
Mustang ScienceShow 

fyzikálně chemické pokusy z IQLandie ve vaší kuchyni 

V rámci Online Jarňasů pro vás máme první akci a to rovnou naprostou pecku. Čeká nás 

Mustang ScienceShow aneb fyzikálně chemické pokusy, které pro vás budeme vysílat 

živě přes Google Meet z liberecké IQLandie. A nejlepší je, že ty bezpečné si zkusíte i u 

vás doma v kuchyni. Pokusů máme celou řadu a uvidíme, kolik jich společně stihneme. 

Prvně se však určitě zeptejte rodičů, zda se můžete účastnit. Při některých pokusech se 

může vylít trochu vody nebo nějaké pomůcky zašpinit, tak aby neměli zbytečně práci 

navíc. Vše vypukne tuto sobotu 30.1. v 16 hodin a budeme společně experimentovat 

až do 18 hodiny. Důležité je si nachystat předem všechny níže uvedené pomůcky. 

Připravte vaše domácí laboratoře na sobotu plnou pokusů, zábavy i poznání.  

I když jsme pro vás vybrali bezpečné pokusy, při kterých by se nemělo nic stát, stejně na sebe dávejte 

po celou dobu pozor a kdyžtak požádejte i rodiče, zda by vám nepomohli s věcmi, které ještě nesvedete.  

ScienceShow proběhne tuto sobotu 30.1. v 16:00 – 18:00. Bude potřebný počítač/notebook/tablet s připojením na internet, 

mikrofonem, reproduktory a ideálně i kamerou, který budete mít k dispozici v kuchyni, abychom se vzájemně viděli a slyšeli.  

Video pozvánku si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=2NxMdG4dAbU 

Potřebné pomůcky, které si předem připravte: 

• Tác, na pokusy 

• čajová svíčka (2x) 

• mělký talířek 

• zápalky/zapalovač 

• kancelářské sponky (3x) 

• izolepa 

• voda 

• saponát (jar) 

• dlouhá špejle se špičkou / 

špízová jehla 

• nafukovací balónek (2x-3x) 

• jedlá soda 

• ocet 

• olej 

• lžíce 

• čajová lžička 

• miska 

• vysoká úzká sklenice 

• kečup 

• coca-cola 

• sklenice 

• Savo 

• Gumové/latexové rukavice 

• Šumivé tablety (šumák) 

• Potravinářské barvivo (různé 

barvy) 

• Mléko 

• Špejle 

• Čirá PET lahev 

• Fén 

• Pinpongový míček 

• Kovová mince (5Kč) 

Pokud se vám něco nepodaří sehnat, nevadí, prostě daný pokus vynecháte. 
 

Požádejte rodiče o svolení a poproste je o pomoc s pomůckami a asistencí u pokusů. 
 
V sobotu 30.1. se na vás v 16 hodin těší fyzikálně chemičtí profesoři „propan“ Zip, „metan“ Neuro a „butan“ Frenkáč 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Frenkáče – 736 266 473 nebo info@ctveraci.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=2NxMdG4dAbU

