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Láká vás či vaše dítě chemie, ale bojíte se nebezpečných 
látek? Chcete dělat pokusy, ale nechce se vám shánět 
složité laboratorní vybavení? Rádi byste se vyhnuli dějům, 
které by mohly zapálit váš byt?

Vybrali jsme pro vás více než šedesát experimentů, které 
hravě zvládne i malé dítě. Pomůcky naleznete doma nebo 
je jednoduše koupíte v běžném obchodě. A navíc, při 
žádném pokusu není potřeba oheň!

Budete zkoumat základní fyzikální i chemické vlastnosti 
sloučenin, odhalovat skrytá tajemství, pozorovat přírodní 
děje, oddělovat složky směsí, ale řada pokusů může 
posloužit i k malé domácí show.  

Vyrobte domácí limonádu, máslo nebo tvaroh, rozpusťte 
želatinového medvídka, udělejte si zimu větší než v lednici, 
najděte škrob v salámu, pohrajte si s barvivy. Zkrátka si to 
užijte!
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Vážení rodiče, 

tato kniha je určena zejména dětem, které zatím vidí vyučovací předmět s názvem 
chemie jen v rozvrzích svých starších spolužáků. Pro někoho je strašákem, jiní se 
na ni těší. Chemie přitahuje možností experimentovat, svými výbuchy, plameny, 
tajemnou historií spojenou s alchymisty hledajícími kámen mudrců nebo elixír věč-
ného života. Máte-li doma zvídavé dítě, které mívá všetečné otázky či rádo zjiš�uje, 
jak různé věci fungují a co umějí, může si s pomocí návodů v jednotlivých kapito-
lách zahrát na objevitele.

I v této knize objevíte reakce, o nichž by se s trochou nadsázky dalo hovořit jako 
o výbuších. Při psaní jsem si však vytkl jeden cíl – bezpečnost. Na rozdíl od jiných
(i mých) publikací zde nejsou experimenty vyžadující oheň, zápalky či chemiká-
lie, které běžně nebývají v domácnosti. Ale pozor – i kypřicí prášek, ocet, mýdlo,
mléko, limonáda či živočišné uhlí jsou chemikálie. Všechny pokusy by se měly pro-
vádět pod nenápadným dohledem dospělého. Je potřeba si uvědomit, že i obar-
vení koberce nebo vylití oleje na ubrus může v některých domácnostech způsobit
výbuch emocí.

Některé experimenty jsou atraktivní a zažije se s nimi spousta legrace. Jiné tak na 
první pohled nevypadají, ale mají malého vědce upozornit na podstatu látek či na 
jevy, které obvykle míjíme bez povšimnutí. 

Přeji mnoho zábavy a hezky či zajímavě prožitých chvil při vašem malém domácím 
experimentování.

Autor
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Další nápady
Pokus můžeš udělat ještě jednou a pomocí 
kuchyňských vah zjistit, kolik gramů soli je 
možné ve sklenici vody rozpustit.
Můžeš použít teplou vodu a vyzkoušet, 
jestli v ní se sůl nerozpouští rychleji.

Kouzlo mizení
O soli se píše, že je rozpustná ve vodě. Je ale možné ji ve vodě rozpouštět 
donekonečna? Existuje nějaká hranice rozpustnosti?

Budeš potřebovat: sůl, vodu, sklenici, čajovou lžičkuBudeš potřebovat: sůl, vo

Co máš udělat?
1.  Obyčejnou sklenici, kterou používáš k pití, naplň 

do půlky vodou. Nasyp do vody vrchovatou 
lžičku soli a trpělivě míchej, dokud se všechna 
sůl nerozpustí.

2.  Pokud se všechna sůl rozpustila, nasyp do 
vody další vrchovatou lžičku soli. Postup opakuj 
tak dlouho, dokud se nestane to, že některé 
krystalky se ani po trpělivém míchaní nerozpustí.

Co se (asi) stane?
Po určité době už další množství soli 
rozpustit nepůjde.

Vysvětlení
Většinu látek nemůžeme 
rozpouštět donekonečna. 

rozpustnost

30 minut
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Další nápady
Zkus o sebe praštit dvěma křemeny. Možná zajiskří. 
Pokud ano, došlo k dočasnému zničení krystalové 
mřížky a ke vzniku elektrického napětí, které je 
o hodně větší než to v elektrické zásuvce.

Křemen ve vodě
Na otázku, jestli je nějaká látka rozpustná, nelze jednoznačně odpovědět. 
Jaké rozpouštědlo bylo použito? Jaká byla teplota? To vše hraje roli. Je to zkrátka věda!

Budeš potřebovat: váhy, sklenici, kus křemene (oblázek nalezený na pískovišti), 
vodu

zek nalezený na pískovišti), Budeš potřebovat: váhy:
vodu

Co máš udělat?
1.  Na kuchyňských vahách si zjisti hmotnost 

kamene doneseného zvenčí. Údaj si 
zaznamenej. 

2.  Kámen vho	 do sklenice s vodou (voda hraje 
roli rozpouštědla) a nech ho tam aspoň dvacet 
minut. Poté ho vyndej a důkladně osuš, nejlépe 
nejdříve utěrkou a pak ho ještě chvíli nech ležet 
na suchém místě, aby byl skutečně dokonale 
suchý.

3.  Po uschnutí kámen zvaž ještě jednou.

Co se (asi) stane?
Zřejmě vůbec nic. Hmotnost by měla být prakticky 
stejná jako před pokusem o rozpouštění.

rozpustnost, rozpouštědlo, hmotnost

Vysvětlení
Křemen, chemicky oxid křemičitý, je ve vodě takřka 
nerozpustný. Důležité je slovíčko takřka, protože ve 
skutečnosti existuje jen velmi málo látek, které by se 
ve vodě vůbec nerozpouštěly. V případě křemene by 
se ve sto mililitrech vody mělo rozpustit něco přes 
setinu gramu látky. A to je moc málo na to, aby to 
kuchyňské váhy zaznamenaly. Jsou však látky, 
ve kterých se rozpustí i křemen. Nejznámější je 
kyselina fl uorovodíková, kterou však nenalezneš 
v kuchyni a pravděpodobně ani v sebelépe 
vybavené školní laboratoři. 

30 minut
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Další nápady
Jeden z nápadů je hned na 
následující stránce, proto sklenici 
s obarvenou vodou a olejem 
prozatím nevylévej.

Kamarádství mezi kapalinami
Co se stane, když slejeme dohromady dvě kapaliny? Mohou nastat dvě krajní 
situace. Bu	 se smíchají dohromady, nebo mezi sebou udělají rozhraní a molekuly 
těchto látek si budou od sebe držet odstup.

Budeš potřebovat: dvě vysoké sklenice, dlouhou lžíci, vodu, olej, ocet, 
potravinářské barvivo

odu, olej, ocet, Budeš potřebovat: dvě vy
potravinářské barvivo

Co máš udělat?
1.  Do zhruba třetiny obou sklenic nalej vodu, 

přisyp k ní několik zrníček potravinářského 
barviva a počkej, až se rozpustí a obarví 
vodu.

2.  Do první sklenice přilej ocet, asi stejné 
množství, jako bylo vody. Do druhé sklenice 
nalej stejným způsobem olej. Obsah obou 
sklenic zamíchej.

Co se (asi) stane?
Po promíchání první sklenice se smísí ocet 
s vodou a obsah celé sklenice bude obarven 
potravinářským barvivem. 
Ve druhé sklenici se 
olej oddělí od vody 
a vytvoří nad ní 
neobarvenou 
vrstvu.

molekula, mísitelnost

Vysvětlení
Zatímco ocet s vodou jsou 
prakticky neomezeně mísitelné 
kapaliny, olej a voda představují 
kapaliny vzájemně nemísitelné.

30 minut
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