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1 UVOD 

V osnovni šoli imajo učenci fiziko kot učni predmet v osmem in devetem razredu. Prvič pa se 
z njo ne srečajo šele v osmem razredu. Fizikalne vsebine so vključene v učne načrte od 
prvega razreda dalje. V prvem triletju se pojavljajo pri predmetu spoznavanje okolja, v 
četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika, v šestem in sedmem pa so pri 
predmetu naravoslovje vsebine razdeljene na fizikalni, kemijski in biološki del. Poleg vsebin, 
ki so določene v splošnem učnem načrtu, lahko učencem ponudimo tudi dodatne vsebine iz 
fizike. Fizikalne vsebine lahko srečajo pri naslednjih izbirnih predmetih: projekti iz fizike in 
tehnike, robotika z elektroniko, daljnogledi in planeti, zvezde in vesolje, Sonce, Luna in 
Zemlja, projekti iz fizike in ekologije. Na nas učiteljih je, da jim fizikalne vsebine na prijeten 
način čim bolj približamo. Dodatno možnost za to imamo tudi pri podaljšanem bivanju in 
varstvu vozačev, kjer lahko bolj svobodno oblikujemo program in med prostočasne aktivnosti 
dodamo igre, s katerimi populariziramo fiziko.  

Ena od možnosti popularizacije fizike je izdelava in uporaba fizikalnih igrač. Menim, da 
lahko isto igračo uporabljamo pri učencih na vseh stopnjah, le da prilagodimo razlago njihovi 
stopnji razumevanja. Predvsem pri mlajših otrocih moramo paziti, da jim poleg zabavnega 
dela podamo tudi fizikalno ozadje, ki je njihovi razvojni stopnji primerno. Sam sem skupaj z 
učenci tretjega razreda v oddelku podaljšanega bivanja izdeloval raketo, ki za pogon 
uporablja vodo in stisnjen zrak (slika 1a) in avtomobilček na zračni pogon (slika 1b). 
Predstavil pa sem ju tudi v prvih razredih pri podaljšanem bivanju in v osmih razredih pri 
pouku fizike.  

 

  

a) b) 

Slika 1. Fizikalne igrače iz plastenk. a) Raketa na vodni pogon; b) avtomobilček na zračni 
pogon. 
 
V nadaljevanju seminarja bom v 2. poglavju predstavil raketni in reakcijski pogon in 
predstavil temeljne fizikalne zakonitosti pri delovanju avtomobilčka in rakete. Nato bom v 
3. poglavju podal navodila za izdelavo prej omenjenih fizikalnih igrač. V 4. poglavju bom 
opisal še svojo izkušnjo z izdelavo in uporabo avtomobilčka in rakete. 
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2 REAKTIVNI IN RAKETNI POGON 

Reaktivni in raketni pogon sta si po fizikalnem principu delovanja zelo podobna. Raketa in 
reaktivno letalo na zadnjem delu potiskata plin z veliko hitrostjo. Tretji Newtonov zakon 
pravi, da če vozilo potiska plin z neko silo, tudi plin potiska vozilo z enako veliko silo v 
nasprotni smeri. Večji kot je pretok potisnega plina, večja bo sila na vozilo. Bistvena razlika 
med reaktivnim in raketnim motorjem je ta, da reaktivni motorji zajemajo kisik za 
izgorevanje goriva iz zraka med letom, medtem ko mora imeti raketa kisik za izgorevanje 
goriva s sabo, da lahko leti tudi v brezzračnem prostoru. 

Pri delovanju rakete na vodo in avtomobila na zrak lahko osnovnošolcem predstavimo 
predvsem fizikalne zakonitosti, kot so tlak in Newtonovi zakoni. 

2.1 Tlak 

Kadar opazujemo delovanje sil na neko podlago, vpeljemo fizikalno količino, ki se imenuje 
tlak. Tlak (p) je količnik med pravokotno silo (F) na podlago in ploskvijo (S), ki jo 
opazujemo [1]: 

 

S

F
p =

.
 

Osnovna enota je N/m2 ali Pa. Ker je osnovna enota relativno majhna, se večkrat uporabljajo 
enote, kot so kPa in MPa. Velikokrat  uporabljena enota v Evropi pa so tudi bari. 1 bar je   
105 Pa. 

Pri trdninah se sile v materialu praviloma prenašajo v smeri delovanja sile, pri idealnih 
tekočinah pa se sile zaradi tekočine v zaprti posodi porazdelijo v vse smeri enakomerno in so 
vedno pravokotne na stene posode. 

Zaradi zraka, ki jo obdaja, lahko pri raketi iz plastenke opazujemo sile na steno plastenke. 
Najprej je v raketi zrak pri normalnem zračnem tlaku. Sile na steno plastenke so sicer 
občutne, a se med sabo izničijo in na delovanje rakete ne vplivajo. Ko v plastenko natočimo 
vodo, se poveča tlak na steno rakete tam, kjer je voda. Te sile se z globino vode večajo, a so v 
primerjavi s silami zaradi zraka, ki jo obdaja, zelo majhne. Ko v raketo s tlačilko dodamo še 
nekaj zraka, pa tlak v njej še dodatno naraste. Sile, ki se zaradi stisnjenega zraka pojavijo na 
steno plastenke, so največje in za delovanje rakete tudi najpomembnejše Kjer je luknjica, je 
sila vode, ki potiska ventilček iz plastenke, veliko večja, kot sila okoliškega zraka, ki potiska 
ventilček v plastenko. Da ventilček ne pade iz plastenke prehitro, mu pomaga tudi sila lepenja 
(Fl) (slika 2). Ko je sila potiskanja ventilčka iz plastenke večja od sile potiskanja ventilčka v 
plastenko in sile lepenja, potisne ventilček iz plastenke in voda začne brizgati iz plastenke. 
Zaradi tega začne raketa pospeševati. Na tem primeru lahko predstavimo drugi in tretji 
Newtonov zakon.  

Fizikalno ozadje je pri avtomobilu zelo podobno, razlika je le v tem, da predstavlja gorivo 
samo zrak. 
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Slika 2. Sile na ventilček pred vzletom rakete. �� je sila lepenja, �� je sila okoliškega zraka na 

ventilček, �� je sila, s katero voda in notranji zrak pritiskata na ventilček. � je površina 

ventilčka, �� je zunanji zračni tlak, �� pa zračni tlak v notranjosti plastenke, 	 je gostota 

vode, 
 pa njena višina. 

2.2 Tretji Newtonov zakon 

Kadarkoli deluje eno telo na drugo z neko silo, tudi drugo telo deluje na prvo s silo, ki je 
enako velika, a nasprotno usmerjena [2]. V vsakdanjiku je veliko primerov, ki dokazujejo ta 
zakon. Predstavljajmo si npr. dva rolkarja. Če eden odrine drugega, tudi drugi odrine prvega 
(slika 3). Poskus lahko opravimo tudi z dvema silomeroma. Če vlečemo z neko silo drugi 
silomer, le-ta z nasprotno enako silo vleče prvega. 

Pri raketi je več parov sil, ki delujejo medsebojno. Najzanimivejši pa je par sila rakete na 

vodo RVF
v

 in sila vode na raketo VRF
v

 (slika 4). Enako velja tudi za avto, le da tega potiska 

zrak in ne voda. 
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Slika 3. Predstavitev medsebojnih sil med dvema rolkarjema [3]. ���Ž je sila, s katero desni 

rolkar (M) potiska levega (Ž), ��Ž� pa sila, s katero levi rolkar potiska desnega. 

 

 

Slika 4. Raketa (zrak v raketi) potiska vodo s silo RVF
v

iz rakete. Z enako veliko, a nasprotno 

usmerjeno silo VRF
v

, potiska voda raketo. 
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2.3 Drugi Newtonov zakon 

Pospešek telesa ( a
v

) je enak količniku med silo oziroma rezultanto sil (∑ F
v

), ki delujejo na 

telo, in maso ( m ) telesa [4]. Z enačbo ga zapišemo: 

 
 m

F
a
∑

=

v

v

 
 

 

To pomeni, da če želimo imeti velik pospešek telesa, moramo povečati rezultanto sil, ki 
delujejo na telo, ali zmanjšati maso telesu.  

V takšni obliki pa velja drugi Newtonov zakon le za sisteme s konstantno maso. Raketi in 
avtomobilčku se masa spreminja, enačbo pa lahko vseeno uporabimo za razmislek, kaj se z 
vozilom dogaja v določenem trenutku. 

Raketa vzleti, ker vsota vseh sil, ki delujejo nanjo, kaže v smeri navzgor. Na začetku poleta je 
pospešek čedalje večji, ker je sila potiskanja skoraj konstantna, masa rakete pa pada. Kmalu 
po vzletu, ko iz rakete iztečeta vsa voda in stisnjen zrak, pa delujeta nanjo le še gravitacijska 
sila in sila zračnega upora. Zato se začne raketi zmanjševati  hitrost, dokler se ne ustavi in 
prične padati. Na sliki 5a so prikazane sile na raketo v fazi dvigovanja, ko iz rakete izhaja 
voda, na sliki 5b pa so prikazane sile, ko v raketi ni več vode in stisnjenega zraka. Sile 
zračnega upora nismo risali. Pri dvigovanju kaže v smeri navpično navzdol, pri padanju pa v 
smeri navpično navzgor, torej vedno v nasprotni smeri gibanja rakete. 

 

 

 

a) b) 

Slika 5. Sile na raketo brez upoštevanja zračnega upora a) pri vzletu in b) ko zmanjka vode. 

��� je teža rakete skupaj z vodo, ���� 	pa je sila iztekajoče vode na raketo. 

 

gF
v
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3 IZDELAVA IN UPORABA AVTOMOBILČKA IN RAKETE 

3.1 Avtomobilček na zračni pogon 

Za izdelavo avtomobilčka potrebujemo sledeč material: plastenko z volumnom 0,5 l, balon, 
cevko s premerom Φ = 15 mm, leseno palčko s premerom Φ = 6 mm ter vezano ploščo 
debeline 4 mm. Priporočljivo je, da izberemo oglato plastenko, ker nanjo lažje pritrdimo 
kolesa. 
 
Potrebni pripomočki in naprave, ki jih potrebujemo pri izdelavi, so: pištola za vroče lepljenje, 
sveder s Φ = 6 mm, vrtalni stroj, kronska žaga (lahko tudi lok žagica), lepilo za les, oster 
nožek in brusni papir. 
 
Ko si pripravimo potreben material in orodje, se lahko lotimo izdelave. Na štirih mestih 
plastenke si označimo mesta za osi za kolesa in zvrtamo luknje s svedrom Φ 6 mm. Višino 
lukenj izberemo smiselno glede na plastenko in želeno dimenzijo koles (slika 6a). Za osi 
odžagamo dve leseni palčki Φ 6 mm, ki sta dovolj dolgi, da lahko nanju na obeh straneh 
pritrdimo še kolesa. Dolžina naj bo 4 cm več, kot je širina plastenke. Če želimo, da se kolesi 
ne pomikata levo in desno, palčki na mestih, kjer se dotikata plastenke, obrusimo in s tem 
zmanjšamo premer. Če je stik med osjo kolesa in plastenko pretesen, lahko z vročim žebljem 
luknje malo povečamo in hkrati zgladimo (slika 6b). Za izpušno cev z nožkom naredimo dve 
odprtini v plastenko: zadaj in zgoraj. Cev zalepimo z vročim lepilom in jo po potrebi 
skrajšamo (slika 6c). S kronsko žago izžagamo štiri kolesa primerne velikosti (lahko 
uporabimo tudi pokrovčke, na primer od marmelade ali namazov (slika 6č). Osi vstavimo v 
plastenko in nanju prilepimo kolesi (slika 6d). Na gornjo stran pritrdimo še balonček in 
avtomobilček je gotov (slika 6e). Učencem do šestega razreda moramo dela na vrtalnem 
stroju, dela z ostrimi noži in dela z vročimi žeblji ali spajkalniki opraviti mi, starejšim pa pri 
delu pomagamo.  

   

a) b) c) 

   

č) d) e) 

Slika 6. Izdelava avtomobilčka na zrak. a) Vrtanje lukenj za kolesa; b) izdelava osi; 
c) vstavitev izpušne cevi; č) izdelava koles; d) montaža koles; e) končni izgled. 
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3.2 Raketa na vodni pogon 

Za izdelavo rakete potrebujemo sledeč material: dve enaki 1,5 l plastenki, plastičen pokrov 
od sladoleda, skute ali česa podobnega, PVC cev za elektroinštalacije Φ 15 mm in dolžine 90 
cm, avtomobilski ventilček, ki je lahko brez ventila, vijak za obtežitev M8 x 20 in jekleno ali 
leseno palica za izstrelitev, katere presek mora biti manjši od notranjega preseka PVC cevi. 

Pripomočki in naprave, ki jih potrebujemo pri izdelavi, so: pištola za vroče lepljenje, sveder 
Φ 10 mm, vrtalni stroj, močan lepilni trak, oster nožek in brusni papir. 
 
Ko imamo pripravljen ves material in pripomočke, lahko pričnemo z delom. Z nožem 
odrežemo gornjo četrtino plastenke in jo z lepilnim trakom pritrdimo na dno druge plastenke 
(slika 7a). Iz plastičnih pokrovčkov z nožem izrežemo tri enake pravokotne trikotnike za 
zakrilca. Odrežemo si tudi tri 30 cm dolge PVC cevke, jih po polovici dolžine posnamemo ter 
nanje pritrdimo zakrilca s pištolo za vroče lepljenje (slika 7b). Cevke z zakrilci enakomerno 
porazdelimo okoli plastenke in jih z vročim lepilom zalepimo. V plastenki mora biti voda, 
sicer se plastenka deformira zaradi vročine. Dodatno jih pritrdimo z močnim lepilnim trakom 
(slika 7c). V en pokrovček zvrtamo luknjo Φ 10 mm in ga privijemo na dno rakete. 
Avtomobilski ventilček z nožem skrajšamo toliko, da je največji premer malenkost večji od 
luknje v pokrovčku. Z roko preverimo, če gre ventilček tesno skozi pokrovček (slika 7č). V 
drug pokrovček zalepimo vijak za obtežitev in ga pritrdimo na glavo rakete (slika 7d). 
 

   
a) b) c) 

  
č) d) 

Slika 7. Postopek izdelave rakete na vodni pogon. a) Pritrditev glave na telo; b) priprava 
zakrilc; c) pritrditev zakrilc na raketo; č) namestitev vijaka za obtežitev; d) izdelava izpušne 
odprtine. 
 
Enako kot pri izdelavi avtomobilčka moramo učencem do šestega razreda tudi pri izdelavi 
rakete sami opraviti dela na vrtalnem stroju in dela z ostrimi noži. Starejšim pa moramo pri 
delu pomagati. 

3.3 Uporaba 

Pri igranju z avtomobilčkom svetujem uporabo tlačilke za balone, saj nekateri otroci sami ne 
morejo napihniti balončka. Predvsem pa je to pomembno, kadar se igračka izmenjuje med 
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otroki. Pri mlajših učencih je uporaba igrače zanimiva pri podaljšanem bivanju kot 
popestritev in predstavitev fizike na zabaven način. Uporabna je tudi kot motivacijski poskus 
pri fizikalnih vsebinah pri pouku. Pri starejših učencih pa se lahko uporablja kot poskus pri 
gibanju, tlaku in silah. Izdelava in uporaba pa je primerna tudi pri izbirnih predmetih in 
tehniških dnevih. 

Tudi pri raketi je uporaba primerna enako kot pri avtomobilčku, le samostojno je učenci ne 
smejo uporabljati. Predvsem bi priporočal zadnje dni pouka, ko so že ocene zaključene in 
učenci kar težko sedijo v šolskih klopeh. Testiranje priporočam v toplejših dnevih, saj se hitro 
zgodi, da voda koga malo poškropi.  

Pri raketi je potrebno zaradi večjih hitrosti rakete pri vzletih upoštevati varnostne ukrepe. 
Raketo izstreljuje učitelj z največ enim pomočnikom, ostali učenci morajo stati na varni 
oddaljenosti stran od rakete. Raketa se izstreljuje samo v brezvetrju. Nikoli se ne sklanjamo 
nad raketo. Raketo izstreljujemo poševno in ne navpično navzgor. V smeri pred raketo, kot 
tudi levo in desno, ne sme biti ljudi ali živali. Predhodno opravimo testni vzlet brez učencev. 

Za izstrelitev potrebujemo še palčko, ki jo pod rahlim kotom zapičimo v zemljo stran od 
učencev. V plastenko nalijemo tretjino vode, jo zapremo in vstavimo ventilček. Na ventilček 
pritrdimo tlačilko z merilcem tlaka za zračnice. Palico za izstrelitev zapičimo pod majhnim 
kotom glede na navpičnico. Raketo s PVC cevjo nasadimo na zapičeno palico (slika 8). 
Začnemo z stiskanjem zraka. Če do določenega tlaka ventilčka samodejno ne izvrže iz cevi, 
ga odstranimo z roko. 

 
 

Slika 8. Na fotografiji je vidna palica, na katero nasadimo raketo pred vzletom. 
 
4 DELO NA ŠOLI 

Zaposlen sem na Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje. Poučujem fiziko in tehniko v osmih 
razredih. Imam štiri izbirne predmete ter podaljšano bivanje v tretjih in prvem razredu. 

Avtomobilčke smo izdelovali s tretjim razredom. Delo je potekalo v tehnični učilnici ob 
dnevih, kadar je bilo manj učencev. Za delo so bili zelo zainteresirani in je bilo kar težko 
usklajevati vse probleme, ki so se pri izdelavi pojavljali. Potrebovali so veliko pomoči. Za 
izdelovanje bi bilo primerneje imeti več ur skupaj enako skupino učencev. Ker te možnosti 
nismo imeli, smo avtomobilčke delali večkrat. Za igro smo lahko uporabljali veliko avlo, kjer 
so otroci zelo uživali. Poleg tega pa so igro opazili tudi drugi učenci in učitelji. Tako so tudi 
ostali sodelovali pri igri in učenju.  

Raketo sem izdelal sam, uporabljali pa smo jo pri podaljšanem bivanju v tretjih in prvem 
razredu. Ker pa smo jo izstreljevali na travniku za šolo, so sodelovali še ostali učenci in 



10 
 

učitelji, ki so bili pri drugih oddelkih podaljšanega bivanja, ter učenci, ki so že končali s 
poukom. Tako je sodelovala kar vsa razredna stopnja. Veliko učencev je bilo zelo 
zainteresiranih za poskus in so želeli pomagati in se pogovarjati o raketah in fiziki. Še dneve 
kasneje so se vrstili pozitivni odzivi iz strani učiteljev in tudi staršev. 

Pri osmih razredih pa so bili učenci manj zainteresirani za poskus. Bolj pomembno jim je bilo 
to, da smo zapustili učilnice. Vseeno pa so vsaj nekateri pokazali zanimanje. Predvsem je bilo 
več zanimanja takrat, ko so ugotovili, da raketa dejansko leti. Nekoliko jim lahko oprostimo, 
saj so se iztekali zadnji dnevi šole in jim je interes za fiziko skrajno padel. 

5 ZAKLJUČEK 

V seminarju sem predstavil izdelavo in uporabo avtomobila na zrak ter rakete na vodo. 
Opisal sem tudi fizikalne vsebine, ki so vezane na delovanje avtomobila in rakete in so 
zastopane pri pouku fizike v osnovni šoli. Zaradi delovanja okoliških tekočin sem ponovil 
osnovno teorijo o tlaku in posledično o silah, ki delujejo na omenjeni fizikalni igrači. 
Predstavil sem še tretji in drugi Newtonov zakon in ga povezal z delovanjem avtomobilčka in 
rakete. Podal sem smernice za izdelavo obeh igrač z uporabo odpadnih materialov. Opisal 
sem tudi svojo izkušnjo z izdelavo oz. predstavitvijo dotičnih igrač z učenci na osnovni šoli. 

Izdelava fizikalnih igrač v osnovni šoli daje zelo dobre rezultate na več ravneh. Menim, da na 
vseh stopnjah fiziko približajo učencem, učitelju pa omogočajo, da veliko lažje naveže stike z 
učenci in jih motivira za razmišljanje. Prišlo je tudi do povezav z drugimi učenci in učitelji. 
Prav tako pa je bila to dobra promocija za mene kot učitelja in celo za šolo. Predvsem pri 
izdelavi igrač ter pri izstreljevanju rakete je potrebno upoštevati vidik varnosti. Prav tako je 
potrebno imeti občutek za otroke ter poiskati tiste, ki jih fizika bolj zanima, ostalim pa jo 
vseeno prikazati kot nekaj zanimivega in ustvarjalnega. 
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