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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo poskusa seštevalnega in odštevalnega mešanja barv, ki bi ju učitelj 

v osnovni ali srednji šoli lahko uporabil pri razlagi snovi ali utrjevanju znanja za temo barvnega 

vtisa. Najprej predstavimo poskus seštevalnega mešanja barv, kjer rdeče, zelene in modre 

svetleče palčke, vpete v vrtalnik, vrtimo. Ko posamezne palčke na določenih mestih oblepimo 

s črnim trakom, opazujemo različno obarvane krožnice. Pri naslednjem poskusu predstavimo 

odštevalno mešanje barv. Kozarce z obarvano vodo postavljamo pred rumen, sinji in škrlatni 

zaslon. Pri tem nas zanima vtis barve, ki se ustvari v možganih, za različne kombinacije 

obarvane vode in zaslonov. 

 

Ključne besede: poskusi, osnovna šola, srednja šola, seštevalno mešanje barv, odštevalno 

mešanje barv, čepki, vzbujenost čepkov, barvni vtis 

 

ABSTRACT 

In this seminar we discuss two experiments on the additive and subtractive color mixing, which 

a teacher in the primary or secondary school can use to explain or revise the subject matter on 

this topic. First, we introduce an experiment with the additive color mixing, where we spin red, 

green and blue glowsticks, which are embedded in a drilling machine. When we tape each stick 

with a black duct tape, we observe different colored circles. In the next experiment we introduce 

the subtractive color mixing using a colored water and yellow, cyan and magenta filters. We 

are interested in the impression of color in our brains in the case of different combinations of 

the colored water and screen. 

 

Key words: experiments, primary school, secondary school, additive color mixing, subtractive 

color mixing, cones, excitement of cones, color impression 
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1 Uvod 

Eksperiment ima pri pouku fizike zelo pomembno vlogo, saj mora biti pouk fizike problemsko 

zasnovan. Eksperimentalno delo namreč omogoča čustveno, miselno in predvsem ustvarjalno 

dejavnost učencev. Tako lahko učenci ob dobro izbranih poskusih, pridejo do jasnejših in 

globljih spoznanj. Vendar pa pri eksperimentiranju ni dovolj samo opazovanje in zbiranje 

podatkov, temveč mora vsak eksperiment spremljati tudi umsko delo učencev. Po končani 

predstavitvi eksperimenta morajo učenci pridobljene podatke analizirati, preveriti hipoteze in 

razumeti fizikalno razlago eksperimenta [1]. 

Odločili smo se, da bomo v seminarju opisali zanimiva poskusa seštevalnega in odštevalnega 

mešanja barv. Pri iskanju poskusov seštevalnega in odštevalnega mešanja barv v šolskih 

učbenikih, člankih in strokovnih revijah smo naleteli na nekaj zanimivih predlogov, vendar so 

bili ti poskusi preveč enostavni in zelo pogosto so se ponavljali. Želeli smo poiskati 

nevsakdanja, zanimivejša in drugačna poskusa. Iskali smo takšna, ki bi učence navdušila in jih 

resnično pritegnila k obravnavanju teme zaznavanja barv. 

Ko se navdušimo nad neko idejo, je seveda najprej potrebno preveriti, kateri vsebinski sklopi v 

učnih načrtih so namenjeni obravnavi teme zaznavanja barv. Pregledali smo učni načrt 

naravoslovja za osnovne šole [2], učni načrt fizike za osnovne šole [3] in učne načrte fizike za 

srednje šole, kjer smo se osredotočili na učni načrt za fiziko v strokovnih gimnazijah [4]. Pri 

predmetu naravoslovje se v 7. razredu obravnava snov svetloba in barve. Učenci naj bi spoznali, 

kako zaznavamo predmete iz okolice in kdaj vidimo predmete črne, bele ali obarvane. 

Operativni cilji tega učnega načrta ne zajemajo teme seštevalnega in odštevalnega mešanja 

barv. Pri predmetu fizika v osnovni šoli se v 8. razredu obravnava svetloba, ne pa barve ali 

zaznavanje barv. Predmet fizika v osnovni šoli v 8. razredu zajema 70 ur v šolskem letu, pri 

čemer 27 ur predstavlja nerazporejene ure. Te so namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja, 

ocenjevanju, seminarskim nalogam, obravnavi vsebin po izboru učitelja in drugim dejavnostim. 

Tudi učni načrt fizike v srednji šoli ne zajema učne snovi na temo zaznavanja barv, temveč le 

poglavje na temo svetloba. Vendar pa tako kot predmet fizika v osnovnih šolah tudi predmet 

fizika v srednjih šolah vsebuje v vsakem letniku od 70 razpoložljivih ur 15 ur za obravnavo 

vsebin po izboru učitelja. Nekaj teh nerazporejenih ur pri predmetu fizika v osnovni in srednji 

šoli bi učitelj lahko uporabil za seznanitev učencev z zaznavanjem barv in za predstavitev 

zanimivih poskusov seštevalnega in odštevalnega mešanja barv. 

Zanimalo nas je, kako snov zaznavanja barv predstavljajo učitelji. Da bi to ugotovili, smo 

pregledali učbenike za osnovno in srednjo šolo za predmeta naravoslovje in fizika, katere smo 

zasledili v katalogih učbenikov za osnovno [5] in srednjo šolo [6]. 

Najpogosteje se v učbenikih in knjigah za osnovne šole navaja poskus, kjer učenci mešajo 

barvila in opazujejo, v kateri barvi so videti te mešanice. V učbenikih Aktivno v naravoslovje 

2 [7], Naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole [8] in Naravoslovje 7 [9] zasledimo 

nalogo, kjer morajo učenci zmešati rumeno in sinje barvilo ter ugotoviti, katere barve je 

mešanica. V učbeniku [9] morajo učenci zmešati zeleno in rdečo tempero. V učbenikih [8] in 

Spoznavamo naravo 7 [10] zasledimo tudi nalogo, pri kateri morajo učenci uporabiti rdečo, 

modro in rumeno folijo ter jih v različnih kombinacijah med seboj prekrivati. Ugotoviti morajo, 
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katere barve je videti svetloba ob različnih kombinacijah, ne pa tudi premisliti, zakaj vidijo 

določeno barvo. 

Največji poudarek na zaznavanju in mešanju barv je v učbeniku [9]. Je edini od pregledanih 

učbenikov, ki zaznavanje svetlobe opiše s čepki in palčkami. Ker je ta učbenik elektronski, 

omogoča učencem različne simulacije mešanja barv, ki jih tiskani učbeniki ne morejo. Prva 

naloga mešanja barv je simulacija spreminjanja aktivnosti posameznih čepkov. Učenec mora 

pri tem opazovati, katere barve pri tem zaznavajo naši možgani. Naslednja naloga je ta, da 

morajo učenci z lupo opazovati zaslon in ugotoviti, lučke katerih barv so vklopljene na delu 

zaslona, ki ga opazujejo. Sledi naloga, kjer morajo učenci ugotoviti, katere barve vidimo rdečo 

žogo, če nanjo posvetimo z zeleno svetlobo. 

Učbenika Naravoslovje 7 [11] in Naravoslovje 7 [12] opišeta le, zakaj vidimo, ne obravnavata 

pa zakaj in kako vidimo barve in seštevalnega in odštevalnega mešanja barv. 

Pregledali smo tudi tri knjige in učbenike za srednje šole: Fizika 2 [13], Elektrika, svetloba in 

snov [14] in Mala fizika 2 [15]. Vsa omenjena dela vsebujejo le, kako zaznavamo svetlobo in 

nobeno od naštetih ne vsebuje poskusov seštevalnega in odštevalnega mešanja barv. 

Veliko zanimivih poskusov najdemo tudi v člankih. Eden takšnih je poskus seštevalnega 

mešanja barvne svetlobe s ping pong žogico [16]. V notranjost žogice namestimo rdečo, zeleno 

in modro LED diodo. Nato vključimo po dve LED diodi ter ob različnih kombinacijah dobimo 

sinjo, škrlatno in rumeno osvetljeno žogico. V članku [17] je opisan poskus seštevalnega 

mešanja barv z LCD projektorjem. Poskus seštevalnega mešanja barv lahko izvedemo tudi z 

mešalnikom LED svetilk [18]. Zelo zanimiv je tudi poskus s svetlečimi palčkami [19]. Palčke 

zalepimo na tablo, pred fotoaparat pa postavimo uklonsko mrežico. Če učenci pogledajo skozi 

fotoaparat, vidijo ob palčkah barvne spektre le teh.  

Na spletu najdemo nekaj preprostejših poskusov. Zasledili smo poskus z barvno vrtavko [20], 

s katero lahko prikažemo seštevalno mešanje barv. Z rdečo, modro in zeleno svetilko lahko 

svetimo na zaslon in opazujemo barvo na področjih, ki jih osvetljujemo z dvema svetilkama 

hkrati [21]. Prav tako lahko na spletu najdemo spletno stran, ki omogoča spletno simuliranje 

seštevalnega [22] in odštevalnega mešanja barv [23]. 

Tako v učbenikih, knjigah, člankih, kot na spletu najdemo veliko poskusov seštevalnega 

mešanja in zelo malo poskusov odštevalnega mešanja barv. 

Osnovni cilj seminarja je bil poiskati zanimiva in poučna poskusa na temo seštevalnega in 

odštevalnega mešanja barv, ki bi ju učitelj lahko predstavil učencem v osnovni ali srednji šoli. 

Prav tako je cilj izbrana poskusa izvesti in fizikalno razložiti. V nadaljevanju seminarja 

predstavimo poskus seštevalnega mešanja barv, ki ga poimenujemo Svetleče palčke in poskus 

odštevalnega mešanja barv, ki ga poimenujemo Obarvana voda. 

V nadaljevanju najprej obravnavamo zaznavanje barv, kjer predstavimo, kako z očmi (čepki) 

zaznavamo svetlobo iz okolice (2. poglavje). Nato predstavimo seštevalno in odštevalno 

mešanje barv (3. poglavje). V 4. poglavju predstavimo poskus seštevalnega mešanja barv s 

svetlečimi palčkami. Nazadnje (5. poglavje) opišemo poskus, kjer predstavimo odštevalno 

mešanje barv z različnimi kombinacijami obarvane vode in barvnih zaslonov. 



3 
 

2 Barvni vtis 

Višje razvita živa bitja svetlobo zaznavamo z očmi. Zato je tudi barva, ki jo ljudje vidimo, le 

vtis v možganih, ki nastane, ko se svetloba, ki jo oddajajo svetila, odbije od predmetov v naše 

oči. Katere barve vidimo predmet, je odvisno od spektra svetlobe, ki jo oddaja svetilo, in od 

odbojnosti površine teles (svetloba različnih valovnih dolžin se od osvetljenega predmeta bolj 

ali manj odbije). Roženica in leča preslikata osvetljen predmet ali svetilo na mrežnico. Mrežnica 

je svetlobno občutljiva, saj vsebuje dve vrsti svetlobnih čutnic; paličice in čepke. Paličice so 

pomembne predvsem v šibki svetlobi, saj z njimi zaznavamo le svetlobo in ne barv. V  primeru 

zadostne intenzitete svetlobe pa so aktivnejši čepki. Največja gostota čepkov je na delu 

mrežnice, ki se imenuje rumena pega [24]. 

Poznamo tri vrste čepkov. Včasih so čepke imenovali rdeči, zeleni in modri čepki, vendar je to 

poimenovanje neustrezno, saj rdečo, zeleno in modro svetlobo zazna več vrst čepkov. Danes 

jih ločimo glede na zaznavo vidne svetlobe v določenem območju valovnih dolžin. Čepki L so 

najbolj občutljivi na svetlobo dolgih (L – long) valovnih dolžin, čepki M so najbolj občutljivi 

na svetlobo srednjih (M – medium) valovnih dolžin in čepki S so najbolj občutljivi na svetlobo 

kratkih (S – short) valovnih dolžin [25]. Relativno spektralno občutljivost vseh treh vrst čepkov 

(slika 1) lahko podamo tako, da je ta pri valovni dolžini, kjer je posamezna vrsta čepkov najbolj 

občutljiva, enaka 1, dejansko pa so najbolj občutljivi čepki M, čepki S pa imajo za red velikosti 

nižjo občutljivost. 

 

Slika 1. Relativna spektralna občutljivost čepkov S, M in L v odvisnosti od valovne dolžine (𝜆) vidne svetlobe. 

Povzeto po [25]. 
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3 Seštevalno in odštevalno mešanje barv 

Čepki L so edini, ki so občutljivi v rdečem delu spektra, vrh občutljivosti pa imajo v rumenem 

delu spektra, čepki M imajo vrh občutljivosti v zelenem delu spektra in čepki S v vijoličnem 

delu spektra [26]. Vtis ostalih barv dobimo z vzbujanjem različnih kombinacij teh treh vrst 

čepkov. Za lažjo predstavo bomo čepke L, M in S v nadaljevanju imenovali rdeči, zeleni in 

modri čepki. 

Bel zaslon osvetlimo z enako količino rdeče, zelene in modre svetlobe. Na mestu, kjer vsi trije 

svetlobni snopi osvetljujejo zaslon, se svetloba vseh treh valovnih dolžin od zaslona odbije v 

naše oči in v možganih nastane vtis bele barve. Če se v oči odbijeta rdeča in modra svetloba, 

nastane v možganih vtis škrlatne barve. Takrat so hkrati vzbujeni modri in rdeči čepki. Vtis 

rumene barve nastane, kadar se v oči odbijeta rdeča in zelena svetloba, vtis sinje barve pa, kadar 

se od površine predmeta v oči odbijeta zelena in modra svetloba (slika 2). Takšno mešanje barv 

imenujemo seštevalno mešanje barv. V očeh in možganih vedno poteka seštevalno mešanje, saj 

možgani seštevajo signale od posameznih vrst čepkov. 

 

Slika 2. Seštevalno mešanje barv 

Odštevalno mešanje barv temelji na izločanju oziroma odštevanju svetlobe določene valovne 

dolžine iz bele svetlobe. To se dogaja pri odboju svetlobe od teles ali pa zaradi selektivne 

absorpcije pri prehodu svetlobe skozi prosojna telesa. Odštevalno mešanje barv bomo razložili 

s pomočjo grafov (slika 3), iz katerih lahko razberemo spektre svetlobe, ki jo sinji, škrlatni in 

rumen filter prepuščajo.  

Če pred izvirom bele svetlobe, ki v očeh vzbudi rdeče, zelene in modre čepke, postavimo sinji 

filter, lahko iz grafa (slika 3a) razberemo, da ta ne bo prepustil svetlobe v rdečem delu spektra, 

prepusti pa vso svetlobo od vijoličnega do oranžnega dela spektra. Največ prepuščene svetlobe 

je v modrozelenem delu spektra. Če pred izvirom bele svetlobe, postavimo škrlaten filter, bo ta 

prepustil vso svetlobo, razen svetlobe v zelenem delu spektra (slika 3b). Največ prepuščene 

svetlobe je v vijoličnomodrem in rdečem delu spektra. Rumen filter pa prepusti vso svetlobo 

od zelenega do rdečega dela spektra in ne prepušča svetlobe v vijoličnomodrem delu spektra 

(slika 3c). Največ prepuščene svetlobe je v rumenem delu spektra.  
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(a) (b) 

 

 

(c) 

Slika 3. Prepustnost (T) a) sinjega, b) škrlatnega in c) rumenega filtra v odvisnost od valovne dolžine (λ) [27]. 

V primerih prekrivanja dveh filtrov različnih barv, opazujemo presek grafov (slika 3) teh dveh 

filtrov. Če prekrijemo škrlatni in rumeni filter (slika 4a), skupaj prepustita svetlobo od rdečega 

do oranžnega dela spektra. Ker je v primerih teh filtrov skupna prepustnost rdeče bolj mala, ne 

vidimo lepe rdeče, temveč bolj rjavkasto barvo. V primeru, da prekrijemo rumeni in sinji filter 

(slika 4b), skupaj prepustita svetlobo rumenega in zelenega dela spektra, zato vidimo 

zelenorumeno barvo. Kadar prekrijemo sinji in škrlatni filter (slika 4c), skupaj prepustita 

svetlobo in vijoličnomodrega dela spektra. Ker je v našem primeru prepustnost vijolične precej 

velika, vidimo modrovijolično barvo. 

V nadaljevanju se bomo posvetili dvema zanimivima poskusoma, ki bi ju učitelj lahko uporabil 

za prikaz seštevalnega in odštevalnega mešanja barv. 
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Slika 4. Odštevalno mešanje barv; a) škrlatni in rumen filter prepuščata svetlobo rdečeoranžnega dela spektra, b) 

rumen in sinji filter prepuščata svetlobo zeleno rumenega dela spektra in c) sinji in škrlatni filter prepuščata 

svetlobo modrovijoličnega dela spektra. 

4 Svetleče palčke 

Pred izvedbo poskusa za prikaz seštevalnega mešanja barv s svetlečimi palčkami [28], smo 

izvedli meritve spektrov posamezne svetleče palčke (slika 5). Iz grafa meritev je razvidno, da 

rdeča svetleča palčka ni lepa rdeča, temveč škrlatna, saj oddaja svetlobo tako v rdečem, kot v 

modrovijoličnem delu spektra. Svetleče palčke so bile kupljene v trgovini KIK. Iskali smo tudi 

po drugih slovenskih trgovinah in spletu, vendar rdeče svetleče palčke niso bile dobavljive. 

 

Slika 5. Spektralna gostota izsevanega svetlobnega toka škrlatne, modre in zelene svetleče palčke v odvisnosti od 

valovne dolžine (λ). 

Škrlatne, zelene in modre svetleče palčke smo vpeli v vrtalnik (slika 6a). Vrtalnik smo vklopili, 

da so se palčke začele hitro vrteti. V naše oči je vpadala rdeča, zelena in modra svetloba, kar je 

(a) 

(b) 

(c) 
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vzbudilo vse vrste čepkov. Ker je bilo rdeče svetlobe vendarle manj, kot modre in zelene, 

vrtavka ni bila čisto bele barve, temveč se je v možganih ustvaril vtis rahlo sinje barve (slika 

6b). 

 
(a) 

 
(b) 

Slika 6. Škrlatne, zelene in modre svetleče palčke vpete v a) izklopljen in b) vklopljen vrtalnik. Pri vrtenju vrtalnika 

je v naše oči vpadala rdeča, zelena in modra svetloba, kar je v možganih ustvarilo vtis belosinje barve. 

Nato smo na zunanji predel škrlatnih svetlečih palčk zalepili črni lepilni trak (slika 7a). Vnovič 

smo vklopili vrtalnik, da so se palčke pričele vrteti. Sedaj sta v zunanjem predelu vrtavke v naše 

oči vpadali le zelena in modra svetloba, kar je v možganih ustvarilo vtis sinje barve (slika 7b). 

V osrednjem in notranjem delu vrteče se vrtavke smo še zmeraj videli belosinjo. 

 
 (a) 

 
(b) 

Slika 7. Na zunanji del škrlatnih palčk zalepimo lepilni trak; a) izklopljen in  b) vklopljen vrtalnik. Na zunanjem 

predelu vrtavke sta v naše oči vpadli zelena in modra svetloba, kar je v možganih ustvarilo vtis sinje barve. 

Vrtalnik smo ustavili in na osrednji del modrih palčk zalepili črn lepilni trak (slika 8a). Ko smo 

vklopili vrtalnik, sta v osrednjem delu vrtavke v naše oči vpadali rdeča, modra in zelena 

svetloba. Zelene svetlobe je največ, zato so se najbolj vzbudili zeleni čepki, zaradi škrlatne 

svetleče palčke pa tudi rdeči in modri, kar je v možganih ustvarilo vtis zelenkaste barve (slika 
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8b). Če bi imeli rdečo svetlečo palčko, bi videli lepo rumeno barvo. V zunanjem delu vrteče se 

vrtavke smo še zmeraj videli sinjo in v notranjem delu belosinjo. 

 
(a) 

 
(b) 

Slika 8. Na osrednji del modrih palčk zalepimo lepilni trak; a) izklopljen vrtalnik in b) vklopljen vrtalnik. Na 

osrednjem predelu vrtavke je v naše oči vpadalo največ zelene svetlobe, kar je v možganih ustvarilo vtis zelene 

barve. 

Nazadnje smo črni lepilni trak nalepili še na notranji del zelenih svetlečih palčk (slika 9a). 

Vklopili smo vrtalnik, da so se palčke začele vrteti. V notranjem delu vrtavke sta v naše oči 

vpadali rdeča in modra svetloba, kar je vzbudilo rdeče in modre čepke, v naših možganih pa se 

je ustvaril vtis škrlatne barve (slika 9b). 

 
(a) 

 
(b) 

Slika 9. Na notranji del zelenih palčk zalepimo lepilni trak; a) izklopljen in b) vklopljen vrtalnik. Na notranjem 

predelu vrtavke sta v naše oči vpadali rdeča in modra svetloba, kar je v možganih ustvarilo vtis škrlatne barve. 

Po končanem poskusu s svetlečo vrtavko smo odstranili svetleče palčke, jih previdno prerezali 

ter tekočino iz vseh palčk zlili v posodo [29]. Čez čas se je tekočina pomešala. V oči je sedaj 

vpadala svetloba, ki so jo izsevale vse tri svetleče palčke, kar je v očeh vzbudilo vse tri vrste 

čepkov. Tekočino smo videli belo (slika 10).  
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Slika 10. Tekočino iz rdečih, zelenih in modrih palčk zmešamo. Vidimo belo. 

Če bi zmešali rdečo, zeleno in modro tempero, bi dobili »zamazano« rjavo ali črno zmes. V 

našem poskusu pa smo imeli »luminiscentna barvila«, torej barvila, ki so svetilke in same 

izsevajo svetlobo in je ne zgolj odbijajo. Pri tem poskusu moramo biti pazljivi in pozorni, da so 

učenci dovolj oddaljeni od poskusa, saj je snov v palčkah škodljiva. 

5 Obarvana voda 

Izvedli smo še poskus za prikaz odštevalnega mešanja barv z obarvano vodo in barvnimi zasloni 

[30]. Pred izvedbo poskusa smo izvedli meritve spektrov belega, rdečega, modrega, zelenega, 

rumenega, sinjega in škrlatnega zaslona. Vemo, da je bel zaslon sestavljen iz prižganih rdečih, 

zelenih in modrih lučk v zaslonu, kar je razvidno tudi iz grafa meritev spektralne gostote 

izsevanega svetlobnega toka belega zaslona (slika 11a) ter rdečega, modrega in zelenega 

zaslona (slika 11b).  

 

                               (a)            (b) 

Slika 11. Spektralna gostota izsevanega svetlobnega toka a) belega, b) rdečega, modrega in zelenega zaslona v 

odvisnosti od valovne dolžine (λ). 
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Prav tako je iz grafa meritev spektralne gostote izsevanega svetlobnega toka rumenega, sinjega 

in škrlatnega zaslona (slika 12) razvidno, da je rumen zaslon sestavljen iz prižganih zelenih in 

rdečih lučk, sinji iz zelenih in modrih lučk in škrlatni iz rdečih in modrih lučk. 

 

Slika 12. Spektralna gostota izsevanega svetlobnega toka rumenega, sinjega in škrlatnega zaslona v odvisnosti od 

valovne dolžine (λ). 

Tako obarvana voda, kot barvni zasloni delujejo kot filtri. V primeru, da postavimo obarvano 

vodo pred barvni zaslon in opazujemo kakšne barve vidimo obarvano vodo, je to tako, kot da 

bi prekrili dva barvna filtra in opazovali, kaj pride skozi. Zato smo tudi rezultate škrlatno, sinje 

in rumeno obarvane vode postavljene pred rumen, škrlatni in sinji zaslon dobili takšne, kot so 

napovedi slike 4. 

Najprej smo v čašo nalili škrlatno (slika 13a) obarvano vodo. Škrlatno obarvana voda deluje 

kot škrlatni filter. Po podatkih iz poglavja 3, škrlatni filter prepušča največ svetlobe v rdečem 

in tudi v modrovijoličnem delu spektra. V ozadje smo postavili rumen zaslon. Svetloba iz 

rumenega zaslona je v očeh vzbudila rdeče in zelene čepke. Rezultat je enak, kot če bi prekrili 

filtra škrlatne in rumene barve, ki skupaj prepuščata svetlobo v rdečem delu spektra (slika 4). 

Če smo pogledali skozi obarvano vodo, smo jo tako, kot po napovedih slike 4 videli rdeče (slika 

13b). Nato smo odstranili rumen zaslon ter na njegovo mesto postavili sinji zaslon, ki oddaja 

svetlobo, ki v očeh vzbudi modre in zelene čepke. Sedaj smo videli vodo obarvano modro (slika 

13c).  
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 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

Slika 13. Škrlatno obarvana voda, postavljena pred a) bel, b) rumen in c) sinji zaslon. V primeru belega zaslona in 

škrlatno obarvane vode vidimo vodo obarvano škrlatno, primeru rumenega zaslona vidimo vodo obarvano rdeče 

in v primeru sinjega zaslona vidimo vodo obarvano modro.  

Nato smo v čašo nalili sinje (slika 14a) obarvano vodo. Sinje obarvana voda deluje kot sinji 

filter, ki prepušča največ svetlobe v modrozelenem delu spektra (poglavje 3). V ozadje smo 

najprej postavili škrlatni zaslon. Sedaj smo videli vodo modre barve, kakor so tudi bile napovedi 

slike 4 (slika 14b). Odstranili smo škrlatni zaslon, ter na njegovo mesto postavili rumen zaslon. 

Vodo smo videli obarvano zeleno (slika 14c).  

 
 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

Slika 14. Sinje obarvana voda, postavljena pred a) bel, b) škrlatni in c) rumen zaslon. V primeru belega zaslona in 

sinje obarvane vode vidimo vodo obarvano sinje, v primeru škrlatnega zaslona vidimo vodo obarvano modro in v 

primeru rumenega zaslona vidimo vodo obarvano zeleno. 

Podobno smo storili še z rumeno (slika 15a) obarvano vodo. Rumeno obarvana voda deluje kot 

rumen filter, ki prepušča svetlobo vse od rdečega do zelenega dela spektra. Za vodo smo 

postavili škrlatni zaslon tako, da smo vodo videli obarvano rdečeoranžno (slika 15b). Nato smo 

škrlatni zaslon odstranili in na njegovo mesto postavili sinji zaslon. Sedaj smo videli vodo 

obarvano zelenorumeno (slika 15c).  
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 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

Slika 15. Rumeno obarvana voda, postavljena pred a) bel, b) škrlatni in c) sinji zaslon. V primeru belega zaslona 

in rumeno obarvane vode vidimo vodo obarvano rumeno, v primeru škrlatnega zaslona vidimo vodo obarvano 

rdečeoranžno in v primeru sinjega zaslona vidimo vodo obarvano zelenorumeno. 

6 Zaključek 

V seminarju smo obravnavali seštevalno in odštevalno mešanje barv. Podrobneje smo se 

posvetili dvema poskusoma, ki ju učitelj v osnovni ali srednji šoli lahko uporabi pri predstavitvi 

nove učne snovi ali utrjevanju znanja za temo mešanja barv. V prvem poskusu smo predstavili 

seštevalno mešanje barv. Razložili smo, zakaj se v primeru vrtenja rdečih, zelenih in modrih 

svetlečih palčk v možganih ustvari vtis bele barve. Prav tako smo prikazali poskus, pri katerem 

nas je zanimal vtis barve, ki se ustvari v možganih, v primeru da vrtimo le dve svetleči palčki. 

V drugem poskusu smo predstavili odštevalno mešanje barv. Opazovali smo obarvano vodo v 

kozarcu, postavljeno pred različnimi barvnimi zasloni. Obarvano vodo smo v primeru, da smo 

jo opazovali pred rumenim, škrlatnim in sinjim zaslonom, videli v drugačni barvi, kot če je bila 

osvetljena z belo svetlobo. 

V prihodnje bi bilo zanimivo raziskati še druge poskuse, ki smo jih omenili v uvodu. Na koncu 

izpostavimo, da bi poskus »svetleče palčke« imel boljši učinek, če bi na razpolago namesto 

škrlatne imeli rdečo svetlečo palčko. Če bi uporabili res le rdečo svetlečo palčko, bi bili rezultati 

seštevalnega mešanja barv boljši. Pri poskusih z barvami je nujno narediti predhodne meritve 

spektrov, saj se hitro zgodi, da se teoretične napovedi razlikujejo od eksperimentalnih. Pri 

poskusu »obarvana voda« pa bi boljši učinek dosegli z ustreznejšim razmerjem vode in barvne 

tempere. 
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