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 Ime in priimek: ____________________ 
      Razred: ________ 
   Reširev oddaj v škatlico v kemijski učilnici. Žrebanje bo 17. 2. 2012.  

   Dobitnika čaka nagrada.  

Kemijska šala 
 

A: »Kaj reče srebro, ko se zaleti v zlato?« 
B:  »A..u ...« 
       

Pa še ena po angleško 
 

A: »What is the name of the molecule 
       CH2O? «  
B: »Seawater.« 
 

 
Novice pripravili Sindi Makovec in Gaja Černe. 
  

Mentorica: Darja Kašček 

 

 OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica/št. 8 – januar  2012 

KAJ JE STEKLO? 

S steklom se srečujemo vsaki dan, saj uporabljamo številne izdelke iz tega 
materiala. Tudi pri kemiji so glavni laboratorijski pripomočki prav iz stekla. 
Zakaj steklo? Steklo nam omogoča, da pri poskusih lahko opazujemo 
spremembe, ima to lastnost, da ni občutljivo na 
druge snovi in ni občutljivo na visoke 
temperature. Prav vse te lastnosti nam koristijo 
pri eksperimentiranju. Edina slaba lastnost je, 
da je krhko in se rado razbije.  Steklo je produkt 
taljenja silicijevega dioksida - kremena z drugimi 
oksidnimi primesmi. Znanost pojmuje stekla kot 
trdne snovi, ki nastanejo pri hlajenju taline. 

Poznamo 
natrijevo 

steklo, ki se 
najpogosteje uporablja za kozarce, 
steklenice in okenska stekla, borovo 
steklo se uporablja v laboratoriju in 
gospodinjstvu in svinčeno steklo, ki se 
uporablja za optične predmete. Za 
obarvanost stekla je treba stekleni masi 

dodati določeno snov, na primer kovinske okside. Kromov oksid obarva 
steklo zeleno, bakrov modro, manganov oksid pa vijoličasto. Steklo postane 
rdeče, če je v zmes primešano zlato. Steklo je prozorna in svetlikava tekočina 
z zelo visoko viskoznostjo in amorfno zgradbo, ki se običajno mehča okoli 
temperature 700°C. Je zelo krhko, po drugi strani pa izredno trdno. Prenese 
do 30-krat večje tlačne obremenitve kot beton ali kamen, zato je v široki 
uporabi v številnih panogah. Je dober električni izolator, odporen na večino 
kislin, topil in drugih agresivnih kemikalij. Slabo prevaja tolpoto. Je 
higienično, ker ne prevzema nobenega okusa. Steklo prav tako nima vonja, 

Vsak lik predstavlja neko znano rešitev. Ob liku je tudi kratek opis, ki asocira na 
rešitev. V pomoč je lahko še puščica, ki pove, s katero črko se iskana rešitev 
začne, in barvni lik, ki izdaja potek nekaterih črt, ki povezujejo črke. Besede 
iščemo tako, da potujemo v ravnih linijah od črke do črke, kot nakazuje lik sam. 
Število črt pod likom pove, iz kolikih besed je sestavljena rešitev, nekaj tudi o 
dolžini besed.  

 

 
»Sem ti rekla, da najlon zavese niso 

dobra rešitev.« 



njegovo gladko površino pa je lahko očistiti. Ker površina nima por, ne 
prepušča plinov. 
Steklo je prva umetno pridobljena snov, ki so jo ljudje znali narediti. Danes 
ni nič posebnega, v starih časih pa je bilo redko in dragoceno. Zgodba 
pripoveduje, da so nekje na Vzhodu trgovci v obmorsko pristanišče tovorili 
nezmleto sodo. Zvečer so na peščeni obali zakurili ogenj, in ker ni bilo 
primernih kamnov, so okrog ognja položili kose sode. Nanje so postavili 
lonec in kuhali večerjo. Ogenj je sodo talil, v stiku s staljeno sodo pa se je 
začel taliti tudi pesek, ki  se sicer samo zaradi ognja ne bi. Staljeni sodi in 
pesku se je primešal še pepel. Medtem ko so trgovci čakali na večerjo, se je 
lonec prevrnil v ogenj. Lačni trgovci so brskali po razliti hrani in med 
pepelom naleteli na nenavadne trde lužice nečesa prosojnega in gladkega. 
Steklena masa se je namreč ohladila in strdila. Mogoče je zgodba resnična in 
nam pripoveduje, kako so ljudje čisto po naključju odkrili skrivnost 
izdelovanja stekla.  
 V davnih časih so steklarne postavili sredi gozda, saj so potrebovali veliko 
lesa, da so lahko te sestavine stalili v tekočo in žarečo maso, ki so jo 
oblikovali v steklene izdelke. Sodobne steklarske peči pa so električne ali 
plinske. 
Poklici v steklarstvu: 

a. Steklopihač: s pihanjem zraka skozi cev 
oblikuje vroče steklo in s tem izdela vaze, 
steklenice, ... 

b. Kemijski tehnik in kemijski inženir: določata 
surovine za različne kakovosti stekla. 

c. Brusač: z brušenjem krasi kristalno steklo. 
d. Optik brusač: brusi leče, očala, daljnoglede, 

teleskope, ... 
e. Slikar: slika na steklo ali sestavlja barvna 

okna. 
f. Oblikovalec: izmišlja nove oblike steklenih izdelkov. 

 

Steklarne v Sloveniji: Rogaška Slatina, Hrastnik, Hrpelje pri Kozini in Ilirska 
Bistrica. 
Ker je steklo mogoče stoodstotno reciklirati, ga lahko vedno znova 
uporabimo. Proces pridobivanja novega stekla iz starega je zelo učinkovit, 
saj pri tem skoraj ni odpadkov ali neželenih stranskih produktov, pri tem pa 
snov ne izgubi na kakovosti. Zato le pridno odvrzimo steklene odpadke v 
zabojnike, ki so namenjeni steklu!!! 

ALI VEŠ, ...  

 da steklo postane trdo šele, ko se ohladi,  
 

 da so davno nazaj iz koščkov stekla izdelovali samo 
nakit. Šele kasneje so se naučili izdelovati posodo, 

 

 da če hočemo dobiti barvasto steklo, moramo vroči 
stekleni masi dodati posebna barvila. To so ljudje 
ugotovili že pred tisoč in tisoč leti, 

 

 da je koščke stekla mogoče brusiti tako, da so podobni 
dragim kamnom. Tudi ponarejene drage kamne so 
izdelovali že davno nazaj,  

 

 da kristali Swarovski veljajo za diamante med 
steklenimi kristali prav zaradi izredne čistoče materiala 
in posebnega  sijaja  odbite svetlobe, 
 

 da je vodno steklo  steklo, ki je lahko topljivo v vodi. Po 
kemični sestavi je natrijev ali kalijev silikat, 

  

 da je steklena volna toplotnoizolacijski material, ki je 
narejen iz steklenih vlaken, ki imajo podobno strukturo 
kot volna, 
 

 da je 28. februarja leta 1935  ameriški kemik Wallace 
Carothers odkril umetno vlakno – najlon, ki so ga sprva 
uporabljali za zobne ščetke, leta 1940 pa so začeli 

http://www.silicij.si/kristali.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Steklo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natrijev_silikat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalijev_silikat&action=edit&redlink=1


proizvajati znamenite ženske najlonske nogavice, ki jih 
uporabljamo še danes. 

UMETNE MASE 

Umetne mase so snovi, ki so sestavljene iz velikanskih molekul. 
Nastanejo z združevanjem majhnih molekul. So dobro kemijsko 
odporne, imajo majhno gostoto, majhen modul elastičnosti in  
so krhke.  
 Ločimo tri glavne skupine umetnih snovi.  
Termoplasti, ki so sestavljeni iz nezamreženih makromolekul. 

Pri segrevanju postanejo plastični, zato jih lahko 
preoblikujemo. To so PVC-polivinil klorid, polistiren in  teflon. 

Elastomeri imajo šibko zamrežene makromolekule in so 
izredno elastični, npr. guma. 

Duromeri pa so močno zamrežene makromolekule. So zelo trdi 
in krhki.  

Najpogosteje jih pridelujemo iz nafte, le nekatere iz premoga ali 
naravnih surovin, npr. celuloze. V prodaji so v obliki prahu, zrn 
ali tekočin, oz. past in jih praviloma predelujemo s 
preoblikovanjem pri višjih temperaturah, ko postanejo nekatere 
plastične drugi toge. Za te vrste materialov se uporablja veliko 
izrazov, kot so: plastične mase, sintetične mase, plastik, plastika, 
plastomeri ... V tehniki jih pravilno poimenujemo umetne mase. 
 

  

 
 

Delavnica »Polimeri« 

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji smo se ukvarjali tudi s polimeri. 
Tokrat smo dokazovali, da se polimeri med seboj razlikujejo po lastnostih. 
Zanimali sta nas dve lastnosti: vpojnost in prožnosti. Za ugotavljanje 
vpojnosti smo uporabili pleničke za malčke, saj vsak dan vidimo na televizije 
reklame, ki nas opozarjajo na vpojnost le 
teh. Pripravili smo 
štiri topila in sicer 
vodo, raztopino 
kuhinjske soli, 
raztopino bakrovega 
sulfata in sečnine. 



Hoteli smo ugotoviti, ali plenička enako dobro vpija pripravljene tekočine. 
Vsakemu topilu smo dodali košček pleničke. Rezultati so nas nekolko 
presenetili, saj niso bili v vseh primerih enaki. Najbolj je polimer iz pleničke 
nabreknil v vodi in sečnini, najslabše pa v raztopini bakrovega sulfata. 
Ugotovili smo, da je vpojnost povezana s prisotnostjo soli. 
V drugem delu smo preverili, kako prožna je lahko umetna masa.  Vsak 
učenec si je izdelal svojo super žogico (navodila v poglavju Čira čara). 
Priprava je zelo enostavna. Ko smo imeli pravilno oblikovane kroglice, smo 
preverjali, ali so tudi poskočne. Ugotovili smo, da je umetna masa, ki smo jo 
pripravili za žogice, prožna, saj so se žogice odbile od površine. Žogice smo 
odnesli domov. 

 
 
 

 

ČIRA-ČARA 
KEMIJSKI POSKUS  v domači kuhinji 

              
                »Super žogice« 
 

 

Pripomočki in kemikalije: 

  

etanol, vodno steklo, lesena palčka, plastičen lonček in merilna posoda. 

 

Postopek: 

 

1. V lonček nalij 20 ml vodnega stekla. 
 

2. Temu dodaj 5 ml etanola (etanol je vnetljiv, zato pazi na varnost). 
 

3. Počasi  mešaj z leseno palčko in ko se začne strjevati, položi maso na 

dlan ene roke in na rahlo gneti z dlanjo druge roke toliko časa, da dobiš 

kroglico. To med gnetenjem večkrat ovlaži z malo vode. 

 

4. Kroglico obriši in že imaš poskočno super žogico. 
 

Super žogico lahko tudi obarvaš. Uporabi barvilo za barvanje jajc, ki ga 

raztopiš v vodnem steklu. 

 
  Etanol in vodno steklo lahko nabaviš v tehnični trgovini. 

 

        
   

STEKLOPIHAŠTVO NA NAŠI ŠOLI 

 

        

 



V četrtek, 19.1.2012, smo pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji 

imeli na šoli delavnico na temo steklopihaštvo. Najprej sta nam 

steklopihača opisala svoje delo 

ter nam povedala različne 

zanimivosti o steklu. Zraven pa 

smo reševali delovne liste, ki 

nam jih je razdelila učiteljica. 

Nato so nas povabili k 

sodelovanju in vsak si je lahko 

napihnil balonček iz stekla. 

Risali smo tudi načrte za 

steklene izdelke. Steklopihača 

sta izbrala dve najboljši sliki. 

Zmagovalca sta bila Tereza 

Lenardič in Svit Ferjančič 

Benetik iz 9.a, ki sta za 

nagrado prejela steklena 

vrčka. Na delavnici smo se 

veliko naučili, izdelali smo si 

izdelke in vse zahvale 

učiteljici Darji, ki je vse 

skupaj organizirala in s 

katero smo preživeli 

čudovito polletje  POK. 


