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POKUSY

Sopky a žíly jako želé a smetana
Téma: Hlavní geologické procesy, Přírodní rizika, 
Geologický vývoj a stavba území ČR

Želé a smetana napodobí sopku a vulkanické procesy, erupci i tvorbu radiálních žil

sopouch

sopečný mrak

sopečné bomby

praskliny

magmatický krb

 Vyzkoušejte, jak magma vytlačované ze zemských hlubin do sopek způsobí 
vulkanickou erupci a přitom často vytváří radiální žíly, tedy žíly uspořádané paprskovitě 
od středu k okraji. Napřed si podle návodu připravte želatinu a udělejte z ní malý 
kuželovitý vulkán. Teplé želé nalijte do trychtýře s otvorem ucpaným třeba plastelínou. 
Nechte želé vystydnout a pak ho vyklopte na dřevěnou destičku s otvorem. Při vyklápění 
dejte pozor, aby střed kužele dosedl na otvor v destičce.  
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želatina

pipeta

gumová hadice

smetana nebo 
kondenzované mléko

 Naplňte injekční stříkačku vhodnou kapalinou (například 
smetanou nebo kondenzovaným mlékem) a gumovou hadičkou 
spojte stříkačku se skleněnou nebo plastovou pipetou. Položte 
destičku se sopkou na stojánek a pipetu zespoda zapíchněte úzkým 
koncem do „sopky“.

 Pomalu stlačujte injekční stříkačku a sledujte, jak kapalina zespodu proniká do želatinové sopky. Přitom 
pozorujte, jak se v želé tvoří radiální žíly – tady ze smetany, v přírodě by to bylo z lávy.  Pokračujte v pomalém 
stlačování, dokud sopka „nevybuchne“. Někdy exploduje vrcholek, častěji však svahy kužele. 

 Zdařilý pokus může být zakončen malou odměnou – želé se smetanou prostě sníte.
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

Všechny předměty musí být nejdříve pečlivě 
očištěny, pokud by se „sopka“ měla později sníst. 
K pokusu je potřeba:

 fi ltrační trychtýř ucpaný plastelínou
  želatina
 dřevěná destička o ploše 15 cm2 s otvorem 
uprostřed

 podstavec pod destičku, např. trojnožka
 injekční stříkačka, gumová hadice, pipeta 
(skleněná nebo plastová, např. z kapátka), 
aby se těsně vešla do otvoru v destičce

 smetana, kondenzované mléko nebo něco 
podobného

 nádoba s horkou vodou pro uvolnění želé 
z trychtýře

8 let + 10 minut 

Žáci dovedou:
 popsat, jak kapalina může proniknout do umělé sopky;
 popsat zákonitost tvorby žilných intruzí vznikajících před napodobením erupce.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
Ukázka tvorby žilné sítě se může provést ve třídě, v laboratoři nebo venku. Někdy může být obtížné uvolnit želé 
z trychtýře; v tom případě ponořte trychtýř na pár vteřin do horké vody a želé by mělo vyklouznout.

Zadejte žákům, aby kompasem změřili směr žil a zaznamenali ho na větrné růžici. Tuto činnost opakujte 
několikrát a data pokaždé zaznamenejte, aby vynikl obrazec radiálního uspořádání. 

 Magma tvořené roztavenými horninami se 
hromadí v magmatickém krbu (jako naše 
smetana či mléko v injekční stříkačce).

 Magma pronikající do vulkánu může způsobit 
jeho radiální rozpukání a výsledkem je roj 
radiálních žil.

 Tento druh magmatu může někdy proniknout 
až k povrchu, prolomit ho a vyvolat puklinové 
erupce. Žíly samotné jsou však viditelné až 
po erozi části vulkánu.

 Rozmístění puklin je podobné, jako když 
do tabule skla udeří tvrdý předmět. 
V želé se vyvinou pouze radiální praskliny, 
ale ve skutečné sopce je magma vtlačeno 
i do koncentrických puklin a vytváří výlevy 
vyvřelé horniny ve formě pláště kužele.


