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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo tri poskuse, ki bi jih učitelji lahko uporabili v osnovni ali srednji 

šoli za razlago loma in odboja svetlobe. Najprej predstavimo poskus, kjer se slika puščice 

zaradi loma svetlobe skozi čašo z vodo obrne. Pri naslednjem poskusu potopimo stekleno 

palčko v vodo in olje. Opazimo, da palčka v olju ni vidna, saj se od nje odbije premalo 

svetlobe.Nazadnje pokažemo poskus kjer, s potopitvijo v vodo, obglavimo lutko.Ta poskus je 

osupljivejša demonstracija znanega poskusa, kjer se slamica, ko jo potopimo v vodo, zdi 

zlomljena.  

Ključne besede: lom in odboj svetlobe, poskusi, osnovna in srednja šola 

 

ABSTRACT 

In this seminar we discuss three experiments, which could be used in the primary and 

secondary school for demonstrating refraction and reflection. First we introduce an 

experiment where an arrow, observed through a glass of water, turns around because of 

refraction of light. In the next experiment we immerse the glass stick in water and oil. The 

stick disappears in oil, because the reflection of light is too low at the oil – glass 

interface.Finally,we show an experiment, where a puppet is beheaded by an immersion into 

water. This experiment is a more dramatic version of a famous experiment, where a stick 

appears to be broken when immersed into water.  

Key words: refraction and reflection, experiments, primary and secondary school 
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1  Uvod 

Sodobni pristopi k poučevanju težijo k aktivnemu sodelovanju učencev. Eden izmed načinov, 

kako to doseči, je vključevanje poskusov, s katerimi lahko ustvarimo prizorišče za 

sodelovanje, razmišljanje, sklepanje in teoretično obravnavo posamezne snovi. Občasno je 

težko poiskati zanimive poskuse, s katerimi bi učitelj lahko motiviral učence za delo, spet 

drugič pa predstavljajo problem razlage poskusov, ki pri atraktivnih poskusih niso vedno 

preproste. 

Odločila sem se, da bom v seminarju opisala nekaj zanimivih poskusov na temo loma in 

odboja svetlobe. Pregledala sem nekaj šolskih učbenikov in strokovnih revij, da bi našla 

kakšno atraktivno demonstracijo loma in odboja svetlobe.  

Najpogosteje se v učbenikih in knjigah pojavlja poskus, kjer postavimo kovanec na dno 

posode in pogledamo pod takšnim kotom, da nam rob posode zakriva pogled na kovanec. 

Potem v posodo nalijemo vodo in kovanec spet vidimo [1-4]. Zanimiv poskus na temo loma 

svetlobe je ta, kjer postavimo prst za steklen kvader in se nam zdi prst razrezan na tri dele 

[4].Zelo znan je tudi poskus s slamico ali svinčnikom, ki ga postavimo v kozarec in je videti 

zlomljen [1,3]. 

Na temo odboja svetlobe najdemo v veliko učbenikih poskus, pri katerem s svetilko, ki daje 

ozek snop svetlobe, posvetimo na ravno zrcalo in pri tem spoznavamo pojme vpadni in 

odbojni kot ter vpadna pravokotnica [1-3]. Podobni so tudi poskusi, kjer damo svetilo v škatlo 

z režo in s tem dosežemo ozek snop svetlobe [5]. Odboj svetlobe lahko ponazorimo tudi z 

žogico za namizni tenis ali biljard, kjer opazujemo odboj od ravne stene [1,2]. 

Pri prebiranju šolskih učbenikov sem opazila, da so poskusi za razlago snovi dobri, vendar so 

po mojem mnenju manj zanimivi za učence. Pri pripravi na šolsko uro moramo raziskovati 

tudi po ostali literaturi, da najdemo še kakšen atraktivnejši poskus. Izvedbi  je potrebno 

nakloniti nekaj časa, da s tem motiviramo učence za delo in so pri tem tudi sami ustvarjalni.  

V reviji Presek lahko najdemo zanimivi poskus z naslovom Senca slamice. Opisuje sence, ki 

jih opazimo na dnu posode, v kateri je voda [6]. Tam najdemo tudi poskus, ki je primeren za 

razlago odboja svetlobe v srednji šoli ali na univerzi [7]. Za popestritev pouka lahko 

prikažemo, kako izginjajo frnikule ob dodajanju vode v čašo [8].  

Revija Fizika v šoli vsebuje nekaj idej za opazovanje loma in odboja svetlobe v vsakdanjem 

okolju. Lom svetlobe lahko opazujemo pri kopanju v bazenu [9, 10], pri opazovanju 

predmetov, ki so v vodi in pri ribolovu [11]. V članku [12] je opisano, kako so dijaki izvedli 

in opisali eksperimentalno vajo, pri kateri so opazovali popolni odboj pri prehodu svetlobe iz 

vode v zrak. Avtorica opozori, da opazovanje pojavov pravzaprav ni tako preprosto in da je 

potrebno biti pri tem pozoren. 

Veliko zanimivih člankov lahko najdemo v znanstvenih revijah, kot so Physics Education, 

American Journal of Physics, European Journal of Physics Education in The Physics Teacher. 

V njih najdemo odlične poskuse za lom in odboj svetlobe [13-15], poskuse z zrcali [16] in na 
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splošno zanimivosti iz optike, ki jih opazimo v vsakdanjem življenju [17]. Zasledila sem tudi 

članek, kjer so se pri obravnavi geometrijske optikeosredotočili na slabovidne učence [18].  

V [19] avtor predstavi poskuse, s katerimi lahko razložimo lom svetlobe in pojav površinske 

napetosti v osnovni šoli, v [20] pa lom svetlobe in interferenco. 

Veliko zanimivih poskusov pa najdemo tudi na spletu. Zasledila sem spletno stran indijskega 

izumitelja igrač in znanstvenika ArvindaGupte, katerega osnovno prepričanje je, da se otroci 

najbolje učijo z dotikanjem, rezanjem, lepljenjem in sestavljanjem. Na spletni strani ima 

objavljenih mnogo poskusov, za izvedbo katerih uporablja vsakdanje stvari in ki so zanimivi 

tudi na področju fizike [21]. Veliko zanimivih in atraktivnih poskusov za vsa področja 

znanosti najdemo na strani Steve Spangler Science [22]. Našla sem spletno stran fizik.si, kjer 

profesorji fizike objavljajo različne poskuse. V poglavju »Optics« najdemo nekaj poskusov na 

temo optike in so za izvedbo zelo zanimivi [23]. 

Osnovni cilj seminarja je poiskati zanimive poskuse, ki bi jih učitelj lahko pokazal učencem 

na temo loma in odboja svetlobe, jih izvesti in razložiti fizikalno ozadje. Odločila sem se, da 

najprej predstavim poskus »Zabava z vodno lečo«, ki sem ga zasledila na spletni strani 

ArvindaGupte[24]. Poskus sem poimenovala »Čarovnija s puščicami«. Naslednji poskus 

»Nevidno steklo – kako lahko predmet izgine«sem izbrala na spletni strani Steve Spangler 

Science [25] in ga poimenovala »Nevidna palčka«. Zadnji poskus »Obglavljena lutka« pa je 

prispeval doc. dr. Robert Repnikin je nadgradnja nam vsem znanega poskusa z zlomljeno 

slamico, le da je učinek veliko boljši.  

V seminarju iz fizike najprej obravnavamo lom in odboj svetlobe, kjer predstavimo lomni 

količnik, lomni zakon in odbojnost na meji dveh snovi pri pravokotnem vpadu (2. poglavje). 

V 3. poglavju obravnavamo poskus, pri katerem opazujemo puščico skozi čašo, napolnjeno z 

vodo. V 4. poglavju predstavimo poskus, kjer stekleno palčko potopimo v čašo z oljem in 

vodo in palčka v olju ni vidna. Nazadnje (5. poglavje) pa opišemo poskus, ki je osupljivejša 

demonstracija znanega poskusa, kjer se slamica, ko jo potopimo v vodo, zdi zlomljena. 

2  Lom in odboj svetlobe 

Svetloba se v vakuumu širi s hitrostjo 3 ∙ 108 m s  , v vseh ostalih snoveh pa se razširja 

počasneje. Lomni količnik snovi (𝑛) pove, za koliko se je hitrost svetlobe v snovi zmanjšala. 

Definiran je kot: 

 𝑛 =
𝑐0

𝑐
 , (1) 

 

kjer je 𝑐0 hitrost svetlobe v vakuumu in 𝑐 hitrost svetlobe v snovi.  

Pri prehodu svetlobe skozi mejo dveh snovi, v katerih se svetloba razširja z različnima 

hitrostma,se svetloba od meje med plastema deloma odbije in se v drugo snov deloma lomi. 

Pri tem velja lomni zakon: 
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 𝑛1 sin𝛼 = 𝑛2 sin𝛽, (2) 

 

kjer je 𝑛1lomni količnik prve snovi, 𝛼 vpadni kot, 𝑛2lomni količnik druge snovi in 𝛽 lomni 

kot.  

Snov z večjim lomnim količnikom imenujemo optično gostejša snov, snov z manjšim lomnim 

količnikom pa optično redkejša snov. Kadar se svetloba razširja v optično gostejšo snov 

(𝑛2 >  𝑛1), se žarek lomi k vpadni pravokotnici. Pri prehodu v optično redkejšo snov 

(𝑛2 <  𝑛1) pa se žarek lomi vstran od vpadne pravokotnice. 

Na meji dveh snovi se svetloba odbije. Odbojni kot je enak vpadnemu kotu. Delež odbitega 

svetlobnega toka (odbojnost) je odvisen od lomnih količnikov obeh snovi in od vpadnega 

kota. Odbojnost (𝑅) na meji dveh snovi pri pravokotnem vpadu je [26]: 

 𝑅 =
(𝑛1−𝑛2)2

(𝑛1+𝑛2)2
. (3) 

 

V nadaljevanju se bomo posvetili trem atraktivnim poskusom, ki bi jih učitelji lahko uporabili 

za motivacijo otrok pri razlagi loma in odboja svetlobe.  

3  Čarovnija s puščicami 

Na spletni strani profesorja ArvindaGupte najdemo zanimiv poskus s puščicami [24]. Na list 

papirja narišemo ali natisnemo puščico in list pritrdimo na steno. Spredaj postavimo valjasto 

stekleno čašo in opazujemo puščico skozi čašo.  

Na sliki 1a opazujemo puščico skozi prazno čašo.Z modro puščico je prikazan ozek snop 

svetlobe, ki vpade v oko z vrha puščice, z zeleno puščico pa snop svetlobe, ki vpade v oko z 

repa puščice. Velikost krožnega loka, ki ga ta dva snopa omejita na »mrežnici« očesa, določa, 

kako veliko puščico vidimo. Potem v čašo nalijemo vodo in pogledamo puščico skozi 

čašo.Lega našega očesa ostane nespremenjena. Vidimo, da je puščica povečana (zorni kot 𝛾 

se je povečal) in obrnjena v drugo smer (slika 1b). Sedaj v naše oko vpade ozek snop 

svetlobe, ki z vrha puščice vpade na nasprotno stran čaše (glej sliko), se pri prehodu skozi 

čašo napolnjeno z vodo lomi in nato vpade v naše oko.Pri konstrukciji smo upoštevali  le lom 

zaradi prehoda iz zraka v vodo in iz vode v zrak, saj vpliv stekla zanemarimo, če so stene 

kozarca tanke.  

Nazadnje približamo oko čaši, medtem ko lega čaše ostane nespremenjena (slika 1c). Slika 

puščice je povečana in obrnjena v isto smer kot puščica na listu. Zorni kot (𝛾3) je v tem 

primeru največji, zato na mrežnici nastane največja slika. V primeru, prikazanem na sliki 1c 

nismo mogli narediti dobre fotografije, je pa bralec vabljen, da poskus sam izvede in se 

prepriča, kakšno sliko puščice vidi. 
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4  Nevidna palčka 

Vstekleno čašo nalijemo najprej vodo in nato olje ter počakamo nekaj minut, da je meja med 

snovema lepo vidna. Čisto in suho stekleno palčko potopimo v čašo in opazimo, da ta v olju 

ni vidna[25]. V naše oko pade premalo svetlobe, da bi jo videli. Izvedbo poskusa prikazuje 

slika  2.  

 

 

Slika 2: Steklena palčka potopljena v čašo z oljem in vodo 

 

Zanima nas svetloba, ki vpade v naše oči. Svetloba, ki se odbije na zidu, prehaja skozi čašo. V 

naše oči pade svetloba, ki se razširja skozi vodo in svetloba, ki se razširja skozi vodo in 

stekleno palčko. Na sliki 3 je ta svetloba označena z modrimi puščicami. Zaradi te svetlobe 

Slika 1:Pogled skozi prazno in polno čašo ter konstrukcija slike, ki nastane na mrežnici v 

očesu. Puščico opazujemo skozi a) prazno čašo in z vodo napolnjeno čašo, ko je b) oko 

oddaljeno od  čaše in c) oko blizu čaše.  Vpadna kota sta označena z𝛼1in 𝛼2, lomna kota pa z 

𝛽1 in𝛽2. Večji, kot je zorni kot 𝛾,večjo sliko puščice vidimo.Kota 𝛼1 in 𝛽2 sta enaka, ker sta 

𝛼2 in 𝛽1 enaka. 

(a) (b) (c) 



6 
 

vidimo profil stene za čašo. V oči pa pade tudi svetloba, ki vpade na čašo s sprednje strani in 

se na čaši delno odbije, del pa se je odbije na stekleni palčki, zato vidimo čašo in palčko. To 

svetlobo označimo na sliki 3 z rdečimi puščicami. Najprej si poglejmo palčko, potopljeno v 

vodo (slika 3a).V tabeli 1 so po enačbi (3) izračunane odbojnosti na meji dveh snovi pri 

pravokotnem vpadu, od koder je razvidno, da je odbojnost na meji voda - steklo enaka 3,6∙10
-

3
. To pomeni, da se 0,36% vpadle svetlobe na meji s stekleno palčko odbije nazaj proti 

našemu očesu. V naše oko tako pade še dovolj odbite svetlobe, da vzbudi v očesu senzorje in 

mi palčko vidimo. Ko je palčka v olju, pa je zgodba nekoliko drugačna. Del svetlobe, ki 

vpade na čašo, se od steklene čaše odbije, del pa se razširja naprej. Najprej se svetloba lomi v 

stekleno palčko, nato iz palčke v olje, iz olja v stekleno čašo, iz čaše v zrak in nato vpade v 

naše oči. Ker sta si lomni količnik olja in stekla palčke zelo podobna, lom svetlobe na meji teh 

plasti ni opazen in steklene palčke ne vidimo. Na sliki 3b modre puščice predstavljajo 

svetlobo, ki se razširja skozi čašo, medtem ko rdeče puščice predstavljajo odbito svetlobo. Na 

palčki v olju se odbije le 0,0011% vpadle svetlobe, zato v naše oko vpade premalo svetlobe, 

da bi čutnice to zaznale in bi mi videli palčko. Prav tako, pa je tudi kontrast med palčko in 

ozadjem premajhen.  

 
Lomni 

količnik 
Zrak Voda Steklo Olje 

Zrak 1,00 0 2,0 ∙ 10−2 4,0 ∙ 10−2 4,1 ∙ 10−2 

Voda 1,33 2,0 ∙ 10−2 0 3,6 ∙ 10−3 3,9 ∙ 10−3 

Steklo 1,50 4,0 ∙ 10−2 3,6 ∙ 10−3 0 1,1 ∙ 10−5 

Olje 1,51 4,1 ∙ 10−2 3,9 ∙ 10−3 1,1 ∙ 10−5 0 

Tabela 1: Drugi stolpec prikazuje vrednosti lomnih količnikov za snovi iz prvega stolpca.V 

ostalih stolpcih pa so podane odbojnosti na meji dveh snovi pri pravokotnem vpadu, 

izračunane po enačbi (3).  

Slika 3: Steklena palčka potopljena a) v vodo in b) v olje. Modre puščice predstavljajo 

svetlobo, ki se razširja skozi čašo, kapljevino in stekleno palčko ali mimo nje ter nato vpade v 

naše oči. Rdeče puščice predstavljajo svetlobo, ki vpade na čašo, se delno od nje odbije, 

preostanek pa se razširja skozi kapljevino do steklene palčke, se od nje delno odbije, nato pa 

se razširja skozi kapljevino in čašo ter vpade v naše oči.  

(a) (b) 
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Slika 4: Izvedba poskusa. a) Pogled od zgoraj in b) pogled od strani. 

5  Obglavljena lutka 

V stekleno posodo ali akvarij nalijemo vodo. Vanjo potopimo lutko do vratu tako, da je glava 

zunaj. Pri pogledu od strani v ravnini gladine vode je lutka videti »obglavljena«. Glava je na 

drugem mestu kot telo.  

 

 

 

 

 

 

 

Da razložimo pojav, opazujmo dva žarka, ki vpadeta v oko, in sicer žarek tik pod vodno 

gladino in tik nad njo (slika 5a). Rumena točka na sliki predstavlja glavo lutke, ki je nad 

vodno gladino. Zelenačrta predstavljasnop svetlobe, ki se odbije od glave lutke in vpade 

direktno v naše oko. Modračrta predstavlja snop svetlobe, ki se razširja pod vodno gladino in 

vpade v naše oči. Ta svetloba selomi na meji voda – zrak. Ker se svetloba razširja v optično 

redkejšo snov, selomi vstran od vpadne pravokotnice. Mi vidimo predmet v smeri podaljškov 

žarkov, ki vpadejo v naše oči, kar je na sliki 5a ponazorjeno s črtkano črto in zato vidimo telo 

lutke tam, kjer je modra točka. Torej vidimo glavo v rumeni, telo pa v rdeči točki in lutka je 

videti »obglavljena«. 

Podoben poskus najdemo v marsikaterem osnovnošolskem ali srednješolskem učbeniku. To je 

poskus, kjer slamico potopimo v kozarec z vodo in opazimo, da je ta zlomljena [2,4]. Vendar 

učinek ni tako velik, kot v primeru uporabe akvarija ali večje steklene čaše. Vzrok zato je v 

velikosti posode, saj je pojav tem bolj očiten, čim daljša je pot svetlobe v vodi. Na sliki 5a je 

pot žarkov v vodi daljša, prav tako pa je tudi lutka postavljena k bolj oddaljenemu robu 

posode, kot na sliki 5b. Glava lutke je zato od telesa videti bolj oddaljena na sliki 5a. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 



8 
 

 

 

6  Zaključek 

V seminarju iz fizike smo obravnavali lom in odbojsvetlobe. Podrobneje smo se posvetili 

trem poskusom, ki jih lahko učitelj uporabi pri pouku v osnovni ali srednji šoli, pa tudi na 

univerzitetnem nivoju. Najprej smo opisali poskus, pri katerem puščico na zaslonu opazujemo 

skozi čašo, v kateri je voda. Razložili smo, zakaj se slika puščice pri pogledu skozi čašo z 

vodo, obrne. Nato smo predstavili poskus, kjer stekleno palčko potopimo v olje in vodo ter 

pogledamo čašo od strani.V olju palčka ni vidna, saj vpade v naše oko premalo svetlobe, da bi 

naše čutnice to zaznale. Nazadnje pa smo opazovali lutko, ki jo do vratu potopimo v vodo in 

pogledamo od strani v ravnini gladine vode. Na meji med zrakom in vodo je videti, da je lutka 

«obglavljena«. Pojav smo razložili z lomom svetlobe na meji voda – zrak. 

Zelo pomembno je, da v obravnavo poskusov iz optike vedno vključimo lego očesa. Ta del se 

pri razlagah največkrat izpusti, čeprav je najpomembnejši, saj je treba pokazati, kje na 

mrežnici nastane slika in kako velika je.  

V prihodnje bi bilo zanimivo raziskati še ostale poskuse, ki sem jih omenila v uvodu. Zelo 

zanimivi so poskusi na spletni strani fizik.si, zato bi se lahko posvetili razlagi teh. Za razlago 

odboja svetlobe v šolah je še posebej koristen poskus, ki kaže odboj svetlobe na hrapavi ali 

gladki podlagi [27]. V nadaljnjem raziskovanju poskusov iz seminarja pa bi lahko pri poskusu 

s puščicami podrobneje preučili vpliv razdalje med puščico in vodno lečo ter vpliv lege očesa 

na velikost in obrnjenost slike. Pri isti postavitvi bi lahko zamenjali kapljevino, spremenili 

strukturiranost puščice in raziskali vpliv debeline steklene čaše. Pri poskusu s stekleno palčko, 

bi lahko ločeno obravnavali vpliv loma in odboja svetlobe ali pa bi uporabili še več različnih 

prozornih snovi (npr. glicerin). Pri »obglavljeni« lutki bi lahko uporabili različne oblike 

posod, različne dimenzije posod ali druge kapljevine.  
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Slika 5: Vpliv položaja v vodi delno potopljene lutke na kot 𝛼med snopom svetlobe, ki se 

odbije od glave lutke na gladino, ter snopom svetlobe, ki se odbije od potopljenega telesa 

lutke, preden vpadeta v oko. Z 𝑑 je označena razdalja položaja lutke od stene posode, ki je 

bližja očesu. Na sliki a) je razdalja večja kot v primeru b).  



9 
 

[3] K. Johnson, Fizika: preproste razlage fizikalnih pojavov (Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana, 1996). 

[4] S. Pople, Naravoslovje: Fizika (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1992). 

[5] I. Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc in J. Peternelj, Fizika za srednje šole 2. del (DZS, 

Ljubljana, 2000). 

[6] N. Razpet, Senca slamice, Presek 41, 18-21 (2013-2014). 

[7] R. Rojko, Odboj svetlobe na vodni gladini. Presek IX, 34-39 (1981). 

[8] T. Jakob. Presenetljivi prikaz popolnega notranjega odboja, Presek23, 26-29 (1995-1996). 

[9] P. Prelog, Kaj lahko vidimo pri kopanju v bazenu?, Fizika v šoliX, 100-101 (2004). 

[10] M. Čepič, Kako nastanejo svetle lise na dnu bazena?, Fizika v šoliXVI, 29-39 (2010). 

[11] B. Rovšek, Kako veliko ribo vidi (ujame) ribič?, Fizika v šoliXII, 25-39 (2007). 

[12] V. Kariž Merhar, Popolni odboj v kozarcu vode: eksperimentalna vaja dijakov, Fizika v 

šoliVII, 36-38 (2001). 

[13] P. C. Lanchester, StudiesoftheReflection, refractionandinternalreflectionoflight, Phys. 

Educ.49, 532-536 (2014). 

[14] K. Yurumezoglu, An entertainingmethodofteachingconceptsoflinearlightpropagation, 

reflectionandrefractionusing a simpleopticalmechanism, Phys. Educ. 44, 129 (2009). 

[15] U. Dilek in M. Sahin, Investigatingaccomodationusingeyesandlenses, Phys. Educ. 48, 

194-198 (2013). 

[16] V. V. Mayer in E. I. Varaksina, AcousticModelsofOpticalMirrors, Phys. Educ.49, 548-

552 (2014). 

[17] C. Cabeza, N. Rubido in C. M. Artuso, LearningPhysics in a water park, Phys.Educ.49, 

187-194 (2014). 

[18] A. Azevedo in A. C. F. Santos, Teachingoptics to blindpupils, Phys. Educ. 49, 383-386 

(2014). 

[19] P. Ferrar, WhatBreakstheShadowofthe tube,Phys. Teach.36, 542-543 (1998). 

[20] E. Etkina, G. Planinšič, M. Vollmer, A simpleopticsexperiment to engagestudents in 

scientificinquiry, Am. J. Phys.81, 815-822 (2003). 

[21] ArvindGupta, Toysfromtrash. Pridobljeno 30. 4. 2015, iz 

http://www.arvindguptatoys.com/films.html. 

[22]Steve Spangler Science, Experiments. Pridobljeno 30. 4. 2015, iz 

http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments. 

[23] Fizik.si, Optics. Pridobljeno 18. 8. 2015, iz http://www.fizik.si/index.php/en/fizikalni-

eksperimenti/optika. 

http://www.arvindguptatoys.com/films.html
http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments
http://www.fizik.si/index.php/en/fizikalni-eksperimenti/optika
http://www.fizik.si/index.php/en/fizikalni-eksperimenti/optika


10 
 

[24] Youtube, Funwithwaterlens. Pridobljeno 30. 4. 2015, iz 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol-_J1KQdX4. 

[25] Youtube, Invisibleglass - How to make anobjectvanish. Pridobljeno 30. 4. 2015, iz 

https://www.youtube.com/watch?v=wlELYZJ5JF4. 

[26] J. Strnad, Fizika 2. del (DMFA, Ljubljana, 1992). 

[27] Fizik.si, Reflectionoflight on cookingfoil - Science experiment. Pridobljeno 18. 8. 2015, iz 

https://www.youtube.com/watch?t=31&v=YkYKR8CLf5o. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol-_J1KQdX4
https://www.youtube.com/watch?v=wlELYZJ5JF4

