
 
 

 

Kako dvigniti težke predmete z 
vzvodom - Kilonion 
Povezan praktični poskus ''Kilonion'' (Shantuf) 

Opis V tej učni uri bodo učenci spoznali 

vzvode in kako se uporabljajo za 

zmanjšanje moči, potrebne za 

dvigovanje težkih predmetov. 

Učni cilji 

 

- Razumeti osnove delovanja 

vzvodov. 

- Razumeti, kako ročice 

zmanjšajo moč, potrebno za 

dvigovanje težkih 

predmetov. 

- Ustvariti model Kiloniona. 

Povezani šolski predmeti Fizika, tehnologija, matematika. 

 

 

 



 

Predpriprava za učitelja:  Učitelji naj pripravijo material za 

izvedbo praktičnega poskusa. 

Predpriprava za učenca Računanje enačb, znanje o 

sestavljanju predmetov. 

Priporočljiva starost 12-18 let. 

Trajanje 2 uri. 

Zahtevnost Srednje zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kaj je vzvod? 

Vzvod je preprosta naprava, ki ima dva dela: togi nosilec in oporno 

točko, ki se premikata skupaj. Na vsakem koncu nosilca je velik napor in 

velika obremenitev (sila). Točka, kjer se nosilec vrti okrog osi, se imenuje 

oporna točka in je tam, kjer se nosilec sreča s tlemi. Ko se premakne en 

konec ročice, se premakne tudi drugi konec. Ročice delujejo, ker imajo 

veliko navora. Ko se predmet vrti okoli svoje osi, je navor količina sile, ki 

je potrebna za to (ali točka vrtenja). 

Slika 1: Osnovni deli vzvoda, ki prikazujejo mesta oporne točke, sile in obremenitve. 

Označena je razdalja ročic med dodano silo in oporno točko (Fulcrum) in utežjo ter oporno 

točko. 

 



 

 

Slika 2: Ko je oporna točka bližje bremenu, je za premikanje bremena potrebno manj truda. 

Aktivnost 1: Poskusite ustvariti majhen vzvod v razredu z uporabo 

predmetov, kot sta svinčnik in radirka ali drug predmet kot oporna 

točka, in poskušajte dvigniti nekaj bremena tako, da jo premikate bližje 

ali dlje od bremena. 

Aktivnost 2: Predstavite razredu vsakdanje predmete, ki temeljijo na 

načelih vzvoda. 

Korak 2: »Daj mi prostor, kjer bom stal, in premaknil bom zemljo.« 

Z učenci se pogovorite o zgornjem stavku in jih prosite, naj poiščejo 

podatek o tem, kdo ga je izrekel. 

Z učenci se pogovorite o zakonu vzvoda po Arhimedu. 

Aktivnost 3: Učencem naročite, naj si ogledajo vire, da bodo razumeli, 

kako deluje vzvod. 



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

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Lever  

Korak 3: Izdelajte ''Kilonion'' (Shantuf) 

Učenci naj v skupinah sestavijo 3-4 različne različice ''Kiloniona'' in jih 

predstavijo razredu. Gradivo lahko priskrbi učitelj ali pa ga prinesejo 

učenci. 

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Učenci naj svoje izdelke predstavijo razredu. 

Aktivnost 2. Učenci naj poiščejo informacije o treh različnih vrstah 

vzvodov in razredu predstavijo informacije in slike. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUPyAnWSJEk
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Lever

