
1. RAZRED / 2. POSKUS 2015/2016     

 

PRELIVANJE IN PRESIPANJE 

 

KRESNIČKA 2015/2016 1. RAZRED / 1. POSKUS STRAN   OD  1 2

PRIPOMOČKI:  PAPIR, KOZAREC, PLASTIČNA 
POSODA, SLADKOR, MOKA, KORUZNI ZDROB, 
PROSENA KAŠA

1. LIST PAPIRJA VEČKRAT 
PREPOGNI, DA DOBIŠ ŽLEB. 2. PO ŽLEBU SPUSTI V POSODO 

SIPKE SNOVI: SLADKOR, MOKO, 
KORUZNI ZDROB IN PROSENO 
KAŠO. KAJ OPAZIŠ?

SIPKE SNOVI SO TISTE, KI JIH 
PRESIPAMO.

BArBArA rovšek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in DMFA Slovenije

Kresnička 2015/2016 – poskusi
V lanskem šolskem letu smo uspešno vpeljali tekmovanje iz znanja naravoslovja, Kresničko. S tekmovanjem, ki 

je vsebinsko v celoti povezano z naravoslovnimi poskusi, letos nadaljujemo. Upamo, da bodo tudi letošnji poskusi 
našli mesto pri pouku naravoslovja v čim več oddelkih, na čim več šolah. V tej številki Solnice predstavljamo po-
skuse, ki jih bodo opravljali učenci prve triade. Za vse ostale skupine so poskusi objavljeni na prenovljenih spletnih 
straneh DMFA Slovenije, http://www.dmfa.si/Tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx

Želimo vam veselo, zanimivo in poučno eksperimentiranje!
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3. IZ KOZARCA NA VRH ŽLEBA 
ENAKOMERNO VLIVAJ VODO IN 
OPAZUJ, KAKO SE VODA PRETAKA 
PO ŽLEBU DO POSODE. 
SPREMINJAJ NAKLON (STRMINO, 
VIŠINO) ŽLEBA. KAJ OPAZIŠ? 

RAZMISLI, PREIZKUSI, POIŠČI, VPRAŠAJ … 

KAKO STRMINA ŽLEBA VPLIVA NA PRELIVANJE IN PRESIPANJE? 
NADALJUJ STAVEK:                                                                                      
ČIM BOLJ STRM JE ŽLEB, TEM ___________________________________ 

KAM BI TEKLA VODA, ČE BI ŽLEB STAL VODORAVNO? PREIZKUSI. 

POGLEJ ZDROB, SLADKOR IN PROSENO KAŠO SKOZI POVEČEVALNO 
STEKLO (LUPO). KAKŠNE OBLIKE SO ZRNCA (DELČKI) SNOVI? NARIŠI JIH. 

SPUSTI PO ŽLEBU FRNIKOLO. OPAZUJ, KAKO VPLIVAŠ NA GIBANJE 
FRNIKOLE, KO SPREMINJAŠ STRMINO ŽLEBA. 

PREDSTAVLJAJ SI, DA SO ZRNCA NEKE SNOVI DROBNE KROGLICE. 
KAKO STRM BI MORAL BITI ŽLEB, DA BI SE ZRNCA ODKOTALILA PO 
ŽLEBU, MANJ ALI BOLJ STRM KOT PRI ZDROBU? 

KAJ MISLIŠ, ZAKAJ SE NEKATERE SIPKE SNOVI LAŽJE PRESIPAJO PO 
ŽLEBU KOT DRUGE?
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PO KLANCU NAVZDOL 

Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 1. poskus stran   od  1 3

PRIPOMOČKI:  zvezek velikosti A4 s trdimi platnicami, 
knjige za podstavek, plastelin, trdo kuhano jajce

1. Na eni strani zvezek podloži s 
knjigami. Tako dobiš klanec. Če 
podstaviš več knjig, je klanec bolj 
strm. Namesto zvezka s trdimi 
platnicami lahko uporabiš leseno 
desko ali veliko knjigo s trdimi 
platnicami.

2. Iz plastelina oblikuj čim bolj 
okroglo kroglico.

3. Večkrat spusti kroglico z vrha 
klanca in opazuj njeno gibanje. 
Opazuj smer gibanja kroglice in 
razdaljo, do katere se kroglica po 
izteku klanca na vodoravni podlagi 
prikotali. Označi mesto, kjer se 
kroglica ustavi.

4. Kroglico preoblikuj v valj in ga 
večkrat spusti z vrha klanca. Opazuj 
smer gibanja in razdaljo, do katere se 
valj po izteku klanca prikotali.
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Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 1. poskus stran   od  2 3

5. Iz plastelina oblikuj stožec. Stožec 
je podoben valju, le da je na eni 
strani ožji kot na drugi. Tudi stožec 
večkrat spusti z vrha klanca in opazuj 
smer gibanja stožca ter razdaljo, ki jo 
doseže.

6. Stožec preoblikuj v kepo 
nepravilne oblike, ki je še vedno 
dovolj okrogla, da se po klancu 
kotali. Opazuj smer gibanja kepe.

7. Po zelo položnem klancu nekajkrat 
zakotali še trdo kuhano jajce. Opazuj 
gibanje jajca.

8. Iz plastelina oblikuj dve različno 
veliki kroglici. Večkrat ju sočasno 
spusti po klancu in opazuj, ali se 
katera od kroglic skoraj vedno 
prikotali do vznožja klanca prej kot 
druga.

9. Iz plastelina oblikuj dva različno 
velika valja. Večkrat ju sočasno spusti 
po klancu in opazuj, ali se kateri od 
valjev prikotali do vznožja klanca 
skoraj vedno prej kot drugi.  
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RAZMISLI, PREIZKUSI, POIŠČI, VPRAŠAJ … 

Kako strm mora biti klanec, da se po njem skotali kroglica iz plastelina? 
Poskus opravi še s frnikolo ali drugo majhno kroglico. 

Spreminjaj strmino klanca in opazuj, kako daleč se kroglica prikotali. 
Kroglico vedno spusti z vrha klanca. 

Kako strm mora biti klanec, da se po njem skotali valj iz plastelina? Poskus 
opravi še z lesenim valjem (ali kartonskim tulcem, na katerega so bile navite 
papirnate brisače ali toaletni papir). 

Ali se lahko kroglica po klancu sama skotali v smeri, ki ni naravnost proti 
izteku (dnu) klanca? 

Ali se lahko valj po klancu sam skotali v smeri, ki ni naravnost proti izteku 
(dnu) klanca? 

Kako strmina klanca vpliva na čas, ki ga telo potrebuje za kotaljenje po 
klancu? 

Od česa je odvisno, ali se telo kotali naravnost ali zavija? 

Od česa je odvisno, v katero smer zavije stožec? 

Kepa je lahko bolj ali manj okrogla (podobna krogli). Kako strm mora biti 
klanec, da se kepa po njem odkotali? 

Nariši poti (tirnice), po katerih se po klancu 
kotalijo kroglica, valj, stožec, jajce in kepa. Primer 
poti je s črtkano črto narisan na sliki. 

Večjo kepo plastelina razdeli na dva enaka dela. Iz 
prvega naredi kroglico, iz drugega pa valj. Večkrat 
ju sočasno spusti po klancu. Primerjaj njuni gibanji. 
Ali se kateri od njiju skoraj vedno prej prikotali do 
vznožja klanca kot drugi? 

Po ne prestrmem klancu vsaj 10-krat sočasno spusti dve različno veliki 
frnikoli (ali leseni kroglici, koraldi) in potem še dva različno velika valja. Kot 
različna valja uporabi različno veliki valjasti bateriji, na primer AA in LR20. 
Primerjaj gibanja različno velikih, a enako oblikovanih predmetov. 
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TALJENJE VOSKA 

Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 2. poskus stran   od  1 4

PRIPOMOČKI:  čajne svečke, prazne posodice čajnih svečk, cedilo s kovinskim 
okvirom in mrežico, majhen plastičen kozarec ali prozorni modelčki za vlivanje 
voska, voščenke, lesena deščica, nož, pinceta, zobotrebec,  papirnata brisača, 
kozarec, sveča

1. Potisni s palcem mrežico cedila, da 
jo sploščiš in dobiš ravno površino. 
(Če primernega kovinskega cedila z 
mehko mrežico nimaš, lahko poskus 
opraviš tudi brez njega.)

POSKUS OPRAVLJAJ V PRISOTNOSTI ODRASLE 
OSEBE. PAZI, DA SE NE DOTAKNEŠ VROČIH 
PREDMETOV ALI POLIJEŠ Z VROČIM VOSKOM.

2. Eno čajno svečko vzemi iz 
posodice. Vosek nalomi na četrtine. 
Stenja ne potrebuješ.
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3. Drugo čajno svečko prižgi in jo 
postavi pod mrežico narobe 
obrnjenega  cedila. 5. Opazuj, kaj se dogaja z voskom v 

posodici med segrevanjem.  
Ko je vosek staljen, prenehaj s 
segrevanjem!

6. Ko se vosek stali, primi vročo 
posodico s pinceto ter vosek 
previdno vlij v modelček (ali majhen 
plastičen kozarec), pod katerim naj 
bo papirnata brisača. Opazuj, kako 
se vosek v modelčku ohlaja.

PAZI: MREŽICA IN POSODICA NAD OGNJEM TER STALJENI VOSEK SO ZELO 
VROČI, ZATO SE JIH NE DOTIKAJ!

4. Na sploščeno površino mrežice 
cedila postavi prazno posodico čajne 
svečke in daj vanjo košček voska. 

Če nimaš cedila, ki služi kot 
podstavek, lahko posodico čajne 
svečke s koščkom voska primeš s 
pinceto in jo previdno držiš nad 
plamenom, kot kaže spodnja slika. 
Namesto pincete lahko uporabiš 
leseno ščipalko za perilo.
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Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 2. poskus stran   od  3 4

8. Ko se vosek v modelčku ohladi, 
ponovi korak 4. z novim koščkom 
voska. Sočasno daj v posodico še 
majhen košček barvaste voščenke. 
Opazuj, kako se vosek in voščenka 
talita.

7. Odreži majhen košček voščene 
barvice.

9. Medtem, ko posodico držiš s 
pinceto, lahko staljen vosek in 
voščenko pomešaš z zobotrebcem.

10. Staljeno zmes vlij v isti modelček 
kot prej, čez neobarvan vosek. 
Opazuj, kako se vosek ohlaja.

11. Ko se obarvana plast voska 
ohladi, lahko postopek nadaljuješ. Po 
korakih dolivaj neobarvan in obarvan 
vosek. 

12. Staljen vosek goreče sveče 
kapljaj v kozarec z vodo in opazuj, kaj 
se dogaja. Ohlajen vosek vzemi iz 
vode in si ga oglej.
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RAZMISLI, PREIZKUSI, POIŠČI, VPRAŠAJ … 

Kaj se zgodi, če plasti voska zlivaš eno na drugo, ko spodnje plasti še niso 
dovolj ohlajene? 

Ali bi znal narediti svečo? Kaj še potrebuješ za to? Uporabiš lahko, kar si 
zavrgel pri razstavljanju čajne svečke. 

Katere snovi bi še lahko preoblikoval na podoben način? Poskusi! 

Odrasla oseba naj presodi, ali se je vosek dovolj ohladil, da ga lahko primeš 
v roke in preoblikuješ v kroglico, valj ali stožec. Potem lahko voščeno telo, ki 
si ga oblikoval, uporabiš pri prvem poskusu. 

Ali lahko vosek, ki si ga že enkrat stalil, ponovno uporabiš? 

Kako se imenuje pojav, ki je nasproten taljenju? 

Iz česa pridobijo beli vosek za čajne svečke? 

Kje v naravi lahko najdemo vosek? Kakšne barve je naravni vosek?
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JAJCE 

Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 3. poskus stran   od  1 3

PRIPOMOČKI:  sveže surovo kokošje jajce, krožnik, jedilni 
nož, žlica, cedilo, skleda, električni (ali ročni) stepalnik

1. Oglej si obliko jajca. Položi jajce v 
dlan in z jedilnim nožem razbij lupino, 
kot kaže slika.

3. Oglej si vsebino jajca, jajčno lupino  
in notranjost jajčne lupine.

2. Razpolovi lupino jajca ter vsebino zlij 
na krožnik.
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Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 3. poskus stran   od  2 3

4. Rumenjak z žlico previdno odstrani 
s krožnika. Pazi, da ga ne razliješ. 
Rumenjaka v nadaljevanju poskusa 
ne potrebuješ.

5. Beljak skozi cedilo precedi v 
skledo. Opazuj, kako se beljak 
preceja. 

6. Beljak s stepalnikom stepi v sneg. 
Kaj se dogaja z beljakom med 
stepanjem?

7. Dobro stepen beljakov sneg spravi 
za en dan v hladilnik. Kaj se zgodi s 
snegom med čakanjem v hladilniku? 
Še enkrat ga precedi. Kaj opaziš? 

8. Preveri, ali lahko isti beljak 
ponovno stepeš v sneg.
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Dobra knjiga o jajcu je na primer tale: 

Burton, R., Burton, J. in Taylor, K. (1995) JAJCE, DZS. 

Kresnička 2015/2016 2. in 3. razred / 3. poskus stran   od  3 3

RAZMISLI, PREIZKUSI, POIŠČI, VPRAŠAJ … 

Ali petelini ležejo jajca? 

Kdo izleže jajce, iz katerega se izvali petelin? 

Katere živali ležejo jajca? 

Ali metulji, kače in ribe tudi ležejo jajca? V ribarnici si lahko ogledaš ribja 
jajca. Kako se imenujejo? Na internetu poišči slike jajc drugih živali.   

Katera danes živeča žival leže največja jajca?  

Ali imajo jajca drugih živali tudi trdne lupine? 

Surovo jajce daj v PVC vrečko in vrečko zaveži. Jajce v vrečki primi v dlan in 
ga enakomerno stiskaj. Pazi, da se jajca ne dotikaš s prstanom, nohti ali 
samo s konicami prstov. Lahko na ta način jajce zdrobiš? 

Iz katere snovi je zgrajena jajčna lupina? 

Kaj se zgodi z lupino jajca, ki jo dan ali dva namakaš v kisu? 

Na internetu, v knjigi ali v učbeniku poišči skico notranje zgradbe kokošjega 
jajca. Primerjaj jo z vsebino jajca na krožniku. Poimenuj opažene dele. 

Pod trdno lupino jajca je mehka opna, ki obdaja beljak. Ali opaziš zračni 
mehurček na notranji strani lupine ubitega jajca, med trdno lupino jajca in 
opno?  

Trdo skuhaj dve jajci, eno čim bolj sveže in eno tik pred iztekom roka 
uporabe (ali celo nekaj dni po izteku roka uporabe). Jajci olupi. Ali lahko 
vidiš na olupljenih trdo kuhanih jajcih, kje sta bila pod lupino zračna 
mehurčka? V čem sta si ti trdo kuhani jajci podobni, v čem različni? 

Kam bi uvrstil beljak, med trdne snovi ali tekočine? 

Kako se je beljak spremenil med stepanjem? Kaj je poleg beljaka še v 
snegu?  

Kaj se zgodi s snegom iz beljaka, če ga pustiš več ur v skledi? Ali lahko iz 
istega beljaka narediš sneg dvakrat? 

Kaj se zgodi z jajčnim beljakom, če ga segrejemo, skuhamo ali ocvremo v 
vročem olju?


