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POVZETEK  

V magistrskem delu je s teoretičnega in praktičnega vidika predstavljena 

kemiluminiscenca v svetlečih palčkah. Kemiluminiscenca, ena izmed vrst 

luminiscence, je sevanje svetlobe značilnih valovnih dolžin kot posledica eksotermne 

kemijske reakcije. Poteka znotraj svetlečih palčk, ki jih lahko uporabimo pri poučevanju 

fizikalnih in kemijskih učnih vsebin v osnovni in srednji šoli, da z njimi učencem 

vizualiziramo težje razumljive pojme in tako povečamo notranjo motivacijo za učenje 

naravoslovja. Teoretični del opisuje pojme, pomembne za razumevanje luminiscenčnih 

procesov, reakcijski mehanizem kemiluminiscence v svetlečih palčkah in njegovo 

analogijo z delovanjem laserjev ter prednosti samostojnega eksperimentalnega dela 

in eksperimentiranja s svetlečimi palčkami. V eksperimentalnem delu je predstavljeno 

pet optimiziranih eksperimentov s svetlečimi palčkami, primernih za uporabo pri pouku, 

s katerimi dosežemo več ciljev učnega načrta za fiziko in kemijo v osnovni šoli in 

splošni gimnaziji. Eksperimenti so: a) dokaz, da je vodikov peroksid reagent pri reakciji 

v svetleči palčki, b) ugotavljanje katera snov nastane pri reakciji v svetleči palčki, c) 

analiza vpliva baze in kisline na emisijo svetlobe, d) ugotavljanje ali se energija pri 

reakciji v svetleči palčki sprošča ali absorbira in e) prikaz aditivnega mešanja svetlob. 

Vsak eksperiment je opremljen tudi z delovnim listom za učenca in učitelja. 
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ABSTRACT 

 

In my master thesis I present theoretical and practical aspects of chemiluminescence 

in glow sticks. Chemiluminescence is one of many types of luminescence and means 

radiation of light of characteristic wavelengths as a result of exothermic chemical 

reaction. This process takes place inside of glow sticks and can be used in physics or 

chemistry classes in primary and in secondary school. With glow sticks (that radiate 

different colours) we can easily visualize difficult-to-understand concepts to students 

and we can also increase student's motivation for studying natural sciences. The 

theoretical part describes the concepts important for understanding luminescence 

processes, the chemiluminescence reaction mechanism in glow stick, the analogy with 

the functioning principle of lasers and also the advantages and benefits of student's 

independent experimental work with glow sticks. In the experimental part, there are 5 

optimized experiments with glow sticks which can be used in classes. With 

experiments we can achieve many objectives of the curriculum in physics and 

chemistry in primary and secondary school. The experiments are: a) Proof that 

hydrogen peroxide is a reagent in the reaction in a glow stick, b) Determining which 

substance is formed in the reaction in a glow stick, c) Anayisis of the influence of base 

and acid on the emission of light, d) Determining whether the energy is released or 

absorbed during the reaction in a glow stick, e) Display of additive light mixing. Each 

experiment is also equipped with a worksheet for students and the teacher. 
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UVOD 

Da ljudje lahko zaznavamo svetlobo, nam omogočajo naše oči. Telesa, ki so izvir 

svetlobe, imenujemo svetila in so najpogosteje vroča telesa. Naš največji vir svetlobe 

je Sonce, temperatura njegovega površja doseže okoli 6000 °C. Luminiscenca pa je 

primer hladne svetlobe. Gre za fizikalni pojav, pri katerem hladna snov seva svetlobo. 

Ko energijo dovedemo, se elektroni vzbudijo v višja energijska stanja in nato takoj ali 

z zakasnitvijo prehajajo nazaj na osnovno stanje. [1, 2, 3] 

Najstarejše zapise o luminiscenci so oblikovali Kitajci že okoli leta 1000 pr. n. št., ko 

so opazovali kresnice. Do pravega raziskovanja luminiscence pa je prišlo šele v 16. 

stoletju, ko je v Evropi vladal razcvet alkimije. Takrat je fenomen hladne svetlobe prvi 

opisal Vincenzo Cascariolo. Iz segretega oglja v prahu je želel pridobiti zlato, kar mu 

seveda ni uspelo. Je pa ugotovil, da snov ponoči seva svetlobo vijolične barve. Ker 

element fosfor seva zaradi oksidacije na površini, se od takrat naprej vse 

luminiscenčne snovi imenujejo fosforji.  [2, 4] 

Danes je uporaba luminiscenčnih sredstev že zelo razširjena. Uporabljamo jih za 

osvetljevanje ročnih ur, zaslonov LCD, odkrivanje sledi krvi ipd. Prav tako ima vedno 

večji pomen v medicini, saj z njeno pomočjo določajo strukture celic in kromosomov. 

[1, 2, 4, 5] 

Kemiluminiscenca je vrsta luminiscence, pri kateri snov seva fotone kot posledica 

eksotermne kemijske reakcije. 

Tako kot v diplomski nalogi sem se tudi v magistrskem delu posvetila kemiluminiscenci 

v svetlečih palčkah. Diplomska naloga je temeljila predvsem na merjenju pojemanja 

svetlobnega toka iz svetleče palčke in analizi le - tega. Magistrsko delo pa bo bolj 

namenjeno razvoju eksperimentov s svetlečimi palčkami in vključitvi 

eksperimentalnega dela v šolo. Z namenom razvoja čim boljših eksperimentov sem 

pregledala učne načrte za kemijo in fiziko v osnovni šoli in splošni gimnaziji in nato 

oblikovala eksperimente, s katerimi dosežemo čim več ciljev učnega načrta. V 

magistrskem delu so predstavljeni naslednji eksperimenti: a) dokaz, da je vodikov 

peroksid reagent pri reakciji v svetleči palčki, b) ugotavljanje katera snov nastane pri 

reakciji v svetleči palčki, c) analiza vpliva baze in kisline na emisijo svetlobe,  d) 

ugotavljanje ali se energija pri reakciji v svetleči palčki sprošča ali absorbira in e) prikaz 
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aditivnega mešanja svetlobe. V prilogah magistrskega dela se nahajajo navodila za 

učitelja ter delovni list za učence za vsak posamezni eksperiment. Z njimi želim učence 

navdušiti za naravoslovje ter izboljšati njihovo razumevanje njegovih zakonitosti. Ker 

so svetleče palčke učenem poznane iz vsakdanjega življenja, so zanimiv pripomoček 

za eksperimentiranje v šoli, zato zagotovo sodijo k sodobnim pristopom poučevanja 

naravoslovja.  
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TEORETIČNE OSNOVE 

 

1 VRSTE LUMINISCENCE 

Kot je že zapisano v uvodu, pri se luminiscenci elektroni vzbudijo v višja energijska 

stanja in nato takoj ali z zakasnitvijo prehajajo nazaj na osnovno stanje. Pri prehodu 

na nižje energijsko stanje emitirajo foton določene valovne dolžine. Le - ta je odvisna 

od energijske razlike med začetnim in končnim energijskim nivojem. [1,2,3] 

𝜆 =  
ℎ𝑐

𝐸2 − 𝐸1 
                              (1) 

Kjer je 𝐸1 energija osnovnega stanja in 𝐸2 energija vzbujenega stanja (𝐸2 > 𝐸1).  

Poznamo več vrst luminiscence, ki se med seboj razlikujejo glede na način dovajanja 

energije. Razdelimo jih lahko v štiri glavne skupine: 

1.1 Luminiscenca sprožena s sevanjem ali FOTOLUMINICSENCA 

Fotoluminiscenca je proces, pri katerem snov obsevamo s kratkovalovno 

svetlobo. Zaradi absorbcije fotonov elektroni prehajajo na višja energijska stanja 

in jih emitirajo ob vrnitvi na osnovno stanje. Najenostavnejši primer 

fotoluminiscenčnega procesa je resonančno sevanje, pri katerem je valovna 

dolžina absorbiranih fotonov enaka valovni dolžine emitiranih fotonov. Bolj 

poznana pa sta procesa, ki zajemata notranjo energijsko pretvorbo. To sta: [6] 

 

Fluorescenca je pojav, pri katerem je valovna dolžina emitiranih fotonov daljša 

od valovne dolžine absorbiranih fotonov. Iz enačbe (1) lahko vidimo, da je 

valovna dolžina emitiranih fotonov daljša od valovne dolžine absorbiranih, ker 

je 𝐸2 pri absorbciji večji od 𝐸2 pri emisiji. Kot vidimo na sliki 1, do pojava pride, 

ker fotoni ne prehajajo direktno na osnovno stanje, temveč prek dveh ali večih 

vzbujenih stanjih. [7] 

1.1.1 Fluorescenca:  
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Slika 1: Princip delovanja fluorescence [8] 

Princip fluorescence uporabljamo v varčnih žarnicah. Ko pritisnemo na stikalo, se 

vzbudijo elektroni v parah živega srebra, ki pri prehodu na osnovno stanje oddajajo 

ultravijolično svetlobo. Le-ta aktivira fluorescenčni premaz, ki nato oddaja svetlobo 

bele barve. [9] 

 

 

Od fluorescence se razlikuje le v tem, da snov emitira fotone z zakasnitvijo. 

Ime izvira iz belega fosforja, ki seva v temi, če ga obsvetlimo z ultravijolično 

svetlobo.[7] 

 

 

1.1.2 Fosforescenca 
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1.2 Luminiscenca sprožena z električnimi pojavi ali 

ELEKTROLUMINISCENCA 

Elektroluminiscenca je pojav, ko elektrone pospešimo z električnim poljem in ti 

pri zaviranju sevajo. Uporabljamo ga predvsem za osvetljevanje zaslonov LCD 

(liquid cristal display). Poseben primer elektroluminiscence je katodna 

luminiscenca, ki se je uporabljala v danes že skoraj nepoznanih katodnih 

televizorjih. [10] 

1.3 Luminiscenca sprožena z radioaktivnimi razpadi ali 

RADIOLUMINISCENCA 

Radioluminiscenca je pojav, pri katerem snov oddaja fotone svetlobe zaradi absorbcije 

ionizirajočega sevanja. [11] 

1.4 Luminiscenca sprožena s kemijskimi reakcijami ali 

OKSILUMINISCENCA 

Oksiluminiscenca se od drugih nekoliko razlikuje, saj gre za sevanje brez predhodnje 

absorbcije energije iz zunanjega vira. Delimo jo na dve podkategoriji. 

 

Bioluminiscenca je pojav, ki nastane pri pretvorbi kemijske energije v svetlobo znotraj 

živih bitji. Pri vsakem organizmu se razlikuje glede na valovno dolžino, trajanju oddanih 

vzorcev in uravnavanju procesov. Najpogosteje jo živa bitja uporabljajo za parjenje ali 

prehranjevanje. Danes je njena uporaba vedno bolj razširjena tudi v medicini in 

genetskem inženirstvu. [12] 

 

Kemiluminiscenca je sevanje fotonov kot posledica eksotermne kemijske reakcije. Za 

delovanje je poleg reaktantov potreben tudi ustrezen katalizator, ki vzpostavi  

aktivacijski kompleks, pri katerem se elektroni vzbudijo v višja energijska stanja in po 

prehodu v osnovno stanje oddajo fotone določenih valovnih dolžin. Emisija svetlobe je 

lahko UV, vidna ali v obliki IR sevanja. [5, 13, 14]  

 

 

 

 

1.4.1 Bioluminiscenca 

1.4.2 Kemiluminiscenca 
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2 PREHODI MED STANJI V ATOMU in MOLEKULAH  

V osnovnem stanju atoma ali molekule so elektroni na orbitalah z najnižjo možno 

energijo. Če pa atomu ali molekuli energijo dovedemo, en ali več elektronov preide na 

vzbujeno stanje. To je nestabilno stanje, zato tam elektron ostane le kratek čas in se 

vrne na osnovno stanje z emisijo fotona. Pri molekulah pa poznamo še rotacijska in 

vibracijska vzbujena stanja.[15, 16] 

2.1 Rotacijsko vzbujeno stanje 

Pri rotacijskih vzbujenih stanjih se molekule vrtijo okoli svojega težišča. Kot primer 

lahko vzamemo dvoatomno molekulo, ki se vrti okoli osi, pravokotne na zvezdnico med 

jedroma atomov. Njen vztrajnostni moment zapišemo: 

𝐽 =  𝑚∗𝑟2, 𝑚∗ = 
𝑚1𝑚2

𝑚1+𝑚2
                               (2) 

pri čemer je 𝑚∗ reducirana masa, m1 masa prvega atoma, m2 masa drugega atoma, r 

pa razdalja med jedroma.  

Energijo, ki jo ima kvantni sistem zaradi vrtenja okoli svojega težišča, opišem z enačbo: 

𝐸𝐿 =
ℎ̅2𝐿(𝐿 + 1)

2𝐽
                                                        (3) 

pri čemer je L kvantno število vrtilne količine in zavzema vrednosti od 0 do neskončno 

(L=0,1,2,3,…).  

Molekula lahko prehaja le med sosednjima rotacijskima nivojema, saj velja izbirno 

pravilo l = ± 1 (slika 2). Rotacijski frekvenčni spekter je črtast z enakomerno 

razporejenimi črtami (slika 3).[15, 16] 
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Slika 2: Prehodi med rotacijskimi nivoji.                                                   Slika 3: Rotacijski frekvenčni spekter 

Značilne valovne dolžine rotacijskega spektra merijo nekaj mm in sodijo med 

mikrovalove. [16] 

2.2 Vibracijsko vzbujeno stanje 

Kovalentno vez med dvema atomoma si lahko predstavljamo kot vzmet. Molekula je 

zato stabilna le, če sta jedri na določeni razdalji. Ko pa molekulo stisnemo ali vez 

raztegnemo, atoma zanihata. Tak sistem kvantno mehansko opišemo s potencialnom: 

𝑉(𝑟) =  
1

2
𝑘(𝑟 − 𝑟0)

2                            (4) 

Rešitve so enake kot gibanje delca v harmonskem potencialu, k je elastična konstanta 

vzmeti, 𝑟 − 𝑟0 pa odmik od ravnovesne lege. Atoma nihata drug proti drugemu s 

krožilno frekvenco 𝜔 

𝜔 = √
𝑘

𝑚∗
                                          (5) 

pri čemer je 𝑚∗ reducirana masa sistema kot že navedeno v enačbi (2). 

Prav tako kot pri rotacijskem tudi pri vibracijskem spektru elektroni lahko prehajajo le 

med sosednjimi nivoji, saj velja izbirno pravilo n = ± 1 (slika 4). Izsevana svetloba pri 

prehodu ima frekvenco v infrardečem območju (slika 5). [16] 

 

 

 

 

E 

l = 3 

 l = 2 

l = 1 

l = 0  

j 
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Slika 4: Prehodi med vibracijskimi stanji.                                      Slika 5: Vibracijski frekvenčni spekter 

Za energijski spekter nihajoče se molekule velja 

𝐸𝑛 = (𝑛 +
1

2
) ℎ̅                                   (6) 

pri čemer je n glavno kvantno število (n = 0,1,2,3,…),    pa klasična frekvenca, s 

katero sistem niha.  

Izmerjene valovne dolžine vibracijskega spektra merijo nekaj mikrometrov, kar pade v 

infrardeče območje elektromagnetnega spektra. [16] 

2.3 Elektronsko vzbujeno stanje 

Šibkeje vezani valenčni elektroni zaradi absorbcije svetlobe ali trka prehajajo na višja 

energijska stanja. Pri vračanju oddajajo fotone valovnih dolžin v vidnem delu spektra. 

Pri prehodu elektrona se atomu ali molekuli spremeni elektronska konfiguracija. 

Pri trkih se v molekuli vzbudi elektronsko, rotacijsko in vibracijsko stanje. To 

pomeni, da molekula zaniha, se zavrti in spremeni svojo elektronsko 

konfiguracijo. Pojav je mogoč, ker pri trkih ni potrebno upoštevati izbirnih pravil. 

[16] 

2.4 Kvantna števila elektrona v atomu 

Stanje posameznega elektrona v elektronski ovojnici opišemo s štirimi kvantnimi 

števili:  

 Glavno kvantno število: označimo ga z malo črko n. Določa energijo elektrona 

En in nam pove na kateri lupini ta leži. Zavzema vrednosti od 1 do neskončno, 

pri čemer velja, da elektron z glavnim kvantnim številom 1 leži v lupini najbližje 

jedru in ima najnižjo  energijo. 

 

E 

n = 3 

n = 2 

n = 1 

n = 0 

 ~ 1011 Hz 

j 
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 Tirno kvantno število: označimo ga z malo črko l. Določa energijo elektrona 

ter velikost vrtilne količine. Zavzema vrednosti od 0 do n - 1. Kot vidimo v tabeli 

1, vrednost tirnega kvantnega števila določa oznako oblike orbitale. [15, 16] 

Tabela 1: Vrednosti tirnega kvantnega števila in njim pripadajoče oblike orbital. 

Vrednost tirnega 
kvantnega števila 

Oznaka oblike orbitale 

0 s 

1 p 

2 d 

3 f 

 

V tabeli so zapisane le najpogostejše oznake oblik orbital. Pri večji vrednosti l se 

oznaka oblike nadaljuje po abecednem vrstnem redu, kot na primer pri l = 4, je oznaka 

oblike orbitale g. [15, 16] 

 Magnetno kvantno število: označimo ga z malo črko m. Določa možne 

orientacije orbital glede na zunanje magnetno polje in s tem tudi število orbital. 

Zavzema vrednosti od - l do l. [15, 16] 

 Spinsko magnetno kvantno število (kvantno število tretje komponente 

spina): označimo ga z ms. Določa projekcijo spinske vrtilne količine elektrona 

glede na smer magnetnega polja. Lahko  zavzame dve vrednosti, 
1

2
 in −

1

2
. 

Znotraj iste orbitale se lahko nahajata dva elektrona z nasprotnim spinskim 

magnetnim kvantnim številom. [15, 16] 

2.5 Kdaj pride do prehoda med stanji? 

Da atom seva, je odločilen s časom se spreminjajoč električni dipolni moment. Ker se 

v stacionarnem stanju ta ne spreminja, atom tam ne more sevati. Kdaj telo seva, 

pogojuje periodično spreminjajoč se električni dipolni moment. 

𝑝12 = ⟨1|𝑒�̂�|2⟩ = 𝑒∫𝜓1
∗𝑟 𝜓2 𝑑𝑉,                (7)         

Izraz (7) imenujemo matrični element električnega dipolnega momenta. [15] 
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2.6 Izbirna pravila 

Kot že rečeno v prejšnjem poglavju, atom seva, ko je matrični element električnega 

dipolnega momenta različen od nič 𝑝12 ≠ 0. Kdaj se to zgodi, nam opisujejo izbirna 

pravila. [14, 15] 

Torej, zanima nas, kdaj je intergral 𝑒 ∫𝜓1
∗𝑟 𝜓2 𝑑𝑉 različen od 0. Ugotovimo, da se to 

zgodi le v primeru, ko imata valovni funkciji 𝜓1 in 𝜓2 različno polarnost (ena soda in 

druga liha, ali obratno). [15, 16] 

Podrobna analiza nam pokaže, da se mora tirno kvantno število l spremeniti za ±1, 

magnetno spinsko kvantno ml število se mora spremeniti za ±1 ali ostati enako, spinsko 

kvantno število ms pa mora ostati nespremenjeno. Zapišimo še z enačbami [16] 

∆𝑙 =  ±1 

∆𝑚𝑙 = ±1,0 

∆𝑚𝑠 = 0 . 

Vsi prehodi, ki upoštevajo izbirna pravila, so dovoljeni, ostali pa prepovedani. 

Prepovedani prehodi niso nemogoči, temveč le manj verjetni. Pri dovoljenih prehodih 

je sevanje dipolno, pri prepovedanih pa običajno kvadropolno. Verjetnost 

kvadropolnega prehoda je 10 000 manjša od dipolnega. [16] 

2.7 Stanja več elektronov v atomu 

Skupna vrtilna količina elektronov v atomu je vektorska vsota tirne, spinske in polne 

vrtilne količine posameznih elektronov.  

�⃑� = ∑𝐿𝑖
⃑⃑  ⃑

𝑍

𝑖=1

 

𝑆 = ∑𝑆𝑖
⃑⃑⃑  

𝑍

𝑖=1

 

𝐽 = ∑𝐽𝑖⃑⃑ 

𝑍

𝑖=1

 

pri čemer je 𝐿𝑖
⃑⃑⃑⃑  tirna, 𝑆𝑖

⃑⃑⃑   spinska in 𝐽𝑖⃑⃑  polna vrtilna količina posameznega elektrona. V 

polni lupini velja L = S = J = 0, iz česar lahko takoj ugotovimo, da na vrtilno količino 

vplivajo le elektroni, ki se ne nahajajo v polni lupini (najpogosteje valenčni elektroni).  
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Energija, ki se sprosti pri prehodu v atomu z več elektroni,  je torej odvisna od vseh 

treh vrtilnih količin, v katerih se elektroni nahajajo v začetnem in končnem stanju. To 

lahko ponazorimo simbolno z 2S+1LJ, pri čemer namesto L napišemo ustrezno 

spektroskopsko oznako orbitale (L = 0  S orbitala, L = 1  P orbitala …). [16] 

 

Dva elektrona v orbitali morata imeti nasprotna spina, torej je skupni spin lahko le 0, 

kar označimo s spektroskopsko oznako S = 0, v dveh različnih orbitalah pa s 

spektroskopsko oznako S = 0 ali S = 1. Če elektron preide v vzbujeno stanje z 

absorpcijo svetlobe, mora biti to vzbujeno stanje S = 0, če pa preide v vzbujeno staje 

preko trka, pa sta možni obe spinski stanji ( S = 0 in S = 1).  Kot prikazuje slika 6, S = 

0 predstavlja stanje ko sta spina elektronov nasprotno usmerjena, S = 1 pa ko imata 

spina enako smer. V prvem primeru govorimo o singletnem stanju, v drugem primeru 

pa o tripletnem stanju. [16] 

 

 

  

Slika 6: Singletno stanje S = 0 (levo), tripletno stanje S = 1 (desno) 

Pri reakciji v svetleči palčki sta valenčna elektrona v molekuli barvila sklopljena v spin 

0 ali 1. Osnovno stanje je pri L = 0 in S = 0, kar pomeni, da imata nasprotno orientirana 

spina. Ko pa se eden izmed njiju vzbudi, pa preskoči v stanje z L = 1 in S = 0 ali S = 1. 

[16] 

3 KEMILUMINISCENCA 

Kot že zapisano v uvodu, je kemiluminiscenca ena izmed vrst luminiscence, ki nastane 

zaradi eksotermne kemijske reakcije. Med reakcijo nastane produkt v elektronsko 

vzbujenem stanju, ki med vračanjem v osnovno stanje oddaja fotone svetlobe. 

Kemiluminiscenčne reakcije lahko spremljamo bodisi z merjenjem časa trajanja emisije 

svetlobe bodisi z določanje intenzitetem sproščene svetlobe. [4, 5, 14, 17] 

Reakcija kemiluminiscence je uspešna v primeru, da reakcija proizvede dovolj 

energije, da se molekula barvila lahko vzbudi in pri prehodu na osnovno stanje 

emitirajo fotone z valovno dolžino v vidnem delu spektra. Uspešnost 

2.7.1 Singletno in tripletno stanje 
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kemiluminiscenčne reakcije merimo kot razmerje med številom emitiranih fotonov in 

številom molekul, ki vstopajo v reakcijo. Bolj kot je razmerje bližje 1, uspešnejša je bila 

reakcija. [5, 17]  

Kemiluminiscenca se je skozi čas zelo spreminjala, tako tudi njen pomen in vloga na 

posameznih področjih. Danes ima velik pomen v kemiji in biokemiji, vedno bolj pa 

posega tudi v vsakdanje življenje. [5] 

3.1 Vrste kemiluminiscence 

Poznamo dve vrsti kemiluminiscence: neposredno in posredno kemiluminiscenco.  

 
 

Neposredna kemiluminiscneca je reakcija med dvema reaktantoma, pri čemer nastali 

produkt prehaja na vzbujeno elektronsko stanje. S splošno reakcijsko shemo jo 

ponazorimo takole: 

A + B  C*  C + Υ                                              (8) 

pri čemer sta A in B reaktanta, C* produkt v vzbujenem stanju,C produkt v osnovnem 

stanju in Υ foton emitirane svetlobe. Reakcija med luminolom in vodikovim peroksidom 

sodi med neposredne reakcije luminiscence. [14] 

 

Pri posredni kemiluminiscenci pa vzbujeno stanje snovi ni dovolj učinkovito emisijsko 

sredstvo, zato preda energijo barvilu, ki kasneje izseva svetlobo. S splošno reakcijsko 

shemo jo ponazorimo takole: 

A + B  C + D, C + F  C + F* , F* F + Υ                   (9) 

pri čemer sta A in B reaktanta, C in D produkta, F molekula barvila in Υ foton emitirane 

svetlobe. Reakcija v svetlečih palčkah je primer posredne reakcije kemiluminiscence. 

[14,] 

 

 

 

 

3.1.1 Neposredna kemiluminiscenca 

3.1.2 Posredna ali občutljiva kemiluminiscenca 



 

13 
 

3.2 Primeri kemiluminiscenčnih reakcij 

Kemiluminisca poteka v tekočem in v plinastem agregatnem stanju.  

 

 

3.2.1.1 Luminol 
 

Najbolj znana in največkrat uporabljena reakcija kemiluminiscence je oksidacija 

luminola. Luminol je trivialno ime za 5-amino-2,3-dihidroftalazin-1,4-dion (slika 7). Sodi 

med aromatske spojine. Zaradi nepolarnosti je dobro topen v organskih topilih, v vodi 

pa zelo slabo. Že v začetku prejšnjega stoletja so ga pričeli uporabljati v forenzičnih 

raziskavah kot test za odkrivanje zakritih sledi krvi. Osnova testa je redoks reakcija, v 

kateri hemoglobin oksidira luminol. V primeru pozitivne reakcije opazimo kratkotrajno 

sevanje modre svetlobe, ki je dobro vidna v zatemnjenih prostorih. [18, 19] 

NH

NH

NH2 O

O  

Slika 7: Skeletna formula (levo) in kroglični model molekule (desno) luminola. 

Slika 8 prikazuje pridobivanje luminola. Sintetiziramo ga iz 3-nitroftalne kisline in 

hidrazina, N2H4 pri zelo visoki temperaturi. Kot topilo uporabimo 3-etilglikol. Pri reakciji 

pride do odcepa molekule vode, pri čemer nastane 5-nitroftalhidrazin. V zadnjem 

koraku pa se s pomočjo natrijevega ditionita, Na2S2O4, reducira nitro skupina, NO2, v 

amino skupino, NH2, in nastane luminol. [18] 

 

Slika 8: Reakcijska shema sinteze luminola. [18] 

3.2.1 Reakcije v tekočinah 
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Zakaj pa luminol sploh sveti? Luminol reagira z vodikovim peroksidom, H2O2, ob 

prisotnosti katalizatorja bakrovega iona, Cu2+. Pri tem nastane nastane 3-aminoftalat 

v vzbujenem stanju, ki pri prehodu na osnovno stanje oddaja fotone modre barve. [18] 

Luminol + H2O2                     3-aminoftalat*  3-aminoftalat + Υ    (10) 

Reakcija (10) pa poteka v več korakih. Da reakcija luminiscence poteče, moramo 

luminol aktivirati z ustreznim oksidantom. Največkrat uporabimo vodno raztopino 

vodikovega peroksida, H2O2, kateri ob prisotnosti bakrovin ionov, Cu2+ , razpada tako 

kot je prikazano z enačbo kemijske reakcije: 

2 H2O2(aq)  2 H2O(l) + O2(g)                                   (11) 

Kot vidimo na sliki 9, luminol nato reagira s hidroksidnimi ioni in nastane dianion. Ta 

reagira s kisikom nastalim pri reakciji prikazani z enačbo (11), kar pa vodi do zelo 

nestabilnega iona, ki hitro razpade na 3-aminoftalno kislino z elektroni v vzbujenem 

stanju. Kot že rečeno, ta pri prehodu na osnovno stanju oddaja fotone modre barve. 

[18, 19] 

 

 

Slika 9:Mehanizem vzbujanja luminola [18] 

 

 

Dianion  Dianion  Luminol

Reakcija z 

kisikom, O2(g) 

Vzbujeno 

tripletno stanje 

dianiona  

Vzbujeno 

singletno stanje 

dianiona  

Osnovno stanje  

 

Cu2+ 

 

Υ  
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3.2.1.2 Druge vodne raztopine 

 

- Zmes vodnih raztopin 1,2,3-trihidroksibenzena, natrijevega hidroksida, 

NaOH(aq) in kalijevega karbonata, K2CO3(aq), pri reakciji z matanalom,CH2O, 

seva kratkotrajno svetlobo rdeče barve. [20] 

 

- Zmes vodnih raztopin acetona, natrijevega hidroksida, NaOH(aq), in 

vodikovega peroksida, H2O2(aq), seva svetlobo, ki prehaja od inteznivno 

zelene do intenzivno modre. [20] 

3.2.1.3 Svetleče palčke 

 

Primer kemiluminiscence v tekočem agregatnem stanju poteka tudi v tako imenovanih 

svetlečih palčkah. Več o delovanju in mehanizmu reakcije pri tem primeru sledi v 

naslednjem poglavju. 

 

3.2.2.1 Beli fosfor 

 

Beli fosfor je alotropna modifikacija fosforja, ki ga spoznamo po značilnem vonju po 

česnu. Je izjemno reaktiven, zato  na zraku oksidira v fosforjev(V) oksid, P2O5. 

4P + 5O2  2P2O5.                                       (12) 

Pri opisani reakciji zaznamo sevanje svetlobe zelene barve. [20, 21] 

 

Pri spajanju dušikovega oksida, NO(g), z ozonom, O3(g), nastaneta molekula kisika, 

O2, in dušikov dioksid z elektroni v vzbujenem stanju, NO2
* . Ta pri prehodu v osnovno 

stanje oddaja svetlobo zelene barve. [20, 21] 

            NO + O3  NO2
* +  O2, NO2

*  
 NO2 + γ   (13) 

 

 

 

3.2.2 Reakcije v plinih 

3.2.3 Reakcija med dušikovim oksidom in ozonom 



 

16 
 

4 SVETLEČE PALČKE 

Svetleče palčke so za učitelja naravoslovja lahko zelo uporabna ''igrača''. So 

enostavne za aktiviranje in privlačne za opazovanje. Z njimi učeče na enostaven način 

spodbudimo k eksperimentiranju, s čimer povečamo njihovo zanimanje za 

naravoslovje. Kemija s svetlečimi palčkami je v učnem procesu lahko zanimivo  

motivacijsko ozadje. Kot vizualizacijsko sredstvo jih lahko uporabimo za poučevanje 

določenih težje razumljivih kemijskih pojmov in fizikalnih procesov, kot so na primer 

kemijske reakcije, redoks kemija, ravnotežje, hitrost kemijskih reakcij, kvantna teorija, 

termodinamika, mešanje barv, ipd. [5, 22] 

4.1 Zgradba svetleče palčke 

Kot je razvidno na sliki 10, je svetleča palčka sestavljena iz treh glavnih komponent: 

 Upogljivega plastičnega ohišja (1), 

 steklene ampule z vodikovim peroksidom (2) in  

 raztopine estra fenil oksalata ter fluorescenčnega barvila med njima (3).  

 

  

Slika 10: Zgradba svetleče palčke. [23] 

 

4.2 Zakaj svetleče palčke svetijo? 

V splošnem je reakcija v svetlečih palčkah oksidacija estra fenila oksalata, 

C14H10O4(s), z vodikovim peroksidom, H2O2(aq), pri čemer nastaneta fenol, C6H5OH(s)  

in ogljikov dioksid, CO2(g). Kot katalizator je uporabljena salicilna kislina, C7H6O3(aq) 

(slika 11). [5, 17] 
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Slika 11: Reakcijska sheme reakcije v svetleči palčki 

Svetleče palčke so sestavljene iz gibljivega - plastičnega ohišja in votle notranjosti. 

Steklena cevka v notranjosti vsebuje ester fenil oksalata, C14H10O4(s), votlina okoli nje 

pa vodikov peroksid, H2O2(aq). Ko palčko prelomimo, se steklena ampula razbije, 

reaktanta se zmešata in reakcija s pomočjo dodanega katalizatorja hitro poteče. [5, 17] 

 

Reakcija na sliki 11 poteka v več korakih. V prvem koraku iz enega mola estra fenil 

oksalata, C14H10O4(s), in enega mola vodikovega peroksida, H2O2(aq), nastaneta dva 

mola fenola in en mol diogljikovega tetraoksida, C2O4 (slika 12). [5, 17] 

 

Slika 12: Reakcijska shema nastaneka intermediata C2O4 [9] 

Že v diplomskem delu smo izračunali standardno reakcijsko entalpijo H°r. Vrednost 

je znašala -390 kJ oziroma 4,0 eV/molekulo. To je celotna energija, ki se je sprostila 

pri reakciji. Večino te energije se spremeni v kinetično energijo C2O4, ki jo v drugem 

koraku reakcije prek neelastičnega trka preda molekuli barvila. [5, 17] 

Drugi korak ni kemijska reakcija, temveč fizikalni proces, pri katerem C2O4 prek trka 

vzbudi elektron v molekuli barvila v višje energijsko stanje, kemijska struktura pa 

ostane nespremenjena. C2O4 po trku razpade na dve molekuli ogljikovega dioksida, 

CO2.                             

Tabela 2 predstavlja vrste uporabljenih barvil glede na barve emitirane svetlobe ter 

vrednosti njihovih kilomolskih mas. 

Tabela 2: Barvila, uporabljena v svetlečih palčkah ter njihove kilomolske mase. 

BARVA Barvilo M[kg/kmol] 
 

Modra 
 

9,10-difenilantracen 330,42 

Zelena 
 
 

9,10-
bis(feniletinil)antracen 

378,44 

Rumeno zelena 
 

Tetracen 228,29 
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Rumena 
 
 

1-kloro-9,10-
bis(feniletinil)antracen 

412,91 

Oranžna 
 

Rubren 532,70 

Rdeča  
 

Rodamin B 479,02 

 

Iz tabele 2 povzamemo, da je povprečna vrednost kilomolske mase barvila okoli 400 

kg/kmol. Kilomolska masa C2O4 pa znaša 88 kg/kmol. 

 

Poglejmo podrobneje trk, prikazan na sliki 13. 

 

 

 

Slika 13: Trk med C2O4 in molekulo barvila. 

 

Vzemimo, da se molekuli po trku gibljeta z enako hitrostjo. V tem primeru velja 

ohranitev gibalne količine 

𝑚𝑣 = (𝑀 + 𝑚)𝑉 

pri čemer smo z m označili maso C2O4, z v njegovo hitrost pred trkom, z M maso 

molekule barvila ter z V njuno hitrost po trku. 

Hitrost po trku je torej enaka 

𝑉 = 
𝑚𝑣

(𝑀 + 𝑚)
 

Za omenjen trk lahko zapišemo tudi energijski zakon 

1

2
𝑚𝑣2 = 

1

2
(𝑀 + 𝑚)𝑉2 + ∆𝐸 

pri čemer je ∆𝐸 enaka energijski razliki orbital. Hitro lahko ugotovimo, da je kinetična 

energija po trku enaka 

1

2
(𝑀 + 𝑚)𝑉2 = 

𝑚

𝑚 + 𝑀
 
1

2
𝑚𝑣2 

Iz izraza vidimo, da je kinetična energija po trku sorazmerna z razmerjem mas. 

 

M 
m 

v 

Pred trkom 
Po trku 

 

M m 
V 

V

V  
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Izračunajmo  

 ∆𝐸 =
𝑀

 𝑚 + 𝑀
= 

400

88 + 400
= 0,82 

Ugotovimo, da je kinetična energija po trku skoraj zanemarljiva v primerjavi s 

kinetično energijo pred trkom (po trku je delež kinetične energije le še 0,18), 

ostala se pretvori v notranjo energijo molekule barvila. [16]  

V zadnjem koraku se barvilo vrne v osnovno stanje. Pri tem odda foton svetlobe, nekaj 

energije se pretvori tudi v toploto, kot prikazuje enačba (12). [5, 17] 

 

               

 

 

Kot že omenjeno v poglavju 2.5.1, pri reakciji kemiluminiscence v svetleči palčki 

sodelujeta dva valenčna elektrona v molekuli barvila. Na začetku sta bila elektrona v 

stanju v isti orbitali, nato pa eden izmed njiju preskoči in pri tem zamenja orientacijo 

spina, kar pomeni, da se je skupni spin spremenil is S = 0 v S = 1 (glej poglavje 2.6.1). 

Tako vzbujanje je možno le prek trka, saj je ta prehod za optično vzbujanje prepovedan 

(spinsko kvantno število ms se namreč spremeni za 1). Emisija fotona je počasen 

prehod, saj ne ustreza izbirnim pravilom. Slika 14 shematsko prikazuje mehanizem 

reakcije v svetleči palčki. 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Shematski prikaz mehanizma reakcije v svetleči palčki. 

 

 

 

4.2.1 Mehanizem reakcije v drugem koraku 

barvilo*  barvilo + γ + Q                                      (14) 

S = 0, L = 0 
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Najbolj znan in največkrat uporabljen laser je tako imenovan helij – neon (HeNe) 

laser. Aktivna snov v njem je mešanica plinov helija in neona v razmerju 10:1, pri 

nizkem tlaku (približno 1 mbar).  Na sliki 15 vidimo, da je mešanica plina zaprta v 

majhno stekleno cevko, na katero sta zavarjena električna priključka (anoda in katoda). 

Cevko na obeh straneh zapirata majhni zrcali, eno popolno, drugo pa polprepustno. V 

trenutku, ko laser prižgemo, skozi plin steče električni tok, zaradi česar plin zasveti. Na 

krajišču polprepustnim zrcalom izhaja curek značilne koherentne in 

monokromatične rdeče svetlobe. [24,25] 

 

Slika 15: Zgradba HeNe laser. [26] 

Laserji delujejo po principu stimulirane emisije. V tem primeru je emisija hitrejša, kot 

če bi bil atom izoliran od okolice. Razložimo podrobneje na primeru HeNe laserja. 

Rdeča svetloba, ki jo izseva omenjen laser nastaja pri prehodu elektrona v atomu 

neona iz stanja z glavnim kvantnim število n = 3, na stanje z glavnim kvantnim 

številom n = 2. Med zrcaloma nastaja stoječe valovanje z določeno valovno dolžino, 

električni tok med elektrodami pa vzbuja atome. Fotoni stoječega valovanja stimulirajo 

prehode elektronov med nivojema omenjenima zgoraj, pri čemer se z največjo 

verjetnostjo emitira foton z enako valovno dolžino, kot jo imajo fotoni stoječega 

valovanja. [16] 

Prehod med stanjem z glavnim kvantnim število n = 3 na stanje z glavnim kvantnim 

število n = 2 je prepovedan, prehod med stanjem z glavnim kvantnim število n = 2 na 

stanje z glavnim kvantnim število n = 1 pa dovoljen, zato laser deluje le v primeru, ko 

je število atomov z elektroni na stanju z glavnim kvantnim število n = 3 večje od atomov 

z elektroni na stanju z glavnim kvantnim število n = 2. Da je ta pogoj mogoče izpolniti, 

potrebujemo helijeve atome. Vzbujeni helijevi atomi trčijo v neonov atom, ga pri tem 

vzbudijo, sami pa pridejo nazaj na osnovno stanje. Ker ta proces poteka z veliko 

4.2.2 Analogija mehanizma drugega koraka z delovanjem laserjev 
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verjetnostjo, če v zmesi najdemo veliko število neonovih atomov z elektroni na stanju 

z glavnim kvantnim številom n = 3. Ti elektroni nato prehajajo nazaj na osnovno stanje. 

Kot kaže slika 16 pa se to zgodi v dveh korakih. Najprej preidejo na stanje z glavnim 

kvantnim številom n = 2, nato pa šele na stanje z glavnim kvantnim številom n = 1.  

Prvi prehod je počasen in poteka izključno zaradi stimulirane emisije, drugi 

prehod pa ustreza izbirnim pravilom in je bistveno hitrejši. [16] 

Prehod na stanje z glavnim kvantnim število n = 3 iz stanja z glavnim kvantnim število 

n = 1 je prepovedan za optično vzbujanje in ga lahko dosežemo le s trki (slika 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Princip delovanja HeNe laserja (stimulirana emisija). 

Za lažje razumevanje si stanje v takem sistemu atomov ponazorimo s stopniščem v 

nakupovalnem središču, ki je v zgornjem delu ozek v spodnjem za širok. Nakupovalci 

se od zgornjega do srednjega dela gibljejo počasi, od srednjega do spodnjega pa hitro 

in neovirano, zato se v srednjem delu nabere gneča. 

Pri delovanju laserja ima atom helija enako vlogo kot intermediat C2O4 pri 

delovanju svetleče palčke. Oba prek trka vzbudita elektron v prepovedano 

stanje. 
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Emisija fotonov rdeče 
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4.3 Uporaba svetlečih palčk 

Uporaba svetlečih palčk je iz dneva v dan večja. 

 

 

Najpogosteje se svetleče palčke uporabljajo kot samostojen in kratkotrajen vir 

svetlobe. V tabeli 3 so predstavljene prednosti in slabosti takega svetila. [4] 

Tabela 3: Prednosti in slabosti uporabe svetlečih palčk kot samostojnega vira svetlobe. 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Ker je emisija svetlobe iz svetleče 
palčke posledica reakcije 
kemiluminiscence v njej, svetleče palčke 
za delovanje ne potrebujejo dodatnega 
vira energije. 

Svetlečo palčko lahko uporabimo le 
enkrat. 

Nizka cena. Emisije svetlobe ni mogoče izklopiti. 

Vodoodporne. Šibka emisija svetlobe 

Prenesejo visok tlak, zato so primerne 
za uporabo na globini. 

 

 
 

Svetilo s svetlečimi palčkami se uporablja pri vojaških, policijskih in gasilskih nočnih 

operacijah, saj z njihovo pomočjo izboljšajo prepoznavnost.  

Angleško poimenovanje glowsticking je uporaba svetlečih palčk pri plesu (slika 17). 

Vse pogosteje ga zasledimo na rave zabavah in koncertih. [4] 

l 

Slika 17: Glowsticking. 

. 

Svetleče palčke lahko uporabljamo tudi kot igrače, kresničke ali kot poseben učinek 

pri fotografiranju ob šibki svetlobi. 

4.3.1 Svetleče palčke kot vir svetlobe 

4.3.2 Druga uporaba svetlečih palčk 
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5 SEŠTEVALNO oziroma ADITIVNO MEŠANJE BARV 

Seštevalno ali aditivno mešanje barv je dodajane svetlobnih curkov svetlobe različnih 

barv. 

5.1 Kako ljudje zaznavamo barve 

Barva je vtis, ki nastane v možganih, ko svetloba od določenega predmeta pride v naše 

oči. Kakšne barve vidimo, je odvisno od spektra svetlobe, ki ga oddaja svetilo ter od 

površine telesa, od katerega se svetloba odbije. Na mrežnici v našem očesu imamo 

dve vrste svetlobnih receptorjev, čepke in palčice. Čepke delimo glede na to, kakšno 

valovno dolžino svetlobe zaznavajo. S - čepki so najbolj občutljivi na kratke valovne 

dolžine (vijoličen del spektra), L na dolge (rumeni del spektra) in M na srednje (zeleni 

del spektra) (slika 18). [27] 

 

Slika 18: Spekter občutljivosti S, M in L čepkov. [27] 

 

5.2 Mešanje barvne svetlobe 

 

Učenci imajo veliko izkušenj z mešanjem barv pri likovnem pouku, malo manj pa z 

mešanjem barvne svetlobe. Ker so učinki teh dveh mešanj povsem različni, so rezultati 

za učence še toliko bolj impresivni. Učenci menijo, da mešanica zelene in rdeče 

Valovna dolžina [nm] 
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učinkuje rjavo, mešanica zelene in modre turkizno ter mešanica modre in rdeče  

zeleno. Pri mešanju svetlobe pa v resnici dobimo: 

 pri mešanju modre in zelene cian barvo, 

 pri mešanju modre in rdeče magentno ter 

 pri mešanju zelene in rdeče pa rumeno barvo.  

Najpogosteje aditivno mešanje svetlobe v šoli prikažemo s pomočjo več grafoskopov 

z dodanimi barvnimi filtri (slika 19) ali pa s pomočjo barvnih LED diod. V 

eksperimentalnem delu pa bo predstavljen eksperiment, kako aditivno mešanje 

svetlobe prikažemo s pomočjo svetlečih palčk. [28] 

 

 

Slika 19: Prikaz aditivnega mešanja svetlobe s pomočjo grafoskopov in barvnih filtrov.[28] 

 

6 SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO IN EKSPERIMENTALNO DELO 

Učni načrt tako za fiziko kot kemijo je problemsko zasnovan, zato ima samostojno 

raziskovalno in eksperimentalno delo pri pouku veliko vlogo. S tem se strinjajo tako 

učitelji kot raziskovalci s področja naravoslovnih vsebin. S pomočjo eksperimenta v 

učencih vzbudimo večje zanimanje in posledično boljše razumevanje težje 

predstavljivih pojmov, pojavov in procesov. Ob skrbno izbranih in načrtovanih 

eksperimentih učenci pridejo do globljih in jasnejših spoznanj. Pomembno je, da 

eksperimentiranje ne temelji le na opazovanju, temveč tudi na analizi podatkov, 

postavljanju in preverjanju hipotez in ciljev ter zapisu opažanj in razlag. [29, 30, 31, 32, 

33] 
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Eksperimentalno delo uvrščamo tudi med motivacijske spodbude, saj učencem 

omogoča razvijanje eksperimentalnih spretnosti in okrepi učenje znanstvenih 

spoznanj. Ker si največ zapomnimo, če nekaj sami naredimo, je zelo pomembno, da 

učencem pri pouku omogočimo čim več samostojnega eksperimentalnega dela. Tako 

se prepričajo, da je znanost lahko tudi zabavna. [34] 

Pri eksperimentalnem delu je zelo pomembna varnost. Pred začetkom je učence 

potrebno soočiti z morebitno nevarnostjo, jim predstaviti lastnosti kemikalji, jih opozoriti 

na laboratorijski red ter osebno varnostno opremo. 

6.1 Aktivno učenje/poučevanje (inquiry –oriented learning) 

Kako povečati motivacijo za učenje, je učitelju naravoslovnih predmetov eden izmed 

največjih izzivov. Tako imenovano aktivno učenje, je ena izmed metod poučevanja, s 

katero to postane bolj privlačno, jasno in učinkovito. Prvi ga je predstavil John Dawey 

v svojem nagovoru ob dnevu univerze leta 1909. Aktivno učenje temelji na pravilu, da 

si največ zapomnimo, če nekaj naredimo sami. Posnema pravo raziskovalno delo, le 

da je prilagojeno šolskemu pouku. Največkrat ga uporabljamo pri laboratorijskem delu, 

vendar je vedno bolj zaželena tudi njegova uporaba pri teoretičnem pouku. Namen 

aktivnega učenja je razvijanje znanstvenega načina mišljenja. [33, 35] 

Glavne lastnosti aktivnega učenja so: a) je manj formalno od klasičnega, b) učenci 

postavljajo avtentična vprašanja, c) učenci pridobijo postopkovno znanje in ne le 

faktografskega, d) večja dinamika pouka, e) med diskusijo in iskanjem razlag poteka 

sprotno ponavljanje snovi, f) razvijanje raziskovalno eksperimentalnih veščin. [36] 

 

6.2 Izkustveno učenje/poučevanje (hands – on) 

Izkustveno učenje je učenje, pri katerem učenci posnemajo znanstveno raziskovalno 

delo. Učenci sami zasnujejo eksperiment in ga izvedejo. Oblikujejo in testirajo 

hipoteze, razpravljajo o rezultatih, pišejo poročila ipd. S tem razvijajo eksperimentalne 

spretnosti ter si oblikujejo jasnejše predstave o povezavi naravoslovnih konceptov. [34] 

 

 

 



 

26 
 

6.3 Značilnosti raziskovanja kot pedagoškega procesa  

Učenci: 

a) oblikujejo raziskovalna vprašanja, 

b) pri odgovorih dajejo prednost dokazom, 

c) oblikujejo razlage na podlagi dokazov, 

d) razlage povezujejo s teoretično podlago, 

e) zagovarjajo svoja stališča. [36] 

6.4 Prednosti in slabosti poučevanja naravoslovja z raziskovanjem 

V tabeli 4 so predstavljene prednosti ter slabosti uporabe aktivnega in izkustvenega 

poučevanja naravoslovnih predmetov. [36] 

Tabela 4: Prednosti in slabosti uporabe aktivnega in izkustvenega poučevanja. 

PREDNOSTI  SLABOSTI 

 
Povečanje učne motivacije. 
 

 
Omejenost s časom ter učnim načrtom. 

 
Razvijanje laboratorijskih in 
raziskovalnih veščin (oblikovanje 
hipotez, ciljev, interpretiranje opažanj, 
grafov ipd.) 
 

 
Tako od učitelja kot od učenca zahteva 
več zbranosti in truda. Učitelj mora 
oblikovati skrbnejše priprave. Učenci pa 
morajo biti stalno zbrani in pripravljeni 
razmišljati. 
 

 
Boljša strokovna pismenost in 
razumevanje temeljnih naravoslovnih 
konceptov. 
 

 
Učitelj potrebuje veliko znanja, 
potrpežljivosti in iznajdljivosti. 

 
Razvoj kritičnega mišljenja in pozitivne 
naravnanosti do naravoslovnih 
predmetov. 
 

 
Boljši dosežki pri testih ter konstruiranju 
logično–matematičnega znanja. 
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6.5 Kako izbrati eksperiment? 

Eksperiment je eden izmed ključnih učnih pripomočkov pri poučevanju naravoslovnih 

predmetov, zato je izbira primernega še kako važna. Da je eksperiment čim boljši, pri 

izbiri upoštevamo naslednja pravila: a) z izbranim eksperimentom bomo pokrili čim več 

operativnih učnih ciljev učnega načrta, b) potrebne snovi in pripomočki so poceni, c) 

učenci potrebne pripomočke poznajo in jih znajo uporabljati, d) eksperiment ni nevaren 

in je časovno primeren za izvedbo v šolski praksi, e) eksperiment je primeren za 

samostojno eksperimentalno delo, f) z eksperimentom lahko dokažemo oziroma 

preverimo obravnavane teoretične pojme. [22] 

6.6 Prednosti svetlečih palčk pri izvajanju eksperimentalnega dela 

Eksperimentiranje s pomočjo svetlečih palčk ima kar nekaj prednosti: a) 

kemiluminiscenca je pojav, ki je učencem zanimiv in tako poveča njihovo motivacijo za 

učenje, b) učenci svetleče palčke poznajo iz vsakdanjega življenja, c) svetleče palčke 

so cenovno zelo ugodne, d) eksperimenti s svetlečimi palčkami so hitri in nenevarni, 

zato so primerni za samostojno eksperimentalno delo. [22] 
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EKSPERIMENTALNI DEL 

V vseh v nadaljevanju opisanih eksperimentih so uporabljene svetleče palčke 

Knicklicht, ki jih proizvaja nemška tovarna Classic Line Warenhandles GmbH.  

 

7 OPTIMIZIRANI EKPERIMENTI S SVETLEČIMI PALČKAMI, 

PRIMERNI ZA UPORABO PRI POUKU KEMIJE 

 

7.1 Metode dela 

Vsi eksperimenti so bili izvedeni in optimizirani v kemijskem laboratoriju Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani. Pri izvedbi sem upoštevala pravila varnega dela in 

uporabila sem ustrezno zaščitno opremo. Vse odpadne kemikalije sem po končanem 

delu zbrala v posebnih posodah. 

7.2 Umestitev eksperimentov v učni načrt 

Po kvalitativnem pregledu učnih načrtov za predmete: naravoslovje v 7. razredu, 

kemija v 8. razredu in kemija v splošni gimnaziji razberemo uporabnost eksperimentov 

s svetlečimi palčkami skozi celotno izobraževalno vertikalo. Ugotovimo, da so svetleče 

palčke lahko primeren pripomoček za doseganje številnih operativnih učnih ciljev 

(tabela 5).  

Tabela 5: Pregled učnega načrta. 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji Eksperiment 

Naravoslovje, 7. 
razred 
 

Fizikalne in 
kemijske 
spremembe snovi 

Učenci spoznajo, da 
se pri kemijski reakciji 
spreminjata snov in 
energija. 

Kaj je produkt 
reakcije v 
svetleči palčki? 
 
 

Kemija, 8. razred 
 

Kemijske reakcije Učenci razumejo 
kemijske reakcije kot 
snovne in energijske 
spremembe. 
 
Učenci opredelijo 
reaktante in produkte 
kemijske reakcije. 

Je reakcija v 
svetleči palčki 
endotermna ali 
eksotermna? 
 
Kaj je produkt 
reakcije v 
svetleči palčki? 
 

Kemija, splošna 
gimnazija 
 

Kemijska reakcija 
kot snovna in 

Dijaki/dijakinje 
kemijsko reakcijo 
prepoznajo kot 

Je reakcija v 
svetleči palčki 
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energijska 
sprememba 
 

snovno in energijsko 
spremembo. 
 

endotermna ali 
eksotermna? 
 
Kaj je produkt 
reakcije v 
svetleči palčki? 
 
 
 
 

Kemija, splošna 
gimnazija 
 
 

Kemijsko 
ravnotežje 

Dijaki glede na 
spremembo 
reakcijskih pogojev 
predvidevajo 
spremembo 
ravnotežnega stanja 
določene reakcije. 
 

 

Vpliv baze in 
kisline na 
emisijo 
svetlobe 

 

Kemija, splošna 
gimnazija 
 

Reakcije oksidacije 
in redukcije 

Dijaki/dijakinje 
opredelijo pojme 
oksidant, reducent, 
oksidacija, redukcija. 
 
Dijaki/dijakinje 
razvijejo 
eksperimentalni 
pristop oziroma 
laboratorijske 
spretnosti pri 
preučevanju reakcij 
oksidacije in 
redukcije. 
 

 
Dokaz, da je 
vodikov 
peroksid 
reagent v 
svetleči palčki. 

 

7.3 Opis eksperimentov 

V nadaljevanju bodo optimizirani eksperimenti na kratko opisani. V prilogi magistrskega 

dela pa se nahajajo navodila za učitelja in učenca za izvedbo posameznega 

eksperimenta. 

 

V svetleči palčki kot bazični medij uporabljamo silicilatne ione. Z dodatkom močne ali 

šibke bazo premikamo kemijsko ravnotežje redoks reakcije v bolj bazični medij. Iz 

svetleče palčke vzamemo 10 mL reaktantov in jih razdelimo v tri različne 100 mL čaše 

(slika 20). V prvo dodamo 2 mL destilirane vode, v drugo 2 mL 0,1 molarne vodne 

raztopine natrijevega hidroksida in v tretjo 2 mL 0,1 molarne vodne raztopine 

7.3.1 Analiza vpliva baze in kisline na emisijo svetlobe 
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klorovodikove kisline. Lepo je vidno, da reakcijska zmes, ki vsebuje vodno raztopino 

natrijevega hidroksida (močno bazo), sveti močneje. Intenziteta izsevane svetlobe 

reakcijske zmesi, ki vsebuje vodno raztopino klorovodikove kisline, pa je šibkejša (slika 

21). Ko mešanici iz svetleče palčke dodamo vodno raztopino natrijevega hidroksida, 

se poveča količina nastalega salicatnega iona, kar pospeši reakcijo in okrepi emisijo 

svetlobe. Nasprotno pa dodatek vodne raztopine klorovodikove kisline zmanjša emisijo 

svetlobe in upočasni reakcijo. [21] 

  

  

Slika 20: Reaktanti iz svetlečih palčk treh različnih 
barv [21] 

 

Slika 21: Iz leve: 1. čaša: dodatek destilirane vode, 2. 
čaša: dodatek vodne raztopine natrijevega hidroksida 
(0,1M), 3. čaša: dodatek vodne raztopine 
klorovodikove kisline. [21] 

 
 

 

Iz svetleče palčke vzamemo 10 mL tekočih reaktantov in jih natočimo v 50 mL  

erlenmajerico. Reakcijski zmesi dodamo 0,5 g trdnega natrijevega salicilata in 

erlenmajerico pokrijemo z gumijastim zamaškom. Vse skupaj dobro pretresemo. Po 

času 1 minute se v erlenmajerici nabere nastali plin, ki ga lahko dokažemo z gorečo 

trsko (slika 22), ki v prisotnosti ogljikovega dioksida ugasne (slika 23). [21] 

 

Nastanek ogljikovega dioksida lahko pokažemo tudi posredno. Ker ogljikov dioksid pri 

reakciji v svetleči palčki nastane v zaprtem prostoru, se v njem močno poveča tlak. To 

lahko majhni skupini učencev oz. dijakov pokažemo tako, da uporabljeno in 

neuporabljeno  palčko prebodemo z risalnim žebljičkom skozi plastično ohišje. Pri 

uporabljeni palčki slišimo izenačitev pritiska, pri neuporabljeni pa ne. [21] 

7.3.2 Ugotavljanje, katera snov nastane pri reakciji v svetleči palčki 
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Slika 22: Goreča trska in reakcijska zmes [21]         Slika 23: Goreča trska ob prisotnosti ogljikovega dioksida 
ugasne. [21] 

 

 

Za demonstracijo neaktivirano palčko prerežemo s škarjami in v epruveto prelijemo 

tekoče reaktante. V drugo epruveto s pomočjo kapalke nalijemo enako prostornino 

destilirane vode. Nato v obe epruveti dodamo 3 kapljice raztopine kalijevega 

permanganata (slika 24). V epruveti z reaktanti iz svetleče palčke poteče redoks 

reakcija, pri kateri se v trenutku značilna vijolična barva kalijevega permanganata 

razbarva. Zaradi nastajanja kisika opazimo mehurčke plina. Nastali kisik lahko 

dokažemo s tlečo trsko, ki v njegovi prisotnosti ponovno zagori. [21] 

 

Slika 24: Iz leve: 1. epruveta: destilirana voda in 3 kapljice kalijevega permanganata, 2. epruveta: reaktanti iz 
svetleče palčke rumene barve in 3 kapljice kalijevega permanganata. [21] 

 

 

 

 

 

7.3.3 Dokaz, da je vodikov peroksid reagent pri reakciji v svetleči 
palčki 
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Ker plastika palčke deluje kot izolator, spremembe temperature na dotik ne zaznamo, 

zato učenci ne morejo vedeti, ali je reakcija v notranjosti endo ali eksotermna. Da bi to 

ugotovili, iz svetleče palčke vzamemo 10 mL reagentov in jih prelijemo v 50 mL čašo. 

Reakcijski zmesi dodamo 0,1 g natrijevega salicilata ter vse skupaj zmešamo s 

stekleno palčko. S pomočjo računalniškega vmesnika (npr. Vernier) med potekom 

kemijske reakcije merimo spreminjanje temperature. Graf odvisnosti temperature od 

časa spremljamo na računalniškem zaslonu. Ugotovimo lahko, da se temperatura med 

reakcijo povečuje, torej je reakcija v svetleči palčki eksotermna. [21] 

 

8 EKSPERIMENTI IZ SVETLOBE IN BARV 

Idejo za eksperiment sem dobila pri pregledovanju raziskovalne naloge Ane Tement 

iz Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Naloga predstavlja 

različne načine prikaza seštevalnega in odštevalnega mešanja svetlobe. [28] 

V priponki se nahaja delovni list, ki ga izpolnjujejo učenci ob izvajanju eksperimenta. 

8.1 Metode dela 

Eksperiment sem izvedla doma s pomočjo domačih pripomočkov. 

8.2 Umestitev eksperimenta v učni načrt 

Tabela 6: Pregled učnega načrta. 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji 

Naravoslovje, 7. 
razred 
 

Svetloba in barve Učenci spoznajo, da 
je bela svetloba 
sestavljena iz 
mavričnih barv. 

 

Pri predmetu fizika v 8.razredu ter kasneje v srednješolskem izobraževanju poglavja o 

barvah ni v učnem načrtu. Lahko pa eksperiment uporabimo kot uvodno motivacijo pri 

obravnavanju sklopa o svetlobi. 

 

 

 

7.3.4 Ugotavljanje ali se energija pri reakciji v svetleči palčki 
sprošča ali absorbira? 
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8.3 Način izvedbe v razredu 

Učenci eksperiment izvedejo v skupinah, ki so sestavljene iz 4 članov. Lahko pa ga 

uporabimo tudi kot demonstracijski eksperiment. 

8.4 Potrebščine za eno skupino 

 5 svetlečih palčk različnih barv (rumena, zelena, modra, rdeča in magentna) 

 ročni spektroskop 

 lepilni trak 

 ventilator 

8.5 Potek izvedbe eksperimenta 

 

Pod ročni spektroskop postavimo svetlečo palčko kot prikazuje slika 25 in pogledamo 

skozenj. Isto naredimo za vseh 5 svetlečih palčk.  

 

Slika 25: Postavitev eksperimenta (ročni spektroskop in rumena svetleča palčka). 

Učenci ugotovijo, da je spekter rumene in magentne svetleče palčke sestavljen iz dveh 

barv, rdeče, zelene in modre pa le iz ene (slika 26). Na delovni list z barvicami narišejo 

svoja opažanja, ko pogledajo skozi spektrometer na posamezno svetlečo palčko.      

8.5.1 Opazovanje spektra svetleče palčke 
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Slika 26: Spektri svetlečih palčk (zgornja vrsta od leve proti desni: spekter rdeče svetleče palčke, spekter rumene 
svetleče palčke, spekter zelene svetleče palčke; spodnja vrsta od leve prosti desni: spekter modre svetleče 
palčke, spekter magentne svetleče palčke  ) 

 

 

a) Na krila mirujočega ventilatorja prilepimo rdečo, modro in zeleno svetlečo 

palčko (slika 27). Preden ventilator zaženemo, učence vprašamo kaj menijo, 

katera barva bo nastala.  

 

Slika 27: Postavitev eksperimenta. 

Ventilator zaženemo in opazimo, da iz modre, rdeče in zelene svetlobe nastane bela 

svetloba (slika 28).  

8.5.2 Prikaz aditivnega mešanja različne barvne svetlobe 
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Slika 28: Iz modre, zelene in rdeče svetlobe nastane bela svetloba. 

 

b) Na krila mirujočega ventilatorja prilepimo rdečo in zeleno svetlečo palčko (slika 

29). Preden ventilator zaženemo, učence vprašamo, kaj menijo, katera barva 

bo nastala.  

 

  
 

Slika 29: Postavitev eksperimenta. 

Ventilator zaženemo in opazimo, da iz rdeče in zelene svetlobe nastane rumena 

svetloba (slika 30).  
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Slika 30: Iz zelene in rdeče svetloba nastane rumena svetloba. 

c) Na krila mirujočega ventilatorja prilepimo rdečo in modro svetlečo palčko (slika 

31). Preden ventilator zaženemo, učence vprašamo, kaj menijo, katera barva 

bo nastala.  

 

    

 

 
 

Slika 31: Postavitev eksperimenta. 

Ventilator zaženemo in opazimo, da iz rdeče in modre svetlobe nastane svetloba 

magentne barve (slika 32).  
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Slika 32: Iz rdeče in modre svetlobe nastane svetloba magentne barve. 

d) Na krila mirujočega ventilatorja prilepimo zeleno in modro svetlečo palčko (slika 

33). Preden ventilator zaženemo, učence vprašamo, kaj menijo, katera barva 

bo nastala.  

 

      

Slika 33: Postavitev eksperimenta. 

Ventilator zaženemo in opazimo, da iz zelene in modre svetlobe nastane svetloba cian 

barve (slika 34).  
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Slika 34: Iz zelene in modre svetlobe nastane cian svetloba. 

e) Na krila mirujočega ventilatorja na različnem polmeru prilepimo zeleno, rdečo in 

magentno svetlečo palčko (slika 35).  

 

 

Slika 35: Postavitev eksperimenta. 

Ventilator zaženemo in opazimo, da je barva svetlobe, ki jo izseva palčka magentne 

barve, res enaka svetlobi, ki nastane med mešanjem rdeče in zelene svetleče palčke 

(slika 36). 
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Slika 36: Emitirana svetloba magentne barve. 

a) Na krila mirujočega ventilatorja na različnem polmeru prilepimo modro, rdečo in 

rumeno svetlečo palčko (slika 37).  

 

 

Slika 37: Postavitev eksperimenta. 
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Ventilator zaženemo in opazimo, da je barva svetlobe, ki jo izseva rumena palčka, res 

enaka svetlobi, ki nastane med mešanjem rdeče in modre svetleče palčke (slika 38). 

 

Slika 38: Emitirana svetloba rumene barve 
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9 ZAKLJUČEK 

Kemiluminiscenca je zanimiv pojav, ki se vedno bolj uveljavlja na različnih področjih. 

Svetleče palčke so svetilo, ki deluje na principu kemiluminiscence. Sestavljene so iz 

plastičnega ohišja in steklene ampule v notranjosti. Ko ampulo razbijemo, se reaktanti 

zmešajo in reakcija poteče. Mehanizem reakcije je podoben delovanju laserjev. Palčke 

zaradi atraktivnosti, enostavnosti in nenevarnosti želimo vpeljati v šolsko prakso kot 

vizualizacijsko in motivacijsko sredstvo pri poučevanju naravoslovnih predmetov. Z 

optimiziranimi eksperimenti želimo učence spodbuditi k samostojnemu 

raziskovalnemu delu in povečati njihovo zanimanje za učenje naravoslovja. 
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11 PRILOGE 

11.1 priloga 1: Navodila učitelju za eksperiment  

ANALIZA VPLIVA BAZE IN KISLINE NA EMISIJO SVETLOBE 
 

1. Stopnja     

 

Vaja je primerna za drugi letnik gimnazije ali poklicne srednje šole, pri 

obravnavanju vplivov na kemijsko ravnotežje.  

 

2. Splošni cilji           

 

Dijaki/dijakinje v gimnaziji nadgrajujejo znanja, ki so jih pridobili pri kemiji v 

osnovni šoli in prednostno razvijajo:  

 razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi  

 odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnost in pripravljenost 

zavzetega, odgovornega in utemeljenega ravnanja za zdravje in v 

okolju (kemijska varnost) 

 eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine  

 

3. Operativni cilji           

 

Dijaki/dijakinje: 

 glede na spremembo reakcijskih pogojev predvidevajo spremembo 

ravnotežnega stanja določene reakcije, 

 razvijajo eksperimentalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti pri 

preučevanju ravnotežnih kemijskih reakcij,  

 razvijajo odgovoren odnos do varnega eksperimentalnega dela in skrb 

za kemijsko varnost. 

 

4. Predlagana vsebina          

 

Vplivi na položaj ravnotežja kemijske reakcije – Le Chatelierovo načelo. 
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5. Predznanje           

 

Dijaki razumejo obojesmernost (reverzibilnost) kemijskih reakcij in kemijsko 

ravnotežje kot dinamičen proces, znajo preučevati potek dinamičnega 

ravnotežja na izbranih primerih homogenih kemijskih reakcij in ga izraziti z 

enačbo za ravnotežno konstanto Kc. Poznajo, da katalizator ne vpliva na 

kemijsko ravnotežje. 

 

6. Način izvedbe            

 

Dijaki vajo izvedejo v trojicah. Za njeno izvedbo potrebujejo 10 minut. 

 

7. Zaščita            

 

Dijaki morajo pri izvedbi nositi zaščitno haljo, očala ter rokavice. Med 

eksperimentom pazijo, da reagenti ne pridejo v stik s kožo ali očmi. V primeru 

stika del telesa sperite z vodo.  

Dijaki pazijo, da držijo kapalke navpično in jih ne odlagajo na pult. Za kapalke, 

ki so bile že uporabljene uporabljajo posebno čašo za odlaganje, ki jo 

predhodno pripravite. 

Po končani vaji vsebino iz čaš zlijejo v posebej označeno steklenico za odpadke 

organskih topil ter si temeljito umijejo roke.  

 

Reagenti Piktogrami Stavki o nevarnosti  

Klorovodikova 
kislina, HCl (aq) 

 

H290: Lahko je jedko za 
kovine. 
H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 
H335: Lahko povzroči 
draženje dihalnih poti. 

Natrijev 
hidroksid, 
NaOH (aq) 

 

H290: Lahko je jedko za 
kovine. 
H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 
 

Tabela 1: Tabela  za znake nevarnih snovi 
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8. Potrebščine (za dve trojici)       

 

- 6  čaš (100mL) 

- 6 kapalk 

- 2 škarij 

- 6 svetlečih palčk 

 

9. Reagenti (za dve trojici)          

 

- 5 ml destilirane vode 

- 5 ml 0,1 M vodne raztopine klorovodikove kisline, HCl (aq) 

- 5 ml 0,1 M vodne raztopine natrijevega hidroksida, NaOH (aq) 

 

10. Pričakovani rezultati          

 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

 

Čaša Opažanja Sklepi 

1. 
 

 
Dodatek destilirane 
vode intenziteto 
izsevane svetlobe ni 
spremenil. 
 
 
 

Dodatek destilirane vode 
ni vplival na premik 
kemijskega ravnotežja v 
izvedeni reakciji. 

2.  
 

 
Dodatek vodne 
raztopine natrijevega 
hidroksida je  intenziteto 
izsevane svetlobe 
povečal.  
 

Dodatek vodne raztopine 
natrijevega hidroksida 

poveča količino 
silicilatnega iona, kar 

poveča emisijo svetlobo 
in reakcijo pospeši. 

3.  
 

 
Dodatek vodne 
raztopine klorovodikove 
kisline je  intenziteto 
izsevane svetlobe 
zmanjšal.  

 
 

Dodatek vodne raztopine 
klorovodikove kisline 

zmanjša količino 
silicilatnega iona, kar 

zmanjša emisijo svetlobo 
in reakcijo upočasni. 
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Fotografije rezultatov eksperimentalnega dela 

  

Slika 1: Reaktanti iz svetlečih palčk treh 

različnih barv. 

 

Slika 2: Iz leve: 1. časa: dodatek destilnane vode, 

2. čaša: dodatek vodne raztopine natrijevega 

hidroksida (0,1M), 3. čaša: dodatek vodne 

raztopine klorovodikove kisline. 

 

 

11. Odgovori na vprašanja         

 

1. V kateri čaši je emisija izsevane svetlobe največja? Zakaj? 

O: Emisija izsevane svetlobe je največja v drugi časi,  saj dodatek vodne 

raztopine natrijevega hidroksida poveča količino silicilatnega iona, kar poveča 

emisijo svetlobo in reakcijo pospeši. 

 

2. V kateri čaši je emisija izsevane svetlobe najmanjša? Zakaj? 

O: Emisija izsevane svetlobe je najmanjša v tretji časi,  saj dodatek vodne 

raztopine klorovodikove kisline zmanjša količino silicilatnega iona, kar zmanjša 

emisijo svetlobo in reakcijo upočasni. 
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11.2 priloga 2: Delovni list učencu za eksperiment  

ANALIZA VPLIVA BAZE IN KISLINE NA EMISIJO SVETLOBE 

 
1. Zaščita          

   

 

Dijaki morate pri izvedbi nositi zaščitno haljo, očala ter rokavice. Med 

eksperimentom pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo ali očmi. V primeru 

stika del telesa sperite z vodo.  

Pazite, da držite kapalke navpično in jih ne odlagate na pult. Za kapalke, ki so 

bile že uporabljene, uporabljajte posebno čašo za odlaganje, ki jo je pripravil 

učitelj.  

Po končani vaji vsebino iz čaš zlijete v posebej označeno steklenico za odpadke 

organskih topil, ki jo je pripravil učitelj ter si temeljito umijete roke.  

 

Reagenti Piktogrami Stavki o nevarnosti  

Klorovodikova 
kislina, HCl (aq) 

 

H290: Lahko je jedko za 
kovine. 
H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 
H335: Lahko povzroči 
draženje dihalnih poti. 

Natrijev 
hidroksid, 
NaOH (aq) 

 

H290: Lahko je jedko za 
kovine. 
H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 
 

Tabela 1: Tabela  za znake nevarnih snovi 

 

2. Potek dela 

 

1. Vzemite tri 100mL čase. Z alkoholnim flomastrom na prvo napišite destilirana 

voda, na drugo 0,1M NaOH (aq) ter na tretjo 0,1M HCl (aq). 

2. S škarjami prerežite plastično ohišje treh svetlečih palčk in razbite stekleno 

ampulo v notranjosti. Zlite tekoče reagente v pripravljene čaše (reagenti iz ene 

palčke v eno čašo). 

3. Istočasno dodajte v prvo časo 2mL destilirane vode, v drugo 2 mL 0,1M 

natrijevega hidroksidsa, NaOH (aq) in v tretjo 2mL 0,1M klorovodikove kisline, 

HCl (aq). 

4. Opazujte intenziteto izsevane svetlobe v vseh treh čašah. 
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3. Rezultati   

 

Čaša Opažanja Sklepi 

1. 
 

 
 
 
 

 

2.  
 

 
 
 
 
 

 

3.  
 

 
 
 
 
 

 

 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega del 

 

4. Vprašanja        

 

1. V kateri čaši je emisija izsevane svetlobe največja? Zakaj? 

 

2. V kateri čaši je emisija izsevane svetlobe najmanjša? Zakaj? 
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11.3 priloga 3: Navodila učitelju za eksperiment  

UGOTAVLJANJE KATERA SNOV NASTAJA PRI REAKCIJI V 

SVETLEČI PALČKI 

 
1. Stopnja           

 

Vaja je primerna za 8. razred osnovne šole. Vključimo jo v obravnavanje 

kemijskih reakcij. 

 

2. Splošni cilji           

 

Pri kemiji kot splošnoizobraževalnem predmetu učenci prednostno razvijajo: 

 eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine,  

 naravoslovne postopke, spoznavajo procese (kompleksno mišljenje), 

kritično mišljenje in ustvarjalnost. 

 

3. Operativni cilji           

 

Učenci: 

 Razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot 

snovne in energijske spremembe. 

 

4. Predlagana vsebina          

 

Kemijske sprememba kot kemijska reakcija, reaktanti in produkti, kemijska 

reakcija kot snovna in energijska sprememba. 

 

5. Predznanje           

 

 Učenci znajo prepoznati kemijske spremembe . 

 Učenci znajo zapisati urejeno enačbo kemijske reakcije. 

 

6. Način izvedbe            

 

Učenci vajo izvedejo v parih. Za njeno izvedbo potrebujejo 10 minut. 
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7. Zaščita            

 

Učenci morajo pri izvedbi nositi zaščitno haljo, očala ter rokavice. Med 

eksperimentom pazijo, da reagenti ne pridejo v stik s kožo ali očmi. V primeru 

stika del telesa sperite z vodo.  

Učencu pazijo, da držijo kapalke navpično in jih ne odlagajo na pult. Za kapalke, 

ki so bile že uporabljene uporabljajo posebno čašo za odlaganje, ki jo 

predhodno pripravite. 

Po končani vaji vsebino iz čaš zlijejo v posebej označeno steklenico za odpadke 

organskih topil ter si temeljito umijejo roke.  

 

Reagenti Piktogrami Stavki o nevarnosti  

Natrijev silicilat, 
C7H5NaO3 (s) 

 

                   

H302: Zdravju škodljivo pri 
zaužitju. 

H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 

 

Tabela 1: Tabela  za znake nevarnih snov. 

8. Potrebščine (za dva para)       

 

- Dve 50ml erlenmajerici z zamaškom 

- dvoje škarje 

- dve svetleči palčki 

- dva vžigalnika 

- dve trski 

 

9. Reagenti (za dva para)          

 

- 1 g trdnega natrijevega salicilata, C7H5NaO3 (s) 
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10. Pričakovani rezultati         

Opažanja Sklepi 

 
Ko se z gorečo trsko 
dotaknemo zmesi v 
erlenmajerici, le-ta 
ugasne. 

 
 
 
 

Pri reakciji v svetleči 
palčki nastaja plin, 
ogljikov dioksid, CO2(g). 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

                                  

Slika 8: Goreča trska in reakcijska zmes                                   Slika 9: Goreča trska ob prisotnosti  

ogljikovega dioksida ugasne 

11. Odgovori na vprašanja         

 

1. Kaj se zgodi z gorečo trsko? 

O: Goreča trska ugasne. 

 

2. Kateri produkt v svetleči palčki si dokazal? 

O: Dokazal sem ogljikov dioksid. 

 

3. Zapiši urejeno enačbo kemijske reakcije, ki poteče v svetleči palčki. 
Pomagaj si s spletom.  V zapisu  označi reaktante in produkte. 

 

O C C O

O O

                

OH

    

C C

O O

O O

        

     

 

+  H2O2                   

2 

+  

reaktanta produkta 
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11.4 priloga 4: Delovni list učencu za eksperiment  

UGOTAVLJANJE KATERA SNOV NASTAJA PRI REAKCIJI V SVETLEČI 

PALČKI 

 
1. Cilj 

 

Na podlagi eksperimenta ugotoviti enega izmed produktov reakcije v svetleči 

palčki. 

 

2. Zaščita          

   

 

Učenci morate pri izvedbi nositi zaščitno haljo, očala ter rokavice. Med 

eksperimentom pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo ali z očmi. V primeru 

stika del telesa sperite z vodo.  

Po končani vaji, vsebino iz čaš zlijte v posebej označeno steklenico za odpadke 

organskih topil, ki jo je pripravil učitelj, ter si temeljito umijte roke.  

 

Reagenti Piktogrami Stavki o nevarnosti  

Natrijev silicilat, 
C7H5NaO3 (s) 

 

                   

H302: Zdravju škodljivo pri 
zaužitju. 

H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 

 

Tabela 1: Tabela  za znake nevarnih snovi 

 

3. Potek dela 

 

1. Vzemite 50 mL erlenmajerico s pokrovčkom.   

2. Vanjo zatehtajte 0,5g trdnega natrijevega silicilata. 

3. S škarjami prerežite plastično ohišje svetleče palčke in razbite stekleno ampulo 

v notranjosti. Zlijte tekoče reagente v erlenmajerico. 

4. Erlenmajerico zamašite s pokrovčkom in stresajte približno 30 sekund.  

5. Reakcijski snovi se približajte z gorečo trsko. Opažanja zapišite v spodnjo 

tabelo. 
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4. Rezultati   

 

Opažanja Sklepi 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

 

 

5. Vprašanja        

 

6. Kaj se zgodi z gorečo trsko? 

 

7. Kateri produkt v svetleči palčki si dokazal? 

 

8. Zapiši urejeno enačbo kemijske reakcije, ki poteče v svetleči palčki. Pomagaj si 
s spletom.  V zapisu  označi reaktante in produkte. 
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11.5 priloga 5: Navodila učitelju za eksperiment  

DOKAZ, DA JE VODIKOV PEROKSID REAGENT PRI REAKCIJI V 

SVETLEČI PALČKI 

1. Stopnja           

 

Vaja je primerna za drugi letnik gimnazijskega izobraževanja. Vključimo jo v 

sklop redoks reakcij. 

 

2. Splošni cilji           

 

Pri kemiji kot splošnoizobraževalnem predmetu učenci prednostno razvijajo: 

 eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine,  

 naravoslovne postopke, spoznavajo procese (kompleksno mišljenje), 

kritično mišljenje in ustvarjalnost. 

 

3. Operativni cilji           

 

Dijaki/dijakinje: 

 opredelijo pojme: oksidacija, redukcija, oksidant, reducent,  

 urejajo preproste redoks enačbe in prepoznajo element, ki se je 

oksidiral oziroma reduciral. 

 

4. Predlagana vsebina          

 

Oksidacija, redukcija, oksidant, reducent. 

 

5. Predznanje           

 

 Dijaki poznajo razliko med oksidacijo in redukcijo ter med oksidantom in 

reducentom.  

 Dijaki vedo, da tleča trska ob prisotnosti kisika zagori. 

 

6. Način izvedbe            

 

Dijaki vajo izvedejo v parih. Za njeno izvedbo potrebujejo 10 minut. 
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7. Zaščita            

 

Dijaki morajo pri izvedbi nositi zaščitno haljo, očala ter rokavice. Med 

eksperimentom pazijo, da reagenti ne pridejo v stik s kožo ali očmi. V primeru 

stika del telesa sperite z vodo.  

Dijaki pazijo, da držijo kapalke navpično in jih ne odlagajo na pult. Za kapalke, 

ki so bile že uporabljene uporabljajo posebno čašo za odlaganje, ki jo 

predhodno pripravite. 

Po končani vaji vsebino iz čaš zlijejo v posebej označeno steklenico za odpadke 

organskih topil ter si temeljito umijejo roke.  

 

Reagenti Piktogrami Stavki o nevarnosti  

Kalijev 
permanganat, 
KMnO4 

 

 
 

H302: Zdravju škodljivo pri 
zaužitju. 

H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 

H272: Lahko okrepi požar; 
oksidativna snov. 

H410: Zelo strupeno za 
vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki. 

 

Tabela 1: Tabela  za znake nevarnih snovi 

 

8. Potrebščine (za dva para)       

 

- štiri epruvete  

- dve stojali za epruvete 

- dvoje škarje 

- dve svetleči palčki 

- dva vžigalnika 

- dve trski 

- štiri kapalke 
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9. Reagenti (za dva para)          

 

- 10 mL kalijevega permanganata 

 

10. Teoretične osnove       

 

Vodikov peroksid je najenostavnejši peroksid s kemijsko formulo H2O2. 

Najpogosteje ga najdemo v obliki vodnih raztopin z različnimi koncentracijami. 

Zaradi vodikovih vezi ima vodna raztopina vodikovega peroksida ledišče pri -

50 °C.  

Živi organizmi proizvajajo sledove ogljikovega peroksida kot del imunskega 

sistema. 

 

V odvisnost od pH vrednosti ima vodikov peroksid oksidativne in reduktivne 

lastnosti. V kislih raztopinah je eden izmed najmočnejših oksidantov, v 

alkalnem pa reducira številne anorganske ione. 

 

Tak primer je redukcija kalijevega permanganata, KMnO4, ki se v laboratoriju 

uporablja za pridobivanje kisika. Manganatni 7+ ioni (Mn7+) se reducirajo do 

manganatnih 2+ ionov(Mn2+), kar opazimo kot spremembo barve iz vijolične v 

brezbarvno. 

Enačba kemijske reakcije: 2KMnO4 + 3H2O2 2MnO2 + 2KOH + 2H2O + 

3O2 
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11. Pričakovani rezultati          

 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

 

 Dodatek kalijevega 
permanganata 

Tleča trska 

Opažanja Sklep  Opažanja Sklep  

Epruveta 1  
Vijolična barva 
kalijevega 
permanganata 
se razbarva. 
 
 

Potekla je 
redoks 
reakcije. 
Manganatni 
7+ ioni so se 
reducirali do 
manganatnih 
2+. 

 
 
Tleča trska 
zagori. 

 
 
Pri reakciji 
je nastal 
kisik. 

Epruveta 2  
Voda se 
obarva 
vijolično. 
 
 
 

Kemijska 
reakcija ni 
potekla. 
Voda in 
kalijev 
permanganat 
sta se le 
zmešala. 

 
Spremembe 
ni opaziti. 

 
Kemijska 
reakcija ni 
potekla. 

 

Fotografije rezultatov eksperimentalnega dela 

 

Slika 3: Iz desne: 1. epruveta: reaktanti iz 

svetleče palčke rumene barve in 3 kapljice 

kalijevega permanganata, 2. epruveta: 

destilirana voda in 3 kapljice kalijevega 

permanganata. 
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12. Odgovori na vprašanja         

 

13. Zapiši urejeno enačbo kemijske reakcije, ki je potekla. 

O: 2KMnO4 + 3H2O2 2MnO2 + 2KOH + 2H2O + 3O2 

 

14. Kako imenujemo tako vrsto kemijskih reakcij? 

O: Reakcije oksidacije in redukcije (redoks reakcije). 

 

15.  Je bil vodikov peroksid v izvedeni reakciji oksidant ali reducent? 

O: Vodikov peroksid je bil v izvedeni reakciji reducent. 
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11.6 priloga 6: Delovni list učencu za eksperiment  

DOKAZ, DA JE VODIKOV PEROKSID REAGENT PRI REAKCIJI V 

SVETLEČI PALČKI 
 

1. Uvod 

 

Vodikov peroksid je najenostavnejši peroksid s kemijsko formulo H2O2. 

Najpogosteje ga najdemo v obliki vodnih raztopin z različnimi koncentracijami. 

Zaradi vodikovih vezi ima vodna raztopina vodikovega peroksida ledišče pri -

50°C.  

Živi organizmi proizvajajo sledove ogljikovega peroksida kot del imunskega 

sistema. 

 

V odvisnost od pH vrednosti ima vodikov peroksid oksidativne in reduktivne 

lastnosti. V kislih raztopinah je eden izmed najmočnejših oksidantov, v 

alkalnem pa reducira številne anorganske ione. 

 

Tak primer je redukcija kalijevega permanganata, KMnO4, ki se v laboratoriju 

uporablja za pridobivanje kisika. Manganatni 7+ ioni (Mn7+) se reducirajo do 

manganatnih 2+ ionov(Mn2+), kar opazimo, kot spremembo barve iz vijolične v 

brezbarvno. 

Enačba kemijske reakcije: 2KMnO4 + 3H2O2 2MnO2 + 2KOH + 2H2O + 

3O2 

 

2. Cilj 

 

Na podlagi eksperimenta dokazati, da je reagent v svetleči palčki res vodikov 

peroksid.  

 

3. Zaščita          

   

 

Učenci morate pri izvedbi nositi zaščitno haljo, očala ter rokavice. Med 

eksperimentom pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo ali očmi. V primeru 

stika del telesa sperite z vodo.  
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Pazite, da držite kapalke navpično in jih ne odlagate na pult. Za kapalke, ki so 

bile že uporabljene, uporabljajte posebno čašo za odlaganje, ki jo je pripravil 

učitelj.  

Po končani vaji, vsebino iz čaš zlijte v posebej označeno steklenico za odpadke 

organskih topil, ki jo je pripravil učitelj ter si temeljito operite roke.  

Reagenti Piktogrami Stavki o nevarnosti  

Kalijev 
permanganat, 
KMnO4 

 

 
 

H302: Zdravju škodljivo pri 
zaužitju. 

H314: Povzroča hude 
opekline kože in poškodbe 
oči. 

H272: Lahko okrepi požar; 
oksidativna snov. 

H410: Zelo strupeno za 
vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki. 

 

Tabela 1: Tabela  za znake nevarnih snovi 

 

4. Potek dela 

 

1. Vzemite dve epruveti ter stojalo zanju.   

2. V prvo epruveto nalijte tekoče reagente iz svetleče palčke, v drugo pa enako 

prostornino destilirane vode.   

3. V obe epruveti hkrati dodajte 3 kapljice kalijevega permanganata. Kaj opazite? 

4. S tlečo trsko se približajte obema epruvetama. Kaj se zgodi? 

5. Opažanja in sklepe zapišite v spodnjo tabelo. 
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5. Rezultati   

 

 Dodatek kalijevega 
permanganata 

Tleča trska 

Opažanja Sklep  Opažanja Sklep  

Epruveta 1  
 
 
 

   

Epruveta 2  
 
 
 
 

   

 

Tabela 2: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

 

6. Vprašanja        

 

7. Zapiši urejeno enačbo kemijske reakcije, ki je potekla. 

 

8. Kako imenujemo tako vrsto kemijskih reakcij? 

 

9.  Je bil vodikov peroksid v izvedeni reakciji oksidant ali reducent? 
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11.7 Priloga 7: Delovni list učencu za izvedbo eksperimenta aditivno mešanje 

barv 

1. Z barvicami nariši, kaj vidiš, ko pogledaš skozi ročni spektroskop: 

 

a) svetlečo palčko rumene barve 

 

 

b) svetlečo palčko rdeče barve 

 

c) svetlečo palčko modre barve 

 

d) svetlečo palčko zelene barve 

 

e) svetlečo palčko magentne barve 

 

UGOTOVITEV: 

 

 

 

 

2. Izpolni tabelo. 

Mešanica svetlobe Nastala barva 

 
modra + rdeča + zelena 
 

 
 

 
modra + rdeča 
 

 
 

 
rdeča + zelena 
 

 
 

 
modra  + zelena 
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