
POKUSY SE SOLEMI 
 

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 (jedlá soda) 

 

1. Jak vyčistit stříbro? 
 

Miska za alobalu + horká voda + 1 lžička soli + 1 lžička sody 

 

2. Probublávání 

 
skleněná láhev – půl sáčku kypřícího prášku + ocet (asi do ¼ láhve), zátka s brčky 

 

velká kádinka – voda obarvená s barvivem, vede do ní brčko 

 

probublává oxid uhličitý 

 

Soda na praní 

 

3. Růst krystalů 
 

a) sklenice – dát kovovou lžičku, nalít po horkou vodu 

b) do vody dát několik lžiček sody na praní a míchat, dokud se nerozpustí. 

c) roztok musí být stále horký, proto sklenici postavit do misky s horkou vodou, přidávat sodu 

d) na jeden konec niti přivázat sponku a dát na tužku a ponořit do sklenice 

 

Síran měďnatý – modrá skalice  CuSO4 

 

1. Růst krystalů 
 

a) sklenice s roztokem síranu měďnatého 

b) na jeden konec niti přivázat sponku a dát na tužku a ponořit do sklenice 

 

2) Příprava kyslíku rozkladem manganistanu draselného                                
1. Do suché zkumavky vsypte 1-2 lžičky manganistanu draselného. 

2. Zkumavku uchopte do držáku na zkumavky a připravte špejli. 

3. Zkumavku opatrně opatrně zahřívejte. Současně zapalte špejli a nechte mírně rozhořet. 

4. Jakmile uslyšíte praskání krystalů manganistanu ve zkumavce, špejli uhaste a ještě 

žhnoucí špejli vsuňte do zkumavky. 

5. Opakujte vícekrát. 

6. Tepelným rozkladem manganistanu draselného vznikl manganan draselný a kyslík. 

Odměrný válec zcela naplňte vodou. Vzniklý manganan draselný pomalu opatrně vsypte do 

válce s vodou a pozorujte barevné změny ve válci. Tento jev se nazývá „Chameleón 

minerális“. 

 

3. Manganistanová sopka  

        
      1.   Na síťku postav porcelánovou misku. 

2. Nasyp 1-2 lžičky manganistanu draselného a opatrně nalij 1 ml lihu. 

3. Směs opatrně zapal špejlí. 



Chlorečnan draselný 
 

Bručící medvídek        
 

1. Do stojanu upevněte zkumavku. 

2. Nasypte malou lžičku chlorečnanu draselného. 

3. Chlorečnan draselný ve zkumavce kahanem opatrně roztavte. 

4. Opatrně vhazujte pomocí kleští kousky želatinových bonbónů. 

5. Silně exotermická reakce je doprovázena světelnými a zvukovými efekty, díky     

    vznikajícímu kyslíku, který reaguje s cukrem obsaženým v bonbonech. 

 

Jodid draselný 

 

Zubní pasta pro slony 
1. Do kuželové baňky nalijte 25 ml peroxidu vodíku a 10 ml saponátu (např. Jaru).  

2. Můžete přidat asi půl sáčku potravinářského barviva. 

3. Promíchejte a přidejte 5 ml jodidu draselného. 

4. Pracujte ve výlevce. 

 

Sírany 
 

1. Chemíčkova zahrádka 
 

1. Do kádinky (skleněné vany) nalijte  50 %-ní roztok vodního skla. 

2. Vhoďte několik krystalů solí (síran měďnatý, železnatý,…). Sledujte průběh růstu. 

 

Dusičnan draselný  

 

Malování ohněm 
 

1. Na filtrační papír namalujte štětcem jedním tahem obrázek roztokem dusičnanu 

draselného. 

2. Nechte zaschnout. 

3. Okraje zapalte, zahaste tak, aby to doutnalo a pozorujte. 

 

Dusičnan stříbrný 
 

Na filtrační papír dát pot (čelo, podpaždí,….). Nechat zaschnou. Ponořit do roztoku dusičnanu 

stříbrného. 

 

Uhličitan vápenatý 
 

1. Vejce dáme do sklenice a zalejeme ocet. Necháme několik hodin v nálevu. Na vejci se   

     vytvoří pružná, gumovitá blána. 

 

2. Vápenná voda – foukání – vzniká uhličitan vápenatý. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

 

 

 


