
КУТИЈА ЗА ОГЛЕДЕ 1.1 

Прибор за рад, упутство и објашњење за  

 20 експеримената из науке  

 

 

 

 

УПОЗОРЕЊЕ! 

Овај производ није играчка већ дидактичко средство које се користи само уз 

надзор одраслих. Приликом разбијања пипете можете доћи у додир са оштрим 

деловима и повредити се. Намењено деци старијој од 8 година. Не препоручује 

се деци млађој од 3 године. Мали делови се могу прогутати или удахнути и 

изазвати гушење. 
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Прибор: 

  
једна пластична посуда (001) један поклопац (002) 

  
пластична цев (003) један део пластичне цеви (004) 

 
 

две пластичне чаше (005) једна пипета (006) 
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једна пластична флаша (007) једна вакуум гумица (008) 

  
једна цевчица (009) једна лоптица од стиропора (011) 

  
навртка (012) један велики шприц (013) 
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један мали шприц (014) вата (016) 

  
чеп (017) гумица (018) 

  
пластична виљушка (019) спајалица (020) 
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пластични папир (021) конац (022) 
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Експеримент 1.0.1 

МОЖЕ ЛИ ВАЗДУХ ЗАДРЖАТИ ВОДУ? 

Потребан прибор: пластична посуда, једна пластична чаша, пластични папир. 

 

 
1. Сипај воду у чашу тако да је 
напуниш до пола. 

 
2. Покриј чашу пластичним папиром. 

 
3. Чашу прекривену папиром принеси 
изнад посуде. Чашу придржавај на дну 
јер су странице мекане. 

 
4. Дрежећи лист чашу окрени наопако 
тако да лист дође испод чаше. Полако 
пусти лист. Вода не излази из чаше. 
Не притискај чашу! 
 
 

Објашњење >> 
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Експеримент 1.0.4 

СИФОН 

Потребан материјал: пластична посуда, пластична флаша, пластична цев, 

велики шприц, једна пластична чаша 

 

 
1. Окрени пластичну посуду наопако и 
постави чашу поред ње. 

 
2. Пластичну флашу напуни водом и 
постави на посуду. 
 

 
3. Један крај пластичне цеви натакни 
на шприц. 

 
4. Други крај цеви гурни до дна у 
флашу са водом.Помоћу шприца 
напуни цев са водом (цела цев мора 
бити напуњена). 
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5. Врх шприца постави хоризонтално 
изнад чаше.

 
6. Одвоји цев од шприца и стави је 
брзо у чашу. Не подижи цев. 

 
7. Можеш видети како вода тече из 
флаше у чашу. Такав уређај се назива 
сифон.  
 
 

Објашњење >> 
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Експеримент 1.0.8 

ХИДРАУЛИЧНА ДИЗАЛИЦА 

Потребан материјал: пластична посуда, поклопац, пластична цев, велики 

шприц, мали шприц 

 

 
1. До пола напуни посуду са водом. 

 
2. Велики шприц напуни водом до 
максимума. 

 
3. Један крај пластичне цеви добро 
натакни на млазницу великог шприца. 
 
 

 
4. Помоћу клипа напуни цев са водом 
али тако да и у шприцу остане вода. 
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5. Повлачењем клипа малог шприца 
уклони ваздух из њега, а онда други 
крај пластичне цеви натакни на 
млазницу малог шприца.  

 
6. Направио си систем два шприца 
спојена пластичном цеви. Покушај да 
потиснеш воду из једног шприца у 
други. 

 
7. Постави затворену, напуњену 
посуду на ивицу стола тако да вири 
једно 2 cm. Постави клип великог 
шприца испод посуде као на слици. 
Пази да не помераш руку којом држиш 
велики шприц. 

 
8. Притисни клип малог шприца и 
видећеш да се посуда подиже. Управо 
си направио модел хидрауличне 
дизалице! 
 
 

Објашњење >> 
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Експеримент 1.0.10 

КАРТЕЗИЈАНСКИ РОНИЛАЦ 

Потребан материјал: пластична посуда, пипета, пластична флаша са 

затварачем 

 

 
1. Напуни флашу водом и постави је у 
пластичну посуду. 
 

 
2. У флашу са водом стави пипету са 
отвором на доле.

 
3. Затвори флашу. 
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4. Стави затворену флашу са водом и 
пипетом на сто. 

 
5. Стисни чврсто флашу. Ако стиснеш 
довољно чврсто пипета ће потонути 
(ако не можеш да стиснеш довољно 
јако потражи помоћ). Ако попустиш 
стисак пипета ће лебдети. Можеш 
поновити оглед користећи већу 
флашу. 
 
 

Објашњење >> 
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Експеримент 1.0.12 

ПЛУТАЈУЋА СПАЈАЛИЦА 

Потребан материјал: пластична посуда, спајалица, пластична виљушка 

 

 

НАПОМЕНА: Да би оглед успео на материјалу не сме бити трагова детерџента.  

 
1. Напуни посуду до пола водом.  

2. Постави спајалицу на врх виљушке 
као на слици. 

 

. 
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3. Полако и пажљиво спусти виљишку 
са спајалицом у воду. 

 
4. Пажљиво извуци виљушку из воде 
да не додирнеш спајалицу. Спајалица 
неће да потоне већ плива. 

 
5. Ако пажљиво погледаш видећеш да 
спајалица не „нарушава“ површину 
воде. Она ће потонути ако је дотакнеш 
или ако је бациш у воду. 
 
 

Објашњење >> 
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Објашњење 1.0.1 

Може ли ваздух задржати воду? 

 

Објашњење 1: 

Дебљина ваздуха изнад нас је око 100 km па је зато притисак заробљеног 

ваздуха у чаши мањи од атмосферског притиска те вода не може да исцури. У 

ситуацијам  када је чаша скроз испуњена водом, притисак воде у чаши је мањи 

од атмосферског притиска па зато папир остаје прилепљен уз чашу. Потребна 

је много већа сила да би вода исцурела из чаше. 

 

Објашњење 2: 

Погледајмо папир како би објаснили оглед. Силе које делују на пластични папир 

наниже јесу тежина воде и тежина папира. Међутим, на папир делује и сила 

ваздуха  која је усмерена навише. Вода из чаше не истиче јер је резултанта 

свих сила усмерена навише и задржава папир  уз чашу. 

 

Назад на експеримент >> 
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Експеримент 1.0.4 

Сифон 

 

Објашњење 1: 

Вероватно нисте изненађени што вода тече низ пластичну цев. Ово се дешава 

због тежине воде. Међутим, можда сте изненађени што вода из флаше иде уз 

цев. Ово се дешава јер вода која пролази кроз пластичну цев повлачи воду из 

флаше. Уређаји који раде на овај начин називају се сифони.  

 

Објашњење 2: 

Вода у пластичној цеви тече услед дејства гравитационе силе. Као резултат, 

притисак у пластичној цеви се смањује и узрокује "вакуумирање воде" из 

флаше. Сифони раде на сличном принципу. 

Назад на експеримент >> 
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Експеримент 1.0.8 

Хидраулична дизалица 

 

Објашњење 1: 

Када притиснете клип малог шприца, притисак у води се повећава. Овај 

притисак омогућава клипу великог шприца да се помери напоље и при том 

подигне пластичну посуду. Што је већа разлика у величини клипа, то је лакше 

подизање терета. 

 

Објашњење 2: 

Хидраулична дизалица је направљена од два клипа повезана цревом. Црево је 

обично испуњено уљем, али у нашем случају користили смо воду. Када 

притиснемо мали клип, повећавамо притисак у води. Ово повећање притиска се 

преноси преко воде до великог клипа. Вода делује на велики клип с већом 

силом од силе која је коришћена за помицање малог клипа. Ми лако можемо 

подићи ауто са хидрауличном дизалицом, а лако можемо зауставити аутомобил 

хидрауличним кочницама. Хидрауличне пресе се обично користе за формирања 

метала или за стискање грожђа. 

Назад на експеримент >> 
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Експеримент 1.0.10 

Картезијански ронилац 

 

Објашњење 1: 

Пипета испуњена ваздухом је лакша од пипете напуњене водом и због тога она 

плута. Када стиснемо флашу вода уђе у пипету и она постаје тежа. Када у њој 

има довољно воде она тоне на дно. Експеримент је добио назив Картезијански 

ронилац (гњурац) у част француског филозофа, математичара и доктора René 

Descartes du PerronCartesius. 

 

Објашњење 2: 

Пипета се састоји од гуме и стаклене цеви која је испуњена ваздухом. Густина 

воде је већа од просечне густине пипете и због тога пипета плута на површини 

воде. Сва тела плутају на води ако су мање густине од густине воде. Када 

стиснемо флашу притисак у флаши се повећава и потискује воду у пипету. 

Ваздух у пипети се смањује јер га вода сабија. Пошто у пипети има више воде 

њена густина се повећава и пипета тоне. Када попустимо стисак флаше, 

притисак у флаши се смањује, ваздух у пипети се враћа и гура воду из пипете. 

Пипета је сада мање густине од густине воде и подиже се на површину воде. 

Експеримент је добио назив Картезијански ронилац (гњурац) у част француског 

филозофа, математичара и доктора René Descartes du PerronCartesius. 

Назад на експеримент >> 
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Експеримент 1.0.12 

Плутајућа спајалица 

 

Објашњење 1: 

Воду чине молекули који су међусобно повезани и на површини воде чине танку 

„опну“ (као да се држе за руке). Ако је тело, које стављамо на површину воде, 

довољно лагано онда оно неће да потоне већ остаје на површини „опне“. Због 

овог феномена многи водени инсекти могу „ходати по води“. 

 

Објашњење 2: 

Електрична привлачност између молекула воде чини да вода делује као да има 

танку „опну“ на површини. Појава се назива површински напон. Када тело 

ставимо на површину воде оно обично пробија ову „опну“. Међутим, ако тело 

ставимо врло лагано и пажљиво, „опна“ остаје неоштећена и тело плута на 

површини воде. Тело мора бити лако да би се силе између молекула воде 

очувале. Због овог феномена многи водени инсекти могу „ходати по води“. 

 

 

Назад на експеримент >> 
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