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KaKo
raZIsKUJEMo

1. Kaj že vemo?

V tubi vedno ostane nekaj kreme ali zobne paste, ki jo 
zavržemo skupaj z embalažo.

2. Naše raziskovalno vprašanje

V kakšni embalaži ostane največ izdelka?

3. Naredimo načrt raziskave

Zbrali bomo različno oblikovano embalažo in ugotovi-
li, koliko izdelka še ostane v njej, ko jo zavržemo. 

Potrebovali bomo:
»Izpraznjeno« embalažo krem ali zobnih past, natančno 
(na primer kuhinjsko) tehtnico.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

V razredu se odločimo za enega od kozmetičnih izdel-
kov, na primer kremo ali mleko za telo, ali zobno pasto 
... Učenci naj od doma prinesejo embalažo, potem ko 
so jo izpraznili oziroma ne morejo iz nje več iztisniti 
izdelka. 
Vsak kos natančno stehtamo in meritve zapišemo. 
Nato embalažo odpremo (pri rezanju tub in plastenk 
učenci potrebujejo pomoč odraslega) in temeljito ope-
remo, da odstranimo vso vsebino. Popolnoma posuše-

no embalažo ponovno stehtamo in izmerke zapišemo. 
Izračunamo razliko med obema izmerkoma – to je ko-
ličina izdelka, ki jo zavržemo, ker ostane v embalaži. 

Na kaj moramo paziti:
Embalaža naj bo različnih oblik (tube, kozarčki, pla-
stenke, razpršila …), vendar enake prostornine in z 
enako vsebino. Pred tehtanjem jo do konca izpraznimo 
na običajni način. Po prvem tehtanju jo odpremo in 
natančno očistimo, pred drugim tehtanjem pa temelji-
to posušimo ali obrišemo.

5. Kaj smo ugotovili?

Če embalaže ne prerežemo in odpiramo na silo, v vseh 
vrstah ostane precej vsebine, razen v širokih lončkih. 

Premislimo še o …
n Ali tudi v embalaži prehrambnih izdelkov ostaja hra-

na?
n Ali ostane v embalaži več tekočih ali trdnih vsebin?
n Kako bi lahko spremenili embalažo, da v njej ne bi 

ostalo toliko vsebine?
n Koliko kreme (zobne paste, jogurta …) zavržete v 

družini na leto, ker embalaže ni mogoče povsem iz-
prazniti? Koliko bi lahko prihranili na ta račun?

Ostanki v embalaži
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