
 

STATIČNA ELEKTRIKA 
 

Povezan praktični poskus 

 

Lebdeče nitke 

 

Opis 

 

Z različnimi praktičnimi poskusi s 

statično nabitim predmetom bodo 

učenci spoznavali statično 

elektriko. 

Učni cilji 

 

1. Spoznati statično elektriko. 

2. Vedeti, kaj povzroči statično 

elektriko. Prepoznati naboje in 

kako učinkujeta negativni in 

pozitivni električni naboj med 

seboj.  

3. Spoznati primere statične 

elektrike. 

Povezani šolski predmeti 
     Fizika. 



 

Predpriprava za učitelja:  

Priprava materialov za praktični poskus z lebdečimi nitkami. 

Za prikaz delovanja statične elektrike lahko učitelj predstavi dodaten 

poskus: Kako ločiti mešanico soli in popra s plastično žlico? Za ta poskus 

učitelj pripravi eno čajno žličko črnega popra, eno čajno žličko soli, 

plastično žlico in krpo (lahko uporabimo krpo iz poskusa) in kos črnega 

papirja ali kartona. Za najboljši rezultat lahko učitelj poskus pripravi na 

mizi, da ga učenci skupaj opazujejo, stoje okrog mize. 

Priporočljivo je prebrati dodatno razlago in se pripraviti na odgovore na 

vprašanja učencev. 

Statična elektrika 

Je ena najpogostejših oblik električne energije. Pojavi se, ko nastane 

neravnovesje električnih nabojev znotraj, na površini materiala ali med 

materiali. Pri električnem toku električni naboj teče skozi električni 

prevodnik ali prostor in prenaša energijo. Nasprotno pa pri statični 

elektriki naboj ostane na površini predmeta, dokler ne dobi priložnosti za 

umik s pomočjo električnega toka ali električne razelektritve. 

 

Atomi so sestavljeni iz nevtronov, protonov in elektronov. Protoni in 

nevtroni sestavljajo pozitivno nabito jedro, obdano z oblakom negativno 

nabitih elektronov. 

 

Statični naboj nastane, ko se dve površini dotakneta druga druge in se 

elektroni premaknejo z enega predmeta na drugega. Eden od predmetov 

bo imel pozitiven (+) naboj, drugi pa negativen (-). 



 
 

Če na hitro drgnete s predmetom, na primer z balonom, ali z nogami po 

preprogi, bodo ti zaradi trenja ustvarili precej velik statični električni 

naboj. 

 

Statično elektriko učinkovito uporabljamo v tiskalnikih in fotokopirnih 

strojih, kjer statični električni naboji privlačijo črnilo ali toner na papir, 

poleg tega tudi pri razpršilcih barve, zračnih filtrih, za odstranjevanje 

prahu… 

Statična elektrika lahko povzroči tudi škodo: 

- Nekateri elektronski čipi v računalnikih so zelo občutljivi na statično 

elektriko, zato jih je treba hraniti v posebnih vrečkah in skrbno varovati. 

- Privabljanje prašnih delcev lahko povzroči težave pri industrijski 

proizvodnji, saj mora biti končni izdelek čist in brez prahu, da se doseže 

najvišja kakovost. 

- Če statična elektrika povzroči iskro na eksplozivnem območju, lahko 

povzroči požar ali eksplozijo, čeprav proizvede zelo majhno količino 

energije. 

Iskra statične elektrike lahko meri na tisoče voltov, vendar ima zelo 

majhen tok in traja le kratek čas. Ima majhne količine moči ali energije. 

Obstajajo posebni načini, s katerimi je mogoče zaustaviti ali zmanjšati 

statično elektriko. Koža kaže znake statičnega elektrike, ko pride v stik z 

nabitim predmetom. Ko pa je vlažnost optimalna, se elektroni ne držijo 

telesa. Ker se ravni vlažnosti z bližanjem zime zmanjšujejo, se statični 

naboji pogosteje vežejo na predmete in človeško telo, kar lahko občutimo 

kot udarec statične elektrike. 



 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 

 

10-15 let. 

Trajanje 

 

1-2 uri. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

1. Poskus: Kako ločiti sol in poper? 

Ta poskus služi za uvod, da učencem predstavimo temo učne ure. 

Učitelj na črn papir potrese sol in poper, da je mešanica dobro vidna. 

Učitelj vpraša učence, ali lahko sol in poper ločimo in kako? 

Učitelj približno 10 sekund drgne plastično žličko s krpo. Nato del žlice 

(zaobljen konec) pridrži nad mešanico soli in popra. Učenci lahko 

opazujejo, kako delci poskočijo s papirja na žlico. Statično nabita žlica 

privlači tako sol kot poper, vendar je poper lažji, zato se prvi oprime 

nanjo in tam dlje časa ostane. 

2. Raziskovalno vprašanje: Zakaj se delci soli in popra oprimejo 

plastične žlice? 

Učitelj vpraša učence, zakaj je plastična žlica pritegnila delce soli in 

popra. 

Učitelj predstavi še en primer. Če žlico držite nad mešanico, se ne zgodi 

nič. Če pa žlico drgnemo s krpo, se delci privlačijo. Učitelj lahko učence 

usmerja z dodatnimi primeri iz resničnega življenja. To je statična 

elektrika. 

3. Pomagaj nitki, da bo poletela. S pomočjo praktičnega poskusa naj 

učenci naredijo lebdeče zanke in ustvarijo naboj na cevi, da bodo nitke 

poletele! Učitelj naj spodbuja učence, da preizkusijo različne oblike zank 

in jih pripravijo do lebdenja. Ali so učenci opazili, da zanke privlačijo tudi 

druge površine, vključno z njimi samimi? Zakaj se to zgodi? 

 



 
4. Kaj je statična elektrika? 

Učitelj se nato pogovori z učenci in jih vpraša, kaj je statična elektrika in 

zakaj lahko povzroči premikanje in lebdenje predmetov. 

Statična elektrika je kopičenje električnega naboja na površini predmeta, 

ko pozitivni in negativni naboji nista uravnotežena. Predmeti z različnimi 

naboji (pozitivni in negativni; + -) se bodo privlačili, medtem ko se bodo 

predmeti z enakimi naboji ( + + ali - -) odrivali drug od drugega. Enako, 

kot deluje magnet! 

Učitelj učence tudi vpraša, če lahko navedejo nekaj primerov statične 

elektrike. Ali jih je kdaj presenetila, zlasti pozimi, ob dotiku kakšne 

kovinske površine? Ali pa so doživeli, da so jim lasje stali pokonci? 

5. Razlaga poskusa. 

1. Ko ste plastično cev drgnili s krpo, je cev postala negativno nabita (-). 

2. Plastična cev najprej pritegne nitke, ker so pozitivno nabite (+). Nitke 

padajo navzdol proti cevi tudi zaradi sile gravitacije. 

3. Ko se nitka za trenutek dotakne površine plastične cevi, postane 

negativno naelektrena (-). 

4. Zdaj sta plastična cev in nitka negativno nabiti (-). Ne privlačita se več, 

ampak se oddaljujeta drug od drugega. To povzroči lebdenje nitke nad 

cevjo. 

5. Vse nitke v zanki so zdaj negativno nabite, zato se odmikajo druga od 

druge, zaradi česar je zanka videti kot žoga. 

6. Večina predmetov (vključno z nami) je pozitivno nabitih. Ker so nitke 

negativno nabite, jih privlačimo tudi mi sami. 



 

Ocenjevanje 

 

Primerna vprašanja: 

1. Zakaj se ta vrsta elektrike imenuje statična? 

2. Kaj povzroča negativni in pozitivni električni naboj? 

3. Če se dve stvari privlačita – imata podoben naboj ali nasprotnega? 

4. Ali lahko navedete nekaj primerov statične elektrike iz resničnega 

življenja? 

5. Večina predmetov v našem okolju je nabitih s pozitivnim ali 

negativnim nabojem? 

6. Ali lahko razložite, zakaj nitka v poskusu leti nad plastično cevjo? Ali 

zakaj sol in poper privlači plastična žlica? 

 

 

 

 

 

 

 


