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OPOZORILO! 
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Poskus 1 

VODNI STOLP V BARVAH 

Pripomočki: slamica, modra tempera, rumena tempera, kuhinjska sol, žlička, brizga, 

dva prozorna kozarca 

 

 
1. V prozorna kozarca nalij malo vode, 
približno do višine enega centimetra 
(debelina prsta). 

 
2. Na konec slamice iztisni malo modre 
tempere. 

 
3. S slamico, na kateri je barva, mešaj 
vodo tako dolgo, da se tempera zmeša 
z vodo. Če se tempera slabo meša z 
vodo, jo lahko predhodno razredčiš z 
nekaj kapljicami vode. 

 
4. V drugem kozarcu obarvaj vodo na 
enak način z rumeno tempero.  

2 X 

http://www.sciencebox.eu


 

4  

 

 
5. V kozarec z rumeno obarvano vodo 
vsuj dve žlički soli. Pri tem žličke ne 
potapljaj v vodo. 
 

6. S slamico mešaj osoljeno vodo, 
dokler sol ni popolnoma raztopljena. 

7. V brizgo najprej povleci modro 
obarvano vodo do višine približno 1 cm 
(debelina prsta).  

8. Ta korak zahteva tvojo previdnost in 
potrpežljivost, sicer poskus ne bo 
uspel. Brizgo potopi v slano, rumeno 
obarvano vodo in začni zelo počasi z 
vlečenjem bata. Če bat povlečeš 
prehitro, se obarvani kapljevini 
premešata in meja med modro in 
rumeno vodo ni opazna. 

9. Poskus je uspel, če se modro in 
rumeno obarvana voda v brizgi nista 
premešali in je med njima opazna 
meja.  

 
10. Z nekaj truda lahko iz različno 
slanih tekočin sestaviš barvni stolp, kot 
ga prikazuje slika. 
 

Razlaga poskusa >> 

http://www.sciencebox.eu
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Poskus 2 

KJE JE MATICA?  

Pripomočki: bel kozarec, prozoren kozarec, matica 

 

 
1. Na dno belega kozarca položi matico 
tako, da se dotika stene kozarca. 
 

 
2. Prozoren kozarec napolni z vodo.  
 
 
 
 
 

 
3. Odmikaj glavo v smeri proč od 
belega kozarca, dokler se matica ne 
skrije za njegov rob. V tem trenutku 
prenehaj z odmikanjem glave.  

 

 
4. Iz prozornega kozarca počasi zlivaj 
vodo v beli kozarec in pazi, da medtem 
ne premakneš glave. Še bolje je, če 
vodo v kozarec zliva tvoj pomočnik. 
 

 

http://www.sciencebox.eu
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5. Ko je vode v belem kozarcu dovolj, spet 
zagledaš matico, čeprav pri tem ne 
premakneš niti matice niti glave. 

 
 

Razlaga poskusa >> 
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Poskus 3 

VODNA KROGLA 

Pripomočki: posoda, prozorna krogla 

 

 
1. Posodo napolni z vodo. 
 

 
2. Previdno razstavi prozorno kroglo na 
dva dela. Potopi oba dela krogle v vodo 
in ju tam združi v kroglo tako, da je ta v 
celoti napolnjena z vodo. V krogli naj ne 
bo zračnih mehurčkov. 
 
 

 
3. Kroglo, ki je napolnjena z vodo, 
dvigni iz vode. 

 
4. Vodno kroglo približaj belemu listu ali 
zidu. Medtem ko je ena polovica krogle 
usmerjena proti listu ali zidu, naj bo 
druga polovica usmerjena proti oknu. 
Na listu ali zidu se bo prikazala slika 
okolice. Opaziš, da je slika obrnjena. 
 

 
 

http://www.sciencebox.eu
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5. Če pa vodno kroglo približaš besedilu, 
opaziš, da krogla deluje kot povečevalno 
steklo ali lupa. 
 

Razlaga poskusa >> 
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Poskus 4 

ZRCALNE SLIKE 

Pripomočki: brizga, dve zrcali, dve ščipalki 

 

 
1. Razstavi brizgo na bat in rezervoar. 

 
2. Za izvedbo poskusa potrebuješ 
rezervoar brizge, ki ga postaviš na mizo, 
kot prikazuje slika. 
 

 
3. S ščipalko stisni zrcalo tako, da ga 
na mizi ležeča ščipalka drži v pokončni 
legi. 

 
4. Postavi zrcalo ob rezervoar brizge. 
Opaziš, da so številke, ki jih vidiš v 
zrcalu, obrnjene. Sliko predmeta, ki jo 
vidimo v zrcalu, imenujemo zrcalna 
slika. 

  

2 X 2 X 

http://www.sciencebox.eu
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5. Tudi drugo zrcalo podpri s ščipalko. 
Drugo zrcalo postavi tako, da vidiš v 
njem sliko prvega zrcala. Številke, ki jih 
vidiš v drugem zrcalu, so zdaj spet 
obrnjene pravilno, saj je to zrcalna slika 
zrcalne slike. 
 
 

Razlaga poskusa >> 

 
 
 
 

 

  

http://www.sciencebox.eu
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Poskus 5 

SLANA VODA POTONE 

Pripomočki: slamica, modra 
tempera, sol, žlička, brizga, 
kratka cevka, ščipalka, dva 
prozorna kozarca 
 

 

 

 
1. V en kozarec nalij vodo skoraj do 
vrha, v drugi pa približno do višine 
enega centimetra (debelina prsta). 

 
2. Na en konec slamice iztisni nekaj 
modre tempere.  
 

 
3. S pomočjo slamice in iztisnjene 
tempere obarvaj vodo v drugem 
kozarcu, kjer je manjša količina vode. 
Dobro premešaj, da se tempera 
pomeša z vodo.  

 
4. V kozarec z modro obarvano vodo 
nasuj tri žličke soli. Pri tem žličke ne 
potapljaj v vodo. 
 

2 X 

http://www.sciencebox.eu
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5. S slamico mešaj osoljeno vodo, 
dokler se sol ne raztopi. 

 
6. Na izhod brizge natakni kratko 
cevko. 

 
7. Potopi prosti konec cevke v 
obarvano vodo ter z vlečenjem bata 
posesaj v brizgo približno en centimeter 
(debelina prsta) obarvane vode. 
 

 
8. Pritrdi ščipalko na izhod brizge, kot 
to prikazuje slika. 

 
9. Ščipalko z brizgo postavi na kozarec, 
ki je skoraj do vrha napolnjen z vodo. 
Cevka naj bo potopljena pod gladino 
vode.  

 
10. Opaziš, da obarvana slana voda 
izteka iz cevke in se spušča proti dnu 
kozarca. Obarvano vodo v brizgi 
nadomesti čista voda iz kozarca. 
 

Razlaga poskusa >> 
 

http://www.sciencebox.eu
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Razlaga poskusa 1 

VODNI STOLP V BARVAH 

Razlaga 1:  

Če vodi dodamo kuhinjsko sol, postane gostejša. Redkejše snovi vedno plavajo na 

gostejših snoveh. Modro obarvana voda je redkejša, zato plava na gostejši, rumeno 

obarvani vodi. Podoben pojav zasledimo, ko plavamo v morju ali bazenu in čutimo, da 

je voda v globini hladnejša kot na gladini. Topla voda je redkejša, zato plava na hladni 

vodi, ki je gostejša.  

Razlaga 2: 

Če vodi dodamo kuhinjsko sol, postane gostejša. Telo v neki tekočini plava, če ima 

manjšo gostoto, kot je gostota tekočine, v kateri se nahaja. To velja tudi, če združimo 

dve tekočini. Gostejša tekočina potone na dno, redkejša pa ostane na vrhu. Rumeno 

obarvana voda, ki smo ji dodali sol, ima večjo gostoto, zato se nahaja na dnu brizge. 

Podoben pojav zasledimo, ko topel, redkejši zrak 'plava' na hladnem, gostejšem zraku, 

kar ima za posledico, da je temperatura zraka pod stropom višja kot pri tleh. 

Nazaj k poskusu >> 
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Razlaga poskusa 2 

KJE JE MATICA? 

Razlaga 1: 

Matico vidiš, če svetloba, ki se od nje odbije, vstopi v tvoje oko. Na sliki A je kozarec 

prazen. Žarek svetlobe, ki se je odbil od matice, zgreši tvoje oči ali pa ne more skozi 

steno kozarca, zato matice ne vidiš. V primeru, ki ga prikazuje slika B, je v kozarcu 

voda, zato svetloba, ki prihaja od matice, spremeni smer, v katero se širi. Če v kozarcu 

ne bi bilo vode, bi ta žarek zgrešil tvoje oko. Zdi se, kot da svetloba naredi nekakšen 

ovinek okoli roba kozarca. Svetloba ima lastnost, da spremeni smer, ko prehaja iz ene 

snovi v drugo. 

Razlaga 2: 

Matico vidiš, če svetloba, ki se od nje odbije, vstopi v tvoje oko. Na sliki A je kozarec 

prazen. Ko je kozarec prazen, svetlobni žarki, ki so se od matice odbili, zgrešijo tvoje 

oči, ker so usmerjeni proč od njih ali pa zato, ker jih stena kozarca ne prepušča. Matice 

zato ne vidiš. Na sliki B je v kozarcu voda. Ko žarek svetlobe prehaja iz vode v zrak, 

spremeni smer in zato vstopi v tvoje oko. Če v kozarcu ne bi bilo vode, bi ta žarek 

zgrešil tvoje oko. Svetloba ima lastnost, da se lomi (spremeni smer), ko prehaja iz ene 

snovi v drugo. V takem primeru velja zakon, ki ga imenujemo lomni zakon. 

 

 
 

 

 
 
 

Slika A: Svetloba, ki se od matice odbije, 
zgreši tvoje oko.  

Slika B: Svetloba, ki se od matice odbije, 
se na meji med vodo in zrakom lomi 
(spremeni smer), zato vstopi v tvoje oko. 

  

Nazaj k poskusu >> 

http://www.sciencebox.eu
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Razlaga poskusa 3 

VODNA KROGLA 

Razlaga 1: 

Leča je prozorno telo posebne oblike. Ko gre svetloba skozi lečo, se lomi (spremeni 

smer). Tudi vodna krogla v našem poskusu deluje kot leča. Svetloba, ki na lečo pade 

iz oddaljene okolice (npr. drevo), se na leči lomi tako, da na zaslonu (list, zid) oblikuje 

sliko okolice, ki je obrnjena. Če skozi lečo opazujemo bližnji predmet (npr. besedilo 

na listu), se svetloba, ki prihaja od predmeta, na leči lomi tako, da vidimo njegovo 

povečano in pravilno obrnjeno sliko.  

Razlaga 2: 

Leča je prozorno telo posebne oblike. Ko gre svetloba skozi lečo, se dvakrat lomi 

(spremeni smer), prvič, ko vstopi v lečo, in drugič, ko izstopi. Vodna krogla v našem 

poskusu deluje kot zbiralna leča. Slika A prikazuje tri žarke, ki prihajajo z vrha drevesa, 

se na leči lomijo in na drugi strani leče zberejo v eni točki ter s tem ustvarijo sliko vrha 

drevesa. Zaradi preglednosti je na sliki A nekaj poenostavitev. Žarek A, ki na lečo pade 

vzporedno z optično osjo, se na leči lomi tako, da nadaljuje svojo pot skozi točko, ki ji 

pravimo gorišče leče F. Žarek B, ki potuje skozi središče leče, se na leči ne lomi in 

nemoteno nadaljuje svojo pot naravnost skozi lečo. Žarek C, ki je potoval skozi eno 

gorišče leče, se na leči lomi tako, da svojo pot nadaljuje v smeri, ki je vzporedna z 

optično osjo. Od drevesa ne prihajajo le trije žarki, temveč se od njega odbije nešteto 

žarkov, ki na drugi strani leče oblikujejo sliko celega drevesa. Slika oddaljenega telesa 

je vedno obrnjena. Če opazujemo telo, ki je blizu leče, je slika pravilno obrnjena in 

povečana. 

 

Slika A: Potek žarkov skozi lečo, če je opazovano telo (npr. drevo) zelo oddaljeno od 

leče. Zaradi preglednosti je na sliki nekaj poenostavitev. 

Nazaj k poskusu >> 

  

A

B

C

F F
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Razlaga poskusa 4 

ZRCALNE SLIKE 

Razlaga 1: 

Če pred ogledalom dvigneš svojo desno roko, opaziš, da oseba v ogledalu dvigne 

svojo levo roko. Če pomežikneš s svojim desnim očesom, ti bo oseba v ogledalu 

pomežiknila s svojim levim. Telo vidimo, če svetloba, ki je telo zapustila, vstopi v naše 

oči. Če se svetloba na poti od telesa do naših oči odbije od enega zrcala, je slika telesa 

obrnjena (zrcalna). Če se svetloba na poti od telesa do naših oči odbije od dveh zrcal, 

je slika dvakrat obrnjena. To pomeni, da je slika obrnjena tako, kot je obrnjeno telo. 

Razlaga 2: 

Slika A prikazuje potek svetlobnih žarkov pri opazovanju črke L v zrcalu. Svetloba se 

od zrcala odbije in ne potuje skozi zrcalo, zato je vse, kar je narisano na desni strani 

zrcala le navidezno. Če črko L opazujemo v zrcalu, jo vidimo obrnjeno v drugo smer. 

Pravimo, da je slika zrcalna. Lahko bi rekli, da je črka L sestavljena iz zelo velikega 

števila točk, od katerih se svetloba odbije. Ker je točk, ki sestavljajo črko L preveč, je 

na sliki prikazana pot svetlobe le za tri točke (A, B in C). Slika posamezne točke 

nastane na enaki razdalji od zrcala, kot je od zrcala oddaljena točka sama. Ker je točka 

B od zrcala najbolj oddaljena, je od zrcala najbolj oddaljena tudi slika te točke (B'). To 

je vzrok, da je črka L obrnjena v drugo smer. Če pride svetloba, ki je zapustila črko L, 

do naših oči preko dvakratnega odboja (dve zrcali), potem se slika dvakrat obrne, kar 

pomeni, da spet vidimo pravilno obrnjeno črko. 

 

Slika A: Potek svetlobnih žarkov pri opazovanju črke L v zrcalu. 

Nazaj k poskusu >> 
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Razlaga poskusa 5 

SLANA VODA POTONE 

Razlaga 1: 

Gostejše tekočine potonejo na dno posode, redkejše pa plavajo nad gostejšimi. Modro 

obarvani vodi smo dodali sol, zato je postala gostejša. Gostejša, modro obarvana voda 

je potonila na dno kozarca, redkejša, čista voda pa je splavala navzgor, v brizgo. 

Razlaga 2: 

Gostejše tekočine potonejo na dno posode, redkejše pa plavajo nad njimi. Tako se 

gostejša, hladna voda v bazenu vedno zadržuje na dnu, toplejša voda, ki je redkejša, 

pa se zadržuje bliže gladini. Podobno se gostejši, hladen zrak v sobi zadržuje pri tleh, 

toplejši zrak, ki je redkejši, pa se zadržuje pod stropom. Če vodi dodamo sol, postane 

gostejša. V začetku poskusa se gostejša, slana voda nahaja v brizgi in cevki. Ko cevko 

potopimo v redkejšo, nesoljeno vodo, se začne gostejša voda spuščati proti dnu 

kozarca. Obarvano vodo v brizgi nadomesti redkejša voda iz kozarca. 

Nazaj k poskusu >> 
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