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Nikto

Čo potrebujeme?
Priprav si
a) Polystyrénové guličky rôznych veľkostí
b) papierové biele slamky
c) taviacu pištoľ s náplňou, štetce a temperové
farby.

Aký je náš postup?
a) Pripravíme si všetko pre prípravu vašej
molekuly. V mojom prípade som sa rozhodol pre
molekulu vody.
b) odrežeme si dva rovnako veľké kúsky
papierovej slamky. Papierové slamky predstavujú 2
jednoduché chemické väzby. Pomocou taviacej
pištole nalepíme slamky na väčšiu polystyrénovú
guličku (tá predstavuje atóm kyslíka). Väzby (teda
v našom prípade väzby) by mali približne zvierať
uhol blízky väzbovému uhlu
c) po stuhnutí lepidla nalepíme menšie guličky
(reprezentujúce atómy vodíka) na voľné konce
slamiek. A znova necháme lepidlo stuhnúť.

d) –e) Následne polystyrénové guličky nafarbíme
pomocou temperových farieb a necháme farby
vyschnúť.

f) náplň do zošívačky použijeme ako úchyt pre
nitku, aby sme molekulu mohli zavesiť na vianočný
stromček.

Takýmto postupom si viete vytvoriť rôzne jednoduché
ako aj zložitejšie molekuly. V mojom prípade červená
gulička reprezentuje kyslík, modrá vodík, zelená dusík
a čierna uhlík.
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Rovnako môžete pustiť uzdu svojej predstavivosti
a vytvoriť niečo atypické ako napríklad vzácneho
snehuliaka (alebo inertného snehuliaka). Je to čisto
vás.
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