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NÁZOV AMAVET KLUBU:

Heuréka

KEDY BOL ZALOŽENÝ?

Január 2019

KDE ZALOŽENÝ?

Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č.1, Lučenec

ZAMERANÝ NA:

Tvorbu pomôcok, experimenty, projekty z fyziky, biológie,
chémie a environmentálne aktivity

LOGO KLUBU

PREČO HEURÉKA?

Inšpiroval nás Archimedes

Archimedes objavil spôsob ako určiť či koruna kráľa Hierona je
z rýdzeho zlata. Vedel, že hmotnosť koruny aj hrudy sú rovnaké.
Ponoril do vody hrudu zlata (1) z ktorej bola vyrobená koruna a
korunu (2).Zistil, že klenotník kráľa podviedol , lebo koruna
mala väčší objem ako hruda z ktorej bola zhotovená. Z toho
usúdil, že klenotník primiešal k zlatu látky s menšou hustotou než
má zlato, čo zväčšilo objem koruny. Archimedes od radosti nad
svojím objavom vyskočil z vane nahý von a zvolal:
„Heuréka! „– Objavil som.
Radosť z objavovaného
zažívame pri tvorbe pomôcok,
pokusov a tvorbe
experimentov.

Názov časopisu je aj názvom
nášho Amavet klubu Heuréka
973.
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1.Okienko do chémie

1.1 Molekulárna gastronómia, alebo veda v kuchyni
Náš prvý kontakt s molekulárnou gastronómiou bol, keď sme si v nemenovanom
obchodnom centre objednali buble tea. Je to čaj, ktorého súčasťou sú ochutené praskajúce
guličky vyrobené molekulárnou gastronómiou.
Molekulárna gastronómia je spôsob prípravy jedál, keď sa premieňa skupenstvo jedál do
iných štruktúr a tvarov. Molekulárna kuchyňa používa rovnaké suroviny ako gastronómia
klasická, ale zásadne sa líšia postupy pričom využívame poznatky z chémie: emulgácia, šokové
zmrazenie, práca so suchým ľadom...

V našom chemickom laboratóriu Súkromného gymnázia v Lučenci sme realizovali
niekoľko pokusov využívajúcich poznatky molekulárnej gastronómie. Niektoré z našich pokusov
vám predstavíme:
Príprava kávového kaviáru a ovocných špagiet

Technika prípravy: sferifikácia,
Zdroj: Koukolíček, P.:Molekulární gastronomie, Praha: 2015,
s. 145
Pomôcky: silikónová hadička, akvárium, kadičky, injekčné
striekačky, lyžička
Chemikálie: Alginát sodný E 401 (agar), voda H2O, káva,
ľad, jablkový džús, chlorid sodný
Pracovný postup:
Kávový kaviár: Uvarenú kávu (240 g filtrovanej kávy) sme
zmiešali s agarom (4,8 g) a zahriali na 90 stupňov. Potom
sme odstránili penu. Zmes sme natiahli do injekčnej
striekačky a pomaly sme kvapkali do roztoku chloridu
sodného (5 g), ktorý sme si pripravili pridaním chloridu
sodného (5g) do vody (1 l). Kaviár sme po niekoľkých
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sekundách vyberali z roztoku chloridu sodného a následne sme ho dávali do čistej vody.
Ovocné špagety: Jablkový džús (250 ml) sme
zmiešali s agarom (2 čajové lyžičky) a zahriali na
90 stupňov. Potom sme odstránili penu. Zmes
sme natiahli do injekčnej striekačky, ktorou sme
naplnili hadičku. Naplnenú hadičku sme ponorili
do vody s ľadom a nechali sme niekoľko sekúnd
stuhnúť. Stuhnutý džús sme vytlačili druhou
striekačkou naplnenou vzduchom
Pozorovanie a vysvetlenie:
Po pridaní alginátu ku káve dôjde k zahusteniu roztoku.
Ak roztok úplne zgélovatie je možné pridať vodu a zamiešať.
Pomocou striekačky sme pridávali kávový alginát do roztoku
chloridu vápenatého. Na povrchu guličky sa vytvárala gélová
blanka. Kávové guličky sme opláchli vo vode, položili na
filtračný papier a po jej narezaní sa kávový obsah vylial. Po
pridaní Agar-agaru k jablkovému džúsu dôjde k zahusteniu roztoku. Ten sme pomocou
striekačky naplnili hadičku, ktorá vo vode s ľadom zgélovatela za cca 3 minúty. Dlhší čas nie je
vhodný, mali sme problém vytlačiť špagetu. Výhodou použitia agar-agaru oproti želatíny je ten,
že po zahriatí opäť skvapalnie.
Alginát sodný je tvorený polysacharidovými reťazcami. Pri tejto rekcii sa využíva
schopnosť vápenatých iónov spájať polysacharidové reťazce a tak tvoriť blanku. Hrúbka blanky
závisí od dĺžky pobytu kávovej guličky v roztoku chloridu vápenatého.
Spoločne so spolužiakmi sme v rámci hodiny chémie pripravovali kávové guličky, ktoré
boli určené na konzum. Používali sme klasické kuchynské náradie.
Kávové guličky nám praskali v ústach a chuťovo boli naozaj ako káva.

Mozzarelové a jogurtové ravioly
Pripravovali sme aj mozzarelové a jogurtové ravioly, ovocnú penu.

Príprava ovocnej peny
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Degustácia

Rozpustnosť vitamínu C -domáci pokus v čase Korony
Vitamín je látka, ktorá spolu s bielkovinami, tukmi a sacharidmi patrí k základným
zložkám ľudskej potravy. Rozlišujeme dva druhy vitamínov a to: vitamíny rozpustné v tukoch
a vitamíny rozpustné vo vode. Medzi vitamíny rozpustné v tukoch patria vitamíny A, D, E, K.
Vitamíny B a C patria medzi vitamíny rozpustné vo vode.
Pomôcky: sklenená nádoba – napr. zaváraninový pohár, sklenený bezfarebný pohár, lyžica,
mobil - fotoaparát
Chemikálie: voda, olej, rozpustný vitamín C – šumivá tableta

Postup:
1.Do pohára nalejeme zhruba 100 ml oleja
2.Pridáme tabletu rozpustného vitamínu C – pozorujeme, odfotíme (foto 1)
3.Do pohára pridáme zhruba 100 ml vody – odfotíme (foto 2)
4.Intenzívne premiešame lyžičkou – odfotíme (foto 3)
5.Necháme ustáliť, pozorujeme a odfotíme (foto 4)

Foto 1: pohár s olejom + tableta + voda

Foto 3+ po intenzívnom premiešaní

Foto 2 pohár s olejom + tableta + voda

4.Foto po ustálení

Pozorovane:
Po pridaní tablety vitamínu C do oleja neprebehla (prebehla/neprebehla) reakcia. Keď sme
pridali do pohára s olejom vodu, tak sa tableta vitamínu C začala (začala/nezačala) rozpúšťať. Po
určitom och hladín kvapalín a k ich úplnému oddeleniu, čo dokazuje, že voda je s olejom
nemiešateľná (miešatelná/nemiešatelná). Tiež sme dokázali, že olej má menšiu (menšiu/väčšiu)
hustotu než voda.
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2.Okienko do biológie

2.1 Ako sa mi podarilo preskúmať základné rastové fázy
hrachu siateho
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Pre čitateľov Heuréky vypestovala v období korony:
Nina Vargová
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3.Okienko do fyziky

3.1 Priamočiare šírenie svetla
Pokus č.1 A Priamočiare šírenie svetla
Pomôcky: plechovka, nožnice, objímka na žiarovku 6V, žiarovka 6V,vodie, nožík, kartón,
ceruzka
Postup:
1. hornú časť prechovky odstrihneme
2. po jej obvode v rovnakých vzdialenostiach vystrihneme rovnako široké úzke štrbiny
3. do objímky zaskrutkujeme odizolované vodiče a žiarovku
4. žiarovku pripojíme na zdroj napätia 6V, položíme na kartón a prikryjeme plechovkou
5. ceruzkou vyznačíme na kartóne smer šíriacich sa účov zo žiarovky
Priebeh pokusu:

Vysvetlenie:
Svetlo sa šíri zo svetelného zdroja priamočiaro rýchlosťou 300 000km/s. Pri veľmi malých
štrbinách nastáva ohyb svetla.
Pokus č.1 B Priamočiare šírenie svetla
Pomôcky:3 rovnaké drevené doštičky, ceruzka pravítko, vŕtačka s vrtákom č. 3, svetelný
zdroj,
Postup:
1. v priesečníku uhlopriečok vyvŕtame v každej doštičke otvor
2. doštičky postavíme do jedného radu, tak aby otvory splývali
3. zapnutý svetelný zdroj nasmerujeme na otvor
4. na tienidle pozorujeme svetelnú stopu
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Priebeh pokusu:

Vysvetlenie:
Na tienidle pozorujeme osvetlený kruh rovnakého priemeru ako má otvor. Svetlo sa šíri
priamočiaro.
Zmena podmienok:
Ak cez všetky otvory vložíme sklenenú tyčku a osvietime jeden koniec tyčky, svetlo sa
prenesie na jej druhý koniec. Akým spôsobom?

3.2 Využitie priamočiareho šírenie svetla
Pokus č.1 Dierková komora – najjednoduchší fotoaparát
Dierkové komory rôzneho typu:
zo

zväčšováka s reguláciou

zo

zápalkovej škatuľky

Pomôcky: škatuľka s vekom, alebo téglik od jogurtu..., papier na pečenie, nožnice, ihla na
šitie, sviečka, zápalky
Postup:
1. nad plameňom sviečky zohrejeme ihlu
2. urobíme otvor v strede dna škatuľky
3. z papiera vystrihneme kruh väčšieho priemeru ako je priemer škatuľky
4. pomocou gumičky, alebo veka ho pripevníme ku škatuľke
5. K otvoru nasmerujeme horiacu sviečku, Slnko a pozorujeme
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Priebeh pokusu:

Obraz plameňa horiacej sviečky

Pozorovanie Slnka

Obraz Slnka

Vysvetlenie:

Svetlo sa cez otvor dierkovej komory šíri priamočiaro. Obraz predmetu (stromu) je výškovo
prevrátený, preto lebo v dierke sa svetelné lúče prekrižujú. Dolný bod P sa zobrazí ako
hornýP1.
Zmena podmienok :
Porozmýšľaj, aký vplyv má veľkosť otvoru v dierkovej komore na ostrosť obrazu?

3.2 Využitie priamočiareho šírenie svetla v rovinných zrkadlách
Pokus č.1 Zobrazenie rovinným zrkadlom
Pomôcky: drevená hrubšia lišta, farebný obrázok postavičky, nožnice, lepidlo, rovinné
zrkadlo
Postup:
1. vystrihni obrázok a rozdeľ ho na polovice
2. jednu polovicu nalep na okraj drevenej lišty
3. postav lištu s obrázkom kolmo za zrkadlo, podľa obrázka
a pozoruj!

Priebeh pokusu:
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Vysvetlenie:
Zdá sa nám že z polovice obrázka sa stal celý. Obraz v zrkadle je stranovo prevrátený
a splýva s polovicou obrázka. Noha včielky je pod zrkadlom , preto sa v zrkadle nezobrazí.
Obraz v rovinnom zrkadle vzniká podľa zákona odrazu. Pod akým uhlom lúč na rovinné
zrkadlo dopadne, pod takým sa aj odrazí.
Pre lepšie pochopenie
Pre priamočiare šírenie svetla platí zákon odrazu:
Uhol dopadu 𝜶 sa rovná uhlu odrazu 𝜶, , pričom odrazený lúč zostáva v rovine dopadu .

vzor

obraz

Vlastnosti obrazu v rovinnom zrkadle, je:

stranovo prevrátený

zdanlivý - nedá sa zachytiť na tienidle

v rovnakej vzdialenosti ako vzor - predmet
Určenie počtu obrazov, ak rovinné zrkadlá zvierajú uhol 𝜶:
Počet obrazov pri zobrazení predmetu 2 rovinnými zrkadlami zvierajúcimi uhol α sa dá
určiť:
A. pokusom

C.

B. graficky

výpočtom

Predmet pred zrkadlami

n
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360
1


Zmena podmienok :
Koľko obrazov budeš pozorovať v zrkadlách, ak uhol medzi zrkadlami bude 45°?

Pokus č.2 Periskop
Pomôcky: papierová škatuľa, lepidlo, rovnaké rovinné zrkadlá 2ks, rezačka papiera,
uhlomer, fixka
Postup:
A. do papierovej škatule (viď obr.) vyrež 2 otvory tvaru štvorca
B. pod 45°uhlom prilep zrkadlá zrkadliacou plochou k sebe tak, aby boli
navzájom rovnobežné (viď obr.)
C. pozri sa jedným z otvorov na objekt za múrikom a pozoruj
Priebeh pokusu:

Periskop z vnútra

Periskopy rôzneho typu:

Svetelný lúč (1) dopadne na .zrkadlo, odrazí sa pod takým istým uhlom (2)
a stáva sa dopadajúcim pre 2.zrkadlo.Odrazený lúč (3) smeruje k oku
pozorovateľa.
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Vysvetlenie:
A.Periskop
je optické zariadenie, ktoré umožňuje vidieť objekty bez toho aby bol pozorovateľ
videný. Pri zobrazení obrazu objektu periskopom sa využíva zákon odrazu Skladá sa
z 2 rovinných zrkadiel naklonených pod 45°vzhľadom k vodorovnej rovine Všetko to,
čo vidíš v periskope, by si videl, keby si stál o niečo vyššie a bez neho.
Periskop je dôležitou súčasťou vybavenia ponoriek (z ponorky môže človek pozorovať
plavidlá na hladine mora) a bojových vozidiel, ale môžeš ho využiť aj na koncerte pre
pohodlné pozorovanie ponad hlavy davu. Môžete stáť pred múrikom a sledovať, čo sa
deje za ním - stačí len, ak cez múrik necháte prečnievať iba jeden z otvorov periskopu a
druhým sa budete pozerať.
B.Živý periskop

Ryba Peri oftalmus má na tenkých stopkách oči, ktoré používa ako periskop.
Zmena podmienok :
Ak nahradíš jednoduchý periskop dvojitým periskopom ako sa zmení
pozorovanie objektov?

A. Jednoduchý periskop

14

B. Dvojitý periskop

Prírodovedná súťaž „Dobre vedieť“
Otázka č.1.Ak zapálime zmes práškového cukru, sódy
bikarbóny a benzínu, vznikne reakcia, ktorá sa volá
faraonove hady. Prečo? Lebo,
A. veľmi hlučne syčí
B. sa z nej plazí spálený cukor
C. pľuje žieravinu ako kobra
Otázka č.2. Máme zmes práškového hliníka a jódu. Čo pridáme, aby sa vznietila?
A. .vodu
B. múku
C. cukor

Otázkač.3 Pomocou čoho dosiahneme horenie pod vodou? Pomocou
A. dreveného uhlia a batérie
B. prskavky a lepiacej pásky
C. liehu a rybárskeho olovka

Otázka č.4 Ak chceme vedieť, či sa vo vode nachádzajú mikroorganizmy,
zistíme to pomocou....
A. laserového ukazovadla
B. lakmusového papaierika
C. lanolínového oleja
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Otázka č.5 Čo dokážeme vyrobiť pomocou pomaranča a oleja?
A. lávovú lampu
B. elektromotor
C. sviečku

Otázka č.6 Ako sa dá z koberca vyčistiť vosk zo sviečky?
A. ľadom a alobalom
B. žehličkou a pijakom
C. cédečkom a práškom do pečiva

Otázka č.7 Lak na nechty môže pomôcť aj zálesákovi. V čom?
A. dajú sa s ním vyrobiť vodovzdorné zápalky
B. dobre dezinfikuje a sceľuje rany
C. funguje ako repelent

Otázka č.8 Čo je kamera obscura?

A. fotoaparát s bleskom
B. človek, ktorý stoj v zábere
C. škatuľa s dierkou

Otázka č.9 Máme vozík na kolieskach. Na vozíku je ventilátor,
ktorý fúka dopredu a oproti nemu je sťažeň s plachtou. Vozík sa
pohne dopredu, ak. bude plachta..
A. celkom napnutá
B. povolená
C. stiahnutá
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5. Otestuj sa
Porovnaj správne odpovede podľa tabuľky 1 so svojimi odpoveďami. Za každú svoju
správnu odpoveď si pripočítaj 1bod. Po sčítaní svojich bodov si podľa tabuľky 2 urč
percentá úspešnosti, ktoré si dosiahol.

A. Tabuľka správnych odpovedí

Číslo otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Správna odpoveď
B
A
B
A
C
B
A
C
B

Tabuľka č.1

B. Tabuľka percent úspešnosti
Počet bodov,
ktoré si získal
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0

Tabuľka č.2
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% úspešnosti
100
88,8
77,77
66,66
55,55
44,44
33,33
22,22
11,11
0

