
 
 

 

Zračni tlak: Kako ga izmerimo? Kako 
ga lahko uporabimo?  
Povezan praktični poskus Heronov filozofski kamen 

Opis Učenci se bodo spoznali z zračnim 

tlakom.  

Učni cilji 

 

- Razumeti osnove zračnega tlaka, 

- znati izmeriti zračni tlak, 

- izdelati model Heronovega 

filozofskega kamna. 

Povezani šolski predmeti Fizika, tehnologija. 

 

 

 



 

Predpriprava za učitelja:  Učitelji naj pripravi material za 

izvedbo praktičnega poskusa. 

Predpriprava za učenca Poznavanje sestavljanja predmetov 

s preprostimi orodji in materiali, 

kot so izvijači, ravnila, plastenke 

itn. 

Priporočljiva starost 13-17 let. 

Trajanje 2-3 ure. 

Zahtevnost Zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Zrak in zračni pritisk 

Zrak in njegovi delci se ves čas zaletavajo v nas. Kar imenujemo zračni 

tlak, je sila, s katero ti delci udarijo ob površino. Zračni tlak je teža 

zračnih molekul, ki pritiskajo na Zemljo. Tlak zračnih molekul se 

spreminja, ko se premikate od morske gladine višje v ozračje. Največji 

tlak je na morski gladini, kjer je gostota molekul zraka največja. 

Na gladini morja čutimo največji pritisk zraka. Znanstveniki uporabljajo 

izraz "ena atmosfera", da bi opisali, koliko pritiska je na morski gladini. 

Ko ste na gladini morja, znaša zračni tlak 14,7 psi (funtov na kvadratni 

palec). Barometri kažejo, da nanje deluje normalni tlak na morski gladini 

29,9213 palca (760 mm). Zakaj lahko premikamo roke naprej in nazaj? 

Ker je pritisk na vseh delih rok enak. Naša telesa niso zmečkana zaradi 

teže pritiska zračnega tlaka, ker je notranji in zunanji pritisk enak, zato 

tega ne čutimo. 

Zračni tlak pada, ko se dvigamo. Ko se peljete z vlakom višje po hribih, 

vam pogosto pokajo ušesa. S pokanjem se bobniči v vaših ušesih 

prilagajajo zunanjemu pritisku. To izenači pritisk v ušesih, tako da 

bobniči ne počijo ob spremembi pritiska. 

Aktivnost 1: Slika 1 prikazuje isto plastenko na različnih nadmorskih 

višinah. Leva plastenka je bila zaprta na visoki nadmorski višini, npr. na 

gori. Potem je bila prestavljena na nižjo nadmorsko višino, npr. na višino 



 
morske gladine. Plastenka bo postala podobna desni plastenki na sliki, 

bila bo zmečkana. Zakaj? Pogovorite se o tem z učenci v razredu. 

  

Slika 1: Enaka plastenka na različnih nadmorskih višinah. 

 

Aktivnost 2: Uporabi ta pripomoček https://www.mide.com/air-

pressure-at-altitude-calculator in izračunaj zračni tlak na različnih 

nadmorskih višinah. Preveri tudi razlike, ki nastanejo ob različnih 

temperaturah.  

Aktivnost 3: Oglej si video: 

https://www.youtube.com/watch?v=thSeYzcPrqs in razpravljaj o tem s 

svojimi sošolci. 

Korak 2: Heronova avtomatika 

Heron iz Aleksandrije je bil sposoben in iznajdljiv inženir, izumitelj, 

matematik, metodični znanstvenik in čudodelnik, vse hkrati. 

Aktivnost 4: Obišči https://kotsanas.com/gb/cat.php?category=03 in si 

oglej Heronove izume.  

Aktivnost 5: Izdelajte Heronov »filozofski kamen« in ga uporabite z 

različno obarvanimi tekočinami. 

https://www.mide.com/air-pressure-at-altitude-calculator
https://www.mide.com/air-pressure-at-altitude-calculator
https://www.youtube.com/watch?v=thSeYzcPrqs
https://kotsanas.com/gb/cat.php?category=03


 

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Učenci naj poiščejo informacije o zračnem tlaku v 

vsakdanjem življenju. 

 

Aktivnost 2. Učenci naj na spletu poiščejo navodila za »Poskus s 

plastenko in zračnim tlakom« (»Air Pressure Bottle Experiment«) in jim 

naročite, naj izvedejo poskus. 

 

Aktivnost 3: Odgovori na vprašanja. 

1. Kaj se zgodi z zračnim tlakom, ko se dvignete višje v ozračje? 

2. Barometer je naprava za merjenje atmosferskega tlaka. Je trditev 

pravilna ali napačna? 

3. Je zračni tlak višji na vrhu gore ali ob vznožju? Pojasnite odgovor. 

4. Ko se vozite v dvigalu, vam 'poka' v ušesih, ker se spreminja zračni 

tlak. Ali se ta zmanjša ali poveča? Svoj odgovor utemelji. 

 

 


