
OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi 
delci. Ni primerno za otroke do 3 let.

ZNANOST O VREMENSKIH POJAVIH
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A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred začetkom preberite celotna navodila. 
2. Potreben je nadzor odrasle osebe.
3. Pazljivo ravnajte s termometri. Njihova steklena ohišja so krhka. Zlomljeno steklo lahko povzroči poškodbe.
4. Po uporabi zemlje ali komposta si umijte roke.

Kaj je vreme?
Vreme je sestavljeno iz več različnih pojavov, kot so temperatura, padavine (voda, ki pada iz neba v obliki dežja, toče, 
sodre in snega), sončni žarki, smer in sila vetra, oblaki, strele, itd. Ta komplet vsebuje 6 poskusov, nekateri izmed teh pa 
vključujejo še dodatne aktivnosti. Ste pripravljeni, da postanete meteorolog?

POSKUS ŠT. 1: VREMENSKA POSTAJA
Iz kompleta boste potrebovali: vrečko sivih plastičnih delov s termometrom, kompasom, anemometrom in izvijačem.
Od doma boste potrebovali: čisto mehko plastenko, križni izvijač.

Delovanje:
1. Plastenko odvijte z vremenske postaje. Napolnite jo z vodo do dveh tretjin. 
2. Sedaj poiščite primerno mesto za vašo vremensko postajo. Mora biti na odprtem, zaščiteno pred vetrom in ne pod 
senco dreves. Postajo postavite na ravno in trdo podlago. Obrnite jo tako, da termometer gleda proti severu, da se ne bo 
preveč segreval in tako napačno prikazoval temperaturo. 

3. Odčitavanje vremena:  
• Lijak za dež: cevko odstranite iz nosilca, držite jo navpično in odčitajte oznako. Zabeležite si odčitano vrednost. Nato 
odstranite lijak in vodo odlijte stran. Ponovno vstavite lijak v cevko in cevko namestite v roko. 
• Termometer: odčitajte številko (v stopinjah Celzija ali Fahrenheita), ki se nahaja ob rdeči črti. Zabeležite si odčitano 
vrednost.
• Anemometer: nima lestvice, ki bi jo lahko odčitali, vendar lahko z opazovanjem ocenite, ali je veter miren, lahek, svež ali 
močan. Oceno si zabeležite.
• Kazalnik smeri vetra: poglejte na kompas in ocenite, v katero smer kaže pušica kazalnika (J, Z, JV, itd.). Zabeležite si 
odčitano smer.
4. Na zadnji strani navodil boste našli tabele za zapisovanje dnevnih in tedenskih meritev.
5. Zabeležite si izsledke in jih primerjajte z napovedmi lokalnih vremenskih postaj, da boste videli, kako točne so vaše 
meritve.
6. Ko boste izpolnili vse tabele, jih naredite sami in nadaljujte z meritvami!

Kako deluje?
Vaša vremenska postaja meri veter, količino padavin in temperaturo. Anemometer in kazalnik smeri vetra pa merita veter, 
pri čemer anemometer zajame veter in se vrti, da pokaže njegovo hitrost, kazalnik smeri vetra pa kaže njegovo smer. 
Temu v pomoč je kompas, vstavljen v kazalnik smeri vetra, ki vsebuje magnetno kovinsko ploščo, katere pola kažeta N 
(sever) in S (jug). Plošča se vrti, tako da pola vedno kažeta proti zemeljskim magnetnim polom. Lijak za dež meri, koliko 
dežja je padlo, tako da ujame dež in preprečuje, da bi voda izhlapela iz cevke. Termometer meri temperaturo zraka s 
pomočjo posebne tekočine v bučki, ki se dviguje, ko temperatura narašča, in pada, ko se temperatura znižuje.

Odpravljanje težav:
• Če se anemometer ali kazalnik smeri vetra ne vrtita prosto, sta se morda zataknila na svoji osi. Osi rahlo povlecite 
navzgor, da anemometer ali kazalnik smeri vetra sprostite. Lahko pa osi tudi obrusite z brusnim papirjem in kot lubrikant 
dodate nekaj jedilnega olja.
• Če se vremenska postaja prevrne, dodajte nekaj vode, da bo težja in pazite, da jo postavite na ravno podlago. 
• Če se kompas ne vrti, ga nežno potolcite.
• Če se lijak za dež ne polni, preverite, če ga morda ne zastira ena izmed rok.

IZDELAJTE TERARIJ V VREMENSKI POSTAJI

• Znotraj plastenke lahko vzgojite rastline. Za to boste potrebovali nekaj komposta za 
lončnice, nekaj proda in nekaj notranjih rastlin (kot so praprot, bršljan ali živkasta 
kosmulja.) Plastenko odvijte z vremenske postaje. Odraslo osebo prosite, naj vam 
pomaga odrezati zgornjo tretjino plastenke s škarjami ali olfa nožem. Na dno plastenke 
stresite približno 2 cm proda, nato pa nasujte kompost do približno ene tretjine. V zemljo 
pazljivo vsadite eno ali dve rastlini in potlačite zemljo okoli njiju. Sedaj ponovno 
namestite zgornji del plastenke in ga učvrstite z vodoodpornim lepilnim trakom, nato pa 
namestite še vremensko postajo. Odprtine na zgornjem delu osrednjega stebra prekrijte 
z lepilnim trakom. Plastenko postavite v dobro osvetljen prostor, vendar ne pod 
neposredno sončno svetlobo. Vaše rastline bi morale zrasti, ne da bi jih bilo treba 
zalivati.
• Mini vrt, ki ste ga ustvarili znotraj plastenke, se imenuje terarij. Ni ga treba zalivati, saj 
vodna para, ki jo povzročajo rastline, znotraj plastenke ustvarja kapljice, ki se stekajo 
nazaj v zemljo.
• Terarij prikazuje tudi vodni cikel. To je kroženje vode med oceani, ozračjem in 
površjem. Voda izhlapeva iz oceanov in zemlje, se kondenzira v oblake in padavine in 
nekaj teh pade nazaj na površje ter steče v reke, ki se stekajo v oceane. V terariju voda 
izhlapeva iz zemlje in iz listov rastlin. Nato se kondenzira znotraj plastenke (kar 
predstavlja oblake). Navsezadnje zopet steče nazaj v zemljo (kar predstavlja dež).

Navodila za sestavo:
1. Skupaj sestavite obe polovici podpornega stebra in ju pričvrstite z dvema 
vijakoma. Steber privijte na vrat prazne mehke plastenke. 

2. Poiščite podporno roko za merilnik dežja. Pazite, da je raven del posamezne 
roke obrnjen navzgor. Cevko potisnite skozi ozki del roke, da se zaskoči. Lijak 
močno potisnite v vrhnji del cevke. 

3. Poiščite podporno roko za termometer. Termometer vstavite v nosilec na koncu 
roke, tako da se zaskoči. Pazite, da je bučka termometra obrnjena navzdol. 

4. Poiščite podporno roko za kazalnik smeri vetra. Vstavite kompas v odprtino na 
sredini roke. Krajšo os potisnite skozi odprtino na kazalniku smeri vetra in skozi 
odprtino na koncu roke. Preverite, če se kazalnik lahko prosto vrti.

5. Poiščite podporno roko za anemometer. Vstavite del s tremi žličkami v nastavek, 
tako da vse kažejo v isto smer (v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri 
urinega kazalca). Daljšo os vstavite skozi nastavek in v manjšo odprtino na koncu 
podporne roke. Preverite, če se anemometer lahko prosto vrti.

6. Sedaj vse štiri roke postavite na podporni steber. Najprej namestite lijak za dež, 
nato termometer, potem kazalnik smeri vetra in nazadnje anemometer.

Na koncu pa vrh stebra pokrijte s pokrovčkom. 
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Bi radi vedeli še več?
• Vremenske postaje so pomembne za napovedovanje vremena. Podatki iz vremenskih postaj iz vsega sveta pomagajo 
meteorologom, da v vremenu prepoznajo vzorce, zaradi česar lahko napovejo, kaj se bo morebiti zgodilo v naslednjih urah 
in dneh.
• Samodejne vremenske postaje, ki delujejo na sončne celice, pošiljajo informacije o odčitanih vrednostih v vremenoslovne 
urade ali organizacije  po telefonu ali radiu.
• Večina vremenskih postaj ima najvišji in najnižji termometer, ki beleži najvišje in najnižje temperature v razponu 24 ur.
• Rekordno visoko temperaturo 57,8°C so zabeležili v Libiji, najnižjo -89,2°C pa na Antarktiki.
• Leta 1970 je med nevihto na otoku Gvadelup v 1 minuti padlo 38 mm padavin.

POSKUS ŠT. 2: STRELA
Strelo povzroča statična elektrika. Ko se dežni oblaki premikajo in drgnejo ob zrak okoli njih, pride do velikega električnega 
naboja, ki je tako močan, da lahko udari na zemljo kot strela. V tem poskusu lahko pripravite koščke pene, da bodo 
poskakovali znotraj cevke, ko se boste cevke dotaknili s prsti. To ponazarja in predstavlja statično elektriko in strelo.

Iz kompleta boste potrebovali: plastično cevko s pokrovom, koščke pene, nalepko. Od doma boste potrebovali: papirnato 
brisačo ali volneno krpo.

POSKUS ŠT.3: KROŽENJE VODE
V tej aktivnosti boste izdelali miniaturen model kroženja vode, ki bo prikazoval izhlapevanje vode in nastajanje dežja.

Iz kompleta boste potrebovali: pokrov v obliki oblaka, model gore, luknjičast zamašek, podstavek za goro.
Od doma boste potrebovali: kozarec, led, nekaj zemlje za lončnice, namizno svetilko.
(Pomembno: Pri uporabi svetilke je potreben nadzor odrasle osebe, saj se žarnica lahko zelo segreje.)

Navodila:
1. Poiščite model gore in najdite odprtino, ki se nahaja na njeni strani. Goro držite 
obrnjeno navzdol v eni roki, s prstom preko odprtine. 
2. V model gore stresite zemljo. Zemljo navlažite z nekaj kapljicami vode.
3. Luknjičast zamašek namestite na vrh zemlje, nato nanj namestite podstavek za goro.
4. Model gore postavite v kozarec. V kozarec nalijte toliko vode, da pokrije podlago. 
Sedaj na kozarec namestite pokrov v obliki oblaka.
5. Na vrh pokrova postavite nekaj kock ledu.
6. Model postavite ven na sončno svetlobo ali pod 60-vatno žarnico, približno 15cm 
stran od kozarca.
7. Sedaj okoli 10 minut opazujte 'oblake'. Videli boste, kako se bodo pod pokrovom 
pričele nabirati kapljice vode. Te predstavljajo 'dež'.

Kako deluje?
Vročina sonca ali namizne svetilke segreva vodo v kozarcu. To povzroči, da nekaj vode 
izhlapi v zrak v kozarcu. Topel zrak se dvigne na vrh kozarca, kjer ga led na pokrovu za 
oblake ohladi. Ohlajena vodna para v zraku kondenzira in na dnu oblaka nastanejo 
vodne kapljice. Ko je vode dovolj, prične kapljati na goro, nato pa se steče v vodo na 
dnu kozarca. To je miniaturen model kroženja vode. Voda v kozarcu predstavlja ocean, 
pokrov predstavlja oblak in kapljajoča voda predstavlja dež.

Opazili boste tudi, da se nekaj deževnice nabere v majhni kotanji gore, ki predstavlja 
jezero. V resničnem življenju bi bila to sladka voda, saj minerali, zaradi katerih je morska 
voda slana, pri izparevanju vode ostanejo v morju. Nekaj vode bo pronicalo skozi zemljo 
in se nabralo v podstavku za goro. Ta predstavlja podtalnico.

Če želite, lahko na gori vzgojite rastlino. Vrh gore odrežite s škarjami. Seme vstavite v 
odprtino v gori, da bo lahko zraslo. Rastlina bo za življenje uporabila vodo iz kroženja 
vode. V ozračje pa bo s svojih listov sproščala tudi nekaj vodne pare (to se imenuje 
transpiracija).

Bi radi vedeli še več?
• Voda v oceanih je slana, dež pa je iz sladke vode. To je zato, ker minerali iz morja pri 
izhlapevanju vode ostanejo v morju.
• Na svoji poti kroženja vode v stotih letih povprečen delec vode preživi 98 let v oceanu. 
• Le ena stotina tisočine vseh voda na Zemlji je istočasno v ozračju. 
• Voda, ki danes potuje v kroženju vode, je ista voda, ki je krožila, ko so še živeli 
dinozavri.

Navodila:
1. Koščke pene stresite v cevko. Cevko pokrijte s pokrovom in ga pričvrstite z nalepko.
2. S papirnato brisačo ali volneno krpo podrgnite po zunanjem delu cevke. Koščki pene 
bi se morali prilepiti na notranjo steno cevke. S prsti se dotaknite cevke, da bodo koščki 
pene poleteli naokrog.

Kako deluje?
Ko podrgnete po cevki, ta dobi negativni električni naboj. Pozitivne naboje v koščkih 
pene privlači negativni naboj, zato se prilepijo na cevko. Ko se cevke dotaknete, vaši 
prsti na tistem delu odstranijo negativni naboj, zato koščke pene tisti del ne privlači več. 
Poletijo proti drugemu delu cevke, kjer je še prisoten negativni naboj.  

Bi radi vedeli še več?
• Negativni naboj je sestavljen iz na milijone majcenih delcev, ki se imenujejo  elektroni.
• Pozitivni naboj je sestavljen iz na milijone atomov, ki jim manjka eden ali več 
elektronov. To pomeni, da imajo na splošno pozitivni naboj. 
• Statična elektrika lahko obstaja le na izolatorjih – materialih, ki ne prevajajo elektrike. 
Ta teče preko prevodnikov, kot je kovina.
• Majhne električne šoke, ki jih včasih čutimo, ko se v notranjih prostorih dotaknemo 
kovinskih predmetov, povzroči statična elektrika. Ta nastane s trenjem, ki ga povzročajo 
naši gibi, kot npr. kadar s čevlji drgnemo po najlonskih preprogah.  
• Strela lahko nastane znotraj oblakov, med oblaki in iz oblakov na Zemljo. Približno 
četrtina strel je usmerjenih iz oblakov na tla.
• Ko strela udari na Zemljo, išče najkrajšo pot do nečesa s pozitivnim nabojem. To je morda drevo, visoka zgradba ali 
nesrečna oseba.
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VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli predloge 
ali vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega 
distributerja: Singa d.o.o., www.singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: 
infodesk@4M-IND.com, spletna stran: WWW.4M-IND.COM
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POSKUS ŠT. 4: KISEL DEŽ
Ko sežigamo nekatere vrste fosilnih goriv, kot je premog, se v zrak sproščajo plini. Ti plini vključujejo žveplov dioksid in 
dušikove okside. Ko se ti plini pomešajo z vodnimi kapljicami v oblakih, nastanejo snovi, ki jih imenujemo kisline. Voda, ki 
nato pada iz oblakov, pa je poznana kot kisel dež. Kisel dež škoduje rastlinam, na katere pade, in celo velikim drevesom. 
Prav tako škoduje živalim v rekah in jezerih. V tej aktivnosti boste videli, kako kisel dež škoduje rasti rastlin.

Iz kompleta boste potrebovali: posodo za kaljenje semen, pH listič
Od doma boste potrebovali: kis, bombažne blazinice ali kompost, nekaj semen (npr. stročji fižol ali mungo fižol)

POSKUS ŠT. 5: UČINEK TOPLE GREDE IN GLOBALNO SEGREVANJE
Zemlja je ovita v zračno odejo, imenovano 'ozračje', ki je sestavljeno iz več plasti plinov. Sonce je veliko toplejše od Zemlje 
in oddaja sončne žarke (izžarevanje), ki potujejo skozi ozračje in dosežejo Zemljo. Toplogredni učinek je način, na katerega 
zemeljsko ozračje lovi toploto od sonca. Ozračje je zato toplo. Brez toplogrednega učinka bi bila Zemlja veliko hladnejša. 
Nekateri plini v ozračju so boljši pri lovljenju toplote kot drugi. Plin, ki se imenuje ogljikov dioksid, je eden izmed najboljših.

Iz kompleta potrebujete: 2 termometra, 2 roki za termometra, držalo za termometra.
Od doma potrebujete: majhno, prozorno plastenko, namizno svetilko, jedilno sodo, kis.
(Pomembno: Pri uporabi svetilke je potreben nadzor odrasle osebe, saj se žarnica lahko zelo segreje.)

Navodila:
1. Termometra vstavite v držali za termometer. Držali za termometra potisnite v  
odprtini, ki se nahajata na obeh koncih roke za termometer. Z majhne, prozorne 
plastenke odstranite zamašek. Plastenko sperite z vodo. Zapišite si temperaturo 
obeh termometrov. Sedaj termometer, ki je pritrjen na zamašek, pazljivo vstavite v 
plastenko.

2. Plastenko postavite ven na sonce ali jo postavite na mizo v bližino namizne 
svetilke s 60-vatno žarnico. Termometra morata biti obrnjena stran od žarnice, da 
ju žarnica ne segreva neposredno, tako da morata biti od svetilke oddaljena 
približno 15 cm. 

3. Počakajte približno 20 minut. Nato ponovno poglejte na termometra in si zapišite 
izmerjeni vrednosti. Za koliko se je dvignila temperatura znotraj in zunaj plastenke?

Kako deluje?
Žarnica segreje samo plastenko, ta pa segreje zrak znotraj plastenke, kar povzroči, 
da se temperatura zraka, ujetega v njeni notranjosti, dvigne. Svetilka prav tako 
segreje zrak okoli termometra, ki se nahaja zunaj plastenke, vendar tokrat topel 
zrak lahko pobegne in ga zamenja hladnejši zrak, tako da se temperatura ne 
dvigne tako visoko kot znotraj plastenke. Plastenka deluje kot zemeljsko ozračje. 
Prikazuje, kako zemeljsko ozračje ulovi toploto.

5. Po petih dneh preverite svoje rastline. Katere izmed njih so najbolj zrastle?

Kaj se je zgodilo?
Morali bi ugotoviti, da je najbolj uspevala rastlina, ki je rastla samo v vodi, medtem ko je 
najmanj uspevala rastlina, ki je rastla v mešanici z največ kisa. Kis namreč vsebuje kislino, 
ki rastline poškoduje, zaradi česar ne morejo ustrezno rasti. Kislina v dežju je sicer 
drugačne vrste kislina, vendar na rastline učinkuje enako.
PH listič prikazuje kislost zemlje v vsaki lončnici. Nižja je vrednost pH-ja, bolj kisla je zemlja. Lončnica, kateri je bilo 
dodano največ kisa, je najbolj kisla. PH listič vsebuje nekatere kemikalije, ki se imenujejo indikatorji in ob stiku s kislinami 
spremenijo barvo (ali kemikalije, ki se imenujejo alkalije in so nasprotne kislinam).

Bi radi vedeli še več?
• Kisel dež je včasih lahko tako močan kot kislina v limoninem soku.
• Navadni dež je malenkost kisel. To je zato, ker vsebuje ogljikov dioksid, ki se spremeni v ogljikovo kislino.
• Poleg kislega dežja obstajata še kisel sneg in kisla megla.
• Kisel dež poškoduje tudi kamnite zgradbe, saj počasi razžira nekatere vrste kamnin (predvsem apnenec).

Navodila:
1. Vsak predelek posode zapolnite z vatko ali nekaj komposta. Po rokovanju s kompostom si 
umijte roke. V vsak predelek vstavite seme in vatko ali kompost ter zalijte, toliko da sta 
vlažna. Predelki so označeni s številkami.

2. Posodo postavite na toplo mesto. Sedaj boste morali počakati, da semena vzklijejo (to 
pomeni, da poganjek raste navzgor in korenine navzdol od semena). To lahko traja nekaj 
dni. Še naprej dodajajte malo vode, da vatka ali kompost ostaneta vlažna. Ko semena 
vzklijejo, jih postavite k oknu, da dobijo nekaj svetlobe.

3. V čist vrč nalijte 250 ml vode. Dodajte dve čajni žlički kisa (10 ml), da napravite razredčen 
kis.

Sedaj pet dni zalivajte rastline kot sledi:
• Rastlina št. 1: 2 čajni žlički (10 ml) samo navadne vode
• Rastlina št. 2: 0,5 žličke (2,5 ml) razredčenega kisa iz vrča in 1,5 žličke navadne vode
• Rastlina št. 3: 1 žlička (5 ml) razredčenega kisa iz vrča in 1 žličke navadne vode
• Rastlina št. 4: 1,5 žličke (7,5 ml) razredčenega kisa iz vrča in 0,5 (2,5 ml) žličke navadne 
vode

4. Po petih dneh izmerite pH v vseh lončnicah. Izmerite ga tako, da majhen košček pH lističa 
potisnete v zemljo. Barvo lističa nato primerjajte z barvno lestvico pH vrednosti ter si zapišite 
pH vrednosti. Različne barve kažejo stopnjo kislosti in alkalnosti. Na primer, rdeča pomeni 
zelo kislo, škrlatna pomeni zelo alkalno in rumena pomeni nevtralno. Stopnja kislosti in 
alkalnosti je lahko predstavljena tudi s številkami: 1 =  zelo kislo, 7 = nevtralno in 14 = zelo 
alkalno. pH vrednosti nekaterih gospodinjskih sestavin je sledeča: voda iz pipe = pH7, čaj =  
pH6, kava = pH4, kis = pH3, paradižnik = pH8, olivno olje = pH9.
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Zapišite rezultate testiranj v spodnjo tabelo:
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Sedaj izvedite drugi del poskusa:
1. Roko za termometra skupaj s termometroma odstranite s plastenke in ju odložite, da se njuna vrednost povrne na sobno 
temperaturo. 
2. V plastenko dajte žličko jedilne sode in dve žlički kisa, nato nežno pretresite. Počakajte 10 sekund, nato pa roko za 
termometra ponovno namestite na plastenko.
3. Sedaj ponovite koraka 1 in 2. Ali je tokrat temperatura v plastenki narasla bolj kot prvič? Jedilna soda in kis skupaj 
reagirata, pri čemer nastane plin, ki se imenuje ogljikov dioksid. Ta se pomeša z zrakom v plastenki. Ogljikov dioksid je 
uspešen pri lovljenju toplote. Ujame nekaj toplote, ki nastane v plastenki. Tako se tokrat temperatura v plastenki dvigne 
višje. To dokazuje, da dodajanje ogljikovega dioksida zraku v plastenki povzroči, da zrak ujame več toplote. To se zgodi v 
zemeljskem ozračju. Ljudje v ozračje spuščamo ogljikov dioksid, zaradi česar prihaja do pojava globalnega segrevanja.

Bi radi vedeli še več?
• Ogljikov dioksid je poznan kot toplogredni plin. Ostali toplogredni plini vsebujejo vodno paro in metan.
• Globalno segrevanje je počasno segrevanje ozračja. To se dogaja, zato ker v ozračje spuščamo ogljikov dioksid.
• Ogljikov dioksid nastane z izgorevanjem fosilnih goriv (olja, plina in premoga) in pri sekanju gozdov.
• Povprečna temperatura ozračja se je od leta 1900 dvignila za okoli pol stopinje Celzija.
• Taljenje ledenikov in umikanje ledu okoli Severnega tečaja so vidni znaki globalnega segrevanja.

POSKUS ŠT. 6: VETER
Vetrovi so preprosto zrak, ki se premika od enega mesta do drugega. Zrak se prične premikati, ker se zaradi tal segreje in 
se začne dvigati. Ta dejavnost prikazuje, kako se dviguje topel zrak.

Iz kompleta boste potrebovali: držalo za svinčnik, spiralno šablono.
Od doma boste potrebovali: ošiljen svinčnik in kemični svinčnik.

MOJ DNEVNI METEOROLOŠKI KOLEDAR

Zabeležite si svoja vsakodnevna opažanja in jih primerjajte z napovedmi lokalnih vremenoslovnih postaj, da boste videli, 
kako točne so vaše meritve. To stran lahko fotokopirate ali naredite podobne tabele, da boste lahko nadaljevali z 
beleženjem vremena.

MOJ TEDENSKI METEOROLOŠKI KOLEDAR

To stran lahko fotokopirate ali naredite podobne tabele, da boste lahko nadaljevali s tedenskim beleženjem vremena. Svoja 
opažanja delite s svojimi prijatelji in družino!

Zabeležite si svoja opažanja preko celega tedna. Poskusite beležiti vremenske pojave vsak dan ob istem času, da boste 
izboljšali točnost. Primerjajte svoje izsledke s tistimi od lokalnih vremenoslovnih postaj, da boste videli, kako točne so vaše 
meritve. 

Navodila
1. Pazljivo izrežite spiralno šablono. Nežno potisnite konico kemičnega svinčnika v samo 
sredino spirale, da napravite majhno udrtino v papirju. Pazite, da ne boste napravili 
luknje. Ošiljen svinčnik s konico navzgor postavite v držalo za svinčnik. Pazljivo uravnajte 
spiralo na svinčniku, tako da je središče spirale nataknjeno na konico svinčnika.
2. Svinčnik in spiralo postavite na vrh televizije ali monitorja računalnika, ki oddaja 
toploto. Opazuje, kaj se zgodi s spiralo (morda boste morali malenkost dregniti, da se bo 
začelo premikati).

Kako deluje?
Televizija ali računalnik segrevata zrak okoli njiju, pri čemer zrak postane topel. Topel zrak 
je lažji kot hladen zrak in potuje navzgor mimo hladnega zraka, ki ga obdaja. Topel zrak 
se torej dviga od grelnika. Pritiska ob papir spirale, zaradi česar se spirala vrti. Potujoč 
zrak se imenuje konvekcijski tok. Ko sonce segreva tla, le-ta postanejo topla. Tla nato 
segrevajo zrak nad njimi, ki tako postane topel. Hladen zrak priteka od strani, da 
nadomesti dvigajoč se zrak, pri čemer se ustvarijo vetrovi.

Bi radi vedeli še več?
• Kako dvigajoč se zrak ustvarja vetrove lahko vidite na vroč dan ob morju. 
• Sonce segreva kopno, da postane toplo. Kopno segreva zrak nad njim, ki tako postane topel. Zrak se dviga, nadomešča 
pa ga hladen zrak, ki prihaja iz morja. Potujoči zrak se imenuje morska sapica. 
• Jadralna letala in ptice roparice (npr. jastrebi) za letenje uporabljajo tokove dvigajočega se zraka. Ti tokovi se imenujejo 
termični tokovi.
• Baloni na vroč zrak izkoriščajo dejstvo, da se topel zrak dviga. Topel zrak namreč povzroči, da je balon lažji, kot je zrak 
okoli njega.

PadavineTemperaturaVremeDatum
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