
VODA ČUDEŽNA 

TEKOČINA



POSKUS 1

*Kako umijemo vodo (filtracija)



*Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

POSKUS 2



POSKUS 3

*Plavalci, neplavalci in skrivači (gostota vode)



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)

POTREBUJEMO:

• umazano vodo

• 4 kozarce za vlaganje

• cedilo

• platneno krpo (ali kosmiče vate)

• dobro opran pesek ( vsaj 3-eh različnih debelin)

• dobro oprano lesno oglje (oglje za žar) 



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)

POSTOPEK:
• Najdi zelo umazano vodo (umazana reka, mlakuža, 

voda opranega krompirja)

• Vzemi gosto cedilo in umazano vodo precedi v čist 

kozarec za vlaganje (kozarec 1)



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)

POSTOPEK:

• Vzemi gosto cedilo, nanj polži platneno krpo in 

spet precedi vodo v čist kozarec za vlaganje 

(kozarec 2)



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)

POSTOPEK:

Na cedilo polži še platneno 

krpo na krpo dobro opran 

pesek različnih debelin 

(na dnu cedila položi platneno 

krpo, nato dobro opran 

droben pesek in nato še debelejši) 

(kozarec 3)



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)

POSTOPEK:
Na cedilo polži še platneno 

krpo na krpo dobro oprano

lesno oglje in pesek različnih 

debelin (na dnu cedila položi 

platneno krpo, nato dobro 

oprano lesno oglje, droben in 

nato še debelejši pesek) 

(kozarec 4)



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)



OD ČRPALIŠČA DO 

KOZARCA PITNE VODE
V vodarni Malni vodo z različnimi postopki obdelave obdelamo do 

take mere, da le-ta postane zdravstveno ustrezna in primerna za 

pitje.

• najprej ji dodamo koagulante in flokulante

• v usedalnikih vršimo sedimentacijo – posedanje nečistoč

• nato jo filtriramo skozi hitre peščene filtre

• zatem jo dezinficiramo z UV svetlobo in                       

plinskim klorom



OD ČRPALIŠČA DO 

KOZARCA PITNE VODE
nekaj slikic da si boš lažje predstavljal



POSKUS
Kako umijemo vodo (filtracija)

ZDAJ PA BISTRA GLAVA

1. PRIMERJAJ MED SEBOJ VSE 4 KOZARCE

2. UGOTOVI KAJ SE JE ZGODILO

3. ZAKAJ SE JE TO ZGODILO

4. ALI MISLIŠ, DA BI LAHKO TO VODO PILI

5. ZAKAJ NE OZ. ZAKAJ JA



POSKUS
Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

POTREBUJEMO:

• 4 jabolka

• tehtnico (lahko tudi deščico in poleno)

• nož za razrez jabolk

• sušilec sadja

• plastična vrečka

• 2 plastična kozarca

• čisto vodo



POSKUS
Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

POSTOPEK:

Jabolka nareži na sveže krhlje

Izdelaj tehtnico (na poleno namesti deščico, nanjo položi 

sveže jabolčne krhlje na obe strani tako, da se tehtnica ne 

bo nagibala na eno ali drugo stran)



POSKUS
Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

POSTOPEK:

Jabolčne krhlje z ene strani tehtnice posuši v sušilniku 

sadja, jabolčne krhlje z druge strani tehtnice pa daj v 

plastično vrečko ter jo zaveži, da iz nje ne bo moglo 

uhajati



POSKUS
Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

POSTOPEK:

Ko so jabolčni krhlji posušeni ponovno ponovi postopek 

tehtanja

Na eno stran tehtnice položi sveže krhlje katere si dal v 

vrečko na drugo stran tehtnice pa posušene jabolčne 

krhlje



POSKUS
Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

POSTOPEK:

Nato dodaj krhljem na obeh straneh po en 

plastičen kozarec

V kozarec kjer imaš suhe jabolčne krhlje dolivaj 

vodo dokler se ne bo tehtnica spet zravnala



ALI VEŠ?

da visoka izparilna toplota vode 

• omogoča toplokrvnim organizmom - tudi človeku, da 
z izločanjem znoja uravnavajo telesno temperaturo.

ZAKAJ 

Izhlapevanje znoja na koži in vode na sluznici dihalnih poti človeško telo ob

visokih temperaturah okolja ohladi. Za izhlapevanje znoja je potrebno veliko

energije, ki se odvzema človeškemu telesu, zato nas zebe, če smo mokri.

Ohranjanje telesne temperature je zelo pomembno za normalen potek

biokemijskih reakcij v človeškem telesu.



ALI VEŠ?
DA JE PRIBLIŽNO 2/3 ČLOVEŠKEGA TELESA 

SESTAVLJENEGA IZ VODE

DA JE VODA ZA ČLOVEKA IZREDNEGA POMENA SAJ

1. je del celic, medceličnega prostora in krvne plazme

2. je transportni medij za kisik, vitamine, minerale ter glukozo.

3. se z njeno pomočjo do ledvic prenesejo strupeni toksini, ki se
kasneje izločijo.

4. deluje tudi kot mazivo okoli sklepov

5. do določene mere uravnava tudi telesno temperaturo

6. sodeluje pri biokemični razgradnji hrane, kar vpliva na našo
produktivnost in koncentracijo.



ALI VEŠ?
DA MORA ODRASEL ČLOVEK V POVPREČJU ZA NORMALNO DELOVANJE

ORGANIZMA POPITI OD 2 DO 3 L VODE.

DA SO PRIPOROČENE DNEVNE KOLIČINE VODE ODVISNE OD RAZLIČNIH

DEJAVNIKOV fizične aktivnosti, telesne teže, temperature v okolju, starosti in

zdravstvenega stanja

DA ČLOVEK BREZ VODE NE MORE PREŽIVETI DLJE KOT 3 DO 5 DNI, MEDTEM KO

LAHKO

BREZ HRANE PREŽIVIMO TUDI DO 90 DNI, KAR DODATNO KAŽE NA TO, KAKO

POMEMBNA JE VODA ZA ČLOVEKA.



POSKUS
Ne repenči se saj si ves voden (dehidracija)

ZDAJ PA BISTRA GLAVA

1. KOLIKO VODE SO IZGUBILI SVEŽI JABOLČNI 

KRHLJI PRI SUŠENJU

2. TAKO SEDAJ LAHKO “VAŽIČU” POVEŠ, DA BI 

GA BILO VSAJ ZA 5X MANJ ČE BI GA POSUŠILI



POSKUS
Plavalci, neplavalci, skrivači (gostota in površinska 

napetost vode)

POTREBUJEMO:

• vodo

• večji kozarec za vlaganje

• barvico (oz. vžigalico)

• kovanec (oz. kovinsko žličko)

• 2 jajci (staro in sveže)

• sladkor

• plastično žličko



POSKUS

POSTOPEK:

V velik kozarec nalij vodo

Vrzi vanjo košček lesa ali vžigalico lahko tudi 

leseno barvico (kaj se zgodi?) je les plavalec ali 

neplavalec?

Plavalci, neplavalci, skrivači (gostota in površinska 

napetost vode)



POSKUS

POSTOPEK:

V velik kozarec nalij vodo

Vrzi vanjo kovanec ali železno žličko(kaj se 

zgodi?) je železo plavalec ali neplavalec?

Plavalci, neplavalci, skrivači (gostota in površinska 

napetost vode)



POSKUS

POSTOPEK:

V velik kozarec nalij vodo

Vrzi vanjo sveže in staro jajce (kaj se zgodi?) je 

jajce je staro katero je sveže?

Plavalci, neplavalci, skrivači (gostota in površinska 

napetost vode)



POSKUS

POSTOPEK:

V velik kozarec nalij vodo

Vrzi vanjo plastično žličko ali kroglico (kaj se 

zgodi?) je žlička plavalec ali neplavalec?

Postopek ponovi še z sladkorjem. Kaj ugotoviš?

Plavalci, neplavalci, skrivači (gostota in površinska 

napetost vode)



ALI VEŠ?
da je gostota vode najvišja pri 4,5 °C - volumen je          in gostota

če vodo še nadalje ohlajamo se volumen         in gostota          in voda

postaja lažja.

pri 0 °C ima                     nižjo gostoto od               in zato 

za strukturo ledu so značilne praznine, ki se zapolnijo ob taljenju, zato se

gostota s prehodom v tekočo fazo poveča.

zakaj ribe preživijo v zamrznjenem ribniku? 



ALI VEŠ?

• da se zaradi površinske napetosti na vodni površini ustvari elastičen 

film, zaradi katerega lahko lažji predmeti lebdijo na vodi

• da površinska napetost  omogoča nekaterim žuželkam, da na površini 

vode ne potonejo

ZAKAJ?

Površinska napetost je namreč posledica privlačnih sil med molekulami tekočine. V

notranjosti tekočine, npr. vode, je vsaka molekula obdana z vseh strani z drugimi  

molekulami, zato so sile nanjo v vse smeri enake. Za plast molekul na gladini pa to ne

velja — molekule iz notranjosti tekočine delujejo nanje s privlačnimi silami, ki jih molekule

plina (zraka) z druge strani ne uravnovesijo. Posledica je, da se površina vode obnaša

kot prožna opna.



POSKUS
Plavalci, neplavalci, skrivači (gostota vode)

ZDAJ PA BISTRA GLAVA

1. POVEJ ZAKAJ SO PREDMETI PLAVALCI, 

NEPLAVALCI ALI PA LE SKRIVAČI? V ČEM JE 

RAZLIKA


