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GReGa šumRaDa, špela lumpeRT in jeRneja pavlin, Pedagoška fakulteta, Univerze v Ljubljani

Poglej v nebo, kakšno bo vreme?
Prispevek je nastal v okviru izbirnega predmeta pouk naravoslovja v naravi in predstavlja de-
javnosti, ki se nanašajo na vreme. Dejavnosti vključujejo opazovanje oblakov, merjenje količine 
padavin in zračnega tlaka ter sklepanje na njuno odvisnost. Dodane so meritve, opravljene v dveh 
tednih v zimskem času.

Predmet: Naravoslovje in tehnika, 5. razred
Cilj: opazovati oblake, meriti količino padavin in 
zračni tlak 
Raziskovalno vprašanje: Kakšne so povezave med 
oblaki, padavinami in zračnim tlakom?
Pripomočki: barometer, dežemer, knjiga Oblaki in 
vreme, pisalo, grafi in tabele za vnašanje izmerkov, 
opažanj

Pojmi, ki jih učenci poglabljajo:
•  PADAVINE: Padavine so vodne kapljice ali ledeni 

kristali, ki padajo iz oblakov na tla. Poznamo več 
oblik padavin (npr. dež, sneg, toča). Padavine se po-
javijo, ko vodne kapljice ali ledeni kristali postanejo 
tako težki, da ne morejo več lebdeti v zraku. 

•  DEŽEMER: Dežemer je naprava za merjenje koli-
čine padavin. Količino padavin ugotovimo tako, da 
izmerimo debelino vodne plasti, ki se nabere v deže-
meru.  

•  OBLAKI: Oblaki so gosta, vidna gmota vodnih ka-
pljic ali ledenih kristalov v zraku. Navadno nastane-
jo, ko se vodni hlapi v zraku dvignejo visoko v nebo, 
kjer se ohladijo in kondenzirajo.

•  ZRAČNI TLAK: Zračni tlak  je posledica teže zraka 
na enoto površine. Deluje v vse smeri. Zračni tlak je 
visok ob lepem, jasnem vremenu, medtem ko je ni-
zek ob slabem. Merimo ga z barometrom. 

•  BAROMETER: Barometer je naprava za merjenje 
zračnega tlaka. 

iZDElava DEŽEMEra  

Kaj potrebuješ? plastenka 0,5 ali 1,5 l (s čim bolj ravnim dnom in čim bolj enakim premerom po celotni višini, da 
je skala linearna), škarje ali nož, 2 gumijasti elastiki, ravnilo

Kako izdelaš?

Vzemite plastenko in ji odrežite zgornji del tako, da dobite lij. Na spodnji del plastenke 
namestite ravnilo. Uporabite lahko gumijasti elastiki. Bodite pozorni na to, da je izhodišče 
ravnila pri dnu plastenke. Lij poveznite čez spodnji del plastenke (na ta način se upočasni 
izhlapevanje vode iz dežemera). Izdelali ste dežemer. 

Fotografije izdelave 
(Jerneja Pavlin)
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iZDElava BaroMETra

Kaj potrebuješ? večji balon, 2 slamici, lepilni trak, kozarec za vlaganje, A4 karton, flomaster, ravnilo, škarje

Kako izdelaš?

Vzemite balon in ga 
napihnite. Postopek 
ponovite še enkrat, da 
se balon bolj raztegne. 
Nato balon spustite in 
s škarjami odrežite čim 
večji okrogli del balona.

Balon čim bolj 
raztegnite in z njim 
pokrijte kozarec ter 
ga zalepite z lepilnim 
trakom. Potem vzemite 
slamico in ji prerežite 
krajišče ter jo vstavite v 
drugo slamico. Slamici 
zlepite skupaj z lepilnim 
trakom.

Eno krajišče dolge slamice z lepilnim 
trakom prilepite na balon, tako da bo v 
središču balona. Vzemite A4 karton ter ga 
prepolovite. S pomočjo flomastra in ravnila 
na zloženem kartonu narišite skalo (vrsto 
črtic), saj boste iz njih sklepali, ali se je tlak 
zvišal ali znižal. Črtice naj bodo med seboj 
oddaljene 5 mm. Oštevilčite jih, z 0 tisto, na 
katero kaže slamica v vodoravni legi, prvo 
črtico pod njo z – 1, prvo nad njo z 1 itn.

Fotografije izdelave 
(Špela Lumpert)

              

izvedba dejavnosti

Učiteljeva naloga je, da učence pripravi na delo, ki 
ga je načrtoval. Seznaniti jih mora s cilji, ki jih bodo 
dosegli med dejavnostmi, in jim opisati načrt dela, 
kako in koliko časa bodo dejavnosti potekale, katere 
dejavnosti bodo izvajali, katere pripomočke bodo po-
trebovali, kakšne so konkretne naloge ipd. 

V prispevku opisane dejavnosti trajajo 14 zaporednih 
dni. Začnemo s predstavitvijo dejavnosti. Pokažemo 
doma izdelana pripomočka za merjenje zračnega tlaka 
in količine padavin (t. i. barometer in dežemer). Pripo-
močka po navodilih v šoli izdelajo tudi 
učenci. Ob izdelavi se seznanijo tudi  z 
njuno uporabo. Prostornino padavin v 
mililitrih lahko merimo v določenem 
času, v kolikor so vsi dežemeri iz ena-
kih plastenk. Primerneje je meriti viši-
no vodne plasti, na katero širina pla-
stenke, iz katere je dežemer, ne vpliva. 
Debelina vodne plasti, podana v mili-
metrih, pove, koliko litrov padavin je 
padlo na kvadratni meter površine. 
Dobljene meritve višine vodne plasti 
omogočajo primerjavo z meritvami iz 
različnih krajev, tudi s podatki Agenci-
je za okolje RS. 

Vsak učenec svoj izdelani dežemer in barometer od-
nese domov. Dežemer doma postavi na mesto, kjer ni 
ovir, ki bi dežju onemogočale pot vanj. Pomembno je, 
da dežemer dobro pritrdi, da ga veter ne odnese. Vsa-
ko jutro ob istem času preveri, kolikšna je višina vo-
dne plasti v dežemeru in vnese izmerek v graf. Deže-
mer nato izprazni. 

Predlogo za graf učitelj pripravi vnaprej (slika 1). Na 
vodoravni osi so zapisani zaporedni dnevi merjenja, na 
navpični osi pa količina padavin v milimetrih (višina 
vodne plasti). Vsak dan učenci narišejo stolpec, ki pri-
kazuje, koliko padavin je padlo v njegovem kraju.

Slika 1: Graf za vnašanje količine padavin
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Učenci postavijo doma barometer na okensko poli-
co, karton z narisano skalo pa h krajišču slamice (sla-
mica se ne sme dotikati kartona). Karton prilepijo na 
okensko polico. Iz lege slamice na skali odčitajo, ali je 
zračni tlak v tistem dnevu visok oziroma nizek. Vsak 
dan morajo učenci ob približno istem času opraviti 
meritev in izmerek (številko položaja slamice) vnesti v 
tabelo. Tabelo pripravimo  vnaprej, vsak učenec prej-
me en izvod. Seznanimo jih  z načinom izpolnjevanja. 
V tabelo vpišejo tudi, kakšno je vreme.

Grafe in tabele učenci izpolnjujejo 14 dni. Prav tako 
ves čas meritve potekajo tudi v šoli. Oba inštrumenta 
sta v šoli ustrezno nameščena. Vsak dan en ali dva 
učenca opazujeta dežemer in barometer ter meritve 
zabeležita v graf in tabelo, ki sta na tabli. Poskušamo 
pojasniti tudi to, zakaj krajišče slamice sega nižje, če se 
z barometrom sprehodimo v višje nadstropje ipd.

Pri opazovanju oblakov si pomagamo s knjižico 
Oblaki in vreme avtorja Ernesta Neukampa (2000). 
Oblake lahko učenci opazujejo tudi doma. V šoli vsak 
dan ob isti uri dva učenca opazujeta nebo in v tabeli 
označita, kateri oblaki so na nebu. V razredu tabelo 
prilepimo na tablo. V vrsticah so našteti oblaki, v 
stolpcih so zapisani zaporedni dnevi opazovanja. V ta-
belo z znakom X označijo vrsto oblakov, ki so jih pre-
poznali.

V naslednjih urah naravoslovja in tehnike sledi 
obravnava oblakov, padavin in zračnega tlaka. Učitelj 
učne ure zasnuje po lastni presoji. Smiselno je, da 
učenci čim več časa preživijo zunaj, pri opazovanju. 
Priporočljivo je, da so v obravnavo vključeni poskusi, 
ki omogočajo boljše razumevanje naravoslovnih poj-
mov (Bajd idr., 2013; Tomažič in Vidic, 2013). Pri-
mer poskusa je nastanek oblaka v kozarcu.

Po štirinajstih dnevih sledi zaključek dejavnosti. 
Učenci k pouku prinesejo tabele in grafe, ki so jih iz-
polnjevali doma. Sledi pogovor o težavah, ki so jih 
imeli pri merjenju, nato pa pregled rezultatov, analiza 
in izpeljava ugotovitev. Tako učenci ugotovijo, kje je 
padlo največ padavin, zakaj je prišlo do razlik v količi-
nah padavin, kakšne vrste padavin so opazili, katerih 
vrst padavin je bilo največ, ali je zračni tlak višji ob 
jasnem vremenu, katera vrsta oblakov se je pojavljala 
ob jasnem vremenu in katera ob slabem, deževnem 
vremenu … Učence spodbujamo, da čim bolj samo-

stojno oblikujejo ugotovitve. Sledi še evalvacija. Učen-
ci ovrednotijo dejavnosti in strnejo, kaj so se novega 
naučili.

Možnost je tudi ta, da učenci dejavnosti izvedejo kot 
samostojno projektno nalogo ali projektno nalogo, v 
katero so vključeni učenci različnih osnovnih šol.

nastanek oblaka v kozarcu (ambrose, 2015)

Kaj potrebuješ? kozarec za vlaganje, pokrovček, voda, barvilo za živila, ledene kocke, lak za lase

Kako izvedeš?

Približno tretjino kozarca za vlaganje 
napolnite z vročo vodo. V vodo dodajte 
barvilo za živila. V narobe obrnjen pokrov 
položite kocke ledu. Pokrov z ledom 
pustite na kozarcu nekaj sekund.

Balon čim bolj Nato 
kozarec hitro odprite in 
vanj poškropite nekaj laka 
za lase. Pokrov položite 
nazaj na kozarec. 

Ko nastali oblak v celoti 
zapolni kozarec, dvignite 
pokrov in opazujte, kako 
spreminja lego. .

Fotografije izvedbe 
poskusa 
(Špela Lumpert)
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Primer izvedbe dejavnosti 
v starem trgu pri ložu in v 
velikih Brusnicah

Merjenje količine padavin, zračnega 
tlaka in opazovanje oblakov je potekalo 
na dveh različnih krajih. Prvi kraj leži 
na Notranjskem (Stari trg pri Ložu), 
drugi kraj na Dolenjskem (Velike Bru-
snice) (slika 2). Med drugim je cilj tudi 
ugotoviti, kako lega kraja vpliva na ko-
ličino padavin v nekem obdobju, ka-
kšen je zračni tlak, kateri oblaki so na 
nebu. Raziskava je potekala 14 dni, in 
sicer od 26. 12. 2017 do 8. 1. 2018. 
Meritve zračnega tlaka so bile narejene 
vsak dan ob 16. uri. Z uporabo knjižice 
Oblaki in vreme so bili oblaki opazovani 
vsak dan ob 15. uri. Izmerki in opažanja 
so zabeleženi v grafa na slikah 3 in 4 in 
v tabeli 1 in 2.

Slika 2: Označena kraja Stari trg pri Ložu in Velike Brusnice na zemljevidu Slovenije (https://www.google.si/maps/@46.0661174,14.
5320991,12z?hl=sl)

Sliki 3 in 4: 14-dnevne meritve padavin v Starem trgu pri Ložu in 
v Velikih Brusnicah
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Tabela 1: 14-dnevno opazovanje vremena in merjenje zračnega tlaka Stari trg pri Ložu (rdeče) in Velike Brusnice (zeleno).

Dan
stari trg pri ložu velike Brusnice

PoloŽaJ vrEME PoloŽaJ vrEME

1 -1 močne padavine, oblačno 5 jasno

2 0 močan dež, toča, oblačno 4 rahlo dežuje, delno oblačno

3 1 pršenje, delno oblačno 3 rahlo dežuje, delno oblačno

4 2 pretežno jasno 2 močan veter, pretežno jasno

5 4 jasno 0 močne padavine, oblačno

6 1 zmerno oblačno 1 deževno, pretežno oblačno

7 -2 močne padavine, oblačno -1 deževno, oblačno, vetrovno

8 1 rahlo naletava sneg, delno oblačno 1 rahlo dežuje, delno oblačno

9 2 delno jasno 2 jasno

10 1 vetrovno, pretežno oblačno 1 vetrovno, jasno

11 1 rahlo pršenje, pretežno oblačno 1 rahel dež, oblačno

12 2 pretežno jasno 2 pretežno jasno, vetrovno

13 2 deževno, oblačno 3 pretežno jasno

14 1 pretežno jasno 1 oblačno

Tabela 2: 14-dnevno opazovanje oblakov Stari trg pri Ložu (rdeče) in Velike Brusnice (zeleno).

Dan merjenja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CIRUS X X X

CIRUSTRATUS X X X X X

CIROKUMULUS X X X

ALTOKUMULUS X X X X   X

ALTOSTRATUS

NIMBOSTRATUS X X

KUMULUS

KUMULONIMBUS X

STRATOKUMULUS X X

STRATUS X X   X X X X X

CIRUS CIRUSTRATUS CIROKUMULUS

Iz rezultatov meritev je razvidno, da je več padavin 
padlo v kraju Stari trg pri Ložu, ki ima višjo nadmor-
sko višino (584 m) kot Velike Brusnice (252 m). Stari 
trg pri Ložu je obdan s hribovji. V obeh krajih je po-

večini deževalo. Meritve zračnega tlaka nakazujejo, da 
je zračni tlak višji, ko je jasno, in nižji, ko je slabše, 
deževno vreme. Zračni tlak je bil v času opazovanja 
nekaj dni višji v Velikih Brusnicah in vreme je bilo 
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ALTOKUMULUS ALTOSTRATUS

KUMULUS KUMULONIMBUS STRATOKUMULUS STRATUS

NIMBOSTRATUS

lepše. V Velikih Brusnicah je padlo manj padavin. V 
obeh krajih se je pojavilo veliko različnih oblakov. Pre-
poznavanje oblakov  je bilo zahtevno. Pojavili so se 
različni oblaki glede na to, ali je deževalo, ali je bilo 
pretežno jasno … V kraju Stari trg pri Ložu so prevla-
dovali cirokumulusi, medtem ko so bili v Velikih Bru-
snicah največkrat opaženi stratusi.

Umestitev dejavnosti v učni načrt za 
naravoslovje in tehniko

Predstavljene dejavnosti lahko umestimo v 5. razred 
osnovne šole, kjer se učenci seznanijo s tematskim po-
dročjem Pojavi. V tem poglavju se pojavijo različne 
učne vsebine: toplota in temperatura, veter, sonce.

Nekatere učne vsebine (oblaki, padavine) so učenci 
spoznali že pri spoznavanju okolja. Predstavljene dejav-
nosti niso v celoti zajete v Učnem načrtu za naravoslov-
je in tehniko, a zaradi razumevanja njihovega medse-
bojnega vpliva je obravnava primerna v 5. razredu. 

Doseženi so lahko sledeči učni cilji
Učenci:

– Pojasnijo izraze barometer, zračni tlak in dežemer.
– Pravilno uporabljajo merilna inštrumenta – baro-

meter in dežemer. 
– Izdelajo barometer.
– Izdelajo dežemer.
– Vrednotijo meritve.

– Ob pomoči določevalnega ključa razlikujejo vrste 
oblakov.

– Primerjajo podatke med seboj ter poiščejo razloge za 
razlike.

– Pravilno vrisujejo in vpisujejo podatke v grafe in tabele.
– Naštejejo različne vrste padavin (sneg, dež, toča).
– Primerjajo vreme ob višjem in nižjem zračnem tlaku.
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