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Temperatura
1. navodilo za izdelavo modela 

termometra

Najprej na plakatu odrežite spodnji trak, ki predstavlja 
premikajoči se stolpec živega srebra ali alkohola. Trak po-
ravnajte, da se pri uporabi ne bo zatikal. 

Nato odrežite po oznaki še veliki sobni »termometer«. 
Termometer prilepite na tršo podlago, najbolje valovito 
lepenko in izrezite še dve zarezi, skozi katere bo tekel trak, 
ki predstavlja stolpec alkohola. Skozi zarezane odprtine 
povlecite trak in ga na hrbtni strani zlepite, vendar ne pre-
več tesno, da se bo lahko premikal.

2. navodilo za delo z modelom 
termometra 

Termometer »deluje« v območju od minus 30 do plus 
50 stopinj Celzija. V tem območju izberite poljubno tem-
peraturo, učenec pa naj premakne trak na pravo mesto, 
kar pomeni, da bo rdeči stolpec segal do prave višine na 
številčni lestvici. Urjenje lahko tudi obrnete, tako da eden 
od učencev premakne trak stolpca, drugi pa odčita tempe-
raturo. Pri tem naj pravilno uporabljajo besedi plus ali mi-
nus in dosledno tudi stopinje Celzija. 

3. Delo s stensko sliko. 

Pogovorite se o razlikah med subjektivnim občutenjem 
temperature, kaj je za koga mrzlo ali toplo. Nekateri se na 
primer kopajo v ledeno mrzli vodi, pa trdijo da ni hladna, 
drugi se grejejo v savni pri 45 stopinjah Celzija, pa jim še ni 
vroče. Znan je tudi poskus prilagajanja našega čutila za za-
znavanje temperature-kože. Če pomočimo roko najprej v 
ledeno vodo in nato v hladno, bomo to občutili kot toplo. 
Če pa imamo roko najprej v vroči vodi, nato pa jo pomoči-
mo v hladno, se nam bo ta zdela ledena. S termometri bi 
hladni vodi v kozarcu vsi izmerili enako temperaturo. 

Na sliki so različni termometri, ki se razlikujejo po načinu 
merjenja temperature in po uporabi. Nekatere od teh bodo 
učenci prepoznali. Termometer z rdečim stolpcem je alko-
holni termometer, kar pomeni, da je v tanki cevki obarvan 
alkohol, ki se pri segrevanju razteza ali krči zato se stolpec viša 
ali niža. Podobno deluje živo srebrni termometer, ki ga pre-
poznamo po srebrnem stolpcu. Pri digitalnih termometrih 

se ime nanaša na prikazalnik, s katerega odčitamo kar števil-
ko. Na sliki je električni uporovni termometer, ki se mu s 
temperaturo spreminja električni upor. Prikazan je tudi ter-
mometer, ki deluje na spreminjanju barve tekočih kristalov 
pri različni temperaturi. Pri tem termometru lahko odčita-
mo le temperaturno območje. Termometre na sliki upora-
bljamo v različne namene. Alkoholni termometer je za mer-
jenje temperature različnih tekočin. Živosrebrni termometer 
se uporablja za merjenje temperature zraka v prostoru. Digi-
talni termometer na sliki se uporablja za merjenje tempera-
ture trdnih snovi na primer testa. Kovinsko konico potisne-
mo v snovi in odčitamo temperaturo na displeju. 
Termometer na tekoče kristal uporablja za merjenje tempe-
rature vode v akvariju. Vsem je skupno, da moramo na pra-
vilni odčitek nekoliko počakati. Takoj ko termometer npr. 
postavimo v vodo, ta namreč še ne kaže temperature vode. 
To se zgodi šele po določenem času – kdaj, vemo po tem, da 
se odčitek na termometru preneha spreminjati (stolpec alko-
hola se ne premika več). 

Pogovorite se tudi o enotah s katerimi merimo temperaturo. 
Morda bo kdo od učencev vedel, da povsod po svetu ne upo-
rabljajo Celzijeve lestvice oziroma Celzijevih stopinj. V Zdru-
ženih državah Amerike uporabljajo stopinje Fahrenheita, ki so 
precej drugačne od nam znanih Celzijevih, v znanosti upora-
bljajo stopinje Kelvina. Omenite lahko tudi, da voda ni tako 
čudežna tekočina, da zmrzuje točno pri 0 0C in vre točno pri 
100 0C, ampak, da so po vodi umerili Celzijevo lestvico. Raz-
liko v temperaturi med lediščem vode in vreliščem so razdelili 
na sto enot. Kot zanimivost omenite tudi absolutno ničlo. To 
je najnižja možna temperatura, ki je –273 0C. Nasprotno naj-
višja mogoča temperatura ni določena. 

Na drugi strani stenske slike so navedene nekatere tem-
perature za pojave ali snovi, ki naj bi jih otroci spoznali in 
s tem pridobili občutek za Celzijevo lestvico in kaj pomeni 
v vsakdanjem jeziku, da je zunaj vroče ali da je zunaj mraz. 
Kolikšna je normalna telesna temperatura, kakšna je tem-
peratura v višjih plasteh atmosfere in drugi vsakdanji a 
zanimivi primeri. Pogovor lahko razširite še na primere, ki 
jih otroci poznajo. Na primer temperature v hladilniku ali 
v zamrzovalniku, najnižja temperatura, pri kateri je čistilo 
avtomobilskih stekel še tekoče, in podobno.
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