Skoja till det
med Navet
D

å är det ÄNTLIGEN första april igen!!! Den enda dagen då det är stor
risk att bli utsatt för riktigt roliga skämt. Eller ännu bättre – utsätta någon

annan för något riktigt roligt och välplanerat. Vad kan då vara bättre än att
några av skämten har en naturvetenskaplig förklaring? Du har hela dagen på dig
att pröva några av dem!

Blåsningen
Du behöver: 2 PET-flaskor, ballonger, liten vass spik, en
medtävlare.

Traditionen att luras på första april har funnits mycket länge. Att säga exakt när
den startade är svårt, men dagen beskrevs i en dikt
av Eduard De Dene redan 1561.
Ett av de mer lyckade aprilskämten i svensk TV
sändes redan 1962 och innehöll informationen att
det nu var möjligt att se färg- TV bara genom att
spänna upp en utsträckt nylonstrumpa framför sin
svart-vita TV- skärm (de flesta hade svart-vitt vid
denna tidpunkt). Det var många nylonstrumpor
som blev uppklippta den dagen!
Den som har blivit lurad av ett aprilskämt i Frankrike kallas för un poisson
d’avril (aprilfisk) och i Skottland för gowk (gök/dummerjöns).

Förberedelse: gör ett hål i den ena PET-flaskan med spiken.
Välj ett ställe där det inte syns så tydligt (under eller långt ner
fungerar bäst)

Korkat

1. Dela ut en PET- flaska och en ballong till er var (din
medtävlare ska ha flaskan utan hål)
2. Placera ballongen i flaskan med öppningen uppåt.
3. Förklara för din medtävlare att tävlingen handlar om att
blåsa upp ballongen så stor som möjligt inuti flaskan på
kortast möjliga tid.
4. Klara färdiga blås!

Du behöver: PET- flaska med kork, vass kartnål eller liknande,
någon att lura.
Förberedelse:
1. Fyll flaskan med vatten och skruva fast korken.
2. Tryck små hål runt hela flaskan i dess nedre del.(tryck inte för hårt
på flaskan när du gör hålen).
3. Ställ in flaskan i kylskåpet (ingen fara – den kommer inte läcka).

Efter en stunds blåsning har du anledning att säga ”April,
april, din dumma sill” om du inte blev avslöjad – men varför
blir det så här?

Varsågod och öppna...

Be någon ta fram flaskan för att hälla upp kallt vatten till dig. April,
april…
Hur kan det bli så här?

Du behöver: rund ballong, stor juice- eller mjölkkartong med
skruvkork, vatten (H2O), ev påsklämma, någon att lura.
Förberedelse:
1. Skär bort botten på kartongen.
2. Fyll ballongen med vatten (H2O).
3. Snurra på ballongen så att inte vattnet läcker ut och trä den
genom hålet. (ta hjälp av en påsklämma om det behövs).
4. Kräng yttersta delen av ballongen runt kanterna på
öppningen.
5. Skruva fast korken.
6. Låt ballongen snurra tillbaka försiktigt. (se till att du vet åt
vilket håll)
Ställ fram ”juicen/mjölken”. Be ditt sällskap att hälla upp
dryck åt er (se bara till att inte öppningen riktas åt ditt håll).
April, april…
Hur blev det så här?

Sugrör som suger!
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Du behöver: tjockare sugrör, knappnål, glas, dryck, kanske ngt gott
att fika, någon att lura.
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Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

1. Gör små hål i den övre delen av sugröret med knappnålen, ca 5
cm mellan hålen.
2. Duka fram glasen med sugrör i. Låt den du ska lura få det
förberedda sugröret.
3. Drick som om ingenting har hänt. Blev det någon skillnad i
glasen?
April, april till den som inte kan dricka upp…

Nästa gång dyker vi djupare.

