DO VESMÍRU A ZASE ZPÁTKY

Mars - výroba oxidu uhličitého
Na planetě Mars převládá
v atmosféře plyn oxid uhličitý. Podařilo by
se budoucím osadníkům na Rudé planetě
rozdělat táborák?

1.

Nejdříve vyrobte oxid uhličitý - CO2. Do připravené velké kádinky
nasypte lžičku jedlé sody a lžičku kyseliny citronové. Poté přidejte
50 ml vody.

?

Co se děje s obsahem v kádince?
200 ml

................................................................

2.

50 ml

Zkuste kádinku s plynem opatrně nahnout nad misku se svíčkou.
Žádná pěna ani kapalina přitom nesmí z kádinky vytéci! Přelévejte
pouze neviditelný plyn.

?

Co se stalo se svíčkou po nalití oxidu uhličitého?

................................................................

3.

Zkuste vsunout hořící špejli do kádinky s plynem těsně nad vodní hladinu.

?

Dá se v atmosféře na Marsu rozdělat oheň?

200 ml

50 ml
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Slunce - rozklad světla
Slunce na obloze se nám jeví jako žluté, ve skutečno
sti jde ale
o hvězdu bílé barvy. Bílé světlo ze Slunce je tvoř
eno pestrou směsí
barev. Zkuste toto světlo rozložit pomocí sklíčka
na jednotlivé barvy
a nakreslete je tak, jak jsou seřazeny za sebou.

1.

Rozložte bílé světlo pomocí hranolu. Vznikající duhu
zakreslete do obrázku.

DUHA
A

B

2.

A

B

Písmeny
jsou v obrázku označeny neviditelné části slunečního záření.
Spojte, o které složky slunečního světla se jedná.

A
B

Ultrafialové
záření
Infračervené
záření

Planety - hustota
Pokud byste rozřízli planetu, zjistili byste, že ji tvoř
í
vrstvy z různých látek. Hlouběji budou látky těžš
í, nahoře
naopak látky lehčí. Proč? Vyzkoušejte si namícha
t koktejl
z různých kapalin.

1.

Do připravené zkumavky nalijte v libovolném pořadí následující
kapaliny.

voda

2.

olej

tekuté mýdlo

Chvíli počkejte, jak se kapaliny ve zkumavce rozvrství.
Vybarvěte zkumavku podle výsledku pokusu.

Spojte každou vrstvu ve zkumavce s názvem kapaliny.
(žlutá = olej, červená = tekuté mýdlo, modrá = voda)
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Stav beztíže - tvar kapky
Vody je ve vesmíru ohromné množství. Ale vidě
li jste
někdy, jak skutečně vypadá kapka vody? Úplně
detailně asi
těžko, protože na Zemi kapky padají tak rychle,
že jejich tvar
nepostřehneme. Pokud byste ale vodu vypustili
ve stavu beztíže,
jaký zažívají kosmonauté na Mezinárodní vesmírné
stanici, kapky
vody by se volně vznášely ve vzduchu a vy byste
si je mohli krásně
prohlédnout. V tomto experimentu kapky vody
obarvíme
a alespoň zpomalíme, abyste si jejich tvaru všim
li a mohli jej
nakreslit.

1.

Vhoďte kousek šumivé tablety do odměrného válce, ve kterém jsou
vidět dvě vrstvy kapalin - obarvená voda a olej. Pozorujte unikající
bublinky oxidu uhličitého, které s sebou při cestě na hladinu strhávají
kapičky obarvené vody.

Jaký tvar mají kapičky vody?

a)

b)

c)

d)

Vesmír - zvuk
Na Zemi slyšíme plno různých zvuků, ale co ve voln
ém
vesmíru? Vyzkoušejte následující experimenty a
zkuste se
zamyslet nad tím, co vše je zapotřebí, aby se zvuk
dostal
od jeho zdroje až do našeho ucha.

1.

Konce provázků omotejte kolem ukazováčků a vidličku
rozkývejte tak, aby udeřila o okraj stolu.

Jakým prostředím se zvuk dostal do vašeho ucha?

a) pevnou látkou

2.

b)

vzduchem

Nyní ukazováčky zasuňte do uší a pokus zopakujte.
Jakým prostředím se zvuk dostal do vašeho ucha?

a) pevnou látkou

b)

vzduchem

Kterým prostředím se zvuk lépe šíří?
............................................................................

A co ve volném kosmickém prostoru? Slyšeli byste třeba výbuch vesmírné
lodi, jako je tomu ve filmech?
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