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RAKETA NA VODNI POGON

OPOZORILO:
TO NI IGRAČA. TO JE DIDAKTIČNI KOMPLET, KI PRIKAZUJE ZNANSTVENO NAČELO NA ZABAVEN 
NAČIN. SESTAVLJANJE IN POSAMEZNE DEJAVNOSTI NAJ IZVAJA IN NADZIRA ODRASLA OSEBA ALI 
OSEBA, STAREJŠA OD 14 LET. PRED ZAČETKOM PREBERITE VSA NAVODILA. 

A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Komplet je namenjen otrokom, starejšim od 14 let.
2. Raketa ni igrača. Zrak v plastenki ustvari visok pritisk, raketa pa ob izstrelitvi doseže visoko hitrost. Med 
sestavljanjem in uporabo je potreben nadzor odrasle osebe. Priporočamo, da ob izstrelitvi vedno prosite za 
pomoč odraslo osebo, ki ima izkušnje z izstrelitvijo rakete na vodni pogon. Pred vsako izstrelitvijo opravite 
varnostni pregled po spodnjem seznamu.  
3. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki ob neprimerni uporabi lahko povzročijo zadušitev. 
Hranite izven dosega otrok, mlajših od 3 let.

B. VARNOSTNI PREGLED PRED IZSTRELITVIJO 
1. Pred izstrelitvijo preverite okolico. Izberite širok odprt prostor, kjer lahko raketa po možnosti pristane na 
mehkem (npr. travnato nogometno igrišče). Rakete nikoli ne izstrelite na gosto poseljenem območju ali pod 
električnimi kabli. Ne izstrelite je blizu dreves.
2. Rakete ne izstrelite na vetroven dan. Veter bo raketo odpihnil na eno stran in jo med pristajanjem odnesel 
daleč od izstrelišča. 
3. Poskrbite, da morebitni gledalci vedo, da boste izstrelili raketo. Povejte jim, naj jo ves čas spremljajo, da se 
lahko ob njenem pristanku umaknejo. 
4. V raketo ne vlivajte vnetljivih tekočin.
5. Za izstrelitev nikoli ne uporabite steklenice. Uporabite le plastenko iz kompleta ali plastenke, ki se 
uporabljajo za brezalkoholne pijače. Te vzdržijo visok pritisk.
6. Preverite, ali so vsi deli pravilno sestavljeni, kot je prikazano v teh navodilih. Po vsaki izstrelitvi preverite, 
če ni kak del poškodovan. Če opazite poškodovan del ali če raketa ni pravilno sestavljena (zlasti krilca), je ne 
izstrelite. Pokličite nas ali pišite našemu oddelku za pomoč strankam za nadomestne dele.
7. Rakete nikoli ne usmerite proti človeku ali živali. Izstreljujte jo le navpično. Priporočamo, da med izstrelit-
vijo nosite zaščitna očala. 
8. Pred izstrelitvijo preverite, da je raketa postavljena na trdna in ravna tla. Pazite tudi, da med polnjenjem z 
zrakom ne potegnete cevi, saj se lahko raketa prevrne.
9. Nikoli ne stojte nad raketo, kadar jo polnite z zrakom. Stojte čim dlje kot lahko. Pred začetkom polnjenja 
opozorite gledalce.
10. Če se med polnjenjem raketa ponesreči prevrne, takoj prenehajte s polnjenjem. Cev potegnite iz tlačilke 
(ne iz plastenke), da sprostite zračni pritisk v plastenki. Videli boste, da voda odteka iz cevi. Rakete pod 
pritiskom nikoli ne preverjajte od zgoraj, saj lahko kadarkoli vzleti.
11. Nikoli ne poskušajte ujeti rakete med pristajanjem. Med padcem jo pazljivo opazujte. Poberite jo, ko je že 
na tleh.
12. Pri izstrelitvi imejte potrpljenje. Če imate kakršnekoli težave, se ustavite in še enkrat vse preglejte. 
Ravnajte po pameti, da se izognete nevarnim situacijam.

D. SESTAVA 
SESTAVA RAKETE
1. Krilce s krajšim koncem vstavite v zarezo na nosilcu. 
Pazite, da je krilce pravilno obrnjeno in čvrsto pritrjeno. 
Enako naredite s preostalima dvema krilcema. 
2. Nosilec za krilca čvrsto privijte na grlo plastenke.

NAMESTITEV CEVI
3. Konektor za čep potisnite v odprtino čepa. Lahko si pomagate s svinčnikom ali palico. Nato na konektor  
namestite en konec cevi.
4. Ugotovite, katero vrsto tlačilke imate (Presta ali Schrader), in vzemite ustrezen nastavek. Nastavek ima na 
vsakem koncu različen vzorec zarez – na enem so zareze bolj narazen kot na drugem. Konec z bolj 
oddaljenimi zarezami vstavite v cev, drug konec (kjer so zareze bolj skupaj) pa v tlačilko in ga pritrdite s 
poklopcem. Raketa je pripravljena!

STARŠI: PREDEN SVETUJETE OTROKOM, 
PREBERITE NAVODILA

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

1 x plastenka (telo rakete) 4 x krilce (eno je za rezervo)

1 x čep 1 x nosilec za krilca

1 x nastavek za 
Presta ventile

1 x nastavek za 
Schrader ventile 

1 x konektor 
za čep 

1 plastična cev 

C. VSEBINA KOMPLETA



©2014  4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED.  ALL RIGHTS RESERVED. 2

E. PRIPRAVA NA IZSTRELITEV
1. Poiščite velik prostor na odprtem, daleč od 
zgradb, kjer lahko varno izstrelite in poberete svojo 
raketo. Pred izstrelitvijo preverite, da v bližini ni ljudi 
ali živali.
2. V plastenko natočite vodo do druge črtice, ki 
označuje nivo vode.
3. Čep s pritrjeno cevjo čvrsto nasadite na grlo 
plastenke. (Lahko si pomagate tako, da zatič 
nasadite na grlo, nato pa plastenko obrnete navzdol 
in se nanjo naslonite s težo svojega telesa.) Pazite, 
da je zatič poravnan in ne zamaknjen v eno stran. 
Tako bo izstrelitev uspešnejša.

Nivo 
vode

Voda

F. ODPRAVLJANJE TEŽAV 
• Če raketa ne vzleti, preverite, ali je čep čvrsto nameščen. Preverite tudi, da cev ali plastenka ne puščata.
• Če raketa ne leti dovolj visoko, preverite, ali je čep tesno vstavljen v telo rakete.

G. KAKO DELUJE 
Ko plastenko polnite z zrakom, se zrak dviguje skozi vodo in kopiči na vrhu plastenke. Pritisk v plastenki 
postopoma narašča. Nazadnje je tako visok, da potisne čep iz grla. Nato zračni pritisk z veliko hitrostjo 
potisne vodo iz plastenke. 
Raketa se dvigne zaradi znanstvenega načela, imenovanega akcija – reakcija. Ker plastenka vodo potiska 
navzdol (akcija), voda potiska raketo navzgor (reakcija). Voda tako potiska plastenko navzgor in jo izstreli 
visoko proti nebu. 
H. KAJ SLEDI?
Konektor je oblikovan tako, da se prilega večini plastenk. Za ta eksperiment lahko uporabite plastenke 
različnih velikosti. Zapišite si, kaj se dogaja z različnimi velikostmi plastenk. Ali raketa leti višje, če je 
plastenka večja? Leti višje ali nižje, če je v njej več ali manj vode?
Pomembno: uporabljajte le plastenke za brezalkoholne pijače, ki prenesejo visok pritisk. Nikoli ne uporabite 
steklenic.

I. ZANIMIVOSTI 
• Načelo akcije in reakcije je eno od treh zakonov gibanja teles (ki nam pove, kako se telesa gibajo, če nanje 
pritiskamo ali jih vlečemo). Je tretji izmed zakonov gibanja. Pravi, da za vsako akcijo obstaja enaka in 
nasprotno usmerjena reakcija. To pomeni, da če na neko telo pritisnete (akcija), telo pritisne nazaj (reakcija, 
ki vedno pritiska nasproti akciji). 
• Zakone gibanja je prvi zapisal znani angleški fizik Isaac Newton (1643-1727). Imenujemo jih tudi Newtonovi 
zakoni gibanja.
• Newtonov prvi zakon pravi, da neko telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če nanj ne deluje nobena 
sila.
• Newtonov drugi zakon pravi, da je sila, ki deluje na telo, enaka količniku mase telesa in pospešku (kako 
hitro pospešuje ali se ustavlja).
• Prava raketa deluje na podoben način kot vaša raketa na vodni pogon. A namesto iztiskanja vode motor 
prave rakete iztiska plin. Plin je sicer zelo lahek, a prileti iz rakete z neverjetno hitrostjo (več kot kilometer na 
sekundo).
• S pomočjo načela akcije in reakcije lahko raketni motor dvigne raketo, ki tehta na stotine ton, za to pa 
uporablja zgolj plin visoke hitrosti.
• Nekateri motorni čolni in zasebna plovila imajo vodni pogon namesto propelerjev. Pogonski sistem vleče 
vodo in jo z visoko hitrostjo izloča na zadnjem delu čolna, kar čoln potiska naprej.
• Tudi reaktivna letala se poslužujejo načela akcije in reakcije. Snop plinov potiskajo nazaj, to pa potiska 
letalo naprej.

VPRAŠANJA IN PREDLOGI 
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. Če 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., 
Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za 
podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: 
WWW.4M-IND.COM

IZSTRELITEV 
4. Raketo, napolnjeno z vodo, postavite na ravno površino. Tlačilko postavite čim dlje od rakete, a ne vlecite 
cevi. 
5. Začnite s polnjenjem in pazite, da ne prevrnete rakete. Znotraj rakete bi morali videti zračne mehurčke, ki 
se dvigajo proti površju vode. Nadaljujte z polnjenjem dokler … VUŠŠŠ! Zatič zleti iz grla plastenke, raketa 
pa poleti v zrak in za seboj pušča vodo. Med pristajanjem rakete bodite pazljivi. Poberite jo le, ko je že na 
tleh. Preverite, če so vsi deli nedotaknjeni, in poskusite še enkrat. Če se katero od krilc ukrivi ali zlomi, je v 
kompletu na voljo rezervno krilce.
Pomembno:
• Raketa se izstreli, ko zračni pritisk doseže cca. 2,7-3,4 bare. A to je le referenčna vrednost, saj je pritisk za 
izstrelitev odvisen od številnih dejavnikov, npr. kako tesno je vstavljen čep in koliko vode je v plastenki. 
• Če se med polnjenjem raketa ponesreči prevrne, takoj prenehajte s polnjenjem. Cev potegnite iz tlačilke 
(ne iz plastenke), da sprostite zračni pritisk v plastenki. Videli boste, da voda odteka iz cevi. Rakete pod 
pritiskom nikoli ne preverjajte od zgoraj, saj lahko kadarkoli vzleti. 


