zkumavky, kahan, azbestová sí�ka
Chemikálie: vínan olovnatý Pb(C

4
H

4
O

6
)

Postup:
Suchý vínan olovnatý �íháme ve zkumavce z tì�kotavitelného skla. Zkumavku
dr�íme vodorovnì.
Sypeme-li vzniklou èernou hmotu na nehoølavou podlo�ku, pozorujeme dé�� jisker.
Rovnice: �
Vysvìtlení:
Vínan olovnatý se teplem rozkládá na olovo a jednodu��í hydroxykyseliny.
Jemnì rozptýlené olovo se sluèuje se vzdu�ným kyslíkem a hoøí.
Metodické poznámky:
- vínan olovnatý je málo dostupný
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POKUSY C

Faraonovi hadi III Z�, S�  N Chemické reakce
Pomùcky: hodinové sklo, trojno�ka, azbestová sí�ka, kahan
Chemikálie: thiokyanatan rtu�natý Hg(SCN)

2

Postup:
Na hodinové sklíèko nasypeme asi 0,5g thiokyanatanu rtu�natého a zahøíváme.
Tepelným rozkladem vznikají z pùvodního bílého prá�ku �lutí �faraonovi hadi�.
Látka zvìt�uje svùj objem, mìní barvu a pohybuje se.
Rovnice: 4Hg(SCN)

2 
+ O

2 
à HgS + HgO + Hg

2
O + 2CO

2 
+ 2NO

Vysvìtlení:
Thiokyanatan rtu�natý se rozkládá a vzniká smìs sulfidu rtu�natého, oxidu
rtu�natého a oxidu rtu�ného.
Metodické poznámky:
- thiokyanatan rtu�natý je mo�no pøipravit reakcí roztokù dusiènanu rtu�natého
(34,3 g ve 100 ml vody) s roztokem thiokyanatanu amonného (7,6g ve 100 ml
vody); vznikne bílá sra�enina thiokyanatanu rtu�natého, kterou odfiltrujeme a
vysu�íme mezi filtraèními papíry a dosou�íme volnì na vzduchu

Na hliníku rostou vlasy S� N Katalyzátory
Pomùcky: kapátko nebo pipeta, hadr
Chemikálie: hliník, dusiènan rtu�natý Hg(NO

3
)

2
 nebo jiná rozpustná rtu�natá sùl

Postup:
Kápnete-li na hliníkovou destièku roztok rtu�naté soli nebo necháte-li chvíli pùsobit
na hliníkový plech kovovou rtu�, zaènou na plechu velmi rychle narùstat �bílé
vlásky�.
Setøete-li je hadrem, objeví se za chvíli znovu.
Rovnice: 4Al + 3O

2
 à 2Al

2
O

3

Vysvìtlení:
Rtu�naté kationty jsou katalyzátorem, které urychlují oxidaci hliníku na oxid hlinitý
vzdu�ným kyslíkem.
Metodické poznámky:
- slouèeniny rtuti jsou jedovaté, pokus mù�e provádìt pouze vyuèující, ne �áci
- pokus není vhodný pro demonstraci vzhledem k �patné viditelnosti na vìt�í
vzdálenost

Vznik acetylidu støíbra S� !!! Alkiny
Pomùcky: 2 kádinky 250ml, pipeta, filtraèní souprava, azbestová sí�ka, stojan,
kahan
Chemikálie: dusiènan støíbrný AgNO

3
, amoniak NH

3
, etin (acetylén C

2
H

2
)
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Postup:
K roztoku dusiènanu støíbrného pøikapáváme roztok amoniaku tak dlouho, a� se
vzniklá sra�enina právì rozpustí (Tollensovo èinidlo).
Do tohoto roztoku zavádíme etin.
Vzniklou sra�eninu pøefiltrujeme, filtr i se sra�eninou dáme na azbestovou sí�ku a
shora kahanem zahøíváme.
Vzniklý acetylid støíbrný se vysu�uje a suchý teplem nebo nárazem vybuchuje.
Rovnice: HC≡CH + Ag+ à AgC≡CH + H+

HC≡CH + [Ag(NH
3
)

2
]+ à AgC≡CH + 2NH

3 
+ H+

Vysvìtlení:
Acetylidy jsou nestálé slouèeniny, které se vlivem tepla nebo nárazem prudce
rozkládají.
Metodické poznámky:
- pokus lze uskuteènit i s roztokem chloridu mìïného, výsledek v�ak není tak
zdaøilý
- nezreagovaný acetylid rozpustíme v kyselinì chlorovodíkové
- etin mù�eme pøipravit tak, �e na kousek acetylidu vápenatého (CaC

2
) pøikapáváme

nasycený roztok chloridu sodného (NaCl)
- nedoporuèuji jako �kolní pokus pro pøíli� velké nebezpeèí výbuchu ji� pøi pøípravì

Bengálský oheò S� N Kovy
Pomùcky: tøecí miska, �elezná miska, písek, pipeta
Chemikálie: chloreènan draselný KClO

3
, �krob, dusiènan sodný NaNO

3
, dusiènan

barnatý Ba(NO
3
)

2
, dusiènan strontnatý Sr(NO

3
)

2
, koncentrovaná kyselina sírová

H
2
SO

4

Postup:
Ka�dá látka se zvlá�� utøe a pøipraví se smìsi:
A) �lutý plamen: 25g KClO

3,
 25g �krobu, 12,5g NaNO

3

B) zelený plamen: 25g KClO
3
, 25g �krobu, 12,5g Ba(NO

3
)

2

C) èervený plamen: 25g KClO
3
, 25g �krobu, 12,5g Sr(NO

3
)

2

Smìsi se nasypou do �elezných misek, které se postaví na misky s pískem. Pokus
provádíme v digestoøi!
Smìs zapálíme koncentrovanou kyselinou sírovou z pipety.
Rovnice: 2KClO

3
 à 2KCl + 3O

2

Vysvìtlení: �krob slou�í jako hoølavá látka, dusiènany barví plamen a chloreènan
draselný dodává svým rozkladem kyslík nutný k reakci.
Metodická poznámka:
- reakce je silnì bouølivá, doporuèuje se polovièní mno�ství - chloreènan je ve
�kolních sbírkách vìt�inou nedostupný
Jiné slo�ení smìsi:
- �lutý plamen: 8g NaNO

3
, 2,5g �elaku

- purpurový plamen: 5,2g KClO
3
, 1,4g síry a 3,4g CaCO

3
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- èervený plamen: 14,5g Sr(NO
3
)

2
, 3g �elaku - nebo 1g KClO

3
, 2g S a 7g Sr(NO

3
)

2

- modrý plamen: 2,8g KClO
3
, 1,5g S, 1,5g Cu(NO

3
)

2
, 2,7g KNO

3
 a 1,5g K

2
SO

4

Woodùv kov S� Slitiny
Pomùcky: váhy, �elezný kelímek, kahan, trojno�ka, chemické kle�tì
Chemikálie: cín Sn, vizmut Bi, olovo Pb, kadmium Cd
Postup:
Odva�te 1g cínu, 3,5g vizmutu, 2g olova a 0,5g kadmia
V�e vlo�te do �elezného kelímku, roztavte a nechte zchladnout. Pøipravili jste slitinu
zvanou Woodùv kov, která má teplotu tání 66°C. Tento kov mìkne a taje ve sklenici
napø. horkého èaje.
Vysvìtlení:
Woodùv kov je tvoøen 50% vizmutu, 28,5% olova, 14,3% kadmia a 7,2% cínu.
Slitiny kovù mají jiné fyzikální vlastnosti ne� èisté kovy.
Metodické poznámky:
- pokus je obtí�nì proveditelný vzhledem k nedostupnosti vizmutu a kadmia

Umìlá mlha S� ! Hoøení
Pomùcky: porcelánová miska, alobal, �elezná miska, trojno�ka, azbestová sí�ka,
kahan
Chemikálie: chlorid amonný NH

4
Cl, chloreènan draselný KClO

3
, dusiènan draselný

KNO
3
, �krob, døevné uhlí

Postup:
A) V misce obalené alobalem smícháme 2 objemové díly chloridu amonného, 2

Woodùv kov
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díly chloreènanu draselného a 1 díl �krobu.¨Kahanem mírnì zahøíváme. Vzniká
hustá bílá mlha.
B) Smìs 1 dílu prá�kového døevného uhlí, 1 dílu dusiènanu draselného a 1 dílu
chloridu amonného nasypeme do �elezné misky a zahøíváme nad plamenem.
Vzniká mlha, která je hustá a tì�ká tak, �e se dr�í pøi zemi.
Rovnice: 2KNO

3
 à 2KNO

2 
+ O

2

C + O
2
 à CO

2

Vysvìtlení:
V obou pøípadech se ze smìsi uvolòuje plynný chlorid amonný. Dusiènan nebo
chloreènan jsou zdrojem kyslíku pro hoøení uhlíku.
Metodické poznámky:
- provádìjte v malém mno�ství
- smìs lze zahøívat na elektrickém plotýnkovém vaøièi

Kovový chameleón S� Redukce, kovy
Pomùcky: kónická baòka 100 ml, zátka s Bunsenovýrn ventilem
Chemikálie: vanadiènan amonný NH

4
VO

3
, kyselina sírová H

2
SO

4
, granule zinku

Zn, prá�kový zinek Zn
Postup:
V kónické baòce o objemu 100 ml rozpustíme 0,2 g vanadiènanu amonného ve 40
ml 5% kyseliny sírové.
K roztoku pøidáme granulku zinku, baòkou mírnì protøepeme a pozorujeme, zda
v ní dojde k barevné zmìnì.
Jakmile dojde k první zmìnì, pøidáme do baòky 1g prá�kového zinku a baòku
uzavøeme zátkou s Bunsenovým ventilem.
Baòkou protøepáváme a pozorujeme barevné zmìny.
Vysvìtlení:
Postupnou redukcí vanadu zinkem vznikají barevné sírany vanadu. NH

4
VO

3 
à

(VO)SO
4 
à V

2
(SO

4
)

3 
à VSO

4
 - �lutá, modrá, zelená, fialová Metodické poznámky:

- vanadiènan amonný je bì�nì nedostupná chemikálie - (VO)SO
4
 je síran vanadylu

- autor nevyzkou�el

Pøíprava nitrocelulózy S� !! Nitrace, kyseliny
Pomùcky: kádinka 250 ml, sklenìná tyèinka, vata, lakmusový papír, filtraèní papír,
�pejle, azbestová sí�ka
Chemikálie: koncentrovaná kyselina dusièná HNO

3
, koncentrovaná kyselina sírová

H
2
SO

4

Postup:
Ve smìsi 1 dílu kyseliny dusièné a 3 dílù koncentrované sírové provlhèíme
sklenìnou tyèinkou chomáèek vaty (asi 20 minut) za stálého chlazení vodou.
Vatu vyjmeme a propereme ve vodì, a� voda nebarví lakmusový papírek.
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Pøebyteènou vodu odstraníme filtraèním papírem a vzniklý nitrát umístíme na
azbestovou sít� a zapálíme roz�haveným koncem �pejle.
Nitrát celulózy prudce vzplane, shoøí beze zbytku a za sly�itelného zvukového
efektu.
Vysvìtlení:
Úèinkem kyseliny dusièné vzniká nitrát celulózy.
Kyselina sírová slou�í k odnímání vody, která pøi nitraci vzniká.
Metodické poznámky:
- pøi práci pou�ívejte ochranný �tít - nitraèní smìs je velmi agresivní - pøíprava
není vhodná pro �áky

Zapálení par benzínu ozónem S� !!! Hoøení
Pornùcky: stojan, zkumavka, kádinka 250 ml, l�ièka, teplomìr
Chemikálie: koncentrovaná kyselina sírová H

2
SO

4
, manganistan draselný KMnO

4
,

benzín
Postup:
Do svisle upevnìné zkumavky nalijeme 2 ml koncentrované kyseliny sírové a
pøevrstvíme opatrným pøilitím benzínu (po stìnách).
Smìs zahøejeme ponoøením zkumavky do teplé vody (80°C).
Vhodíme-li pak do smìsi krystalek manganistanu draselného, pozorujeme na
stìnách svìtelné záblesky.
Rovnice: 2KMnO

4 
+ H

2
SO

4 
à K

2
SO

4 
+ 2 HMnO

4

2HMnO
4 
à H

2
O + Mn

2
O

7

Mn
2
O

7
 à 2MnO + 5O

O + O
2 
à O

3

Vysvìtlení:
Manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou za vzniku ozónu,
bublinka ozónu se nasytí parami benzínu a ozón smìs samozapálí.
Metodické poznámky:
- nepøidávat mnoho KMnO4 najednou!
- reakci lze zopakovat pøidáním nových krystalkù KMnO

4

Slo�e zapalující se koncentrovanou kyselinou sírovou
S� !! Katalyzátory

Pomùcky: tøecí miska, �pejle, pipeta
Chemikálie: chloreènan draselný KClO

3
, cukr, koncentrovaná kyselina sírová

H
2
SO

4

Postup:
Smìs 1 dílu prá�kového chloreènanu draselného a 1 dílu cukru vzplane prudkým
plamenem, pøikápneme-li na ni koncentrovanou kyselinu sírovou. Provádí se
v tøecí misce.
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Rovnice: 2KClO
3 
à 2KCl + 3O

2

Vysvìtlení:
Chloreènan se rozkládá na chlorid a uvolòuje kyslík, který reaguje s uhlíkem
v cukru.
Metodické poznámky:
- chloreènan je opìt tì�ko dostupný - pokus mù�e provádìt pouze uèitel

Jódodusík S� !!! Sluèování
Pomùcky: tøecí miska, zkumavka, zátka, filtraèní souprava
Chemikálie: jód I

2
, koncentrovaný amoniak NH

3

Postup:
Jemnì rozetøený jód protøepeme ve zkumavce s koncentrovaným amoniakem a
po ètvrthodinì roztok zfiltrujeme. Filtraèní papír su�íme na vzduchu.
Kdy� jsou krystalky jododusíku suché, explodují slabým nárazem, plamenem
nebo ostrým svìtlem.
Rovnice: �
Vysvìtlení:
Vzniká slouèenina ne pøesnì známého slo�ení, pravdìpodobnì NI

3
�NH

3
.

Metodické poznámky:
- látka je nebezpeèná v suchém stavu, pøipravuje se proto v malém mno�ství.
- ve�kerá manipulace je mo�ná jen s vlhkým preparátem.
- suchá okam�itì pøi pohybu exploduje.
- nelze uchovávat!
- nepøipravovat ve sklenìných nádobách!

Zápalná �òùra S� !! Hoøení
Pomùcky: kádinka, bavlna
Chemikálie: chloreènan sodný NaClO

3
, hexakyano�elezitan draselný K

3
[Fe(CN)

6
]

(èervená krevní sùl)
Postup: Do horkého roztoku 50ml vody, 18g chloreènanu sodného a 2g èervené
krevní soli namáèíme silnìj�í bavlnìnou pøízi.
Pøebyteènou kapalinu odstraníme prota�ením �òùry mezi prsty. Usu�íme ji a
chráníme pøed vlhkem.
Rovnice: 2KClO

3 
à 2KCl + 3O

2

Vysvìtlení:
Bavlna se nasytí chloreènanem, který se pøi zapálení �òùry rozkládá na kyslík a
chlorid.
Metodické poznámky:
- místo chloreènanu sodného lze pou�ít i chloreènan draselný - vhodné pou�ít pøi
zapalování napøíklad bengálských ohòù
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Tøaskavé váleèky S� !!! Oxidace
Pomùcky: lepící páska, tu�ka, tøecí miska
Chemikálie: chloreènan sodný NaClO

3
, hexakyano�elezitan draselný K

3
[Fe(CN)

6
]

(èervená krevní sùl)
Postup:
Z lepicí pásky pøipravíme nìkolikerým navinutím na konec tu�ky dutinku velikosti
1cm.
Výbu�nou smìs pøipravíme z 8g chloreènanu sodného a 5g èervené krevní soli.
Ka�dou látku rozetøeme zvlá�� co nejjemnìji, poté je promísíme a smìs necháme
3 dny zrát.
Pak ji plníme do dutinek a jejich obsah mírnì stlaèíme.
Pøehnutím okrajù dutinky ji uzavøeme nejprve na jedné stranì, naplníme výbu�nou
smìsí, opatøíme zápalnou �òùrou a pevnì uzavøeme i na druhé stranì.
Po zapálení dostateènì dlouhé zápalné �òùry váleèek ihned odhodíme - exploduje.
Vysvìtlení:
Oxidaèní pùsobení chloreènanu probíhá explozívnì.
Metodické poznámky:
- váleèky se zapalují zápalnou �òùrou
- váleèky vybuchují s hlasitým efektem,ale jsou celkem bezpeèné
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VESELÁ CHEMIE

NÁMÌTY NA VYU�ITÍ POKUSÙ PØI �KOLNÍ BESÍDCE
Dialog dvou �ákù:

Hledání... Tøeba hledání pokladù je èinnost velmi zajímavá a pøita�livá,
mnohdy v�ak namáhavá a èasto vìt�inou i marná. My Vám nyní nabízíme hledání
pokladù, v kterém budete úspì�ní.

Tím pokladem je soubor pokusù, které jsou pro Vás uèitele cenným
pomocníkem pøi výuce chemie, motivací pro �áky a pro v�echny pøíjemným
zpestøením hodin chemie na v�ech �kolách. A pro nás, �áky i pobídkou sami si
zkusit pøipravit duhu z rajèatové ��ávy, vyrobit inkoust nebo zapálit kahan bez
pomoci zápalek.
A nìkteøí z nás se pak i ptají a hledají odpovìdi na otázky: Proè tomu tak je? A co
se stane kdy�...?
Kdy� tøeba tuto smìs zaènu zahøívat? Pokus - Bengálský oheò

Ahoj chemiku! Co tady provádí�? Pokusnièí�? To se rádi pøidáme a hned Tì
také vyzkou�íme. Umí� kreslit?
To ví� �e umím. Tøeba tu�kou pastelkou nebo i temperami.
To nic není. To umí ka�dý. Ale kreslit ohnìm. To je nìco!
Ohnìm? Vá�nì?
Tak se dívej.

- Pokus - Kreslení ohnìm
A já to zkusím také. V�dy� jsem chemik.

- Pokus - Kouzelný inkoust
Pùjè mi kapesník! Uká�i Ti, �e jej zapálím a on neshoøí.

- Pokus - Nehoølavý kapesník
Co je v té sklenièce? Není to manganistan draselný? Ten se pou�ívá v laboratoøi
k pøípravì kyslíku a chloru. A proè jej zde má� ty?
Abych mohl zapálit kahan bez pomoci sirek. Podívej.

- Pokus - Zapálení kahanu bez sirek
Nebo abych ti pøedvedl, co se stane, kdy� knot pokapu glycerolem.

- Pokus - Manganistan a glycerol
Jste stateèní? Chce se nìkdo z Vás podrobit indiánské zkou�ce stateènosti? Vyhrò
si tedy zatím rukávy a já si pøipravím dezinfekèní roztoky.

- Pokus - Zkou�ka stateènosti
A k èemu je ten cukr?
I ten se nìkdy hodí k pokusùm. Tøeba jej zmìním v uhlí.

- Pokus - Pøemìna cukru v uhlí
V�dy� se nic nedìje. Vznikne to uhlí vùbec?
Neboj se, to ví�, pøemìna chvíli trvá. A co myslí�? Mù�e také cukr hoøet?
Urèitì ne. Nebo snad ano? Ne urèitì ne.
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A já jej pøesto zapálím!
- Pokus - Hoøení cukru

Tak vidí�, hoøí.
A k èemu potøebujete rajèatovou ��ávu?
Abychom mohli vyrobit duhu.

- Pokus - Duha z rajèatové �t�ávy
Jirko, zná� pranostiku: Na sv. Jiøí, vylézají hadi a �tíøi. Já mám hady schované
v tìchto váleècích.
To bych chtìl vidìt!

- Pokus - Faraonovi hadi
Nechte mne také nìco zkusit.
Dobøe, staèí zahøát tuto hromádku a vznikne miniaturní sopka.

- Pokus - Sopka
Je mnoho zajímavých a pouèných chemických pokusù, které na nás je�tì èekají.
Proto s námi pokraèujte v jejich hledání.

POHLED DO �IVOTA CHEMIKOVA A CHEMIKÙV POHLED
NA �IVOT aneb STØÍPKY ZE �KOLNÍHO PROSTØEDÍ

� Písemka z chemie jasnì ukázala, �e máte bud�dobrou pamì�� nebo dobrý tahák.
� Nejvíce prvkù v pøírodì najdete v uèebnici Chemie na stranì 37.
� Na�el jsem v tvém se�itì tahák z chemie, svìdèí to o tvé pilnosti.
� Tebe mù�e pøed katastrofou z chemie zachránit jenom nìjaká jiná katastrofa.
� Tak jsem se mýlil. Myslel jsem, �e nejtvrd�í na svìtì je diamant.
� Ten pokus za to stál, i kdy� se nepovedl.

Literatura:
� RNDr. Marie Solárová: Chemické pokusy pro základní a støední �kolu, skriptum,
1994
� Jungman, Neiser: Výbìr nìkterých poutavých pokusù doprovázených svìtelnými
a zvukovými efekty èi vývojem plynù, Sborník prací PF Ostrava 1968
� J. Trtilek, V. Hofiman: J. Borovièka: �kolní chemické pokusy, SPN Praha, 1973

Recenzovali: RNDr. Dana Tomá�ková
Mgr. Miroslav Suk
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