
ŠKATLA EKSPERIMENTOV 1.1 

Pripomočki, navodila in razlage za 20 naravoslovnih 

poskusov  

 

 

 

 

 

OPOZORILO! 

Ta izdelek ni igrača. Je učni pripomoček, ki se sme uporabljati le pod nadzorom 

odrasle osebe. V primeru razbitja kapalke možnost poškodbe zaradi ostrih robov. 

Primerno za otroke, starejše od 8 let. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Majhni 

deli lahko pri zaužitju ali vdihu povzročijo zadušitev. 
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Seznam poskusov: 

Naziv poskusa Navodila Razlaga 

   

1. Zakaj voda ne izteče? stran 7 stran 37 

2. Iz kozarca v kozarec stran 8 stran 38 

3. Zalogovnik vode stran 9 stran 39 

4. Natega strani 10, 11 stran 40 

5. Potapljaški zvon stran 12 stran 41 

6. Vakuumski prisesek stran 13 stran 42 

7. Zrak v vodi stran 14 stran 43 

8. Hidravlično dvigalo strani 15, 16 stran 44 

9. Izstrelitev kroglice stran 17 stran 45 

10.  Kartezijski potapljač strani 18, 19 stran 46 

11.  Težišče slamice strani 20, 21 stran 47 

12.  Plavajoča kovinska sponka strani 22, 23 stran 48 

13.  Voda v zamašku stran 24 stran 49 

14.  Matica pade v plastenko strani 25, 26 stran 50 

15.  Trenje strani 27, 28 stran 51 

16.  Piščal strani 29, 30 stran 52 

17.  Čarobni zamašek strani 31, 32 stran 53 

18.  Zračni mehurčki strani 33, 34 stran 54 

19.  Kapljica poveča črke stran 35 stran 55 

20.  Električna sila stran 36 stran 56 

 

Pritisni tipko CTRL in klikni na povezavo!  



Poskus 10 

KARTEZIJSKI POTAPLJAČ 

Pripomočki: posoda, kapalka, plastenka 

 

 
1. Plastenko napolni z vodo in jo postavi 
v posodo. 
 

 
2. V polno plastenko vstavi kapalko 
tako, da bo njen gumijasti del zgoraj. 

 
3. Plastenko tesno zapri z zamaškom. 
 

 

  



 
4. Sedaj lahko plastenko vzameš iz 
posode in jo postaviš na mizo. 

 
5. Počasi in močno stisni plastenko. 
Opaziš, da se kapalka spusti navzdol, 
če plastenko dovolj stisneš. Če nimaš 
dovolj moči za stiskanje plastenke, prosi 
nekoga, da ti pri tem pomaga. Kapalka 
se ponovno dvigne, če plastenko manj 
stisneš. Če želiš, lahko ponoviš poskus 
tudi z večjo plastenko.  
 
 

Razlaga poskusa >> 
 

  



Razlaga poskusa 10 

Kartezijski potapljač 

 

Razlaga 1: 

Kapalka plava, dokler je v njej zrak, saj je takrat lažja, kot če bi bila napolnjena z 

vodo. Ko plastenko stisnemo, se kapalka napolni z vodo in zato postane težja. Ko je 

v kapalki dovolj vode, se potopi na dno. Poskus je dobil ime Kartezijski potapljač po 

francoskem filozofu, matematiku in fiziku z imenom René Descartes du Perron 

Cartesius. 

 

Razlaga 2: 

Kapalka je telo, ki je sestavljeno iz gume, steklene cevke in zraka, ki je ujet v 

stekleno cevko. Povprečna gostota tega telesa je manjša kot je gostota vode, zato 

taka kapalka v vodi plava. V vodi namreč plavajo vsa telesa, ki imajo manjšo gostoto 

kot voda. S stiskanjem plastenke se tlak v plastenki poveča in potisne vodo v 

kapalko. Pri tem se zrak v kapalki stisne, saj je stisljiv. Ker je v kapalki sedaj več 

vode, se gostota kapalke poveča in zato potone. Ko zmanjšamo pritisk na stene 

plastenke, se zmanjša tlak v plastenki, zrak, ki je ujet v kapalki, se ponovno razširi in 

potisne vodo iz kapalke. S tem se povprečna gostota kapalke zmanjša in kapalka 

ponovno splava navzgor. Poskus je dobil ime Kartezijski potapljač po francoskem 

filozofu, matematiku in fiziku z imenom René Descartes du Perron Cartesius.  

 

Nazaj k poskusu >> 

 


