ÚTERNÍ NÁPADNÍK č.5
TVOŘENÍ A POKUSY, KTERÉ HRAVĚ ZVLÁDNETE I DOMA
.AMOD I ETENDÁLVZ ĚVARH ÉRETK ,YSUKOP

TAJNÁ PÍSMA
TAJNÉ PÍSMO 1
NUTNÝ DOHLED DOSPĚLÉHO!
Potřebujeme:


špejle nebo slabý štěteček



ocet



citrónová šťáva




mléko
papír



svíčka



zápalky

Postup:
Nakresli obrázek nebo napiš vzkaz špejlí nebo slabým štětečkem namočeným do octa.
Tajný text nebo obrázek nech dobře zaschnout na vzduchu (ne na topení), aby se stal
neviditelným. Písmo zviditelníš pohybováním papíru nad plamenem svíčky. Dej pozor,
aby se papír nevznítil a nezačal hořet. Ke zviditelnění můžeš použít i zahřátou žehličku,
kterou budeš přejíždět papír položený na přeložené dece. Tento pokus prováděj pod
dozorem dospělé osoby!
Obměna:
Pokus můžeš opakovat, jen místo octa použij citronovou šťávu nebo mléko.
Vysvětlení:
Citronová šťáva, mléko a ocet obsahují kyseliny, které celulózu, hlavní složku papíru,
chemicky mění. Proto papír, který přišel do styku s některou z uvedených tekutin, hoří
už při nižších teplotách než papír obyčejně. To znamená, že teplo svíčky stačí k tomu,
aby se písmo zviditelnilo. Tvoje tajné písmo se tedy do papíru jaksi „vypálilo“.

TAJNÉ PÍSMO 2
Potřebujeme:


jedlá soda



sklenička



párátko nebo špejle



štěteček



lžíce



bílý papír



potravinářské barvivo

Postup:
Smíchej lžíci jedlé sody a lžíci vody. Na papír něco napiš nebo namaluj a nech úplně
zaschnout. Potom papír velmi zlehka přejedˇ čistým štětečkem namočeným v obarvené
vodě.

TAJNÉ PÍSMO 3
Potřebujeme:


dva papíry



bílá svíčka



propisovačka



mletá červená paprika

Postup:
První papír z jedné strany celý povoskuj a povoskovaným povrchem polož na čistý papír. Na
nepovoskovanou horní část papíru propisovačkou napiš vzkaz nebo nakresli obrázek. Netlač
příliš, aby se neprotlačilo písmo na papír s tajným vzkazem. Odlož horní papír z dolní strany
voskovaný, na který jsi psal. Pro zviditelnění textu papír, který ti zůstal, posyp mletou papriku.

Vysvětlení:
Vosk se tlakem propisovačky obtiskl na čistý papír. Drobné částečky mleté papriky se na vosku
zachytily, tím se text zviditelnil.

…

TAJNÉ PÍSMO 4
Potřebujeme:


2 listy papíru



talíř s vodou



propisovačka

Postup:
Jeden list papíru ponoř do vody v talíři, vyjmi ho a polož na podložku (stůl). Na tento mokrý list
polož suchý papír a na něj napiš propisovačkou zprávu. Mokrý list nech uschnout, druhý
okamžitě znič. Pro přečtení textu musíš papír opět ponořit do vody a pak se na něj podívej proti
světlu.

Vysvětlení:
Písmo vzniklé vytlačením propisovačkou se po namočení papíru objeví. Je dobře čitelné, pokud
se podíváš proti světlu.
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