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POKUSY

 Napodobte vulkanickou erupci za použití jedné 
z následujících metod. oba příklady je nejlepší provést 
venku nebo na velkém plochém podnosu, aby se 
zachytila tryskající tekutina. Než zahájíte činnost, 
zeptejte se žáků, co si myslí o příčinách výronu lávy 
ze sopky.

Nechte vybuchnout vlastní sopku
Téma: Přírodní rizika

Zkoumejte, jakou úlohu mají při sopečné činnosti plyny
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Sopka v láhvi limonády
vezměte nenačatou plastovou láhev s limonádou o obsahu 500 ml a připravte si kostku cukru 
vhodné velikosti. odšroubujte uzávěr láhve a ihned do ní vhoďte cukr. odstupte stranou a pozorujte 
„erupci“ pěnivé tekutiny. pokud máte k dispozici lepidlo na tapety, udělejte „erupci“ viskóznější tímto 
způsobem: vložte plnou láhev asi na jednu hodinu do mrazničky (Co

2 
je rozpustnější za nižších 

teplot). vyjměte láhev ven, odlijte asi 5 cm tekutiny a přidejte polévkovou lžíci granulí lepidla 
na tapety. láhev uzavřete a dobře protřepejte, aby se granule rozpustily. ponechte láhev několik 
hodin při pokojové teplotě, lehce s ní zatřepejte a postavte ji na podnos nebo přeneste ven. rychle 
odstraňte uzávěr a pozorujte, jak „láva“ stoupá vzhůru a pomalu přetéká přes hrdlo láhve.

Mydlinková sopka
vyvrtejte malý otvor do boku plastové láhve a do otvoru připevněte tmelem 
nebo žvýkačkou brčko nebo úzkou trubičku. Naplňte láhev do poloviny 
mýdlovou vodou. vyvrtejte do víčka láhve asi šest malých otvorů a zašroubujte jej 
zpět. Foukněte do brčka a sledujte pěnivou „erupci“ mýdlové vody. láhev můžete 
zakrýt papírovým kuželem napodobujícím tvar sopky.

roztok mýdlové vody

brčko

kostka cukru
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

Mydlinková sopka
 prázdná plastová láhev o obsahu 500 ml 
s víčkem

 brčko nebo podobná trubička
 tmel nebo žvýkačka
 voda, pokud možno zabarvená pro lepší efekt
 mýdlový roztok
 papírový nebo kartónový kužel představující 
svahy sopky

 podnos nebo podložka

Sopka v láhvi limonády
 láhev limonády o obsahu 500 ml
 kostky cukru
 papírový nebo kartonový kužel znázorňující 
svahy sopky

 lepidlo na bázi celulózy, např. na tapety
 podnos nebo podložka

5–16 let 10 minut + příprava

Žáci dokážou:
 vysvětlit, že tlak plynů působí zpěnění kapaliny a její přetékání, tj. erupci; 
 vysvětlit, že rozpuštěné plyny mohou způsobit zpěnění kapaliny;
 vyhodnotit, že plyny vynášejí pevné částice a kapalinu k povrchu a mohou je vyvrhnout jako v případě 
sopečné 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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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ

SOUVISLOSTI
Žáci mohou vyhledat informace o sopečných 
erupcích v historii, které měly katastrofální následky 
na okolí a obyvatele žijící v blízkosti sopky.

Sopečnou erupcí rozumíme vulkanickou aktivitu, při 
které dochází k výronu různého množství materiálu 
na povrch sopky. erupce je vyvolána tlakem 
sopečných plynů, přičemž viskozita magmatu, 
množství obsažených plynů a vody (vodní páry) 
ovlivňují typ erupce. Magma se buď rozlije do okolí 
a vytvoří lávový proud, nebo jsou z kráteru vyvrženy 
pumy a lapilli.

povaha sopečného výbuchu závisí na mnoha okolnostech – na typu podložního magmatu, jeho teplotě, na tlaku 
a množství uvolněných plynů, na mocnosti nadložních hornin a jejich puklinatosti. 
erupce jsou vyvolány změnou tlaku nad magmatickým krbem, což umožňuje uvolněnému plynu unikat z taveniny, 
rozpínat se a vytlačovat lávu a úlomky hornin. 
pokud má vystupující magma nízkou viskozitu, rychleji se roztéká a vytváří pak rozsáhlé lávové proudy. viskóznější 
typy magmatu, s vyšším obsahem křemíku, mají menší schopnost se roztékat a tvoří tzv. lávové dómy.
Jeden z typů zpěněné lávy se po utuhnutí nazývá pemza. 
Žáci se domnívají, že jediným produktem vulkanické činnosti je tekutá láva. Tyto jednoduché pokusy ukazují, že při 
vytlačování tekuté lávy (a pevných úlomků) ze sopky hrají základní roli plyny. 

 Mydlinková sopka – podle teorie o povrchovém napětí je vnitřní tlak v bublině nepřímo úměrný jejímu 
poloměru. Mírným foukáním se mohou utvořit v láhvi nad tekutinou při atmosférickém tlaku dosti velké bubliny, 
zatímco menší bubliny, které dokážou projít malými otvory, vyžadují větší tlak. Když k tomu dojde, jejich vnitřní 
tlak se znovu změní v atmosférický tlak a velmi prudce se roztáhnou, což vede k současnému vystřikování 
kapaliny do atmosféry. Tento děj je poněkud analogický situaci v sopce, v níž jsou bubliny plynů v roztaveném 
magmatu protlačovány malými kanálky. ve skutečné sopce tlak uvnitř bublin závisí na hloubce a teplotě a může 
dosáhnout velmi vysokých hodnot, což znamená, že bubliny jsou velmi malé. Když bubliny dosáhnou povrchu, 
je jejich tlak náhle redukován na tlak atmosférický a vyvolá tak prudké roztažení.

 Sopečná činnost v láhvi limonády (viskózní kapalina) – dokonce i ta nejméně viskózní láva je viskóznější než 
voda a tato aktivita velmi dobře modeluje viskózní proud za spolupůsobení plynů vznikajících uvnitř „sopky“. 
v pokusu je však plyn vytvářen nukleací (tvorbou krystalových zárodků z přesyceného roztoku) a chemickou 
reakcí, které ovšem ve skutečné sopce nejsou významnými činiteli.


