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Povzetek  

Učenke in učenci se skozi osnovnošolsko izobraževanje pri pouku pogosto srečajo s svetlobo. 

Diplomsko delo je namenjeno spodbujanju raziskovanja na tem področju. V praktičnem delu 

diplomske naloge sem se posvetila pripravi praktičnih nalog, ki jih učenke in učenci izvedejo s 

pomočjo Zbirke svetloba - naravoslovje. 

V prvi triadi učenke in učenci pri predmetu Spoznavanje okolja poimenujejo predmete, ki 

oddajajo svetlobo, opazujejo njeno širjenje, opazujejo osvetljene predmete ter ugotavljajo, v 

kakšnih pogojih so predmeti bolje vidni. Opazujejo lahko popolni odboj in sence. 

Pri predmetu Naravoslovje in tehnika, učenke in učenci po navodilih izvajajo poskuse, za 

ozaveščanje vsebin pa so predvideni še učni listi. S pomočjo predmetov, ki jih poiščejo v svoji 

okolici, ugotavljajo ali so bolje vidni osvetljeni ali neosvetljeni predmeti. Preučujejo lahko 

odvisnost velikosti sence od razdalje med predmetom in zaslonom. Učenke in učenci sami iz 

papirja naredijo maketo hriba. Le-to uporabijo za ponazoritev prisojne in osojne strani hriba. 

V naslednji nalogi ponovno poiščejo nov predmet iz okolice, ki je primeren za ponazoritev 

prisojne in osojne strani. Poskus skicirajo in označijo pomembne pojme. Tako si znanje 

utrdijo. Odvisnost sence od lege telesa spoznajo s pomočjo dveh različno velikih figuric, ki si 

jih lahko izdelajo sami ali pa jih poiščejo doma oziroma v učilnici. 

Za Naravoslovje v 6. in 7. Razredu so predvidene dejavnosti, pri katerih učenke in učenci 

osvojijo pojma osvetljeno telo ter osvetljena stran telesa, sestavijo poskuse, kjer prikažejo 

nastanek sinje, škrlatne, rumene in bele svetlobe, spoznajo, da se smer svetlobe pri prehodu 

skozi plan-paralelno ploščo pri pravokotnem vpadu ne spremeni, pri vpadu pod kotom pa se 

svetlobni curek vzporedno premakne in preučujejo pojav, ko se svetloba deloma lomi, 

deloma odbije od predmeta. 

Pri Fiziki v zadnji triadi učenke in učenci preučujejo odbojni zakon, zrcalni in difuzni odboj, 

lom svetlobe na meji dveh snovi. Učenke in učenci pri tem poskusu analizirajo smer ter 

prehod svetlobe skozi razpršilno ter zbiralno lečo. 
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Abstract  

In the course of primary school education, pupils often encounter the phenomenon of light 

during classes. The aim of this degree paper is to promote research in this field. The practical 

part of the paper is devoted to making practical exercises that pupils perform with the help 

of the textbook Zbirka svetloba – naravoslovje (The Light Compendium – Natural Sciences). 

During the first three years, also called the first triad, in the Environment Studies class pupils 

name the light-emitting objects, observe its diffusion, observe illuminated objects and find 

out in which conditions the objects can be best seen. They observe total reflection, and 

shade. 

In the Natural and Technical Sciences class, pupils follow instructions for experiments, to 

raise awareness of content there are also provided worksheets. With the help of objects, 

found in their surroundings, they determine the visibility of lit and unlit object. They learn 

how size of the shadow depends from the size of the object and from the distance between 

the object and the screen. 

For the Nature Sciences class in the years 6 and 7, were planned activities in which pupils 

acquire the terms ‘illuminated body’ and ‘illuminated side of a body’. Pupils set up an 

experiment where they show the making of cyan, magenta, yellow, and white light. Pupils 

learn that the direction of the light transmitted through plane-parallel plates does not 

change with the 90-degree angle, however the light beam does move in the parallel position 

when the angle is changed. They study phenomenon where the light is partly refracted and 

partly reflected from the object. 

In the Physics class in the last triad, pupils study law of reflection, specular and diffuse 

reflection and the refraction of light at the boundary between two substances. Pupils learn 

about the characteristics of converging and diverging lenses. 
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I. Uvod 

K izbiri teme za diplomsko nalogo, me je spodbudila želja, približati raziskovanje na področju 

svetlobe, učenkam in učencem v osnovni šoli. S predlaganimi aktivnostmi, na področju 

svetlobe s pomočjo Zbirke svetloba – naravoslovje, želim v učenkah in učencih spodbuditi 

zanimanje za raziskovanje na tem področju. 

V 1. poglavju »Pregled učnega načrta«, bom zapisala nekaj o predmetih Spoznavanje okolja, 

Naravoslovje in tehnika, Naravoslovje ter Fizika. 

Sledi poglavje Svetloba (2. Poglavje), kjer se bom dotaknila lastnosti svetlobe, zrcal in leč ter 

razložila pojava disperzija in lom. 

V praktičnem delu diplomske naloge (3. Poglavje), se bom posvetila Zbirki svetloba - 

naravoslovje, predstavila njene sestavne dele in možnosti za delo z njo. Za podporo delu v 

razredu, bom sestavila tudi učne liste, ki bodo učenkam in učencem (ter seveda tudi 

učitelju), v pomoč pri raziskovanju in odkrivanju lastnosti svetlobe. 
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II. Teoretični del 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila vsebine v učnih načrtih, za katere 

lahko načrtujem spremljevalne eksperimentalne dejavnosti uporabo Zbirke svetloba – 

naravoslovje. 

1. Pregled učnih načrtov 

Zbirka svetloba - naravoslovje, ki jo predstavljam v diplomskem delu, omogoča širok nabor 

poskusov, ki jih lahko izvajamo v vseh treh triadah osnovne šole. Sledi pregled učnih načrtov 

in umestitev dejavnosti z Zbirko svetloba - naravoslovje. 

1.1. Spoznavanje okolja 

Predmet Spoznavanje okolja v slovenski osnovni šoli se izvaja v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. V vsakem od razredov obsega 105 ur, skupaj torej 315 ur. 

1.1.1. Opredelitev predmeta 

»Predmet Spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v 

naravnem ter družbenem okolju« (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011, str 10-11). V predmetu so 

združene vsebine naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih področij. 

Operativni cilji 

Učenke in učenci: 

• spoznajo lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam omogočajo, da predmete vidimo (Prav 

tam). 

Da predmet vidimo, mora le-ta oddajati svetlobo ali pa biti osvetljen. Učenke in učenci 

spoznajo tudi, kaj je vir svetlobe, svetilo, kako potuje svetloba ter odboj svetlobe. 

1.1.2. Vsebine 

Dejavnosti, ki jih omogoča zbirka, ki jo predstavljam v svojem diplomskem delu, omogočajo 

spoznavanje: 

• vira svetlobe, 

• svetila (svetilka), 
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• razširjanje svetlobe, 

• odboja svetlobe. 

V 4. In 5. razredu učenke in učenci svoje znanje nadgrajujejo pri predmetu Naravoslovje in 

tehnika. 
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1.2. Naravoslovje in tehnika 

Predmet Naravoslovje in tehnika se v slovenski osnovni šoli izvaja v 4. in 5. razredu. V 

vsakem od razredov obsega 105 ur, skupaj torej 210 ur. 

1.2.1. Opredelitev predmeta 

Predmet Naravoslovje in tehnika je nadgradnja predmeta Spoznavanje okolja iz prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Področja naravoslovja ter tehnike in tehnologije so tu zelo 

povezana. S tem predmetom učenkam in učencem omogočimo, da naravoslovno in tehnično 

znanje ter spretnosti uporabijo za razumevanje, razlago in reševanje različnih vprašanj in 

situacij (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe - Dimec in Balon, 2011). 

V sklopu predmeta Naravoslovje in tehnika učenke in učenci v četrtem razredu osnovne šole 

spoznajo, v kakšnih okoliščinah lahko vidimo telesa, kakšna je soodvisnost lege svetila, 

predmeta in lastnosti sence. Spoznajo tudi zakonitosti razširjanja svetlobe ter razliko med 

prisojno in osojno lego. 

1.2.2. Operativni cilji 

Učenke in učenci znajo: 

• »dokazati, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči, 

• razložiti soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na velikost in lego 

sence, 

• prikazati, da se svetlobni žarki iz svetila širijo naravnost in na vse strani, 

• ugotoviti in razložiti razlike med prisojno in osojno lego« (Vodopivec, Papotnik, 

Gostinčar Blagotinšek, Skribe - Dimec in Balon, 2011, str. 11). 

1.2.3. Vsebine 

Dejavnosti, ki jih omogoča zbirka, ki jo predstavljam v svojem diplomskem delu, omogočajo 

spoznavanje: 

• prisojne in osojne strani, 

• vidnosti teles, 

• lastnosti sence. 

V 6. In 7. razredu učenke in učenci svoje znanje nadgrajujejo pri predmetu Naravoslovje. 
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1.3. Naravoslovje 

Predmet Naravoslovje se izvaja v slovenski osnovni šoli v 6. in 7. razredu. V 6. razredu obsega 

70 ur, ter v 7. razredu 105 ur, skupaj torej 175 ur. 

1.3.1. Opredelitev predmeta 

Skvarč idr. (2011) v Učnem načrtu za predmet Naravoslovje navajajo, da pouk naravoslovja 

učenkam in učencem omogoča spoznavanje in razvijanje razumevanja naravoslovnih pojmov 

ter zakonitosti. Le-to je podlaga za razumevanje pojavov v naravi. Učenke in učenci pri 

naravoslovju tako spoznajo pomen naravoslovnih znanosti za napredek človeštva ter s tem 

oblikujejo odnos in stališča do sebe, narave ter ostalega okolja. 

Pri pouku naravoslovja je učenkam in učencem omogočeno razvijanje kompleksnega in 

kritičnega mišljenja ter inovativnosti in ustvarjalnosti (Prav tam). 

1.3.2. Operativni cilji 

Učenke in učenci spoznajo: 

• »da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani in opredelijo pojme svetilo, osvetljeno 

telo, svetlobni curek ter senca, 

 da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih barv, 

• da se svetloba na meji dveh snovi deloma odbije, deloma lomi, 

• da se pri odboju na hrapavi beli površini svetloba razprši, na gladki pa se odbije le v 

eno smer« (Skvarč idr., 2011, str. 11). 

1.3.3. Vsebine 

Dejavnosti, ki jih lahko izvajamo z zbirko, ki jo predstavljam v svojem diplomskem delu, 

omogočajo spoznavanje: 

 svetil in osvetljenosti teles, 

 razlike med zrcalnim in difuznim odbojem. 

 širjenja svetlobe. 

Na področju svetlobe učenke in učenci svoje znanje nadgrajujejo pri predmetu Fizika v 8. in 

9. razredu. 
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1.4. Fizika 

Predmet Fizika se izvaja v slovenski osnovni šoli v 8. in 9. razredu. V 8. razredu obsega 70 ur 

ter v 9. razredu 64 ur, skupaj torej 134 ur. 

1.4.1. Opredelitev predmeta 

Verovnik idr. (2011) v Učnem načrtu za predmet Fizika navajajo da, pri pouku fizike učenke in 

učenci osvojijo jezik in metode, ki se uporabljajo pri proučevanju fizikalnih pojavov. Seznanijo 

se tudi s preprostimi fizikalnimi pojmi, ki opisujejo dogajanje v naravi. Z eksperimentalnim 

delom učenke in učenci osvajajo nova spoznanja in pridobivajo predstave o tem, kako so 

naravni pojavi povezani med seboj. 

Pouk fizike v osmem in devetem razredu osnovne šole je nadgradnja vsebin, izkušenj in 

spretnosti, osvojenih pri predmetih Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika ter 

Naravoslovju v nižjih razredih. 

1.4.2. Operativni cilji 

Učenke in učenci: 

• »s poskusi raziščejo, kako se svetloba odbija od telesa in analizirajo potek svetlobnega 

žarka pri odboju na ravnem zrcalu, 

• razložijo nastanek difuznega in zrcalnega odboja, 

• s poskusi raziščejo, kako se svetloba lomi na meji dveh optično različno gostih snovi in 

analizirajo potek svetlobnega žarka pri prehodu iz ene snovi v drugo, 

• osvojijo pojma gorišče in goriščna razdalja zbiralne leče, 

• analizirajo potek žarkov skozi zbiralno lečo« (Verovnik idr., 2011, str. 8). 

1.4.3. Vsebine 

Dejavnosti, ki jih omogoča zbirka, ki jo predstavljam v svojem diplomskem delu, omogočajo 

spoznavanje: 

• odbojnega in lomnega zakona, 

• lastnosti leč (zakonitosti preslikav z zbiralno lečo, potek žarkov skozi le-to). 
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2. Svetloba 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je svetloba opredeljena kot: 

»svetlôba -e ž (ó) 

1. kar omogoča, da so predmeti vidni: svetloba narašča, pojema; stal je tako, da mu je 

svetloba padala, sijala na obraz; oddajati, razprševati svetlobo; zaznavati svetlobo... 

2. fiz. elektromagnetno valovanje, zaznavno neposredno z vidom: svetloba se širi; odbijati, 

sevati, sipati svetlobo; valovna dolžina svetlobe; hitrost svetlobe / enobarvna svetloba ki jo 

sestavlja valovanje ene same valovne dolžine; fluorescenčna svetloba; hladna svetloba ki jo 

oddaja hladen vir svetlobe; infrardeča svetloba... 

3. lastnost predmetov, da so vidni: svetloba zvezde se veča; izgubljati svetlobo; svetloba 

meseca« (Bajec, 2000). 

S prostim očesom zaznavamo belo svetlobo. Le-ta je sestavljena iz vseh valovnih dolžin (od 

400 nm do 700 nm) vidnega spektra. Ko belo svetlobo usmerimo skozi optično prizmo, se 

razkloni na barvne pasove. Vsaka od barv ima drugo valovno dolžino. 
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2.1. Lastnosti svetlobe 

Svetloba je elektro magnetno valovanje z velikim razponom valovnih dolžin. Vsak del spektra 

ima svoje lastnosti in zato tudi svoje možnosti uporabe. 

Gama žarki imajo zelo kratke valovne dolžine, okrog 10-12 m. Ti žarki so zelo prodorni. Sevajo 

jih radioaktivne snovi in so lahko zelo nevarni, zato je z njimi potrebno ravnati previdno. 

Gama žarke uporabljajo v medicini, prehranski industriji, kjer na ta način sterilizirajo hrano, v 

industriji za pregled zvarov in podobno. 

Rentgenski žarki imajo daljše valovne dolžine (okrog 10-10 m) kot gama žarki. V medicini se ti 

žarki uporabljajo za diagnostiko (npr. slikanje kosti, zob...). Tako kot gama žarki, se tudi 

rentgenski uporabljajo v industriji (za preverjanje zvarjenih delov) ter prehranski industriji 

(pregled mesa in zelenjave, ali vsebujeta kovinske dele in kamne). 

Ultravijolična (UV) svetloba (valovne dolžine od 100 - 400 nm) je v nekaterih primerih tudi 

nevarna živim bitjem. To svetlobo sevajo zelo vroča telesa (zvezde; električni tok, ki nastane 

pri varjenju). Za človeka je UV-svetloba v majhnih količinah izredno pomembna. Pomaga 

namreč pri nastajanju vitamina D v koži. V velikih količinah pa ta svetloba povzroči 

porjavelost kože (ki je že znak poškodbe), povzroča tudi kožnega raka ter poškodbe oči. 

Vidna svetloba (valovne dolžine od 400 - 700 nm) je tisti del elektromagnetnega valovanja, ki 

ga lahko zaznavamo z očmi. Človeško oko je različno občutljivo za različne valovne dolžine. 

Najobčutljivejše je na rumeno-zeleno svetlobo, ki ima valovno dolžino od 500-600 nm. 

Bela svetloba je sestavljena iz: 

 rdeče (620 nm – 750 nm), 

 oranžne (590 nm - 620 nm), 

 rumene (570 nm - 590 nm), 

 zelene (495 nm - 570 nm), 

 modre (450 nm - 495 nm), 

 in vijolične svetlobe (380 nm - 450 nm) (https://en.wikipedia.org ). 

Infrardeča (IR) svetloba ima valovno dolžino od 700 nm do 1 mm. To svetlobo seva vsako 

telo pri temperaturi nad absolutno ničlo. To pomeni, da jo seva vsako telo. IR-svetlobo 

uporabljajo v medicini za odkrivanje artritisa, raka, itd; gasilci jo uporabljajo pri iskanju ljudi v 

zadimljenih prostorih, kjer je vidljivost skoraj nična; astronomi pa s pomočjo infrardečih 

posnetkov pridobivajo podatke o temperaturi zvezd in planetov. 

Radijski valovi imajo izmed vseh naštetih delov spektra svetlobe najdaljše valovne dolžine 

(10-3 m do 103 m). Uporabljamo jih v mikrovalovnih pečicah, za prenos TV-programov in 

radijskih postaj, za brezžično komunikacijo reševalcev, policistov ipd. 

https://en.wikipedia.org/
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Skupno vsem delom svetlobe je, da se širijo zelo hitro, s hitrostjo        ⁄ . 

V nadaljevanju bom govorila o vidni svetlobi. 

Že leta 1638 je Galileo Galilei poslušal svetlobno hitrost določiti z merjenjem časa, v katerem 

svetloba pripotuje od svetilke na enem hribu do svetilke na sosednjem hribu. Ta eksperiment 

ni bil uspešen, zato je Galileo Galilei zaključil, da je svetloba prehitra, da bi se s takim 

poskusom dalo izmeriti njeno hitrost ali pa je neskončno hitra. 

Le štirideset let za tem je danski astronom Römer med preučevanjem Jupitrovih lun izračunal 

svetlobno hitrost in dobil 220.000 
  

 
, kar je bilo najbližje pravi vrednosti dotlej. 

Do danes sprejete vrednosti 299.792,458
  

 
 so pripeljali mnogi izračuni svetlobne hitrosti v 

19. stoletju (McPhee, 2012). 

Hitrost svetlobe je nemogoče meriti z enostavnimi poskusi, ki bi jih lahko prikazali v učilnici. 

Potrebno je poudariti, da hitrost svetlobe ni enaka v vseh snoveh. Odvisna je od lastnosti 

snovi. Po drugi strani pa hitrost svetlobe ni odvisna od opazovalčeve hitrosti. 

2.1.1. Disperzija svetlobe 

Ko vidna svetloba potuje skozi steklo (ali drugo prozorno snov) opazimo, da ima steklo za 

svetlobo različnih valovnih dolžin, različen lomni količnik. Posledica tega je, da je pri prehodu 

skozi steklo (ali drugo prozorno snov) hitrost rdeče svetlobe večja kot hitrost vijolične. Ta 

pojav imenujemo disperzija. 

Disperzijo svetlobe (slika 1) najlažje opazujemo, kadar v zatemnjeni sobi spustimo curek bele 

svetlobe skozi tristrano stekleno prizmo. Na zaslonu opazimo mavrico, kar je posledica 

disperzije. Najmanj se odkloni rdeča svetloba, najbolj pa vijolična. Tako dokažemo, da je bela 

svetloba sestavljena iz rdeče, oranžne, rumene, zelene, modre in vijolične barve (Strnad, 

2004). 

Pojav disperzije je pri prehodu svetlobe skozi tristrano stekleno prizmo okoli leta 1672 odkril 

Isac Newton (1642 - 1727). Pojav so pojasnili mnogo let pozneje. 
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Slika 1: Disperzija svetlobe (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Disperzija_(optika)). 

2.2. Zaznavanje svetlobe 

Ljudje vidno svetlobo zaznavamo s čutilom za vid, očesom. Oko (slika 2) je približno krogla s 

povprečnim premerom 2,5 centimetra. Zenica spredaj je napolnjena z očesno vodico in z 

zunanje strani pokrita z roženico. Očesna vodica je pod stalnim pritiskom, saj tako ohranja 

roženico izbočeno. Na roženici se svetloba, ki pade v oko, lomi najbolj izrazito. Prilagodljiva 

leča naredi le še majhne popravke, ki so potrebni, da je slika ostra. Navadno lahko lečo in 

roženico štejemo kot eno lečo približno 2 cm od mrežnice. Goriščno razdaljo spremenijo 

mišice v očesu, ko sploščijo oz. odebelijo lečo. Tako je slika na mrežnici vedno ostra, četudi 

se spreminja oddaljenost predmeta, ki ga opazujemo. Slika okolice nastane na mrežnici. 

Mrežnica je membrana, ki jo sestavlja približno 125 milijonov fotoreceptorjev. Imamo dve 

vrsti fotoreceptorjev: 

• paličice in 

• čepki (Giambattista, 2010). 

S paličicami zaznavamo šibke svetlobne tokove, kadar je malo svetlobe, vendar ne morejo 

razlikovati barv. Čepki lahko zaznajo le močno svetlobo, vendar omogočajo zaznavanje barve 

(Pickering, 1996). 
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Slika 2: Anatomija očesa (Vir: http://www.optika-sentina.si/anatomija-ocesa/). 

Slika 3 (spodaj) prikazuje tribarvni sistem zaznave svetlobe v človeškem očesu. 

 

Slika 3: Barvni odziv človeškega očesa v primerjavi s spektralnimi barvami (Vir: Božič in Barle, 

2001). 

Tribarvni sistem zaznave svetlobe omogočajo tri vrste pigmentov v svetlobno občutljivi 

membrani čepkov v mrežnici človeškega očesa. Eden absorbira kratkovalovno, tj. modro, 

drugi srednjevalovno, tj. zeleno in tretji dolgovalovno, tj. rdečo svetlobo (Božič in Barle, 

2001). 

Da bi lahko razumeli fizikalni aspekt zaznavanja barv, povežimo osnovne lastnosti našega 

očesa, z aditivnostjo svetlobe. Osnova človeškega vida je mreža svetlobnih detektorjev, tj. 

palčk in čepkov na očesni mrežnici. Čepki se odzivajo na svetlobo različnih valovnih dolžin in 

o tem pošiljajo podatke v možgane. Celotni spekter nam vidne svetlobe je razdeljen na tri 

bistvena področja: modro, zeleno in rdeče, meri se le količina svetlobe v teh spektralnih 

pasovih (Božič in Barle, 2001). 
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2.3. Svetila 

Svetila imenujemo vsa tista telesa, ki sevajo svetlobo. Poznamo naravna svetila, kot so Sonce 

in druge zvezde, ter umetna svetila, npr. električna svetilka (Johnson in Johnson, 1996). 

Svetloba lahko nastane na več različnih načinov. Segreto telo pri dani temperaturi oddaja 

zanj značilen spekter svetlobe. Na primer žarilna nitka v žarnici žari (pri temperaturi okoli 

3000 K) in s tem oddaja vidno svetlobo. 

Svetloba, ko jo oddaja kresnička, je rezultat kemijske reakcije. Svetlobni organ te žuželke se 

nahaja na spodnji strani zadka. Kresnička proizvaja snov, imenovano luciferin. Le-ta reagira s 

kisikom. Svetloba, ko jo proizvajajo kresničke je hladna, saj se skoraj vsa kemična enegrija 

pretvori v svetlobno. 

Fluorescentna snov odda vidno svetlobo po tem, ko sprejme ultravijolično sevanje 

(Giambattista, 2010). 

Tako svetlobo imenujemo hladna svetloba. V Malem leksikonu Cankarjeve založbe Fizika je 

hladna svetloba opredeljena kot: 

»svetloba, ki nastane pri luminiscenci« (Guštin, Mohorič in Strnad, 2008). 

Luminiscenca je pojav v naravi, ko telo, ki seva svetlobo, ni segreto na visoke temperature. 

Do tega lahko pride zaradi zunanjih vplivov (Guštin, Mohorič in Strnad, 2008). 

2.4. Svetloba in snov 

Ko je zunaj svetlo, je svetlo tudi v prostoru. Kadar pa okno zelo dobro zastremo, je v 

prostoru, kljub svetlobi zunaj, temno. 

Svetloba se skozi prazen prostor nemoteno širi. Ko curek svetlobe vpade na mejo dveh snovi, 

lahko pride do več pojavov: 

 snov svetlobo prepusti, 

 snov svetlobo odbije, 

 snov svetlobo vpije. 

2.4.1. Snov svetlobo prepusti 

V primeru, da snov svetlobo prepusti, se svetlobi lahko, ni pa nujno, spremeni hitrost. V tem 

primeru pride do loma svetlobe. 
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Lom svetlobe 

Lom svetlobe najlažje opazujemo pri prehodu le-te skozi plan-vzporedno, oziroma plan 

paralelno stekleno ploščo. Prehod svetlobe skozi ploščo (slika 4) slikovito prikazuje 

enakovrednost vpadnega in lomnega kota in reverzibilnost pri lomu svetlobe. Kot, pod 

katerim curek svetlobe vstopi v ploščo, je enak kotu, pod katerim izstopi (Hribar idr., 2005). 

Svetlobni curek ima torej enako smer pred vstopom v ploščo in po izstopu, premakne se 

vzporedno. 

 

Slika 4: Lom svetlobe pri prehodu le-te skozi plan-vzporedno ploščo (Vir: Hribar idr., 

2005). 

Lom svetlobe pogosto opazujemo tudi z napravo, narejeno iz polovice po osi prerezanega 

valja iz stekla, pritrjenega na zaslon, s skalo v stopinjah. Zaslon z valjem lahko vrtimo okoli 

geometrijske osi. Curek svetlobe, ki je ozek in vzporeden, usmerimo na ravni del valja ob osi. 

Poleg curka, ki se lomi po lomnem zakonu, opazimo tudi takega, ki se odbije po odbojnem 

zakonu. 

Lomni zakon, ki splošno velja za lomljeni curek: 

    

    
 
  
  
 
  
  

 

pri čemer je 

 α vpadni kot, 

 β lomni kot, 

 c1 hitrost svetlobe v snovi, iz katere svetloba prihaja, 

 c2 hitrost svetlobe v snovi, v katero svetloba vstopa, 

 n1 lomni kvocient snovi, iz katere svetloba prihaja, 

 n2 lomni kvocient snovi, v katero svetloba vstopa. 
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Vpadna pravokotnica, vpadni žarek in lomljeni žarek ležijo v vpadni ravnini. Curek se lomi 

proti vpadni pravokotnici, saj je lomni kot manjši od vpadnega (slika 5), če je lomni količnik 

snovi iz katere curek prihaja manjši, kot lomni količnik snovi v katero curek svetlobe vstopa. 

 

Slika 5: Lom in odboj svetlobe (Vir: Strnad, 2004). 

Podobno kot pri opazovanju odboja tudi pri opazovanju loma vidimo, da ostaneta lomljeni in 

vpadni curek na svojih mestih, ko spremenimo smer svetlobe, pri čemer lomni in vpadni kot 

zamenjata vlogi (Strnad, 2004). 

Leče so osnovni del projekcijskih ter fotografskih aparatov, filmskih ter televizijskih kamer in 

drugih optičnih naprav. Prav tako je leča sestavni del očesa človeka in nekaterih živali (Hribar 

idr., 2005). 

Navadno so leče narejene iz prozorne plastike ali stekla. Spodnja slika (slika 6) prikazuje 

različne leče v preseku. 

 

Slika 6: Krogelne leče, a), b), c) konveksne leče, č), d), e) konkavne leče (Vir: Kuščer 

idr., 2003). 

V splošnem delimo leče na razpršilne in zbiralne. Razpršilne leče (konveksno konkavna, plan-

konkavna in bikonkavna) so na sredini tanjše kakor na robu. Zbiralne leče (bikonveksna, plan-

konveksna in konkavno konveksna) so za razliko od razpršilnih na sredini debelejše kakor na 

robu (Hribar idr., 2005). 

a) Konkavne leče 
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Te leče so razpršilne, saj se snop svetlobe, ki je bil prej vzporeden, po prehodu skoznje 

razprši, oziroma se odkloni proč od osi. 

Med konkavne leče spadajo: 

 konveksno konkavne leče oz. izbočeno vbočene leče se pogosto uporabljajo za 

optične korekcije, 

 plan-konkavne leče, ki imajo eno ploskev ravno in drugo vbočeno, 

 bikonkavne ali vboklo-vbokle leče (slika 7) so leče, ki imajo obe ploskvi vbočeni. Taka 

leča je debelejša na robu in tanjša v osi (Klanjšek Gunde, 2000). 

 

Slika 7: Konkavna leča (Vir: Kuščer idr., 2003). 

b) Konveksne leče 

Te leče so zbiralne. To pomeni, da te leče zberejo vzporeden snop svetlobe v gorišču. 

Konveksne leče so v splošnem debelejše v osi in tanjše ob robu. Zbiralne leče so pogosto 

uporabljene v optičnih napravah. Realno, obrnjeno in pomanjšano sliko predmeta dobimo, v 

kolikor je predmet oddaljen od leče več, kot znaša njena goriščna razdalja, sicer je slika 

navidezna, povečana in pokončna (Klanjšek Gunde, 2000). 

 Bikonveksna ali izboklo-izbokla leča (slika 8) spada med zbiralne leče. Ta leča ima obe 

ploskvi izbočeni. 
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Slika 8: Bikonveksna leča (Vir: Kuščer idr., 2003). 

 Plan-konveksna oziroma plan-polkrožna leča je leča z eno ravno in eno izbočeno 

ploskvijo. 

 Konkavno-konveksna leča ima eno ploskev vbočeno in eno izbočeno. V osi je 

debelejša ter tanjša ob robu (Klanjšek Gunde, 2000). 

2.4.2. Snov svetlobo odbije 

V primeru, da snov svetlobo odbije, se svetlobi spremeni smer. Odboj svetlobe najlažje 

opazujemo s pomočjo zrcal. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zrcalo opredeljeno 

kot: 

»zrcálo -a s (á) 

1. predmet, navadno iz steklene podlage, na katero je nanesena gladka, svetlobo odbijajoča 

kovinska plast: na steni visi veliko zrcalo; pogledati se v zrcalo; zrcalo s starinskim okvirom; 

morje je bilo mirno kot zrcalo« (Bajec, 2000). 

V literaturi pogosto najdemo dva izraza, in sicer zrcalo ter ogledalo. Opomnim naj, da se izraz 

zrcalo uporablja v strokovni literaturi in tekstih, povezanih z znanostjo, izraz ogledalo pa 

uporabljamo v vsakdanjem jeziku. 

Ravno zrcalo je znano vsakomur. Navadno ga uporabljamo za opazovanje navideznih slik, ki 

nastanejo za zrcalom. Slika 9 prikazuje, kako v zrcalu vidimo sliko predmeta. 
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Slika 9: Slika predmeta v zrcalu (Vir: Hribar idr., 2005). 

Od predmeta T prihaja svetloba, ki se odbije od zrcala, kakor da bi izhajala iz točke, ki leži 

zrcalno simetrično na drugi strani zrcala, torej iz navidezne slike. V naravi lahko zrcalno 

podobo okolice pogosto opazujemo na mirni vodni gladini. 

Ravno zrcalo pogosto uporabimo za prikaz zrcalnega odboja. Kot ravno zrcalo lahko 

uporabimo zglajeno kovinsko ploščo ali zglajeno stekleno ploščo s kovinsko prevleko (lahko 

tanek sloj aluminija). 

Odbojni zakon pravi, da je vpadni kot enak odbojnemu kotu: 

     

(Strnad, 2004). 

Vpadni in odbojni kot sta definirana, kot je prikazano na sliki 10. 

 

Slika 10: Prikaz odboja svetlobe (Vir: Hribar idr., 2005). 



 

18 
 

Vpadni kot (α) je kot med vpadnim žarkom in vpadno pravokotnico, odbojni kot (α') pa je 

enak kotu med vpadno pravokotnico in odbitim žarkom. 

Poleg zrcalnega odboja svetlobe omenimo še difuzni odboj (slika 11). Difuzni odboj svetlobe 

nastane, ko se svetloba odbije od grobe oziroma neravne podlage. Difuzni odboj svetlobe je 

v vsakdanjem življenju veliko pogostejši kot popolni odboj. Omogoča nam, da lahko vidimo 

okolico. 

Ko svetloba Sonca pada na drevo, lahko rečemo, da vsa prihaja iz iste smeri. Po odboju na 

drevesnih listih pa se svetloba odbije na vse strani. Zato krošnjo lahko vidimo iz večih strani. 

Kako groba je videti podlaga, je odvisno od tega, kako podrobno pogledamo. Kar je očitno 

gladka površina, ko nanjo gledamo s prostim očesom, je lahko zelo groba, ko jo pogledamo 

pod povečevalnim steklom (mikroskopom). Na vsaki površini, ki prostim očesom izgleda 

ravna, je veliko neravnin (Giambattista, 2010). 

 

Slika 11: Difuzni odboj na hrapavi površini (Vir: 

http://www.physicstutorials.org/home/optics/reflection-of-light). 

V primeru, da je velikost neravnin na grobi površini majhna v primerjavi z valovno dolžino 

svetlobe, ki se od površine odbije, potem je odboj zrcalen. Kadar pa je velikost luknjic, 

oziroma nepravilnosti na grobi površini velika v primerjavi z valovno dolžino odbijajoče se 

svetlobe, nastane difuzni odboj. Brušena površina stekla je gladka, ko govorimo o odboju 

vidne svetlobe, saj je valovna dolžina svetlobe tisočkrat večja kot pa razdalja med atomi na 

površini stekla (Giambattista, 2010). 

Ravno polprepustno zrcalo je zrcalo, ki del žarkov prepusti, del pa jih odbije. Pred zrcalo 

postavimo predmet, njegovo sliko opazujemo v zrcalu. Nato drugi identični predmet 

postavimo za zrcalo tako, da se njegova lega pokriva z lego slike prvega predmeta, ki ga 

opazujemo v zrcalu. 

V vsakdanjem življenju poleg ravnih zrcal pogosto uporabljamo tudi ukrivljena zrcala. 

Izbočena oziroma konveksna zrcala uporabljamo za boljšo preglednost sicer nepreglednih 

ovinkov in križišč. V takih zrcalih opazujemo pomanjšano ter navidezno sliko okolice, ki je 
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sicer ne bi mogli videti. Vbočena oziroma konkavna zrcala pogosto uporabljamo v kozmetiki 

za lažje in podrobnejše opazovanje obraza, saj nam dajo povečano in navidezno sliko. 

Konveksno zrcalo (slika 12) vzporeden snop svetlobe, ki pade nanj razprši, to pomeni, 

da je snop svetlobe, ki se odbije, tak, kakor da izhaja iz navideznega gorišča za 

zrcalom. 

 

Slika 12: Odboj svetlobe pri konveksnem zrcalu (Vir: Hribar idr., 2005). 

Konkavno zrcalo (slika 13) pa snop vzporedne svetlobe zbere v pravem gorišču, ki je pred 

zrcalom. Razdaljo med temenom zrcala in goriščem imenujemo goriščna razdalja. Pri 

konveksnem zrcalu jo štejemo za negativno, pri konkavnem pa za pozitivno (Hribar idr., 

2005). 

 

Slika 13: Odboj svetlobe na konkavnem zrcalu (Vir: Hribar idr., 2005). 

2.4.3. Snov svetlobo vpije 

Kadar snov oziroma predmet svetlobo vpije, se za predmetom pojavi območje z manj 

svetlobe, ki ga imenujemo senca. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je senca opredeljena kot: 
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»s  ca -e ž (e  ) 

1. razmeroma temna ploskev za osvetljenim neprosojnim telesom: senca nastane, se 

premika; njegova senca je padala na steno; luč povzroča, ekspr. meče sence; izrazita, ostra 

senca... 

2. temnejše mesto na fotografiji, sliki: na posnetku so sence preveč ostre; razporeditev 

svetlobe in senc na sliki 

3. ekspr. nejasno, v obrisih vidna postava: za šipo se je prikazala senca; črne sence so se 

potikale okrog; videla je senco za seboj, zato je še pospešila korak 

4. rad. območje, v katerem je zaradi ovire sprejem elektromagnetnih valov, zlasti televizijskih, 

oslabljen: sprejemnik je v elektromagnetni senci; novi pretvornik posreduje signal v 

televizijsko senco / radarska senca« (Bajec, 2000). 

Senca je temno področje za predmetom, ki ga ne more osvetliti svetloba svetila pred 

predmetom. Senca nastane, kadar delu svetlobnega snopa zapre pot neka ovira, druga 

svetloba pa se širi naravnost naprej. Torej nastane, ker se svetloba razširja premočrtno. Od 

velikosti svetlobnega vira pa je odvisno, kakšna senca nastane. Senco najlažje opazujemo, ko 

med majhno žarnico (točkasto svetilo) in bel zaslon postavimo predmet, ki sestoji iz 

neprozorne snovi (Klanjšek Gunde, 2000). 

 

Slika 14: Nastanek polsence. 

Polsenca (slika 14) je področje delne sence, ki se pojavi za predmetom, pred katerim je 

razsežno svetilo. Pojavi se med območjem sence in popolnoma osvetljenim območjem. 

Polsenca nastane takrat, ko svetloba izhaja iz razsežnega svetila, ki ga predmet zakrije le 

delno (Klanjšek Gunde, 2000). 
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2.5. Mešanje barv 

Ali je predmet, ki ga vidimo rdečega, rdeč tudi takrat, ko ga nihče ne gleda? Odgovor na to 

vprašanje je: Ne. Od predmeta prihaja le zanj značilna porazdelitev svetlobe po valovnih 

dolžinah. Barva, ki jo imenujemo »rdeča«, je rezultat zapletenega procesa, ki sledi dejstvu, 

da je najprej nekdo pogledal v predmet, nato pa je svetloba od predmeta prišla v oko, kjer so 

se sprožili potrebni procesi za zaznavo predmeta rdeče barve (Božič in Barle, 2001). 

2.5.1. Aditivno mešanje barv 

Aditivno mešanje barv je mešanje z dodajanjem, tj. prištevanjem nove svetlobe. Pri tem 

pojavu se združi svetloba več svetlobnih virov. 

S tem, ko mešamo svetlobo treh osnovnih (aditivnih) barv, dobimo svetlobo vseh barv, zato 

modro, rdečo in zeleno barvo imenujemo osnovne oz. primarne barve. Ko se združi svetloba 

dveh primarnih barv, nastanejo škrlatna (modra + rdeča), rumena (zelena + rdeča) in sinja 

(modra + zelena). Kadar se sešteje svetloba vseh treh primarnih barv (slika 15), nastane bela 

svetloba. 

 

Slika 15: Aditivno mešanje primarnih barv svetlobe (Vir: Božič in Barle, 2001). 

2.5.2. Subtraktivno mešanje barv 

Subtraktivno mešanje barv ali selektivna absorbcija pomeni odvzemanje svetlobe določene 

barve. Do tega pojava pride pri interakciji svetlobe s koloranti, tj. z barvili in pigmenti. 

Koloranti delujejo z odbojem svetlobe in z absorbcijo, kar je obraten proces aditivnemu 

mešanju barv. 

Ko beli svetlobi odvzamemo oziroma odštejemo rdeče odtenke, dobi svetloba sinjo barvo; ko 

odvzamemo zeleno svetlobo, dobimo svetlobo škrlatne barve; ko odvzamemo modre 

odtenke, pa svetloba dobi rumeno barvo. Rumena, sinja in škrlatna barva so torej 

subtraktivne primarne barve. To pomeni, da svetlobo teh barv dobimo s subtrakcijo oziroma 

odštevanjem svetlobe aditivnih primarnih barv (rdeča, zelena, modra). 
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Ko zmešamo dve subtraktivni primarni barvi, ima svetloba, ki nastane, eno od aditivnih 

primarnih barv. Kadar zmešamo kolorante vseh treh subtraktivnih primarnih barv (slika 16), 

bi teoretično dobili črno barvo, navadno pa nastane eden od sivorjavih odtenkov (Božič in 

Barle, 2001). 

 

Slika 16: Subtraktivno mešanje barv snovi (Vir: Božič in Barle, 2001). 
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III. Dejavnosti z zbirko 

V praktičnem delu diplomske naloge bom podrobneje predstavila Zbirko svetloba - 

naravoslovje ter načrtovala nekaj dejavnosti, pri katerih to zbirko lahko uporabimo. 

1. Predstavitev in opis Zbirke svetloba - naravoslovje 

Zbirka (slika 17) omogoča prikaz odboja in loma svetlobe, mešanje barv, projekcijo sence 

predmeta itd. 

 

Slika 17: Zbirka svetloba – naravoslovje. 

1.1. Kaj zbirka vsebuje 

V plastičnem pladnju s pokrovom najdemo: 

 (1) valjasto svetilo, obdano z valjasto pločevino; na plašču valja so reže v 

skupinah po 1, 2, 3, 8 ter dve večji odprtini, 

 (2) figurico – maček, 

 (3) zelen barvni zaslon, 

 (4) rumen barvni zaslon, 

 (5) rdeč barvni zaslon, 

 (6) moder barvni zaslon, 

 (7) 2 ravni stekleni zrcali, 

 (8) upogljivo zrcalo, 

 (9) večji zaslon bele barve, 

 (10) polprosojen zaslon, 

 (11) prozoren zaslon, 

 (12) kvader iz prozornega pleksi stekla, 
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 (13) polkrožno lečo, 

 (14) manjšo lečo za vzporednost žarkov, 

 (15) plan-konveksno lečo, 

 (16) vboklo-vboklo lečo, 

 (17) plan-konkavno lečo in 

 (18) izboklo-izboklo lečo. 

 

Slika 18: Sestavni deli Zbirke svetloba – naravoslovje. 

a) Valjasto svetilo, obdano z valjasto pločevino; na plašču valja so reže v skupinah po 1, 

2, 3, 8 ter dve večji odprtini 



 

25 
 

Svetilo (slika 19a) se zelo segreje, pri rokovanju z njim je potrebna pazljivost. Pri slikanju 

sem, za večjo preglednost slik, svetilo pokrila s črnim papirjem (slika 19b). Na sliki 19c 

lahko opazujemo svetlobo, ki izhaja iz svetila, kadar je to prižgano. Svetilo oddaja 

svetlobo v curkih po 1, 2, 3 in 8 snopov ter dveh širokih snopih, kar omogoča izvedbo 

različnih poskusov, pri katerih potrebujemo različno število curkov ali različno široke 

curke svetlobe. 

 

Slika 19a: Valjasto svetilo. 

 

Slika 19b: Valjasto svetilo, pokrito s črnim papirjem. 

 

Slika 19c: Prižgano valjasto svetilo. 
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b) Figurica – maček (slika 20) je 4,5 cm velika figurica. Na eni strani je bela, na drugi pa 

črna. Uporabimo jo za opazovanje sence. 

 

Slika20: Figurica maček. 

c) Zelen barvni zaslon je barvni filter(slika 21a), ki prepusti zeleno svetlobo (slika 21b). 

  

Slika 21a: Zelen barvni filter. Slika 21b: Prepuščena svetloba pri 

zelenem filtru. 
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d) Rumen barvni zaslon (slika 22a), je barvni filter, ki prepusti rumeno svetlobo (slika 

22b). 

  

Slika 22a: Rumen barvni filter.  Slika 22b: Prepuščena svetloba pri 

rumenem filtru. 

e) Rdeč barvni zaslon je barvni filter (slika 23a), ki prepusti rdečo svetlobo (slika 23b). 

  

Slika 23a: Rdeč barvni filter.   Slika 23b: Prepuščena svetloba pri rdečem filtru. 
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f) Moder barvni zaslon je barvni filter (slika 24a), ki prepušča modro svetlobo (slika 

24b). 

  

Slika 24a: Moder barvni filter.  Slika 24b: Prepuščena svetloba pri 

modrem filtru. 

g) Ravni stekleni zrcali (slika 25a) uporabimo pri spoznavanju popolnega odboja ter za 

preusmerjanje svetlobnih snopov. Na sliki 25b vidimo odboj svetlobe na ravnem 

steklenem zrcalu. 

 

Slika 25a: Ravni zrcali. 

 

Slika 25b: Odboj svetlobe na ravnem zrcalu. 
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h) Upogljivo zrcalo (slika 26a) bi lahko uporabili kot konkavno in konveksno zrcalo. Ker 

pa je zrcalo precej težko za upogibanje in se ne upogne v polkrog, se za njegovo 

uporabo nisem odločila. Na spodnjih slikah lahko vidimo neobremenjeno zrcalo (26a), 

zrcalo kot konkavno zrcalo (26b) ter kot konveksno zrcalo (26c). Da sem zrcalo lahko 

zadržala upognjeno, sem si pomagala z vrvico, ki sem jo zvezala v zanko. 

 

Slika 26a: Upogljivo zrcalo. 

 

Slika 26b: Upogljivo zrcalo, upognjeno kot konkavno zrcalo. 

 

Slika 26c: Upogljivo zrcalo, upognjeno kot konveksno zrcalo. 

i) Večji zaslon bele barve uporabimo za opazovanje sence ter za opazovanje 

sestavljenih barv (slika 27). Na sliki spodaj lahko vidimo uporabo belega zaslona 

(desno zgoraj) pri sestavljanju zelene in rdeče barve. 
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Slika 27: Opazovanje sestavljanja barve na belem zaslonu. 

j) Kvader iz prozornega pleksi stekla 

 

Slika 28: Kvader iz prozornega pleksi stekla. 

k) Leče omogočajo nemoten prehod svetlobe, v kolikor svetloba v lečo vstopi v njeni 

optični osi. V nasprotnem primeru pa leče omogočajo opazovanje loma, delnega 

odboj svetlobe in popolni odboj svetlobe. Na spodnji sliki (slika 29) so od leve proti 

desni kvader iz prozornega pleksi stekla, plan-konkavna leča, plan-konveksna leča, 

izboklo-izbokla leča, vboklo-vbokla leča, polkrožna leča, manjša leča. 

 

Slika 29: Leče 

l) Manjšo lečo za vzporednost žarkov (skrajno desna na sliki 29) uporabimo, kadar 

želimo, da so curki svetlobe, ki izhajajo iz svetila v radialni smeri, vzporedni. 
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2. Dejavnosti z učenci 

Zbirka svetloba – naravoslovje omogoča učenje z eksperimentiranjem. Pripravila sem 

praktične naloge z navodili za izvedbo. Za lažji pregled so naloge razdeljene po predmetih v 

OŠ. 

2.1. Poskusi s svetlobo pri predmetu Spoznavanje okolja 

Pri predmetu Spoznavanje okolja učenke in učenci spoznajo lastnosti svetlobe ter pogoje, ki 

nam omogočajo, da predmete vidimo. Pripravila sem šest nalog, ki so primerne za učenke in 

učence prve triade. 

 Varnostno opozorilo 

 

 

 

2.1.1. Zbirka svetloba - naravoslovje 

V zbirki poišči svetilo (slika 30). Opazuj okolico. Naštej svetila iz okolice. 

 

Slika 30: Predmeti iz Zbirke svetloba – naravoslovje. 

Svetilo se zelo segreje. Učence opozorite na visoko temperaturo in pazljivo 

ravnanje. Prižgane svetilke naj se ne dotikajo. 
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Pri tej nalogi učenke in učenci spoznajo Zbirko svetloba – naravoslovje. Med iskanjem 

svetil v okolici se urijo tudi v opazovanju. 

2.1.2. Opazovanje figurice v svetlem in temnem prostoru 

Svetilo in figurico postavi, kakor kaže slika (slika 31). V razredu zastri okna in 

ugasni luč. Opazuj figurico, nato pa vklopi svetilo (slika 32). Si figurico bolje 

videl/a, ko je bila osvetljena ali ko ni bila osvetljena? 

Na mesto figurice postavi pisan predmet iz okolice. Kako predmet vidiš, ko je 

učilnica zatemnjena? Ali barve vidimo bolje kadar je svetilo vklopljeno, ali kadar je 

izklopljeno? 

 

Slika 31: Okroglo svetilo s figurico. 

 

Slika 32: Opazovanje figurice v zatemnjenem prostoru s prižganim svetilom. 

 Namig za učitelja 

Figurica naj bo dokaj blizu svetila (10 cm – 20cm), v nasprotnem primeru svetlobni snop in 

senca nista dobro vidna. 
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Pri tej nalogi učenke in učenci spoznajo, da mora biti predmet osvetljen, da ga lahko vidimo. 

Z opazovanjem osvetljenega in neosvetljenega pisanega predmeta pa spoznajo, da barve 

bolje vidimo, kadar je svetleje. 

2.1.3. Opazovanje prižgane svetilke 

Prižgi svetilko (slika 33) in opazuj svetlobo, ki jo oddaja. Med opazovanjem si zakrij oči. Ali 

tedaj vidiš svetilo in svetlobo? 

Obkroži črko pred napačno trditvijo. Napačnih trditev je lahko več. 

a) Svetloba od svetila potuje naravnost. 

b) Svetlobo iz svetila lahko vidimo, ker ta pada v naše oko. 

c) Svetilo svetlobo oddaja. 

d) Svetloba iz svetila vijuga po podlagi. 

e) Svetilo svetlobo odbija. 

f) Svetloba zavije okrog svetila. 

 

Slika 33: Okroglo svetilo z režami. 

Učenke in učenci pri tej nalogi opazujejo pot svetlobe, ki prihaja iz svetila. Ugotovijo, da 

svetloba iz svetila potuje naravnost in ne vijuga. Prav tako ne more zaviti okoli svetila. 

Svetlobo lahko vidimo, ker pada v naše oko. Svetilo svetlobo oddaja in odbija. 

2.1.4. Opazovanje osvetljene figurice 

Prižgi svetilko (slika 34) in opazuj svetlobo, ki jo oddaja. Svetlobi na pot postavi figurico, ki jo 

najdeš v zbirki. Obkroži črko pred pravilno trditvijo. Pravilnih trditev je lahko več. 

a) Svetloba od svetila potuje naravnost. 

b) Svetlobo iz svetila lahko vidimo, ker ta pada v naše oko. 
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c) Figurica svetlobo oddaja. 

d) Svetloba zavije okrog figurice. 

e) Svetloba ne more skozi figurico. 

f) Figurica oddaja senco. 

 

Slika 34: Okroglo svetilo osvetljuje figurico. 

Učenke in učenci pri tej nalogi opazujejo svetlobo, ki jo oddaja svetilo in osvetljeno figurico. 

Opazijo, da figurica svetlobo odbija in ne oddaja. O tem se lahko prepričajo tako, da svetilko 

ugasnemo. Območje sence za figurico dokazuje, da svetloba ne zavije okrog figurice. 

2.1.5. Odboj v zrcalu 

Svetlobi na pot postavi zrcalo (slika 35). Slika je simbolična, zrcalo lahko postaviš kamorkoli, 

le da je svetlobi na poti. 

Odgovori na vprašanja. 

a) Ali gre svetloba skozi zrcalo? 

b) Zrcalo zasukaj v smeri urinega kazalca. Primerjaj pot odbite svetlobe pred 

in po zasuku. 

 

Slika 35: Odboj na ravnem zrcalu. 
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Učenke in učenci pri tej nalogi opazujejo svetlobo. Opazijo, da gre iz svetila naravnost proti 

zrcalu. Svetloba ne gre skozi zrcalo, pač pa se od njega odbije. Opazimo, da ima odbiti snop 

po premiku zrcala drugačno pot od odbitega snopa preden premaknemo zrcalo. 

2.1.6. Opazovanje sence za poljubno figurico 

Sestavi poskus (svetilo in poljubna figurica, ki jo najdeš v učilnici), kot na sliki (slika 36). Izmeri 

senco. Figurico premakni bližje zaslonu. Je senca sedaj večja, manjša ali enaka kot prej? 

Izmeri in zapiši. 

 

Slika 36: Opazovanje sence za poljubno figurico. 

 Namig za učitelja 

Zaslon naj bo od svetila odmaknjen 20 cm – 25 cm. Figurica naj bo na začetku približno na 

polovici razdalje med svetilom in zaslonom. 

Učenke in učenci opazujejo senco na zaslonu. Senca je, ko premaknejo figurico bližje zaslonu, 

manjša. 
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2.1. Poskusi s svetlobo pri predmetu Naravoslovje in tehnika 

Pri predmetu Naravoslovje in tehnika učenke in učenci spoznajo lastnosti prisojne in osojne 

strani, kdaj telesa lahko vidimo in sence. Pripravila sem šest nalog, ki so primerne za učenke 

in učence druge triade. 

2.2.1. Opazovanje snopa svetlobe 

Na mizo postavi svetilo ter ga prižgi. Opazuj snop svetlobe, ki izhaja iz ene od širših 

odprtin, ter odgovori na zastavljeno vprašanje. 

 

Katera skica poskusa (slika 37) pravilno prikazuje obliko svetlobnega snopa, ki 

izhaja iz svetilke? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

 

 

 

a)      b)     c) 

Slika 37: Opazovanje snopa svetlobe. 

a) Nariši, kako se širi svetloba od svetila. 

b) Si pri risanju uporabil ravne ali vijugaste črte? 

c) Ali se svetloba širi naravnost ali vijuga? 

Učenke in učenci opazujejo svetlobo, ki se širi iz svetila. Najprej primerjajo videz snopa iz 

prižganega svetila s predlogi na sliki 37. Nato še sami narišejo poskus in ozavestijo, da so 

robovi curkov svetlobe ravni, iz česar sklepamo, da se svetloba širi naravnost. 

2.2.2. Vidnost predmetov 

V svoji okolici poišči tri manjše predmete. Uporabi svetilo ter sestavi poskus, kot kaže 

spodnja slika (slika 38). 

 

Slika 38: Vidnost predmetov. 

Poskus izvedi v zatemnjeni učilnici. Prižgi svetilo. Kateri predmet najbolje vidiš (prvi, drugi ali 

tretji)? Kaj misliš, zakaj? 
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 Namig za učitelja 

Figurice naj bodo blizu svetila (približno 10 cm), v nasprotnem primeru svetlobni snop ni 

dobro viden. 

Učenke in učenci spoznajo, da bolje vidijo predmet, ki je osvetljen. Skozi pogovor nato 

ugotovijo, da osvetljeni predmet vidijo bolje, ker se od njega odbije več svetlobe, ki nato 

pride v naše oko. 

2.2.3. Opazovanje sence pri premikanju zaslona in ovire 

Sestavi poskus. Med svetilo in večji zaslon bele barve postavi figurico. Kot pomoč pri 

postavitvi uporabi spodnjo sliko (slika 39). 

Seznam potrebščin: 

 poljubna figurica. Lahko jo izdelaš tudi sam/a, 

 valjasto svetilo, 

 zaslon bele barve. 

Zaslon naj bo osvetljen z najširšim snopom svetlobe. 

 

Slika 39: Opazovanje sence pri premikanju zaslona in ovire. 

a) Figurico premakni bližje svetilu. Kako se spremeni velikost sence? 

b) Figurico premakni nekoliko dlje od svetila. Opiši spremembo sence. 

c) Premakni še zaslon. Kako se spreminja velikost sence, ko zaslon 

premakneš bližje figurici, če le-ta miruje? 

d) Kako se spremeni velikost sence, kadar zaslon premakneš dlje od figurice? 

 Namig za učitelja 
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Zaslon naj bo dovolj blizu figurici (20 cm – 30 cm), le-ta pa naj bo dokaj blizu svetila, v 

nasprotnem primeru svetlobni snop in senca nista dobro vidna. 

Učenke in učenci pri tej nalogi razložijo soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta ter 

lege in velikosti sence. V primeru, ko premikamo le figurico, je senca tem večja, čim bližje 

svetilu premaknemo figurico. Ko premikamo zaslon, svetila in figurice ne premikamo. V tem 

primeru velja, da je senca tem manjša, čim bližje figurici premaknemo zaslon. 

2.2.4. Prisojna in osojna stran 

Kaj že veš o osojni ter prisojni strani? Pripravi se za poskus tako, da svetilo uporabiš kot 

Sonce, prepognjen list papirja (slika 40) pa naj služi kot hrib. Eno stran hriba označi z A, drugo 

z B. 

a) Postavi model hriba tako, da bo A prisojna stran hriba. 

b) Hrib sedaj obrni tako, da ne bo prisojna niti A, niti B stran. 

 

Slika 40: Prepognjen list papirja, kot model hriba. 

 Namig za učitelja 

Prisojna stran hriba je tista stran, ki je osvetljena. Slika 41 prikazuje list papirja, ko je stran A 

prisojna. 

 

Slika 41: Stran A kot prisojna stran. 

Na sliki 42 lahko vidimo, da ni prisojna niti A, niti B stran. 
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Slika 42: Prisojna ni niti A, niti B stran. 

2.2.5. Prisojna in osojna stran 

S pomočjo svetila (ki ga uporabiš kot model Sonca) ter predmetov v svoji okolici (peresnica, 

knjiga, copat ali kaj drugega) sestavi poskus, s katerim lahko prikažeš in opišeš značilnosti 

osojne ter prisojne strani. Poskus skiciraj ter pripiši pomembne pojme (svetilo, prisojna 

stran, osojna stran). 

 Namig za učitelja 

Učenke in učence spodbudite, da sami predlagajo, kaj lahko uporabijo pri poskusu. Na sliki 

43 je uporabljen zmečkan kos zelenega papirja. 

 

Slika 43: Prisojna in osojna stran. 

2.2.6. Velikosti senc 

V svoji okolici poišči, ali sam izdelaj, dve različno visoki (od 2 cm -6 cm) figurici. Sestavi 

eksperiment (slika 44) tako, da na levo stran klopi postaviš svetilo, na desno stran pa 

približno 30 cm stran bel zaslon. Nižja figurica naj bo figurica A, višja pa figurica B. 

a) Med svetilo in zaslon postavi figurici eno poleg druge in opazuj senco na zaslonu. 

Kaj lahko poveš o velikosti njunih senc? 

b) Figurici postavi tako, da bosta obe senci enako veliki. Katera figurica je bližje 

zaslonu? 



 

40 
 

 

Slika 44: Dve različno visoki figurici med svetilom in zaslonom. 

 Namig za učitelja 

Figurici naj bosta taki, da lahko samostojno stojita. Za izdelavo lahko uporabite spodnjo 

predlogo (slika 45). Natisnite jo na trši papir in izrežite. Za pritrditev na podlago, v pokončni 

legi uporabimo košček plastelina. 

 

Slika 45: Predloga za izdelavo figuric. 

Učenke in učenci razložijo soodvisnost lege svetila ter osvetljenega predmeta in velikosti 

sence. Ko sta figurici ena poleg druge (slika 46), je velikost sence figurice A manjša kot 

velikost sence figurice B. 

 

Slika 46: Senci figuric, ko stojita ena poleg druge. 
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Da sta senci figurice A in figurice B enako visoki (slika 47) mora biti figurica B (večja figurica) 

bližje zaslonu. 

 

Slika 47: Postavitev figuric, ko sta senci enako visoki. 
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2.3. Poskusi s svetlobo pri predmetu Naravoslovje 

Pri predmetu Naravoslovje učenke in učenci spoznajo svetila, osvetljena telesa ter širjenje 

svetlobe. Pripravila sem osem nalog, ki so primerne za učenke in učence 6. in 7. razredov. 

2.3.1. Osvetljeno telo in senca 

Postavi poskus, kot kaže spodnja slika (slika 48). Na sliki označi: 

a) svetilo, 

b) osvetljeno telo, 

c) osvetljena stran telesa, 

d) senco. 

Koliko svetlobnih curkov oddaja svetilka? 

 

Slika 48: Svetilo, svetlobni curek, osvetljeno telo, osvetljena stran telesa in senca. 

 Namig za učitelja 

Figurica naj bo dokaj blizu svetila (10 – 20 cm), v nasprotnem primeru svetlobni snop in 

senca nista dobro vidna. 

Učenke in učenci spoznajo oziroma utrdijo pojme svetilo, osvetljeno telo, osvetljena stran 

telesa ter senca. Svetilo, ki ga učenci uporabljajo in je del Zbirke svetloba – naravoslovje 

oddaja 16 svetlobnih curkov. 
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2.3.2. Sestavljanje modre in zelene barve 

S pomočjo svetila, barvnih filtrov in zrcala usmeri na bel zaslon curka modre in zelene barve 

tako, da se prekrivata. Katera barva nastane pri sestavljanju modre in zelene svetlobe (slika 

49)? V en snop svetlobe postaviš zelen filter, v drugega pa modrega. Da lahko curka 

sestavimo, je potrebno enemu spremeniti smer z zrcalom. Bel zaslon postavi tja, kjer se 

obarvana curka svetlobe sekata. 

a) Katera barva nastane? 

b) Skiciraj poskus. 

 

Slika 49: Sestavljanje curkov svetlobe zelene in modre barve. 

 Namig za učitelja 

Zeleni filter bolje prepušča svetlobo kot modri. Zato poskus bolje uspe, če z zrcalom 

preusmerimo zeleno svetlobo. 

Učenke in učenci pri tej nalogi spoznajo, da pri mešanju zelene in modre barve, nastane sinja 

barva (slika 50). 
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Slika 50: Sinja barva. 

2.3.3. Sestavljanje modre in rdeče barve 

S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcala in belega zaslona sestavi poskus, ki bo prikazal, 

katera barva nastane pri sestavljanju modre in rdeče barve (slika 51). 

a) Katera barva nastane? 

b) Skiciraj poskus. 

 

Slika 51: Sestavljanje curkov svetlobe rdeče in modre barve. 

 Namig za učitelja 

Rdeči filter bolje prepušča svetlobo. Zato poskus bolje uspe, če z zrcalom preusmerimo rdečo 

svetlobo. 
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Učenke in učenci pri tej nalogi spoznajo, da pri mešanju modre in rdeče barve, nastane 

škrlatna (slika 52). 

 

Slika 52: Škrlatna barva. 

2.3.4. Sestavljanje rdeče in zelene barve 

S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcala in belega zaslona prikaži, kako s sestavljanjem barv 

dobimo rumeno barvo (slika 53). 

a) Skiciraj poskus. 

b) Katera filtra si uporabil? 

 

Slika 53: Nastanek rumene barve. 

 Namig za učitelja 

Rdeči filter bolje prepušča svetlobo kot zeleni. Zato poskus bolje uspe, če z zrcalom 

preusmerimo rdečo svetlobo. 

Učenke in učenci pri tej nalogi spoznajo, da pri mešanju zelene in rdeče barve nastane 

rumena (slika 54). 
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Slika 54: Rumena barva. 

2.3.5. Sestavljanje modre, rdeče in zelene barve 

S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcal in belega zaslona sestavi poskus, s katerim boš 

ugotovil, katera barva nastane pri sestavljanju modre, rdeče in zelene barve (slika 55). 

a) Katera barva nastane? 

b) Skiciraj poskus. 

 

Slika 55: Sestavljanje rdeče, modre in zelene barve. 

 Namig za učitelja 

Rdeči in zeleni filter prepuščata več svetlobe kot modri. Zato priporočam, da se z zrcalom 

preusmeri rdečo in zeleno svetlobo. 
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Učenke in učenci pri tej nalogi spoznajo, da pri mešanju zelene, modre in rdeče barve 

nastane bela (slika 56). 

 

Slika 56: Bela barva. 

2.3.6. Prehod svetlobe skozi plan–paralelno ploščo (pravokotni vpad) 

V ozek enojni curek svetlobe položi kvader iz prozornega pleksi stekla tako, da svetloba pade 

pravokotno na najdaljšo na najdaljšo stranico kvadra (slika 57). 

a) Pod svetilko in merjenec položi bel list papirja. Nariši skico poskusa tako, da s 

svinčnikom obrišeš merjenec in potek svetlobnega curka. 

b) Primerjaj smer svetlobnega curka pred vpadom na plan-paralelno ploščo in po 

izstopu iz plan-paralelne plošče. Ali se smer spremeni? 

 

Slika 57: Pravokotni vpad svetlobnega snopa na plan-paralelno ploščo. 

 Namig za učitelja 

Učenke in učenci spoznajo, da se smer svetlobe pri prehodu skozi plan-paralelno ploščo pri 

pravokotnem vpadu ne spremeni (slika 58). 
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Slika: 58: Prehod svetlobe skozi plan-paralelno ploščo. 

2.3.7. Prehod svetlobe skozi plan–paralelno ploščo (vpad pod kotom približno 45) 

Sestavi poskus, pri katerem svetlobni snop na najdaljši rob plan-paralelne plošče vpada pod 

kotom približno 45. Kot pomoč pri postavitvi uporabi spodnjo sliko (slika 59). 

c) Pod svetilko in merjenec položi bel list papirja. Nariši skico poskusa tako, da s 

svinčnikom obrišeš merjenec in potek svetlobnega curka. 

d) Primerjaj smer svetlobnega curka pred vpadom na plan-paralelno ploščo in po 

izstopu iz plan-paralelne plošče. Ali se smer spremeni? Kaj se je zgodilo z lego 

svetlobnega curka? 

 

Slika 59: Vpad svetlobe na plan-paralelno ploščo pod kotom 45. 

 Namig za učitelja 

Plan-paralelna plošča naj bo dokaj blizu svetila (10 cm – 20 cm), v nasprotnem primeru 

svetlobni snop ni dobro viden. 

Pri prehodu svetlobe skozi plan-paralelno ploščo se smer svetlobi ne spremeni, se pa curek 

vzporedno premakne. 



 

49 
 

 

Slika 60: Lom svetlobe pri prehodu skozi plan-paralelno ploščo. 

2.3.8. Lom in odboj svetlobe na meji dveh snovi 

Svetilo postavi na levo stran klopi. Ozkemu curku svetlobe na pot postavi polkrožno lečo 

(leča številka 6 na sliki 61) tako, da je ravni del leče obrnjen proti svetilu. Najprej naj svetloba 

na lečo pada pod pravim kotom (slika 62). Vpadni kot spreminjaj toliko časa, opaziš curek 

svetlobe, ki se odbije od zunanjega roba polkrožne leče (slika 63). Ali se svetloba lahko hkrati 

lomi in odbija? 

 
 

Slika 61: Leče iz Zbirke svetloba – naravoslovje. 

 

 
Slika 62: Svetloba vpade na polkrožno lečo pod pravim kotom. 

 Namig za učitelja 

Polkrožna leča naj bo na majhni oddaljenosti (5 cm – 10 cm) od svetila. 
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Slika 63: Svetloba se delno lomi, delno odbija. 
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2.4. Fizika 

Pri predmetu Fizika učenke in učenci spoznajo odbojni in lomni zakon, popolni in difuzni 

odboj ter lastnosti razpršilne in zbiralne leče. Pripravila sem pet nalog, ki so primerne za 

učenke in učence zadnje triade. 

2.4.1. Odboj svetlobe v zrcalu 

Na bel list papirja položi svetilo in zrcalo, kot kaže slika spodaj (slika 64). Na papir označi lego 

zrcala s črto pred zrcalom in skiciraj snop svetlobe pred in po odboju v zrcalu. Nato zrcalo 

premakni tako, da bo vpadni kot svetlobe večji ter z drugo barvo ponovno označi lego zrcala 

in skiciraj pot svetlobe. 

V točki, kjer se svetloba na zrcalu odbija, nariši pravokotnico na zrcalo. Izmeri vpadni 

in odbojni kot. Izmeri in primerjaj vpadni in odbojni kot pri prvi in nato še pri drugi 

postavitvi zrcala. Kaj opaziš? 

 

Slika 64: Postavitev poskusa za prikaz odboja svetlobe v zrcalu. 

 Namig za učitelja 

Zrcalo naj bo dokaj blizu svetila (10 cm – 20 cm), v nasprotnem primeru odbiti svetlobni snop 

ni dobro viden. 

Učenke in učenci izmerijo vpadni in odbojni kot. Odbojni kot je v obeh primerih enak 

vpadnemu (slika 65). Večji vpadni kot pomeni večji odbojni kot in obratno. 
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Slika 65: Odboj svetlobe od zrcala. 

2.4.2. Difuzni odboj 

Na bel list papirja postavi eksperiment, kot kaže spodnja slika (slika 66) (svetilo, en ozek 

snop, zrcalo, bel zaslon). 

Opazuj svetlobni snop po odboju od zrcala. Na papir označi lego zrcala s črto pred 

zrcalom in snop svetlobe pred in po odboju na zrcalu. Nato odbojno stran zrcala 

prekrij z zmečkano alu folijo. Zrcalo postavi na mesto, kjer je bilo prej, usmeri nanj 

curek svetlobe in opazuj odbito svetlobo na belem zaslonu. 

a) Kakšno razliko opaziš na belem zaslonu? 

b) Kateri eksperiment predstavlja difuzni odboj? 

c) Razloži, kako nastaneta obe vrsti odboja. 
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Slika 66: Postavitev poskusa z zrcalom in belim zaslonom. 

 Namig za učitelja 

Zrcalo naj bo dokaj blizu svetila (10 cm – 20 cm), v nasprotnem primeru svetlobni snop ni 

dobro viden. 

Učenke in učenci vidijo, da se svetloba na gladki površini odbije v eno smer, pri odboju na 

hrapavi površini, pa se svetloba odbije v različne smeri (razprši) (slika 67). 

 

Slika 67: Odboj svetlobe na gladki (levo) ter na hrapavi (desno) površini. 

2.4.3. Lom svetlobe na meji dveh snovi, ki sta optično različno gosti 

Na meji dveh snovi, ki sta optično različno gosti, se svetloba lomi, če na mejo ne vpade pod 

pravim kotom. V Zbirki svetloba - naravoslovje poišči plan-paralelno ploščo ter svetilo. Na bel 

list papirja sestavi poskus (slika 68), ki prikazuje lom svetlobe na meji dveh snovi, ki sta 

optično različno gosti. 
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a) Med katerima dvema snovema prehaja svetloba pri poskusu? 

b) Nariši skico poskusa tako, da s svinčnikom obrišeš merjenec in potek 

svetlobnega curka. 

c) Merjenec odmakni in nariši še potek svetlobnega curka skozi merjenec. 

d) V točkah kjer svetloba vstopi in izstopi iz merjenca, nariši pravokotnico na 

njegov rob. Izmeri vpadni in lomni kot pri prehodu svetlobe iz zraka v 

steklo in iz stekla v zrak. 

e) V katero smer se zlomi snop svetlobe pri prehodu zrak - steklo in v katero 

pri prehodu steklo – zrak? 

 

Slika 68: Lom svetlobe na plan-paralelni plošči. 

 Namig za učitelja 

Plan-paralelna plošča naj bo dokaj blizu svetila (10 – 20 cm), v nasprotnem primeru svetlobni 

snop ni dobro viden. 

Pri poskusu svetloba prehaja najprej med zrakom in steklom, nato pa med steklom in 

zrakom. Pri prehodu iz zraka v steklo se svetloba lomi proti pravokotnici. Proč od 

pravokotnice se svetloba lomi, ko prehaja iz stekla v zrak. 

2.4.4. Zbiralna leča 

Poskus postavi na bel list papirja tako, da svetilo postaviš na levo stran klopi. Snopu treh 

curkov svetlobe na pot postavi manjšo lečo (označeno s številko 7 na sliki 69) tako, da dobiš 

tri vzporedne curke (slika 70). Sedaj svetlobi na pot postavi zbiralno lečo (leča številka 4 na 

sliki 69). Curki naj na lečo padajo vzporedno z optično osjo (slika 71). 

a) Na papir označi lego zbiralne leče ter svetlobne curke. Svetilo ugasni in 

odstrani svetilo in leči. Žarke nato podaljšaj do točke, v kateri se sekajo. 

b) Kaj se zgodi s smerjo svetlobe po prehodu skozi zbiralno lečo? 

c) Kako imenujemo točko, v kateri se sekajo curki svetlobe po prehodu skozi 

lečo? 
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d) Kako se imenuje razdalja med to točko in lečo? 

 

Slika 69: Leče iz Zbirke svetloba – naravoslovje. 

 

Slika 70: Leča za vzporednost žarkov ob svetilu. 
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Slika 71: Svetloba po prehodu skozi zbiralno lečo. 

• Namig za učitelja 

Manjša leča za vzporednost žarkov naj bo tik ob svetilu, zbiralna leča pa največ 5 cm od prve 

leče, v nasprotnem primeru svetlobni snop ni dobro viden. 

Učenke in učenci pri tem poskusu analizirajo smer svetlobe pri prehodu skozi zbiralno lečo. 

Točko, v kateri se žarki sekajo imenujemo gorišče, razdaljo med to točko in lečo pa goriščna 

razdalja. 

2.4.5. Razpršilna leča 

Postavi poskus tako, da svetilo postaviš na levo stran klopi. Snopu treh curkov svetlobe na 

pot postavi manjšo lečo (leča številka 7 na sliki 68). Tako dosežemo, da so svetlobni curki, ki 

prihajajo iz svetila vzporedni. Sedaj svetlobi na pot postavi razpršilno lečo (leča številka 5 na 

sliki 69). Curki naj na lečo padajo vzporedno z optično osjo (slika 72). 

a) Na papir nariši lego razpršilne leče ter svetlobne curke. Svetilo ugasni in ga 

skupaj z lečama odmakni. Žarke nato podaljšaj do točke, v kateri se sekajo. 

b) Kaj se zgodi s smerjo svetlobe po prehodu skozi razpršilno lečo? 

c) Kje se žarki sekajo? Pred ali za razpršilno lečo? 

d) Kako imenujemo točko, v kateri se sekajo curki svetlobe po prehodu skozi 

lečo? 

e) Kako se imenuje razdalja med to točko in lečo? 
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Slika 72: Prehod svetlobe skozi razpršilno lečo. 

 Namig za učitelja 

Manjša leča za vzporednost žarkov naj bo tik ob svetilu, zbiralna leča pa največ 5 cm od prve 

leče, v nasprotnem primeru svetlobni snop ni dobro viden. 

Učenke in učenci pri tem poskusu analizirajo smer svetlobe pri prehodu skozi razpršilno lečo. 

Po prehodu svetlobe skozi razpršilno lečo se svetloba preusmeri proč od optične osi. Žarki se 

sekajo pred lečo. Navidezno svetloba tako izhaja iz točke, ko jo imenujemo gorišče. Razdaljo 

med goriščem in lečo imenujemo goriščna razdalja. 
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IV. Zaključek 

V diplomski nalogi sem raziskovala možnosti uporabe Zbirke svetloba - naravoslovje. 

Zbirka omogoča kreativno delo, dopušča odkrivanje novih možnosti za raziskovanje ter 

spodbuja ustvarjalnost učenk in učencev. 

Pri predmetu Spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole učenke in učenci opazujejo 

pripravljene poskuse. Svetilo v zbirki se močno segreje, kar je zelo nevarno, pride lahko 

namreč do opeklin. Svetilo je sicer na vrhu zaščiteno s ploščo iz pleksi stekla, kljub tej zaščiti 

je pri rokovanju s svetilom potrebna previdnost. 

Priporočam, da je svetilo prižgano le kratek čas, torej le, ko ga učenke in učenci potrebujejo. 

Svetilo naj bo vedno ugasnjeno, ko ga ne potrebujejo. Prižganega naj torej nikoli ne 

premikajo. 

Pri predmetu Naravoslovje in tehnika učenke in učenci s pomočjo omenjene zbirke spoznajo, 

v kakšnih okoliščinah lahko vidimo telesa, kakšna je soodvisnost lege svetila, predmeta in 

sence. 

Učenkam in učencem je pri predmetu Naravoslovje omogočeno več samostojnega dela. S 

pomočjo zbirke jim je omogočeno kreativno odkrivanje mešanja snovnih barv in loma 

svetlobe. 

Pri predmetu Fizika v 8. razredu osnovne šole se od učenk in učencev pričakuje več 

samostojnega dela ter upoštevanja napisanih navodil za delo. S pomočjo zbirke odkrijejo 

zakonitosti odboja svetlobe v zrcalu, spoznajo popolni in difuzni odboj ter lom svetlobe. 

Odsvetujem delo z zbirko v večjih skupinah, ker so v takih skupinah učenci manj previdni in 

hitro pride do prerivanja in možnosti opeklin. Po moji oceni je zbirka primerna za delo v 

paru. 

Pri zbirki je možnosti za nekaj izboljšav. Za lažjo preglednost pri delu predlagam zaslon, s 

katerim bi omejili širjenje tistih curkov svetlobe, ki jih ne potrebujemo. Pri nekaterih 

poskusih, posebno tistih z barvnimi filtri (naloge 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. in 2.3.5.) je za delo 

potrebnega več prostora. 

Potrebno je stojalo, v katerega bi lahko vpeli upogljivo zrcalo. Za boljši izkoristek takega 

zrcala, naj ima stojalo možnost različnih načinov vpenjanja. Upogljivo zrcalo je dokaj 

neprožno in težko za uporabo učenk in učencev v OŠ. 

Dodaten zaslon s hrapavo površino, kot sem ga sama izdelala pri nalogi 2.4.2. (slika 66) bi 

omogočil prikaz difuznega odboja. Sicer ga enostavno izdelamo sami tako, da katerikoli 
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zaslon ovijemo z alu folijo, vendar se skozi čas in številne učence nabere precej odpadne 

folije, ki bremeni okolje. 

Dodatne figurice (tako v obliki ljudi kot tudi enostavnih oblik) bi učenkam in učencem 

omogočile zabavnejše raziskovanje senc. Tako bi lažje vključili nekaj igre, kar pripomore k 

sproščenemu vzdušju in učinkovitejšemu učenju. Priporočam tudi pisano obarvano figurico, 

za opazovanje barv, ko je figurica osvetljena in ko ni. 
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VII. Priloge 

1. Učni list: Spoznavanje okolja 
Varnostno opozorilo: 

 
 
 
 

1. V zbirki poišči svetilo. Opazuj okolico. Naštej svetila iz okolice. 
 

 

 

 

 
2. Svetilo in figurico postavi, kakor kaže spodnja slika. Opazuj figurico, nato pa vklopi 

svetilo. Si figurico bolje videl/a, ko je bila osvetljena ali ko ni bila osvetljena? 

 

 

 

Na mesto figurice postavi pisan predmet iz okolice. Kako predmet vidiš, ko je učilnica 

zatemnjena? 

 

 

 

Ali barve vidimo bolje kadar je svetilo vklopljeno, ali kadar je izklopljeno? 

 

 

 

 

  

Svetilo se zelo segreje. S svetilom ravnaj pazljivo. Prižgane svetilke 

se ne dotikaj. 
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3. Opazovanje prižgane svetilke 

Prižgi svetilko in opazuj svetlobo, ki jo oddaja. Med opazovanjem si zakrij oči. Ali tedaj 

vidiš svetilo in svetlobo? 

 

 

 

Obkroži črko pred napačno trditvijo. Napačnih trditev je lahko več. 

a) Svetloba od svetila potuje naravnost. 

b) Svetlobo iz svetila lahko vidimo, ker ta pada v naše oko. 

c) Svetilo svetlobo oddaja. 

d) Svetloba iz svetila vijuga po podlagi. 

e) Svetilo svetlobo odbija. 

f) Svetloba zavije okrog svetila. 

 

4. Prižgi svetilo in opazuj svetlobo, ki jo oddaja. Svetlobi na pot postavi figurico, ki jo 
najdeš v zbirki. Obkroži črko pred pravilno trditvijo. Pravilnih trditev je lahko več.  
 

a) Svetloba od svetila potuje naravnost. 

b) Svetlobo iz svetila lahko vidimo, ker ta pada v naše oko. 

c) Figurica svetlobo oddaja. 

d) Svetloba zavije okrog figurice. 

e) Svetloba ne more skozi figurico. 

f) Figurica oddaja senco. 

 
5. Svetlobi na pot postavi zrcalo (slika spodaj). Slika je simbolična, zrcalo lahko postaviš 

kamorkoli, le da je svetlobi na poti. 

Odgovori na vprašanja. 

a) Ali gre svetloba skozi zrcalo? 

 

 

b) Zrcalo zasukaj v smeri urinega kazalca. Primerjaj pot odbite svetlobe pred 

in po zasuku. 
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6. Sestavi poskus (svetilo in poljubna figurica, ki jo najdeš v učilnici), kot na spodnji sliki. 

Izmeri senco. Figurico premakni bližje zaslonu. Je senca sedaj večja, manjša ali enaka 

kot prej? Izmeri in zapiši. 
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2. Učni list: Naravoslovje in tehnika 
 

 

 

 

 

1. Na mizo postavi svetilo ter ga prižgi. Opazuj snop svetlobe, ki izhaja iz ene od širših 

odprtin, ter odgovori na zastavljeno vprašanje. 

 

Katera spodnja skica poskusa pravilno prikazuje obliko svetlobnega snopa, ki 

izhaja iz svetila? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

 

 

 

b)      b)     c) 

 

a) Nariši, kako se širi svetloba od svetila. 

 

 

 

b) Si pri risanju uporabil ravne ali vijugaste črte? 

 

 

c) Ali se svetloba širi naravnost ali vijuga? 

 

 

  

Svetilo se zelo segreje. S svetilom ravnaj pazljivo. Prižgane svetilke se ne 

dotikaj. 
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2. V svoji okolici poišči tri manjše predmete. Uporabi svetilo ter sestavi poskus, kot kaže 

spodnja slika. 

 

Poskus izvedi v zatemnjeni učilnici. Prižgi svetilo. Kateri predmet najbolje vidiš (prvi, 

drugi ali tretji)? Kaj misliš, zakaj? 

 

 

 

 

 

 

3. Sestavi poskus. Med svetilo in večji zaslon bele barve postavi figurico. Kot pomoč pri 

postavitvi uporabi spodnjo sliko (slika 39). 

Seznam potrebščin: 

 poljubna figurica. Lahko jo izdelaš tudi sam/a, 

 valjasto svetilo, 

 zaslon bele barve. 

Zaslon naj bo osvetljen z najširšim snopom svetlobe. 

 

a) Figurico premakni bližje svetilu. Kako se spremeni velikost sence? 

b) Figurico premakni nekoliko dlje od svetila. Opiši spremembo sence. 

c) Premakni še zaslon. Kako se spreminja velikost sence, ko zaslon 

premakneš bližje figurici, če le-ta miruje? 

d) Kako se spremeni velikost sence, kadar zaslon premakneš dlje od figurice? 
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4. Kaj že veš o osojni ter prisojni strani?  

 

 

Pripravi se za poskus tako, da svetilo uporabiš kot Sonce, prepognjen list papirja (na 

spodnji sliki) pa naj služi kot hrib. Eno stran hriba označi z A, drugo z B. 

a) Postavi model hriba tako, da bo A prisojna stran hriba. 

b) Hrib sedaj obrni tako, da ne bo prisojna niti A, niti B stran. 

 

 

5. S pomočjo svetila (ki ga uporabiš kot model Sonca) ter predmetov v svoji okolici 

(peresnica, knjiga, copat ali kaj drugega) sestavi poskus, s katerim lahko prikažeš in 

opišeš značilnosti osojne ter prisojne strani. Poskus skiciraj ter pripiši pomembne 

pojme (svetilo, prisojna stran, osojna stran). 
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6. V svoji okolici poišči, ali sam izdelaj, dve različno visoki (od 2 cm -6 cm) figurici. 

Sestavi poskus tako, da na levo stran klopi postaviš svetilo, na desno stran pa 

približno 30 cm stran bel zaslon. Nižja figurica naj bo figurica A, višja pa figurica B. 

a) Med svetilo in zaslon postavi figurici eno poleg druge in opazuj senco na 

zaslonu. Kaj lahko poveš o velikosti njunih senc? 

b) Figurici postavi tako, da bosta obe senci enako veliki. Katera figurica je 

bližje zaslonu? 
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7. Učni list: Naravoslovje 
Varnostno opozorilo: 

 

 

 

Slika k nalogam 2, 3 in 4. 

 

 

1. Postavi poskus, kot kaže spodnja slika. Na sliki označi: 

a) svetilo, 

b) osvetljeno telo, 

c) osvetljena stran telesa, 

d) senco. 

Koliko svetlobnih curkov oddaja svetilka? 

 

 

 

 

 

Svetilo se zelo segreje. S svetilom ravnaj pazljivo. Prižgane svetilke se ne 

dotikaj. 
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2. S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcala in belega zaslona usmeri na bel zaslon 

curka modre in zelene barve tako, da se prekrivata. Katera barva nastane pri 

sestavljanju modre in zelene svetlobe. V en snop svetlobe postavi zelen filter, v 

drugega pa modrega. Da lahko curka sestavimo, je potrebno enemu spremeniti 

smer z zrcalom. Bel zaslon postavi tja, kjer se obarvana curka svetlobe sekata. 

a) Katera barva nastane? 

b) Skiciraj poskus. 
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3. S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcala in belega zaslona sestavi poskus, ki bo 

prikazal, katera barva nastane pri sestavljanju modre in rdeče barve. 

a) Katera barva nastane? 

b) Skiciraj poskus. 
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4. S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcala in belega zaslona prikaži, kako s 

sestavljanjem barv dobimo rumeno barvo. 

a) Skiciraj poskus. 

b) Katera filtra si uporabil? 
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5. S pomočjo svetila, barvnih filtrov, zrcal in belega zaslona sestavi poskus, s katerim 

boš ugotovil, katera barva nastane pri sestavljanju modre, rdeče in zelene barve. 

a) Katera barva nastane? 

b) Skiciraj poskus. 
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6. V ozek enojni curek svetlobe položi kvader iz prozornega pleksi stekla tako, da 

svetloba pade pravokotno na najdaljšo na najdaljšo stranico kvadra. 

 

a) Pod svetilko in merjenec položi bel list papirja. Nariši skico poskusa tako, 

da s svinčnikom obrišeš merjenec in potek svetlobnega curka. 

 

b) Primerjaj smer svetlobnega curka pred vpadom na plan-paralelno ploščo 

in po izstopu iz plan-paralelne plošče. Ali se smer spremeni? 

 
 

 

 

 

7. Sestavi eksperiment, pri katerem svetlobni snop najdaljši rob na plan-paralelne 

plošče vpada pod kotom približno 45. Kot pomoč pri postavitvi uporabi spodnjo 

sliko. 

a) Pod svetilko in merjenec položi bel list papirja. Nariši skico poskusa tako, 

da s svinčnikom obrišeš merjenec in potek svetlobnega curka. 

b) Primerjaj smer svetlobnega curka pred vpadom na plan-paralelno ploščo 

in po izstopu iz plan-paralelne plošče. Ali se smer spremeni? Kaj se je 

zgodilo z lego svetlobnega curka? 
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8. Postavi svetilo na levo stran klopi. Ozkemu curku svetlobe na pot postavi 

polkrožno lečo tako, da je ravni del leče obrnjen proti svetilu. Najprej naj svetloba 

na lečo pada pod pravim kotom. Vpadni kot spreminjaj toliko časa, da opaziš 

curek svetlobe, ki se odbije od zunanjega roba polkrožne leče. Ali se svetloba 

lahko hkrati lomi in odbija? 
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8. Učni list: Fizika 
Varnostno opozorilo: 

 

 

 

1. Na bel list papirja položi svetilo in zrcalo, kot kaže slika spodaj. Na papir označi 

lego zrcala s črto pred zrcalom in skiciraj snop svetlobe pred in po odboju v zrcalu. 

Nato zrcalo premakni tako, da bo vpadni kot svetlobe večji ter z drugo barvo 

ponovno označi lego zrcala in skiciraj pot svetlobe. 

V točki, kjer se svetloba na zrcalu odbija, nariši pravokotnico na zrcalo. 

Izmeri vpadni in odbojni kot. Izmeri in primerjaj vpadni in odbojni kot pri 

prvi in nato še pri drugi postavitvi zrcala. Kaj opaziš? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na bel list papirja postavi eksperiment, kot kaže spodnja slika (svetilo, en ozek 

snop, zrcalo, bel zaslon). 

Opazuj svetlobni snop po odboju od zrcala. Na papir označi lego zrcala s črto pred 

zrcalom in snop svetlobe pred in po odboju na zrcalu. Nato odbojno stran zrcala 

prekrij z zmečkano alu folijo. Zrcalo postavi na mesto, kjer je bilo prej, usmeri nanj 

curek svetlobe in opazuj odbito svetlobo na belem zaslonu. 

a) Kakšno razliko opaziš na belem zaslonu? 

b) Kateri eksperiment predstavlja difuzni odboj? 

c) Razloži, kako nastaneta obe vrsti odboja. 

Svetilo se zelo segreje. S svetilom ravnaj pazljivo. Prižgane 

svetilke se ne dotikaj. 
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3. Na meji dveh snovi, ki sta optično različno gosti, se svetloba lomi, če na mejo ne 

vpade pod pravim kotom. V Zbirki svetloba - naravoslovje poišči plan-paralelno 

ploščo ter svetilo. Na bel list papirja sestavi poskus, ki prikazuje lom svetlobe na 

meji dveh snovi, ki sta optično različno gosti. 

a) Med katerima dvema snovema prehaja svetloba pri poskusu? 

b) Nariši skico poskusa tako, da s svinčnikom obrišeš merjenec in potek 

svetlobnega curka. 

c) Merjenec odmakni in nariši še potek svetlobnega curka skozi merjenec. 

d) V točkah, kjer svetloba vstopi in izstopi iz merjenca, nariši pravokotnico na 

njegov rob. Izmeri vpadni in lomni kot pri prehodu svetlobe iz zraka v 

steklo in iz stekla v zrak. 

e) V katero smer se spremeni zlomi snop svetlobe pri prehodu zrak – steklo 

in v katero pri prehodu steklo – zrak? 
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4. Poskus postavi na bel list papirja tako, da svetilo postaviš na levo stran klopi. 

Snopu treh curkov svetlobe na pot postavi manjšo lečo tako, da dobiš tri 

vzporedne curke. Sedaj svetlobi na pot postavi zbiralno lečo. Pomagaj si s spodnjo 

sliko. Curki naj na lečo padajo vzporedno z optično osjo. 

a) Na papir označi lego zbiralne leče ter svetlobne curke. Svetilo ugasni in 

odstrani svetilo in leči. Žarke nato podaljšaj do točke, v kateri se sekajo. 

b) Kaj se zgodi s smerjo svetlobe po prehodu skozi zbiralno lečo? 

c) Kako imenujemo točko, v kateri se sekajo curki svetlobe po prehodu skozi 

lečo? 

d) Kako se imenuje razdalja med to točko in lečo? 
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5. Postavi poskus tako, da svetilo postaviš na levo stran klopi. Snopu treh curkov 

svetlobe na pot postavi manjšo lečo za vzporednost žarkov. Tako dosežemo, da so 

svetlobni curki, ki prihajajo iz svetila vzporedni. Sedaj svetlobi na pot postavi 

razpršilno lečo. Curki naj na lečo padajo vzporedno z optično osjo. Pomagaš si 

lahko s spodnjo sliko. 

a) Na papir nariši lego razpršilne leče ter svetlobne curke. Svetilo ugasni in 

vse odmakni. Žarke svetlobe nato podaljšaj do točke, v kateri se sekajo. 

b) Kaj se zgodi s smerjo svetlobe po prehodu skozi razpršilno lečo? 

c) Kje se žarki sekajo? Pred ali za razpršilno lečo? 

d) Kako imenujemo točko, v kateri se sekajo curki svetlobe po prehodu skozi 

lečo? 

e) Kako se imenuje razdalja med to točko in lečo? 

 

 

 

 

 

 

 

 


