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POVZETEK 

     

    V diplomskem delu sem izbrala vrsto enostavnih kemijskih eksperimetov in jih vključila v 

učni načrt za kemijo v osnovni šoli. Izbrala sem deset eksperimentov, vsakega posebej izvedla v 

laboratoriju ter pripravila delovne liste za učence in učne priprave za učitelja. Pri tem sem tudi 

ugotavljala, kako nevarne in škodljive so lahko nekatere kemikalije, ki jih uporabljamo v 

gospodinjstvu ter po svoji presoji ocenila ali učenci te eksperimente lahko izvedejo sami. 

    V laboratoriju sem izvedla naslednje ekperimente: GORENJE PARAFINSKEGA OLJA, 

CITRONSKA KISLINA IN SODA BIKARBONA, BATERIJA IZ KIVIJEV, SOL IN KVAS – 

OSMOZA, POVRŠINSKA NAPETOST, ČRNILO IN VODA, VARIKINA IN ČISTILO ZA 

STRANIŠČE, GORENJE METANA, BAKRENJE ŽELEZA, PREVODNOST.  

    Izmed izbranih eksperimentov sem v demonstracijske eksperimente uvrstila naslednje tri 

eksperimente »Gorenje parafinskega olja«, »Varikina in čistilo za stranišče« in »Prevodnost«.  

 

Ključne besede: eksperiment, individualno eksperimentiranje, demonstracijski eksperiment 
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ABSTRACT 

      

     The purpose of this undergraduate thesis was to chose a series of simple chemical 

experiments, and incorporate them into curriculum for chemistry in grammar schools. I have 

chosen ten experiments, which I have performed in a laboratory. I have also made working 

sheets for pupils and learning preparations for teachers. By doing this project, my prime goal was 

to determine how dangerous and harmful are some chemicals, which are used in households. The  

second goal was to determine, if pupils can conduct these experiments by themselves. 

     In the laboratory I have conducted the following experiments: BURNING OF PARAFFIN 

OIL, CITRIC ACID AND SODIUM BICARBONATE, BATTERIE MADE OF KIWI, SALT 

AND YEAST - OSMOSIS, SURFACE TENSION, INK AND WATER, BLEACH AND 

TOILET CLEANING CHEMICAL, BURNING OF METHANE, COPPER - IRON, 

CONDUCTIVITY. 

     I have included three experiments for demonstration, the experiment “Burning of paraffin oil”, 

“Bleach and toilet cleaning chemical” and “Conductivity”. 

 

Key words: experiment, individual experimenting, demonstration 
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1. UVOD 

Večina ljudi meni, da je kemija le predmet, ki se ga učimo v šoli ali pa da je pomembna le za 

tiste, ki se z njo ukvarjajo (delo v laboratoriju,...). Kemija pa je več kot to. Z njo se srečujemo 

vsak dan, spremlja nas na vsakem koraku, vsako minuto, vsako sekundo. Ima močan vpliv na vse 

nas. 

Otroci se s kemijo organizirano srečajo že v 6. in 7. razredu pri pouku naravoslovja, 

podrobneje pa v 8. in 9. razredu. Pri tem zelo radi raziskujejo (izvajajo poskuse) in so navdušeni, 

kadar pri poskusu glasno poči (ali celo eksplodira) ali kadar opazijo kakšno drugo spremembo, 

npr. spremembo barve. Želja vseh učiteljev je, da je izvedba poskusov varna in predvsem 

nadzorovana. To pogosto pomeni, da je lahko pouk kemije včasih dolgočasen. Pomanjkanje 

ustreznih sredstev in precej strogo predpisani učni materiali, po vrhu vsega pa še uporaba 

nevarnih snovi,  pomeni, da so učenci pogosto prikrajšani samostojnega izvajanja poskusov in s 

tem tudi raziskovanja in samostojnega učenja. 

Da bi bila vsakokratna izvedba eksperimenta uspešna, je potrebno veliko truda. Prav tako pa 

je pomembno, da imajo učitelji dostop do preprostih, natančnih informacij, kako eksperiment 

poteka.  

     Namen mojega diplomskega dela je bil izbrati serijo enostavnih eksperimentov ter ugotoviti 

kako nevarne so lahko kemikalije, ki jih uporabljamo v vsakdanjem gospodinjstvu. 

Ker so vsi eksperimenti, ki sem jih izvajala pri svojem diplomskem delu preprosti, in se zanje 

uporabljajo zgolj snovi (kemikalije), ki jih najdemo v vsakem gospodinjstvu ter za to ni potrebna 

sofisticirana oprema in ne velike predhodne izkušnje, je moje diplomsko delo v pomoč mladim 

učiteljem začetnikom in tudi tistim z izkušnjami, ki želijo svoje ure popestriti z novimi in 

enostavnimi eksperimenti. Vsak učitelj lahko na ta način predstavi vznemirljivo in zanimivo 

učno uro naravoslovja in kemije z minimalnimi napori in pripravami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli (Vrtačnik et al., 2000) je kemija opredeljena kot 

temeljna naravoslovna veda, za katero je značilna predvsem eksponentna rast informacij in 

podatkov, ki so pogojeni z eksperimentalno podprtim raziskovalnim delom in hitrim prenosom 

raziskovalnih dosežkov v prakso. 

 

Učni načrt za kemijo v osnovni šoli (Vrtačnik et al., 2000) tudi navaja, da ima kemija kot 

šolski predmet glavno nalogo razvijati procese naravoslovne kulture: (1) opazovanje in 

opisovanje pojavov, (2) sposobnost osmišljanja opažanj in (3) sposobnost komuniciranja. Z 

razvijanjem kemijskih pojmov uresničujemo štiri ključne stebre izobraževanja v novem tisočletju: 

(1) učiti se, da bi vedeli; (2) učiti se, da bi znali znanje uporabljati; (3) učiti se za celovito 

osebnostno rast; (4) učiti se za skupno življenje. 

Druga ključna naloga kemije je razvijanje procesov pri učencih na temelju opredeljevanja 

pojmov in razvrščanja primerov za pojme; razvijanje sposobnosti napovedovanja lastnosti in 

prepoznavanja soodvisnosti; posploševanje in povezovanje s teorijo. 

 

Da bi lahko uresničili naloge kemije  kot šolskega predmeta, učni načrt za kemijo v osnovni 

šoli (Vrtačnik et al., 2000) predlaga, da moramo pouk zasnovati na eksperimentalnih problemsko 

naravnanih raziskovalnih temeljih. Bistvene značilnosti metod poučevanja naj bodo aktivnosti, s 

pomočjo katerih: 

 

1. učenci spoznajo določeno vsebino ali lahko rešijo problem; 

2. analizirajo empirične podatke, ki jih dobijo na osnovi eksperimenta ali s študijem virov 

informacij, in ob pomoči učitelja razvijajo nove pojme, odkrivajo nove povezave med 

njimi in jih povezujejo v pravila. 
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2.1  Splošni, specifični in vzgojni cilji pri pouku kemije 

 

Splošni in specifični cilji pouka kemije odsevajo smisel in filozofijo predmeta.  

Učenci naj pri pouku kemije razvijajo naslednje splošne cilje (Vrtačnik et al., 2002): 

 

� razumevanje kemijskih pojmov, 

� sposobnost uporabe različnih virov podatkov in presojanje njihove uporabne vrednosti, 

� sposobnost uporabe kemijskih podatkov in informacij s postopnim uvajanjem kemijskega 

izrazoslovja in simbolov, 

� učinkovito predstavljanje informacij z uporabo grafov, diagramov in razpredelnic, 

� spoznavanje pomena kemije za človeštvo, 

� razumevanje učinkov snovi na okolje in potreb za zmanjšanje onesnaženja, 

� razvijanje kritičnega odnosa do obnašanja v okolju, porabe energije, odlaganje ter 

recikliranja odpadkov, 

� spoznavanje relacij med zgodovinskim razvojem in razvojem znanstvene misli, 

� razumevanje varnosti in zdravja pri delu, 

� sposobnosti in odgovornosti za varno delo v šolskem laboratoriju ter s snovmi in 

aparaturami v vsakdanji rabi, 

� sposobnost opazovanja in opisovanja pojavov ter osmišljanja opažanj, 

� eksperimentalni pristop: od načrtovanja eksperimentov, zbiranja, predstavitve, analize 

podatkov do postavljanja zaključkov in tehtanja smisla zaključkov ter njihovega 

povezovanja s teorijami, 

� sposobnosti uporabe znanja pri reševanju problemov vezanih na okolje, ekonomsko rast, 

etično vprašanje. 

 

Specifični cilji pouka kemije, kot osnova za načrtovanje eksperimentalnega dela, so naslednji 

(Vrtačnik et al., 2002): 

 

� razvijanje razumevanja glavnih razlik in sorodnosti med čistimi snovmi in zmesmi na 

temelju opazovanja pojavov in eksperimentiranja; 

� spoznavanje gradnikov snovi (atomov, ionov in molekul); 

� razvijanje razumevanja vzrokov za številčnost in raznolikost snovi, spoznavanje temeljev 

povezovanja delcev; 
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� razvijanje sposobnosti zapisa preprostih snovi z uporabo racionalnih, molekulskih in 

strukturnih formul; 

� razvijanje razumevanja kemijske reakcije kot snovne in energijske spremembe; 

� razvijanje sposobnosti opisovanja kemijske spremembe z besednimi opisi in enačbami; 

� spoznavanje kriterijev in njihova uporaba za prepoznavanje in razlikovanje elementov ter 

izbranih skupin spojin; 

� postopno spoznanje fizikalnih in kemijskih lastnosti izbranih snovi ter razvijanje 

sposobnosti posploševanja odnosa med zgradbo in reaktivnostjo; 

� spoznavanje naravnih virov snovi in njihovih funkcij v organizmih; 

� spoznavanje pomena snovi za pripravo izdelkov za vsakdanjo rabo; 

� razvijanje sposobnosti za varno delo v šolskem laboratoriju in s snovmi v vsakdanji rabi; 

� razvijanje razumevanja učinkov snovi na okolje in spoznavanje potreb ter načinov 

preprečevanja onesnaženja; 

� razvijanje sposobnosti uporabe znanja pri iskanju možnih rešitev izbranih problemov, 

vezanih na okolje, ekonomsko rast in etična vprašanja. 

 

Vzgojni cilji, ki jih učenci s pomočjo učitelja razvijajo pri eksperimentalnem delu pri 

naravoslovnih predmetih: 

� učenci pri eksperimentalnem delu razvijajo ročne spretnosti; 

� učenci se učijo postopkov pri eksperimentalnem delu; 

� učenci pridobivajo in razširjajo svoje znanje in razumevanje o varnosti in zdravju pri delu 

v različnih okoljih; 

� učenci se navajajo na odgovorno delo z nevarnimi snovmi; učenci se naučijo ocenjevati 

stopnjo tveganja s pomočjo informacij iz različnih virov; 

� učenci pri eksperimentalnem delu spoznavajo različno opremo in aparature; 

� učenci se urijo v opazovanju in natančnem merjenju in zapisovanju rezultatov; 

� učenci pri pouku kemije razvijajo kritičen odnos do svojega obnašanja v okolju in med 

učenci samimi; 

� učenci si pri pouku kemije izoblikujejo kritičen odnos do problemov okolja – odlaganja 

odpadnih snovi, recikliranja odpadnih snovi in varčne uporabe energije; 

� učenci pri pouku kemije spoznavajo pomen in vpliv te vede na: kvaliteto okolja, kakovost 

življenja in razvoj materialov, s katerimi se srečujemo vsak dan. 

 

 



 

 10 

2.2  Pomen eksperimenta pri pouku kemije 

 

Začetek uvajanja praktičnega dela kot sestavine naravoslovnega dela sega v čas okoli leta 

1850 (Gee in Clackson, citirano v Gott in Duggan, 1996). Z uvedbo Armstrongovega heudizma 

leta 1986 je eksperimentalno delo dobilo večji pomen za učenca. Izražalo se je v samostojnem 

odkrivanju znanja, s čimer je postalo sestavni del naravoslovnega izobraževanja (Gott in Duggan, 

1996). 

 

Laboratorijsko (eksperimentalno) delo omogoča miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo 

dejavnosti učencev. Poseben pomen ima pri razvijanju vedoželjnosti, kulture dela in sodelovanja 

med ljudmi (Tomić, 2002). 

 

Wissiakova in Glažar (2001) trdita, da so se pri kemiji kot najbolj uspešne strategije učenja 

in poučevanja pokazale tiste, ki temeljijo na aktivnem vključevanju učencev v učni proces; to so 

izkustveno učenje, problemsko učenje in učenje na osnovi življenjskih izkušenj. 

» Bistveni sestavni del pouka, na vseh stopnjah poučevanja, je eksperimentalno delo, s katerim 

lahko določene kemijske zakonitosti potrdimo ali jih s pomočjo eksperimenta izpeljemo 

(Wissiak in Glažar, 2001, str. 28).«  

S pomočjo skrbno izbranih eksperimentov lahko učenci samostojno, brez učiteljeve razlage, 

pridejo do spoznanj, ki jih načrtuje učitelj in se tako samostojno učijo. 

 

Tudi številni ostali avtorji poudarjajo, da mora biti eksperimentalno delo obvezen del 

poučevanja kemije zaradi številnih ciljev, ki naj bi jih dosegali z vključevanjem te oblike dela. 

Pomembni so predvsem naslednji cilji (Woolnought, 1983; White, 1996; Hodson, 1993, 1996; 

Gott in Duggan, 1993; Johstone in Al-Shuaili, 2001): 

 

• spodbujati in podpirati radovednost in motivirati učence za naravoslovje; 

• pridobivanje občutka za naravoslovne pojave; 

• pomagati pri dojemanju pojmov s poglabljanjem razumevanja procesov in dogajanja v 

naravi; 

• urjenje spretnosti medsebojnega komuniciranja in skupinskega dela; 

• vzpodbujanje učencev k uporabi lastnega znanja in razumevanja naravoslovnih pojmov; 

• razvijati spretnosti samostojnega oblikovanja eksperimenta; 
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• teoretično znanje preveriti z ustreznimi eksperimenti; 

• navajanje na opazovanje; 

• urjenje ročnih spretnosti, natančnost; 

• olajšati razumevanje in učenje kemije; 

• približati pojem in jih osvojiti preko izkušnje; 

• učenje laboratorijskih spretnosti; osvajanje eksperimentalnih tehnik in metod, pravilna 

uporaba šolske opreme; 

• upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov; 

• vzgajanje spoštovanja do dolgotrajnega in intenzivnega dela znanstvenikov v 

prizadevanjih, da bi razumeli svet; 

• kopičenje osebnih izkustev, ki bistveno pripomorejo k zapomnenju pojmov, na katere se 

nanašajo; 

• bolj zanimiv pouk; 

• razvijati zanimivo motivacijo. 

 

Hodson (1996) cilje, ki naj bi jih učenci v učnem procesu dosegali z eksperimentalnim 

delom, deli na tri kategorije: 

• učenje naravoslovja (learning science); 

• učenje o naravoslovju (learning about science); 

• uporaba naravoslovja (doing science). 

Vse tri kategorije so med seboj tesno povezane za pridobitev širine razumevanja pojmov, ki ga 

predvideva kurikulum. 

 

White (1996) meni, da lahko eksperimentalna izkušnja dopolnjuje učenčevo teoretično 

znanje. Doživljaj/dogodek bi moral biti glavni cilje eksperimentalnega dela, saj je ključni 

element, ki pripomore k razumevanju pojmov. Pomnenje in priklic informacij sta pri 

samostojnem eksperimentalnem delu lahko večja, medtem ko je učenec pri demonstraciji lahko 

pasiven. Učiteljeva naloga je, da med izvajanjem eksperimenta poskrbi za učenčevo aktivno 

sodelovanje. 

 

»V novih učnih načrtih za kemijo izhajajo iz dejavnosti na makroskopskem nivoju, ki se kažejo 

predvsem kot eksperimentalno delo. Pri tem je pomemben izbor oblike eksperimentalnega dela. 

(Wissiak in Glažar, 2002, str.99).« 
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Poleg številnih ciljev eksperimentalnega dela obstajajo raziskave, ki kažejo odnos učencev 

do te oblike dela. Učenci vidijo eksperimentalno delo prijetno in koristno v primerjavi z drugimi 

oblikami poučevanja (Abrahams, Millar, 2008). »Po podatkih anket (Maguša, 1999, Skvarč, 

1999) prevladuje v naših osnovnih in srednjih šolah učiteljeva demonstracija poskusov, v katero 

so vključeni tudi dijaki in študenti. Poleg te oblike, predvsem v osnovnih šolah, zasledimo tudi 

delo v skupinah, medtem ko je individualno delo učencev zanemarjeno. Vzrok za tako stanje je 

predvsem preobremenjenost učiteljev, pomanjkanje tehničnih sodelavcev, neustrezni prostori, 

pomanjkanje laboratorijskega pribora in zbirk vaj (Wissiak in Glažar, 2002, str. 99, 100).« 
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2.3  Težave in nevarnosti pri eksperimentalnem delu 

 

     Kljub pomembni vlogi, ki jo ima eksperimentalno delo pri pouku kemije, se učitelji kemije 

pri izvajanju tovrstnih aktivnosti srečajo tudi z nekaterimi težavami in nevarnostmi: 

Stroški 

     Glede na ekonomičnost izvajanja pouka kemije v osnovni in srednji šoli ni mogoče vseh 

eksperimentov izvajati individualno ali v skupini, čeprav imajo ravno ti eksperimenti največjo 

izobraževalno vrednost (Vrtačnik, Zupančič Brouwer, 1999). Stroški, ki so povezani z 

eksperimentiranjem, so predvsem: stroški odlaganja oz. uničenja odpadkov (ki ostanejo po 

končanem poskusu), stroški nabave kemikalij in ostalega laboratorijskega inventarja. 

Stroške eksperimentiranja lahko znatno zmanjšamo z uporabo materialov in snovi iz vsakdanjega 

življenja. Če pri eksperimentiranju uporabljamo manjše količine kemikalij, imamo tudi manjše 

količine odpadkov, za katere je potrebno primerno poskrbeti. 

Čas 

     Eksperimentiranje med učnimi urami nam vzame precej časa, zato se veliko učiteljev odloči 

za frontalno obliko dela brez vključevanja poskusov. S frontalno obliko dela učencem oziroma 

dijakom ne podamo tako kvalitetnih informacij, prav tako ne trajnega znanja (Tomić, 2002). Z 

ustreznimi pripravami na eksperimentalno delo lahko trajanje eksperimentiranja skrajšamo. 

Veliko večjo učno vrednost imata individualno in skupinsko eksperimentiranje, vendar sta 

zamudnejša, saj učenci oz. dijaki pogosto niso vešči eksperimentiranja. 

Varnost pri eksperimentiranju 

     Pri eksperimentalnem delu se srečujemo z različnimi nevarnimi snovmi. Za varnost in zdravje 

poskrbimo z ustrezno informiranostjo o nevarnih snoveh in načinu varnega ravnanja z njimi, z 

uporabo ustrezne osebne zaščite in uporabo majhnih količin kemikalij (Bačnik, 1999). 

Za varno delo s kemikalijami poskrbimo s posebnimi pripomočki, kot so zaščitna očala, rokavice 

in halja. Halja mora biti vedno zapeta, prilegati se mora našemu telesu in ne sme imeti predolgih 

rokavov. Če slednjih navodil ne upoštevamo, nas lahko pri delu le ovira, ne pa zaščiti. Gumijaste 

rokavice lahko snamemo le v primeru rokovanja z ognjem. Pred vsakim eksperimentiranjem se 

moramo seznaniti z nevarnostjo, ki jo lahko povzročajo posamezne kemikalije. 
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Predlagani način izvedbe eksperimenta 

 

  Eksperiment, ki ga prikaže učitelj (demonstracijski eksperiment) 

  (http://www.clipartoday.com/clipart/education/school) 

 

 

Poskus, ki ga izvaja učenec (samostojno delo učencev) 

(http://www.clipartoday.com/clipart/education/school) 

 

Znaki za nevarne lastnosti snovi po novem – GHS (Globally Harmonised System) – 

piktogrami (http://www.tzslo.si/pic/pdf/nezivila/GHS-25-9-09.pdf) 

Fizikalne nevarnosti 
     

Nevarnosti za zdravje 
    

 

Nevarnosti za okolje 
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Znaki za varnost pri delu 

 

Nositi zaščitno haljo 

 

(http://www.team-trade.si/index.php?location=962&sublocation=731&pId=19) 

 

Nositi zaščitna očala  

 

(http://www.shutterstock.com/pic-2549485/stock-vector-safety-goggles-with-head-strap.html) 

 

Nositi zaščitne rokavice     

 

(http://www.varnostni-znaki.mddsz.gov.si/?m=5&a=16) 
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3. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je bil: 

 

� izbrati serijo enostavnih eksperimentov in jih vključiti v učni načrt za kemijo v osnovni 

šoli 

� razviti in optimizirati izbrane eksperimente v laboratoriju 

� za vsak izbran eksperiment izdelati delovni list za učenca in učno pripravo za učitelja 

� ugotoviti, kako nevarne in škodljive so lahko nekatere kemikalije, ki jih uporabljamo v 

gospodinjstvu 

 

3.1  Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali lahko za vsako poglavje v učnem načrtu izberemo tak poskus, ki 

bi vseboval kemikalije, ki jih uporabljamo v vsakdanjem gospodinjstvu? 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so vsi izbrani poskusi enostavni v tolikšni meri, da jih učenci 

izvedejo sami pri pouku naravoslovja ali kemije? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako nevarne so lahko nekatere kemikalije, če z njimi ne ravnamo 

po predpisanih navodilih? 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali so na proizvodih, ki jih kupujemo v trgovini, zapisani znaki za 

nevarnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

4. EMPIRIČNI DEL 

4.1  Osnovni laboratorijski pribor 

Tabela 1: Tabela osnovnega laboratorijskega pribora 

Aparatura Opis aparature 

 Epruveto uporabljamo za opazovanje, shranjevanje in 

segrevanje snovi, za reakcije med snovmi in še vrsto drugih 

namenov. 

 Čaša je namenjena predvsem shranjevanju tekočin, 

raztapljanju snovi in reakcijam v raztopinah. 

 Terilnica se uporablja za drobljenje večjih kosov trdnih 

snovi. Narejena je iz debelega porcelana. Poleg posode 

potrebujemo še pestilo. 

 Erlenmajerica se uporablja predvsem za reakcije v 

raztopinah. 

 Urno steklo se uporablja za pokrivanje čaš, pa tudi za 

poskuse z malo snovi. Uporabljamo lahko tudi petrijevke. 

 Merilni valj se uporablja za odmerjanje in merjenje 

prostornine tekočin. 

 Palčka (največkrat je steklena) se uporablja za mešanje. 

 Izparilnica se uporablja za segrevanje vodnih raztopin. 

Izdelana je iz tršega porcelana, stene pa so tanke. 

 
Plinski gorilnik se uporablja za segrevanje snovi. 

 Stojalo in keramična ploščica (odporna proti ognju) se 

uporabljata za segrevanje raztopin v steklenih ali 

porcelanastih posodah (čaša, izparilnica,...) in jih ščiti pred 

neposrednim stikom s plamenom. 

 
Lij se uporablja pri prelivanju tekočin. 
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4.2  Izbor eksperimentov in umestitev v učni načrt 

Tabela 2: Tabela desetih eksperimentov z umestitvijo v učni načrt za kemijo. 

Ime eksperimenta Umestitev v učni načrt 

Gorenje parafinskega olja 

Kemijske reakcije; na temelju eksperimentov 

spoznajo, da se energijske spremembe kažejo 

predvsem kot toplota, svetloba in elektrika. 

(8.razred) 

Družina ogljikovodikov; na temelju 

eksperimentov spoznajo reakcijo gorenja 

ogljikovodikov, produkte gorenja in njihov 

vpliv na okolje. (8.razred) 

Citronska kislina in soda bikarbona 

Kisline, baze in soli; spoznajo, da pri reakcijah 

med kislinami in bazami nastanejo raztopine 

sol; spoznajo, da se pri kemijskih reakcijah 

energija sprošča in porablja. (8.razred) 

Baterija iz kivijev 

Kemijske reakcije; na temelju eksperimentov 

spoznajo, da se energijske spremembe kažejo 

predvsem kot toplota, svetloba in elektrika. 

(8.razred) 

Kisline, baze in soli; poznajo pomen, uporabo 

in nevarnost soli, kislin in baz v vsakdanjem 

življenju ter njihov vpliv na okolje. (9.razred) 

Sol in kvas - osmoza 

Zgradba snovi; rezultate eksperimentalnih 

opažanj povežejo z agregatnim stanjem snovi 

in urejenostjo delcev. 

Kemijske reakcije; na osnovi opredelijo 

kemijsko reakcijo kot snovno in energijsko 

spremembo. (8.razred) 

Površinska napetost 

Kisikova družina organskih spojin; maščobe 

(lipidi – površinsko aktivna sredstva). 

(9.razred) 

Črnilo in voda 
Zgradba snovi; rezultate eksperimentalnih 

opažanj povežejo z agregatnim stanjem snovi 
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in urejenostjo delcev. (8.razred) 

Varikina in čistilo za stranišče 

Kisline, baze in soli; poznajo pomen, uporabo 

in nevarnost soli, kislin in baz v vsakdanjem 

življenju ter njihov vpliv na okolje. (9.razred) 

Gorenje metana 

Družina ogljikovodikov; na temelju 

eksperimentov spoznajo reakcijo gorenja 

ogljikovodikov, produkte gorenja in njihov 

vpliv na okolje. (8.razred) 

Bakrenje železa Kemijske reakcije (8.razred); 

Prevodnost 

Kemijske reakcije; na temelju eksperimentov 

spoznajo, da se energijske spremembe kažejo 

predvsem kot toplota, svetloba in elektrika. 

(8.razred) 

Kisline, baze in soli; (9.razred) 
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4.3  Izbrani poskusi 

4.3.1 Eksperiment: GORENJE PARAFINSKEGA OLJA 

Učenci: 

• spoznajo vplive uporabe ogljikovodikov na okolje in akcije za zmanjšanje škodljivih 

učinkov; 

• spoznajo nastanek, pridobivanje in transport nafte; 

• spoznajo predelavo oz. frakcije nafte in njihovo uporabo; 

• na temelju eksperimentov spoznajo reakcijo gorenja ogljikovodikov, produkte gorenja in 

njihov vpliv na okolje; 

• spoznajo, da se energijske spremembe kažejo predvsem kot toplota, svetloba in elektrika. 

 

DEMONSTRACIJSKI EKSPERIMENT 

Reagenti: 

• 3 mL parafinskega olja 

• voda 

 

Potrebščine: 

• gorilnik 

• trinožno stojalo 

• mrežica 

• vžigalnik 

• izparilnica 

• merilni valj 

 

Nevarnosti: 

  

R STAVKI: R65  

S STAVKI: S2, S62 

 

 

Slika 1: potrebščine in reagenti  
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Potek dela: 

Z merilnim valjem sem odmerila 3 mL parafinskega olja in ga prelila v izparilnico. Parafinsko 

olje v izparilnici sem pričela segrevati nad gorilnikom. Ko so začele izhajati pare, sem z 

gorilnikom prižgala olje, gorilnik odmaknila in ugasnila dotok plina. Nato sem z varne razdalje 

plamen poškropila z vodo. Poskus sem izvajala v digestoriju. 

Razlaga eksperimenta: 

Pri gorenju parafina se parafin spaja s kisikom iz zraka. Pri tem nastajata plinasta voda oz. vodna 

para in ogljikov dioksid. Parafin je mešanica alkanov (ogljikovodikov), ki vsebuje 20-40 

ogljikovih atomov. Imenujemo ga tudi mineralno olje. Njegova gostota je 0,8 g/cm3. 

2 CnH2n+2(l) + (3n+1) O2(g) � 2n CO2(g) + (2n+2) H2O(g) 

Ko na plamen parafinskega olja poškropimo vodo, se le-ta eksplozivno uparja in proizvaja velike 

količine fino razpršenih kapljic olja. To vodi k širjenju požara. Ta pojav imenujemo disperzija. 

Parafin je tako izredno pogost v našem življenju kljub temu, da je produkt petrokemije, 

nenaraven, neobnovljiv in tudi strupen. Kaj pa se zgodi, če ga zažgemo? Kaj se zgodi, če ga 

kurimo v zaprtem prostoru? Ko se začne parafin segrevati in goreti, se pričnejo v prostoru širiti 

saje. 
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4.3.2 Eksperiment: CITRONSKA KISLINA IN SODA BIKARBONA 

Učenci: 

• spoznajo, da pri reakcijah med kislinami in bazami nastanejo soli in voda; 

• poznajo pomen, uporabo in nevarnost soli, kislin in baz v vsakdanjem življenju ter njihov 

vpliv na okolje; 

• spoznajo, da se pri kemijskih reakcijah energija sprošča in porablja. 

 

EKSPERIMENT (izvajanje individualno ali po skupinah) 

Reagenti: 

• soda bikarbona, NaHCO3 (s) 

• citronska kislina, C6H8O7 (s) 

• voda 

Potrebščine: 

• gorilnik 

• čaša (3x) 

• trska 

• vžigalnik 

 

Nevarnosti: 

 

 

 

R STAVKI: R36 

S STAVKI: S26 

Potek dela: 

Pripravila sem dve srednje veliki čaši in eno manjšo. V večji dve sem stresla polovico vrečke 

citronske kisline in ravno toliko sode bikarbone, v manjšo pa sem nalila vodo. Zmes citronske 

kisline in sode bikarbone v prvi čaši sem prelila z vodo, zmes v drugi čaši pa sem imela za 

kontrolo. Izhajanje ogljikovega dioksida sem dokazala z gorečo trsko, ki je ugasnila. 

Slika 2: potrebščine in reagenti 
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Razlaga eksperimenta: 

Citronska kislina C6H8O7 je šibka organska kislina, ki je po sestavi podobna vitaminu C. Vsebuje 

jo večina sadja, največ je vsebujejo citrusi, kot so limone in pomaranče. Pod imenom citronka jo 

v živilskih trgovinah prodajajo za izdelavo sadnih kup in napitkov, uporablja pa se tudi kot 

konzervans.  

Natrijev hidrogenkarbonat, NaHCO3, (»soda bikarbona«, »tudi v pecilnem prašku«) je prašek 

bele barve. Je stabilen na suhem zraku, vendar se počasi pretvarja v natrijev karbonat, ogljikov 

dioksid in vodo pod vplivom vlage. Pri segrevanju natrijev hidrogenkarbonat izgubi vodo ter 

ogljikov dioksid ter se pretvori v natrijev karbonat, Na2CO3.  

Pri zgornjem eksperimentu sem želela pokazati, da citronska kislina in natrijev hidrogenkarbonat 

(obe snovi v trdnem agregatnem stanju) med seboj ne reagirata, ko pa zmesi dodamo vodo pa 

pride do burne reakcije, pri tem se sproščata ogljikov dioksid (dokaz z gorečo trsko, ki ugasne) in 

voda, nastaja pa tudi natrijev citrat. 

Enačba reakcije: 

   

CH
2

COOH

COOHOH

C
H
2

COOH

CH
2

C
H
2

OH

COONa

COONa

COONa

3 H2O (l)+ 3 Na HCO3 (aq) (s)   (aq) + 3 CO2 (g) +
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4.3.3 Eksperiment: BATERIJA IZ KIVIJEV 

Učenci: 

• spoznajo, da se energijske spremembe kažejo predvsem kot toplota, svetloba in elektrika; 

• poznajo pomen, uporabo in nevarnost soli, kislin in baz v vsakdanjem življenju ter njihov 

vpliv na okolje. 

EKSPERIMENT (izvajanje po parih ali po skupinah) 

Reagenti: 

• kivi (3x) 

• magnezij (palčke) 

• baker (palčke) 

Potrebščine: 

• voltmeter 

• vezni elementi 

• brusni papir 

• LED dioda 

Potek dela: 

Za poskus sem najprej uporabila samo en kivi, v katerega sem zapičila žičko iz bakra in žičko iz 

magnezija ter nato z voltmetrom izmerila napetost na njem. Nato sem z veznimi elementi 

zaporedno s kivijem vezala še dva kivija in rdečo diodo ter zopet z voltmetrom izmerila napetost. 

Z zaporedno vezavo večih kivijev dosežemo večjo napetost. Pri vezavi diode sem bila pozorna 

na njena priključka.  

Razlaga eksperimenta: 

Baterije poganjajo večino električnih in elektronskih aparatov, ki jih uporabljamo. Na voljo 

imamo več vrst baterij. V bateriji se kemična energija spreminja v električno. Električni tok 

dobimo s pomočjo kovinskih ploščic – bakra in magnezija (lahko tudi cink). Ko sta elektrodi  

potopljeni v kislino, kemijska reakcija požene elektrone iz magnezijeve elektrode proti bakrovi.  

 

LED diode (svetleče diode) so polprevodne naprave, ki proizvajajo svetlobo pri prehodu 

električnih nabojev preko silicijevega spoja. Te diode sevajo svetlobo na principu tako 

Slika 3: potrebščine in reagenti 
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imenovanega sevanja trdnih teles. Bistvo delovanja predstavlja dejstvo, da ko se elektron spusti 

na nižje energijsko stanje, odda odvečno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja. Če je 

odvečne energije zadosti, jo zaznamo kot svetlobo.  

Vse diode imajo po dva priključka, anodo in katodo. Osnovna značilnost diode je, da prevaja 

električni tok samo v eni smeri, zato moramo paziti pri vezavi le – te v vezje.  

LED dioda pri dosegu praga napetosti (približno 3,5 V) začne oddajati svetlobo. Oddajana 

svetloba je čista, monokromatska, barva pa je odvisna od zmesi, ki je dodana siliciju. Njene 

električne karakteristike so podobne navadni polprevodniški diodi s to razliko, da kadar prevaja 

tok, sveti. Razlikujejo se po barvi, velikosti, obliki in električnih karakteristikah. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: LED dioda 



 

 26 

4.3.4 Eksperiment: SOL IN KVAS - OSMOZA 

Učenci: 

• rezultate eksperimentalnih opažanj povežejo z agregatnim stanjem snovi in urejenostjo 

delcev; 

• rezultate eksperimenta poveže s spremembo snovi (kemijska sprememba oziroma 

reakcija). 

EKSPERIMENT (izvajanje po parih) 

Reagenti: 

• kvas  

• morska sol 

Potrebščine: 

• terilnica 

• pestilo 

• čaša 

Potek dela: 

V terilnico sem dala kocko kvasa, jo prekrila s soljo in pričela s pestilom mešati. Ko je zmes 

postala tekoča, sem jo prelila iz terilnice v čašo.  

Razlaga eksperimenta: 

Pri tem eksperimentu gre za pojav osmoze. S tem ko na kvas, ki je organska snov, sestavljena iz 

ene ali več vrst glivic kvasovk, stresemo sol in mešamo s pestilom, povzročimo prehajanje vode 

s področja z manjšo koncentracijo topljenca na področje z večjo koncetracijo topljenca. Glive 

kvasovke so žive in sestavljene iz ene ali več celic, zato je ta prehod možen. Voda iz celic preide 

preko membran in raztopi sol. Nastane gosta tekočina. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: potrebščine in reagenti 
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4.3.5 Eksperiment: POVRŠINSKA NAPETOST  

Učenci: 

• spoznajo vzroke za površinsko napetost tekočin (kapljevin); 

• spoznajo, da je visoka površinska napetost vode vzrok za slabo omočljivost umazanije z 

vodo; 

• spoznajo funkcijo površinsko aktivnih snovi in njihovo sestavo; 

• spoznajo zgradbo in delitev površinsko aktivnih snovi ter preučijo učinke na okolje.  

 

EKSPERIMENT (izvajanje po skupinah) 

Reagenti: 

• mleko (polnomastno) 

• barve za živila 

• detergent 

Potrebščine: 

• PVC krožnik 

• kapalka 

• vatirane palčke 

Potek dela: 

V PVC krožnik sem nalila polnomastno mleko in vanj s kapalko nakapala barve za živila. Nato 

sem vatirano palčko pomočila v detergent in nato še v središče vsake od barv. 

Razlaga eksperimenta: 

Molekule vode se med seboj privlačijo. Te sile so van der Waalsove in vodikova vez. Molekule 

na vodni površini pa občutijo le privlačno silo sosednjih molekul pod njimi. Ker nad površino ni 

vodnih molekul, je med površinskimi molekulami večja sila kakor med molekulami pod vodo, ki 

jih privlačijo sosednje molekule z vseh strani. Ta dodatna sila je površinska napetost. 

Vzrok za površinsko napetost je posledica van der Waalsovih sil med molekulami kapljevine. V 

notranjosti kapljevine je vsaka molekula obdana z vseh strani z drugimi molekulami, zato jo van 

der Waalsove sile vlečejo enako v vse smeri in je rezultanta sil enaka nič. Za plast molekul na 

gladini pa to ne velja – molekule iz notranjosti kapljevine delujejo nanje s privlačnimi silami, ki 

Slika 6: potrebščine in reagenti 
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jih pa molekule plina z druge strani ne uravnovesijo, tako da jih uravnovesi le nestisljivost 

kapljevine.  

Čista voda ima pri standardnih pogojih površinsko napetost okrog 70 mN/m. Površinsko napetost 

močno zmanjša dodatek mil oziroma detergenta. 

Mleko je v večini sestavljeno iz molekul vode, prav tako pa vsebuje vitamine, minerale , proteine 

in majhne kapljice maščobe ujete v raztopino. Maščobe in proteini so občutljivi na spremembe, 

ki se dogajajo okoli njih v raztopini. 

Ko mleku dodamo detergent, se šibke van der Waalsove vezi, ki povezujejo proteine v mleku, 

pretrgajo oziroma spremenijo. Molekule proteinov in maščob se začnejo gibati v vseh smereh. 

Posledično se tudi molekule barve gibljejo v vseh smereh, s tem pa mi lažje opazujemo gibanje 

molekul maščob in proteinov, ki je drugače težko opazno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

4.3.6 Eksperiment: ČRNILO IN VODA 

Učenci: 

• spoznajo učinek gibanja delcev v plinu ali tekočini; 

• rezultate eksperimentalnih opažanj povežejo z agregatnim stanjem snovi in urejenostjo 

delcev; 

• spoznajo difuzijo – kot gibanje enih delcev med drugimi, zaradi česar pride do 

enakomernega mešanja med obojimi. 

 

EKSPERIMENT (izvajanje po parih) 

Reagenti: 

• voda (hladna in vroča) 

• barva za živila 

Potrebščine: 

• čaša (2x) 

• kapalka 

• gorilnik  

• trinožno stojalo 

Potek dela: 

Eno čašo z vodo sem postavila na gorilnik in jo segrela do vrenja, v drugo čašo pa sem nalila 

mrzlo vodo. Nato sem s pomočjo kapalke v obe čaši dala nekaj kapljic barvila. 

Razlaga eksperimenta: 

Zgornji eksperiment predstavlja Brownovo gibanje. To gibanje ima sledeče lastnosti: določen 

delec se giblje v poljubni smeri, nadaljnje gibanje nima nobene veze z dosedanjim gibanjem,  

gibanje nikoli ne preneha, intenzivnost gibanja delca narašča z višanjem temperature in je manjša 

pri večjih delcih, intenzivnost gibanja narašča z upadanjem viskoznosti okoliške tekočine. Za 

Brownovo gibanje lahko zapišemo, da je to neurejeno termično gibanje delcev v plinih ali 

kapljevinah kot posledica trkov z molekulami.  

Kot je že zgoraj zapisano je Brownovo gibanje odvisno od temperature. Višja, ko je temperatura, 

hitreje se gibljejo delci in nižja, ko je temperatura, počasnejše je to gibanje. To termično gibanje 

Slika 7: potrebščine in reagenti 
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je neurejeno gibanje molekul in ga lahko zapišemo s povprečno kinetično energijo molekule, ki 

je sorazmerna z absolutno temperaturo snovi: 

kTWk ∗= 2
3  
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4.3.7 Eksperiment: VARIKINA IN ČISTILO ZA STRANIŠČE 

Učenci: 

• spoznajo bistvene vire elementov in spojin v naravi (zemeljski skorji, vodi in zraku) 

• spoznajo pomen, uporabo in nevarnost soli, kislin in baz v vsakdanjem življenju ter 

njihov vpliv na okolje 

DEMONSTRACIJSKI EKSPERIMENT 

Reagenti: 

• arekina ali varikina, NaClO (aq) 

• čistilo za stranišče 

• barva za živila 

• voda 

Potrebščine: 

• valj 

• urno steklo 

• krpica iz blaga (bela) 

• pinceta 

• manjša čaša 

 

Nevarnosti: 

  

 

 

R STAVKI: R31, R34  

S STAVKI: S28, S45, S50 

Potek dela: 

V merilni valj sem odmerila po 20 mL varikine in 20 mL čistila za stranišče. Valj sem nato 

pokrila s stekleno ploščico, nato pa sem s pinceto na steno valja pritisnila, v barvo namočeno, 

belo krpico. In zopet pokrila. Po krajšem času se je krpica razbarvala. Poskus sem izvajala v 

digestoriju. 

Slika 8: potrebščine in reagenti 
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Razlaga eksperimenta: 

Varikina ali varekina ali natrijev klorat(I) (NaClO) je spojina natrija, klora in kisika. Čistilo za 

sanitarije pa vsebuje solno kislino oziroma klorovodikovo kislino (HCl).  

Klorovodikova kislina najprej nevtralizira OH‾, ki so prisotni v raztopini, nato pa protonira ClO‾, 

kjer se nadalje tvori klorova(I) kislina (HClO).  

ClO‾(aq) + H+ (aq) � HClO (aq) 

Nato klorova(I) kislina reagira s presežkom vodikovih (H+) in kloridnih (Cl‾) ionov, pri tem pa 

nastaneta elementarni klor (Cl2) in voda (H2O). 

HClO (aq) + H+ (aq) + Cl‾ (aq) � Cl2 (g)+ H2O (l) 

Enačba celotne reakcije: 

ClO‾ (aq) + 2 H+ (aq) + Cl‾(aq) � Cl2 (g) + H2O(l)  
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4.3.8 Eksperiment: GORENJE METANA 

Učenci: 

• na temelju eksperimentov spoznajo reakcijo gorenja ogljikovodikov, produkte gorenja in 

njihov vpliv na okolje. 

 

EKSPERIMENT (izvajanje v parih) 

Reagenti: 

• plin iz plinovoda (gorilnika) 

Potrebščine: 

• gorilnik 

• čaša 

 

Nevarnosti: 

  

 

 

R STAVKI: R12  

S STAVKI: S9, S16  

Potek dela: 

Čašo sem najprej dobro ohladila, nato pa jo pridržala nad gorilnikom. Čaša se je orosila. 

 

Razlaga eksperimenta:  

Metan, najpreprostejši ogljikovodik, je plin s kemijsko formulo CH4 in je tudi glavna sestavina 

naravnega plina in pomembno gorivo. Čist metan je brez vonja, pri običajni uporabi je navadno 

pomešan z manjšimi količinami dišav, odoranti, to so žveplove spojine močnih vonjev (etantiol). 

S tem lažje poiščejo uhajanja plina. 

Z eksperimentom sem želela pokazati, da pri gorenju metana nastajata ogljikov dioksid (CO2) in 

voda (H2O). Izgorevanje ene molekule metana v prisotnosti kisika sprosti eno molekulo CO2 in 

dve molekuli H2O, kar prikazuje tudi spodnja enačba reakcije: 

CH4 (g)+ 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (g) 

Voda se na mrzlih stenah čaše izloči v obliki kapljic (rosa). 

Slika 9: potrebščine in reagenti 
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Če pa pri gorenju metana ni prisotnega dovolj kisika, to gorenje imenujemo nepopolno. Pri tem 

nastajata ogljikov oksid ali celo sam ogljik in voda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

4.3.9 Eksperiment: BAKRENJE ŽELEZA 

Učenci: 

• na osnovi eksperimentov opredelijo kemijsko reakcijo kot snovno in energijsko 

spremembo; 

• na osnovi eksperimentov opredelijo reaktante in produkte. 

 

EKSPERIMENT (izvajanje po skupinah) 

Reagenti: 

• železna volna 

• modra galica, CuSO4 • 5H2O 

• voda 

Potrebščine: 

• čaša 

• spatula 

• pinceta 

• urno steklo 

 

Nevarnosti: 

 

 

 

R STAVKI: R22, R36/38, R50/53 

S STAVKI: S22, S60, (S61)  

Potek dela: 

Najprej sem v čaši z vodo raztopila bakrov(II) sulfat(VI) pentahidrat, CuSO4 • 5H2O oziroma 

modro galico. Nato sem s pinceto v to raztopino za kratek čas namočila železno volno in jo nato 

vzela iz čaše ter jo postavila na urno steklo. Opazila sem, da je železna volna spremenila barvo, 

in sicer v zeleno. 
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Razlaga eksperimenta: 

Bakrov(II) sulfat(VI) pentahidrat je kemijska spojina s formulo CuSO4 • 5H2O. Spojina ima 

pravzaprav več kemijskih formul, ki so odvisne od stopnje hidratacije. Brezvodna sol je bledo 

zelen ali sivo-bel prah, medtem ko je pentahidrat svetlomoder kristal. 

Z reakcijo med bakrovim sulfatom in železno volno sem želela ponazoriti bakrenje železa. Pri 

tem eksperimentu gre za enojno substitucijo, ki je istočasno tudi redoks reakcija, v katerih 

nekateri atomi spremenijo svoja oksidacijska stanja. 

Reakcija med železno volno (Fe) in vodno raztopino bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata 

(CuSO4 • 5 H2O)  lahko zapišemo 

Fe (s) + CuSO4 (aq) → FeSO4 (aq) + Cu (s) 

Pri tem se železo raztaplja in tvori železov(II) sulfat(VI) heptahidrat (FeSO4 • 7H2O), baker pa se 

izloča kot kovinski baker. Raztopina sčasoma postane zelena, železo pa zaradi izločenega bakra 

rdeče. 

Ionska oblika reakcije: Fe (s) + Cu2+ (aq) → Fe2+ (aq) + Cu (s) 

Iz polreakcij je razvidno, da se železo oksidira v Fe2+ ione 

Fe → Fe 2+ + 2e‾ 

Bakrovi ioni pa reducirajo do elementarnega bakra:  

Cu 2+ + 2e‾→ Cu 
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4.3.10  Eksperiment: PREVODNOST 

Učenci: 

• spoznajo, da se energijske spremembe kažejo predvsem kot toplota, svetloba in elektrika; 

• spoznajo značilnosti elektrolitov; 

• spoznajo kemijske reakcije v vodnih raztopinah – ionske reakcije ter njihov zapis. 

 

EKSPERIMENT (izvajanje po skupinah) 

Reagenti: 

• nasičena raztopina kuhinjske soli 

• destilirana voda 

Potrebščine: 

• čaši 

• steklena palčka 

• urno steklo 

• pretvornik napetosti, žarnica, žičke 

Potek dela: 

Pred izvedbo poskusa sem v čašo pripravila nasičeno raztopino kuhinjske soli. V drugo čašo sem 

nalila destilirano vodo. Konektorje, s katerimi je povezana žarnica, sem najprej postavila v 

destilirano vodo, nato pa sem zraven prilila še raztopino nasičene morske soli in vse skupaj 

premešala. Žarnica je zasvetila. 

Razlaga eksperimenta: 

Električni tok dobro prevajajo raztopine, kjer so prisotni prosto gibljivi delci z nabojem. Tako 

tudi vodna raztopina kuhinjske soli oziroma natrijevega klorida, kjer so prisotni prosto gibljivi 

delci z nabojem, to so natrijevi ioni Na+ in kloridni ioni Cl‾, prevaja električni tok. Kristal 

kuhinjske soli, ki ni raztopljen v vodi, v nasprotju z raztopino, električnega toka ne prevaja, ker 

ne vsebuje prosto gibljivih delcev z nabojem. Torej tudi kuhinjska sol, ki vsebuje trden natrijev 

klorid NaCl, ne prevaja električnega toka. V kristalni mreži natrijevega klorida NaCl so namreč 

natrijevi ioni Na+ in kloridni ioni Cl‾ trdno vezani v kristalni strukturi in okrog svojih leg v 

kristalu le nihajo in niso prosto gibljivi.  

Slika 10: potrebščine in reagenti 
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Vodne raztopine kislin, baz in soli prevajajo električni tok, ker vsebujejo prosto gibljive ione. Te 

raztopine imenujemo elektroliti. 

Elektrolit je snov, ki pri raztapljanju v vodi ali taljenju disociira ali ionizira na ione ter s tem 

postane električno prevodna .  
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4.4  Delovni listi za učence 

4.4.1 Gorenje parafinskega olja 

1. Naloga 

Pozorno opazuj ekperiment, ki ga bo učitelj izvedel v digestoriju, nato pa na delovnem listu 

odgovori na vprašanja in nariši pripomočke za izvedbo eksperimenta. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• 3 mL parafinskega olja 

• voda 

Potrebščine: 

• gorilnik 

• trinožno stojalo 

• mrežica 

• vžigalnik 

• izparilnica 

• merilni valj 

Nevarnost 

Parafinsko olje 

R65 - ob zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč 

   S2 - hraniti izven dosega otrok 

   S62 - po zaužitju ne izzivati bruhanja 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

 

• eksperiment izvajamo digestoriju 

• odmerimo 3 mL parafinskega olja in ga prelijemo v izparilnico 

• olje pričnemo segrevati 

• ko opazimo nastajanje par, z gorilnikom prižgemo olje, gorilnik odmaknemo in 

ugasnemo dotok plina 

• z varne razdalje plamen poškropimo vodo – pri tem bodimo pazljivi! 
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Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 

 

4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Kaj je kemijsko parafinsko olje? 

 

 

� S kakšnim plamenom gori parafinsko olje? 

 

 

� Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovodiki? 

 

 

� Zakaj eksperiment izvajamo v digestoriju? 

 

 

� Na kakšen način lahko pogasimo goreče olje? 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

Parafinsko olje je mineralno olje, ki se uporablja za čiščenje kože, toplotne obloge ter za 

odstranjevanje ušesnega masla. Uporabljamo ga tudi v živilski industriji. 
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4.4.2 Citronska kislina in soda bikarbona  

1. Naloga 

V skupini izvedite eksperiment, pri tem pa natančno opazujte kaj se dogaja. Po končanem 

eksperimentu narišite pripomočke, opišite spremembe in odgovorite na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• soda bikarbona, NaHCO3(s) 

• citronska kislina, C6H8O7(s) 

• voda 

Potrebščine: 

• gorilnik 

• čaša (3x) 

• trska 

• vžigalnik 

Nevarnost 

Citronska kislina, soda bikarbona 

  

R 36 - Draži oči 

S 26 - Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 

 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

 

• vzamemo 3 čaše; 2 srednje veliki in 1 manjšo  

• v večji dve stresemo polovico vrečke citronske kisline in ravno toliko sode 

bikarbone, v manjšo pa nalijemo vodo  

• zmes v prvi čaši prelijemo z vodo, zmes v drugi čaši pa imamo za kontrolo 

• opazuj in s pomočjo tleče trske ugotovi, kateri plin izhaja 
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Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 

 

4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Kateri kislini je podobna citronska kislina in kje to kislino najdemo? 

 

 

� Kako drugače imenujemo sodo bikarbono? 

 

 

� Kaj se zgodi, ko zmesi citronske kisline in sode bikarbone, dodamo vodo? 

 

 

� Kateri plin nastaja pri reakciji? Kako dokažemo izhajanje tega plina? 

 

 

� Izpolni tabelo! 

 

 

 

 

 

 
 
ZANIMIVOST! 

Podobno kot pri tem eksperimentu, se zgodi s šumečo tableto, ko jo vržemo v vodo. Pri tem se 

tableta raztopi, izhaja pa tudi plin ogljikov dioksid CO2. 

 REAKTANT PRODUKT 

citronska kislina   

soda bikarbona   

plin (CO2)    
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4.4.3 Baterija iz kivijev 

1. Naloga 

Ta eksperiment je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu izmerite napetost med elektrodama na 

enem kiviju, v drugem pa skupaj povežite tri kivije in diodo ter izmerite napetost. Po končanem 

eksperimentu narišite pripomočke in odgovorite na vprašanja.  

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• kivi (3x) 

• magnezij (palčke) 

• baker (palčke) 

Potrebščine: 

• voltmeter 

• vezni elementi 

• brusni papir 

• LED dioda 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

 

1.del: 

• z brusnim papirjem podrgni po vseh bakrenih in magnezijevih palčkah 

• v kivi zapiči eno bakreno in eno magnezijevo palčko 

• z pomočjo voltmetra izmeri napetost na kiviju 

2.del: 

• z veznimi elementi zaporedno poveži kivije in diodo ter z voltmetrom izmeri 

napetost na njih 

Opozorilo: Pri vezavi diode bodite pozorni na priključka! 
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Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 

 

4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Kolikšna je napetost med elektrodama na enem kiviju? 

 

 

� Kako vežemo kivije in diodo v električni krog, da bomo dosegli največjo napetost? 

 

 

� Kakšno vlogo imajo kiviji pri tem eksperimentu? 

 

 

� Kaj je vzrok, da skozi kivije teče električni tok? 

 

 

� Ali bi za eksperiment lahko uporabili katerokoli drugo sadje ali zelenjavo? Naštej 

nekaj primerov! 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

Podobno kot s kivijem, lahko baterijo sestavimo tudi iz limon, pomaranč, grenivk, krompirja ali 

katerekoli druge zelenjave ali sadja 
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4.4.4 Sol in kvas - osmoza 

1. Naloga 

V paru izvedite eksperiment, nato pa na delovni list narišite pripomočke, zapišite opažanja in 

odgovorite na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• kvas  

• morska sol 

Potrebščine: 

• terilnica 

• pestilo 

• čaša 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

 

• v terilnico položite kocko kvasa 

• v čašo odmerite sol in jo nato stresite na kocko kvasa 

• mešajte s pestilom  

 

Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 
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4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Kaj se dogaja s kocko kvasa in soljo, ko pričnete mešati? 

 

 

� Kako imenujemo ta pojav? 

 

 

� Kje v naravi lahko tak pojav še opazimo? 

 

 

� Zakaj misliš, da moramo pri peki kruha ločiti kvas in sol (pri vzhajanju kvasa ne 

smemo dodati soli)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

Pri kuhanju zelenjavne juhe uporabimo sol, da preprečimo vstopanje vode v rahlo slano 

zelenjavo, ki bi s tem nabreknila, celične stene bi popokale, vsebina celic bi iztekla v okolico, jed 

pa izgubila okus. 
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4.4.5 Površinska napetost 

1. Naloga 

V skupini izvedite eksperiment, pri tem pa natančno opazujte, kaj se dogaja. Po končanem 

eksperimentu narišite pripomočke, opišite spremembe in odgovorite na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• mleko (polnomastno) 

• barve za živila 

• detergent 

Potrebščine: 

• PVC krožnik 

• kapalka 

• vatirane palčke 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

 

• v PVC krožnik do oznake nalijte mleko  

• nato s kapalko po kapljicah dodajte barve za živila  

• vatirano palčko namočite v detergent, nato v mleko in še v vsako od barv, katero ste 

pred tem kapnili v mleko 

 

Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 
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4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Kaj je površinska napetost? 

 

 

� Kaj se zgodi, ko v mleko dodamo detergent? 

 

 

� Zakaj dodamo detergent na vatirano palčko predno jo pomočimo v mleko? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

Tudi žuželke izkoriščajo površinsko napetost za hojo po vodi. 
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4.4.6 Črnilo in voda 

1. Naloga 

V paru izvedi eksperiment, pozorno opazuj, kaj se dogaja, svoja opažanja zapiši na delovni list 

ter odgovori na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• voda (hladna in vroča) 

• barva za živila 

Potrebščine: 

• čaša (2x) 

• kapalka 

• gorilnik  

• trinožno stojalo 

• izparilnica 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

 

• čašo napolni z vodo jo segrej do vrenja 

• drugo čašo napolni z mrzlo vodo 

• s kapalko v obe čaši nakapaj po nekaj kapljic barvila (v obe čaši enako količino, 

vendar ne več kot 5 kapljic) 

 

Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 
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4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� V kateri čaši se črnilo in voda mešata hitreje in zakaj? 

 

 

� Kako imenujemo takšno gibanje? 

 

 

� Od katerih dejavnikov je odvisna hitrost mešanja črnila in vode? 
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4.4.7 Varikina in čistilo za stranišče 

1. Naloga 

Pozorno opazuj ekperiment, ki ga bo učitelj izvedel v digestoriju, nato pa na delovnem listu 

zapiši opažanja, nariši pripomočke za izvedbo eksperimenta in odgovori na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• varikina ali arekina 

• čistilo za stranišče 

• barva za živila 

• voda 

Potrebščine: 

• valj 

• urno steklo 

• krpica iz blaga (bela) 

• pinceta 

• manjša čaša 

Nevarnost 

Varikina in čistilo 

R 31 - V stiku s kislinami se sprošča strupen plin 

R 34 - Povzroča opekline 

S 28 - Ob stiku s kožo, takoj izprati z obilo vode. 

S 45 - Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti    

pokazati nalepko. 

   S 50 - Ne mešati s kislinami! 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

• eksperiment izvajamo digestoriju 

• z merilnim valjem odmerimo 20 mL varikine in 20 mL čistila za stranišče 

• valj nato pokrijemo s stekleno ploščico 

• s pinceto na steno valja pritisnemo obarvano krpico 

• valj pokrijemo 
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Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 

 

4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Zakaj ne smemo mešati varekine s čistilom za stranišče? 

 

 

� Kateri plin nastaja pri reakciji in kakšne barve je? 

 

 

� Kaj se zgodi s krpico, ko jo pritisnemo na steno valja in počakamo nekaj minut? 

 

 

� Zakaj eksperiment izvajamo v digestoriju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

S klorom se v vsakodnevnem življenju srečujemo v čistilih, PVC vrečkah, papirju, pitni vodi, z 

njim dezinficirajo vodo v bazenih.  

!!!Pred uporabo čistil obvezno preberi navodila za uporabo!!! 
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4.4.8 Gorenje metana 

1. Naloga 

V paru izvedi eksperiment, nariši pripomočke, zapiši opažanja in odgovori na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• plin iz plinovoda (gorilnika) 

Potrebščine: 

• gorilnik 

• čaša 

Nevarnost 

Metan

 

R12 - Zelo lahko vnetljivo 

S 9 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu 

S 16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

• prižgi gorilnik 

• nad plamen za nekaj sekund podrži čašo 

• čašo postavi na laboratorijski pult 
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Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 

 

4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Katera dva produkta nastajata pri gorenju metana? 

 

 

� Na kakšen način pri tem poskusu dokažemo ta dva produkta? 

 

 

� Zapiši enačbo te reakcije! 

 

 

� Kje v naravi lahko najdemo metan? 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

Metan je eden izmed toplogrednih plinov. Brez njegove prisotnosti, bi bila povprečna 

temperatura zemeljskega površja nižja za 1,3ºC. 
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4.4.9 Bakrenje železa 

1. Naloga 

V skupini izvedite eksperiment, narišite aparaturo, zapišite opažanja in odgovorite na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• železna volna 

• modra galica, CuSO4 • 5 H2O 

• voda 

Potrebščine: 

• čaša 

• spatula 

• pinceta 

• urno steklo 

Nevarnost 

Bakrov (II) sulfat(VI) pentahidrat

R 22 - Zdravju škodljivo pri zaužitju 

R36/38 - Draži oči in kožo. 

R50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje. 

S 60 - Snov /pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek 

S 61 - Ne izpuščati /odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila /varnostni listi 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

• v čašo odmerite dve spatuli trdnega bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata CuSO4 • 

5 H2O, dodajte vodo in mešajte toliko časa, da se CuSO4 • 5 H2O popolnoma raztopi 

• s pinceto primite železno volno in jo za minuto namočite v pripravljeno raztopino 

CuSO4 

• železno volno vzemite iz raztopine in jo odložite na urno steklo  
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Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 

 

4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Kaj opaziš, ko železno volno namočiš v raztopino bakrovega(II) sulfata(VI) 

pentahidrata? 

 

� Kako veš, da je potekla kemijska reakcija? 

 

 

� Zapiši enačbo te kemijske reakcije! 

 

 

� Poimenuj reaktante in produkte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOST! 

Bakrov sulfat uporabljamo kot fungicid in herbicid v vinogradih in sadovnjakih. Prav tako pa 

bakrov sulfat zatira razvoj bakterij, npr. E.Coli.  
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4.4.10 Prevodnost 

1. Naloga 

Pozorno opazuj eksperiment, ki ga bo izvedel učitelj, nato zapiši opažanja, nariši pripomočke in 

odgovori na vprašanja. 

2. Potrebščine in reagenti 

Reagenti: 

• nasičena raztopina kuhinjske soli 

• destilirana voda 

Potrebščine: 

• 2 čaši 

• steklena palčka 

• urno steklo 

• pretvornik napetosti, žarnica, 

žičke 

 

3. Postopek 

Pri izvajanju eksperimenta uporabimo zaščitno opremo: haljo, očala in rokavice! 

• v eno čašo pripravite nasičeno raztopino kuhinjske soli 

• v drugo čašo nalijte destilirano vodo  

• konektorje, s katerimi je povezana žarnica, najprej postavite v destilirano vodo  

• destilirani vodi prilijte raztopino nasičene kuhinjske soli in vse skupaj premešajte 

• konektorje zopet postavite v raztopino 

 

Nariši aparaturo in zapiši opažanja: 

Pripomočki: Opažanja: 
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4. Preverjanje razumevanja 

Odgovori na vprašanja: 

� Zakaj destilirana voda ne prevaja električnega toka, raztopina kuhinjske soli pa je 

dober prevodnik? 

 

 

� Ali trdna kuhinjska sol prevaja električni tok? Razloži! 

 

 

� Kako imenujemo raztopine (snovi), ki prevajajo električni tok? 

 

 

� Naštej vsaj še tri snovi, ki prevajajo električni tok! 
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5. DISKUSIJA 

5.1  Raziskovalna vprašanja - veljavnost 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali lahko za vsako poglavje v učnem načrtu izberemo tak poskus, ki 

bi vseboval kemikalije, ki jih uporabljamo v vsakdanjem gospodinjstvu? 

Za vsako poglavje v učnem načrtu ni mogoče izbrati poskus, ki bi vseboval kemikalije, ki jih 

uporabljamo v vsakdanjem gospodinjstvu. 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so vsi izbrani poskusi enostavni v tolikšni meri, da jih učenci 

izvedejo sami pri pouku naravoslovja ali kemije? 

 

Učenci lahko samostojno izvedejo vse izbrane poskuse, razen poskusov s parafinskim oljem ter 

varikino in čistilom za stranišče. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako nevarne so lahko nekatere kemikalije, če z njimi ne ravnamo 

po predpisanih navodilih? 

 

Vsaka kemikalija je lahko nevarna, če z njo ne ravnamo po predpisanih pravilih. Lahko pride do 

opeklin, zastrupitve, zadušitve, požara, raznih poškodb,... 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali so na proizvodih, ki jih kupujemo v trgovini, zapisani znaki za 

nevarnosti? 

 

Na proizvodih, ki jih kupujemo v trgovini so zapisani znaki za nevarnost,  večji problem pa 

nastane pri prevodu navodil za uporabo, ki pogosto niso točni oziroma ne vsebujejo vseh 

pomembnih informacij. 
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6. ZAKLJUČEK 

     Izhajajoč iz analize narave predmetov naravoslovja (kemijske vsebine), ugotavljamo 

nesporno potrebo po laboratorijskem delu kot ključni aktivnosti kemijskega izobraževanja. Brez 

eksperimentalne zasnove pouka ni mogoče uresničevanje nalog kemije kot šolskega predmeta. 

Pouk kemije mora biti zato zasnovan na eksperimentalni in problemsko – raziskovalni osnovi. 

Samostojno laboratorijsko delo učencev tako predstavlja značilnost učnih načrtov znanja 

naravoslovnega (kemijskega) izobraževanja. Že pri pouku naravoslovja so teoretske osnove 

podprte z metodami neposrednega opazovanja, eksperimentiranja in terenskega dela. Tako je 

omogočeno učencem aktivno pridobivanje znanja, vzpostavitev neposrednega stika z naravo, 

lastno proučevanje in odkrivanje . 

     Namen diplomskega dela je bil izbrati serijo enostavnih eksperimentov ter ugotoviti kako 

nevarne so lahko kemikalije, ki jih uporabljamo v vsakdanjem gospodinjstvu. 

     V teoretičnem delu diplomskega dela je podan pomen eksperimentalnega dela pri pouku 

kemije ter težave in nevarnosti pri izvedbi le-teh. V nadaljevanju je predstavljenih deset 

poskusov. Vsak poskus vsebuje razlago, kemijsko podlago, ki je hkrati tudi navodilo za učitelja 

ter delovne liste za učence. Vsak delovni list za učenca vsebuje kratek teoretični uvod v povezavi 

s poskusom, naloge poskusa, zaščito pri delu, način izvedbe, seznam potrebščin in kemikalij, 

potek dela in vprašanja za preverjanje razumevanja poskusa. Učna priprava oziroma navodila za 

učitelja pa vsebujejo cilje poskusa, izvedbo in teoretično razlago poskusa. 

Praktično delo diplomskega dela sem zasnovala tako, da sem v laboratoriju izvedla vseh deset 

poskusov in jih posnela z enostavno videokamero. Zgoščenka je priložena diplomskemu delu. 
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8. PRILOGE 

Standardna opozorila ('R' stavki) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov (R-risk) 

R 1 Eksplozivno v suhem stanju  

R 2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga  

R 3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga  

R 4 Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine  

R 5 Segrevanje lahko povzroči eksplozijo  

R 6 Eksplozivno na zraku ali brez zraka  

R 7 Lahko povzroči požar  

R 8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar  

R 9 Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom  

R 10 Vnetljivo  

R 11 Lahko vnetljivo  

R 12 Zelo lahko vnetljivo  

R 14 Burno reagira z vodo  

R 15 V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini  

R 16 Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi  

R 17 Samovnetljivo na zraku  

R 18 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/ eksplozivno zmes hlapi-zrak  

R 19 Lahko tvori eksplozivne perokside  

R 20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju  

R 21 Zdravju škodljivo v stiku s kožo  

R 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju  

R 23 Strupeno pri vdihavanju  

R 24 Strupeno v stiku s kožo  

R 25 Strupeno pri zaužitju  

R 26 Zelo strupeno pri vdihavanju  

R 27 Zelo strupeno v stiku s kožo  

R 28 Zelo strupeno pri zaužitju  

R 29 V stiku z vodo se sprošča strupen plin  

R 30 Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo  

R 31 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin  

R 32 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin  

R 33 Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu  
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R 34 Povzroča opekline  

R 35 Povzroča hude opekline  

R 36 Draži oči  

R 37 Draži dihala  

R 38 Draži kožo 

R 39 Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja  

R 40 Možen rakotvoren učinek  

R 41 Nevarnost hudih poškodb oči  

R 42 Vdihovanje lahko povzroči preobčutljivost  

R 43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost  

R 44 Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru  

R 45 Lahko povzroči raka  

R 46 Lahko povzroči dedne genetske okvare  

R 48 Nevarnost hudih okvar zdravja pn dolgotrajnejši izpostavljenosti  

R 49 Pri vdihavanju lahko povzroči raka  

R 50 Zelo strupeno za vodne organizme  

R 51 Strupeno za vodne organizme  

R 52 Škodljivo za vodne organizme  

R 53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje  

R 54 Strupeno za rastline  

R 55 Strupeno za živali  

R 56 Strupeno za organizme v zemlji  

R 57 Strupeno za čebele  

R 58 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje  

R 59 Nevarnost za ozonski plašč  

R 60 Lahko škoduje plodnosti  

R 61 Lahko škoduje nerojenemu otroku  

R 62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti  

R 63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku  

R 64 Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka  

R 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč  

R 66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože  

R 67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico  

R 68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja 
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Standardna sestavljena opozorila 'R' (sestavljeni stavki 'R') 

R 14/15 

R 15/29 

R 20/21 

R 20/22 

R 20/21/22 

R 21/22 

R 23/24 

R 23/25 

R 23/24/25 

R 24/25 

R 26/27 

R 26/28 

R 26/27/28 

R 27/28 

R 36/37 

R 36/38 

R 36/37/38 

R 37/38 

R 39/23 

R 39/24 

R 39/25 

R 39/23/24 

R 39/23/25 

R 39/24/25 

R 39/23/24/25 

R 39/26 

R 39/27 

R 39/28 

R 39/26/27 

R 39/26/28 

R 39/27/28  

R 39/26/27/28 

R 42/43 

R 48/20 

R 48/21 

R 48/22 

R 48/20/21 

R 48/20/22 

R 48/21/22 

R 48/20/21/22 

R 48/23 

R 48/24 

R 48/25 

R 48/23/24 

R 48/23/25 

R 48/24/25 

R 48/23/24/25  

R 50/53 

R 51/53 

R 52/53 

R 68/20 

R 68/21 

R 68/22 

R 68/20/21 

R 68/20/22 

R 68/21/22 

R 68/20/21/22

 

 

Standardna obvestila ('S' stavki) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov (S-safety) 

S 1 Hraniti zaklenjeno 

S 2 Hraniti izven dosega otrok 

S 3 Hraniti na hladnem 

S 4 Hraniti izven bivališč 

S 5 
Hraniti pod/v... (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi 

proizvajalec) 

S 6 
Hraniti v ... (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi 

proizvajalec) 

S 7 Hraniti v tesno zaprti posodi 

S 8 Posodo hraniti na suhem 

S 9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu 

S 12 Posoda ne sme biti tesno zaprta 
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S 13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil 

S 14 Hraniti ločeno od... (nezdružljive snovi določi proizvajalec) 

S 15 Varovati pred toploto 

S 16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi 

S 17 Hraniti ločeno od gorljivih snovi 

S 18 Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati 

S 20 Med uporabo ne jesti in ne piti 

S 21 Med uporabo ne kaditi 

S 22 Ne vdihavati prahu 

S 23 Ne vdihavati plina / dima / hlapov / meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec) 

S 24 Preprečiti stik s kožo 

S 25 Preprečiti stik z očmi 

S 26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč 

S 27 Takoj sleči vso onesnaženo obleko 

S 28 Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo... (sredstvo določi proizvajalec) 

S 29 Ne izprazniti v kanalizacijo 

S 30 Nikoli dolivati vode 

S 33 Preprečiti statično naelektrenje 

S 35 Vsebina ln embalaža morata biti varno odstranjeni 

S 36 Nositi primerno zaščitno obleko 

S 37 Nositi pnmerne zaščitne rokavice 

S 38 Ob nezadostnem prezračevanju nositi pnmerno dihalno opremo 

S 39 Nositi zaščito za oči/obraz 

S 40 
Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pnpravkom, očistiti s/z .. (čistilo določi 

proizvajalec) 

S 41 Ne vdihovati plinov, ki nastanejo ob požaru m/ali eksploziji 

S 42 
Med zaplinjanjem /razprševanjem nositi primerno dihalno opremo ( natančnejše pogoje 

določi proizvajalec) 

S 43 
Za gašenje uporabiti...(natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda 

povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode") 
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S 45 
Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati 

nalepko 

S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo 

S 47 Hraniti pn temperaturi, ki ne presega ... °C (temperaturo določi proizvajalec) 

S 48 Hraniti prepojeno s/z... (primerno omočilo določi proizvajalec) 

S 49 Hraniti v izvirni posodi 

S 50 Ne mešati s/z...(določi proizvajalec) 

S 51 Uporabiti le v dobro prezračevanih prostorih 

S 52 Ne uporabljati na velikih notranjih površinah 

S 53 Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila 

S 56 Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov 

S 57 S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja 

S 59 Posvetovati se s proizvajalcem /dobaviteljem o ponovni predelavi /recikliranju 

S 60 Snov /pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek 

S 61 Ne izpuščati /odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila /varnostni listi 

S 62 
Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in 

nalepko 

S 63 V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati 

S 64 Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti) 

Standardna sestavljena obvestila 'S' (Sestavljeni stavki 'S') 

S 1/2 

S 3/7 

S 3/14 

S 3/9/14 

S 3/9/49 

S 3/9/14/49 

S 7/8 

S 20/21 

S 24/25 

S 27/28 

S 29/56 

S 29/35 

S 36/39 

S 37/39 

S 36/37/39 

S 47/49 

 


