
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

 

PROSTORNINO PLINA LAHKO SPREMINJAMO 

Plini so povsod okrog nas. So tudi v zraku, ki ga dihamo. 

Zrak je sestavljen iz različnih plinov. Tudi v balonih je plin 

helij. Poznamo tudi izpušne pline iz različnih vozil in 

tovarn. Tudi potapljači imajo kisikovo bombo, v njej je 

plin KISIK.  

Predstavljaj si, da v ta dva kozarca zlijemo enako količino 

tekočine in plina. Tekočina se bo zlila na dno kozarca in 

tam ostala. Plin pa bo zasedel celoten kozarec. 

DEJAVNOST:  

Ali si kdaj imel/a v rokah stekleničko parfuma?  

Potrebuješ: stekleničko parfuma 

Navodilo: Stekleničko odpri in nekoliko počakaj. Po določenem času boš zavohal/a parfum. 

Ni potrebno škropiti naokoli. Umiri se, lahko tudi zapreš oči  in se počasi prepusti vonjavam.  

 Zapis v zvezek  

Prostornino plina lahko spreminjamo 

DEJAVNOST: Parfum se širi po prostoru 

V zvezek poskusi z besedami zapisati njegov vonj. 

Če stekleničko pustimo odprto, bomo po določenem času zavohali te snovi, ker vse 

izhlapevajo. To pomeni, da iz tekočine prehajajo v plin. Plin se širi po prostoru in čutnice v 

našem nosu zaznajo delce plina. 

 
Plin je snov, ki mu lahko zmanjšamo prostornino, njegova masa pa ostane enaka. Poskusimo 

to dokazati. Dejavnosti ne izvajaš.  

 
V brizgo potegnem zrak. Čeprav se nič ne vidi, je v brizgi zrak. 

Vrh brizge zaprem s svojim prstom. Sedaj pa brizgo stisnem in 

pazim, da pri tem nič zraka ne uide ven. Plin sem stisnila, ko 

popustim se spet razširi. Tako lahko potrdimo, da je plin snov,             

ki mu lahko zmanjšamo prostornino.  

 
    

Oglej si kratek film  

https://www.youtube.com/watch?v=5KvzTFQXSCU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KvzTFQXSCU
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 PREBERI  - Učbenik, str. 88, 89  
 
      Na strani 89 

      Dve zanimivosti 

Preberi zanimivosti in ju komu povej v popoldanskem času. 

   Moram vedeti  

      Preberi besedilo in si ga zapomni.  

 
Zapis v zvezek (naslov imaš že zapisan) 

 

Pline lahko stiskamo. Pri tem se spremeni njihova prostornina, masa pa se ne spremeni. 

Stiskanje plina z brizgalko. 

Bat v brizgalki smo lahko stisnili do določene mere. 

 

Skica dejavnosti: Bat brizgalke pred in po stiskanju. 

Doriši še prst, kako zatiska luknjico na koncu brizgalke. 

 

 

 

 Učbenik, str. 89 

Tri vprašanja 

      Preberi vprašanja in nanje odgovori v zvezek. 
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O GOSTOTI 

 

Spoznal/a boš pojem gostota. 

 

Besedi GOSTO – REDKO pogosto uporabljamo v 

vsakdanjem življenju.  

 

Primer: ČOKOLEŠNIK – več ko ga bomo dali v mleko, bolj gost bo. Če bi krožnik dali na 

tehtnico, bi ugotovili, da se zmesi hkrati z gostoto povečuje tudi masa. Če bi pa prilivali tudi 

mleko, se gostota čokolešnika ne bi povečala. Prostornina mleka mora ostati enaka. 

 

Vsaka snov ima svojo gostoto. Snovi z večjo gostoto imajo pri enaki prostornini večjo maso 

(so težje) kot snovi z manjšo gostoto. Gostoto dveh snovi lahko primerjamo, če obe imamo v 

enaki prostornini, npr. 1 ℓ , 1 hl, 1m3 , 1dm3 …. en lonček, ena vreča, eno vedro…  

Eno polno vedro žagovine je lažje od enako velikega in polnega vedra mivke. Torej ima mivka 

večjo gostoto kot žagovina, ker je pri enaki prostornini težja.  

 

Kateri predmet (snov) ima večjo gostoto?  

 

Odgovor: Rjavi predmet ima večjo gostoto, saj je pri enaki 

prostornini težji od modrega. 

 

 

1. DEJAVNOST: GOSTOTA SNOVI 

 

 

Če nimaš plastelina, 

uporabi sol, sladkor, riž… 

 

 Zapis v zvezek  

            O GOSTOTI 

 1. dejavnost (zapiši 

ugotovitve) 

 

 2. dejavnost (zapiši 

ugotovitve) 
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2. DEJAVNOST: O GOSTOTI (GOSTOTA VODE) 

 

V stekleno posodo nalij vodo. V vodo položi kos lesa (kuhalnico, desko) in majhen žebljiček.  

Kaj ugotoviš? Les plava na vodi, žebljiček pa potone. 

Zakaj les plava, žebljiček pa potone? Če misliš, da je les lahek, žebljiček pa težek, se motiš. –  

 

Stehtaj kos lesa in žebljiček. V zvezek zapiši maso obeh teles. 

 

Ugotovitev:  Les je težji od žebljička, pa kljub temu plava na vodi. (ugotovitev zapiši v zvezek) 

 

Razlaga: Če ima snov večjo gostoto kot voda, bo potonila. Če pa ima snov manjšo gostoto kot 

voda, bo plavala. V našem primeru ima železni žebljiček večjo gostoto kot voda, les pa 

manjšo gostoto kot voda, ne glede na prostornino obeh.  

 

 Oglej si  film z naslovom Gostota.  Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu na www. 
radovednih-pet.si.              
 
 

               

                          

 

 

 

 

OGLEJ SI DODATNO RAZLAGO  

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1326/index1.html 

 

 

 PREBERI  - Učbenik, str. 90, 91 
 
      Na strani 89 
      Dve zanimivosti 

Preberi zanimivosti. 
   Tri vprašanja 

      Preberi vprašanja in nanje ustno odgovori. 
   Moram vedeti  

      Preberi besedilo in si ga zapomni.  
 
Dejavnost na strani 91 izpusti.  
 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1326/index1.html
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Zapis v zvezek (naslov imaš že zapisan): 

 

Gostota snovi nam pove, koliko (npr. kg) snovi je v prostorninski enoti (npr. 1 ℓ). 

 

DEJAVNOST: GOSTOTA SNOVI 

Enake prostornine različnih snovi imajo različno maso. To pomeni, da se snovi razlikujejo v 

gostoti. Bolj goste snovi imajo pri enaki prostornini večjo maso od manj gostih. 

 

DEJAVNOST: O GOSTOTI (GOSTOTA VODE) 

Telesa v tekočini potonejo, če imajo večjo gostoto od te tekočine, in obratno. 

 

Med naštetimi snovmi izpiši v zvezek tiste, ki so gostejše od vode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


