
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

V 8. tednu smo govorili o gugalnici nihalki in gugalnici prevesnici. Tudi izdelovali smo 

ju. In to zelo uspešno!  

Ker bomo tokrat naše znanje nadgradili, najprej razmisli, če držijo naslednje trditve! 

- Prevesnica se prevesi na tisto stran, kjer je težje telo.   

- Čas nihanja gugalnice je odvisen le od dolžine vrvice. 

- Vse nihalke ne nihajo enako. 

- Daljši kot je nihajni drog pri gugalnici nihalki, višje in dlje časa se gugamo. 

Če ste na vse trditve odgovorili z »DRŽI«, potem ste na dobri poti za nadaljnje delo!  

 

Ta in naslednji (9. in 10.) teden bomo nadaljevali s tehniškim ustvarjanjem, pri čemer 

bomo nekatere nove pojme iz teoretična dela  povezali s praktičnimi primeri.  

 

Za začetek odgovori! 

Ali si že slišal za besede dvigalo, vzvod, škripec, žerjav? 

(učbenik za naravoslovje in tehniko strani 72 in 73) 

DVIGALO, VZVOD, ŠKRIPEC, ŽERJAV srečujemo vsak dan in povsod v življenju.  

 

1. Kaj imata skupnega gugalnica prevesnica in vzvod? 

 Kako dvigniti nekatere težke predmete, se vprašamo? Najbrž veš, da obstajajo 

naprave, orodja, ki ti lahko olajšajo delo.  

 

Preberi zanimivost: 

Arhimed je za premik težke ladje uporabil orodje, ki deluje kot gugalnica prevesnica. 

(premakniti ji moraš le opornik). Orodje, ki ga je uporabil Arhimed, se imenuje VZVOD 

(glej sliko 1). Ali veš kdo je bil Arhimed? O njem in njegovem zakonu o vzvodu boš 

slišal tudi v srednji šoli! 
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 "DAJTE MI OPORNO TOČKO IN PREMAKNIL BOM SVET!" je znameniti Arhimedov 

stavek. Arhimed velja za enega največjih matematikov, fizikov, izumiteljev vseh časov. 

Zgradil je največjo ladjo starega veka (Aleksandrejo), konstruiral zobata kolesa, 

vijake, škripce … Rodil se je 288 pr. n š. Katero stoletje je že to? Poizvedi še kaj o 

njem! Ti priporočam! Prav? 

 Odgovor: 

Vzvod je lahko tudi neupogljiva palica, deska ali drog, kadar želimo dvigniti težko 

breme.  

Palico ali drog položimo pod breme in jo podpremo čim bližje bremenu. S tem z manj 

napora opraviš enako delo (glej sliki 1, 2). 

 

 2. Vzvod  je gugalnica prevesnica, ki ima vrtišče. In enak namen kot vzvod! S tako 

gugalnico lahko dvigneš prijatelja, ki sedi na nasprotni strani gugalnice.  

Verjetno si že kdaj pomislil, da bi sošolca dvignil z eno roko, a žal si že vnaprej vedel, 

da ti ne bo uspelo. Saj nisi Pika Nogavička!  

Zdaj veš, da je tudi to s primernim orodjem mogoče. 
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Preizkus: 

Preizkusi še sam!  

Potrebuješ knjigo (masa okoli 500g), 30 cm dolgo plastično ravnilo 

•    Na rob mize položi knjigo in pod njo potisni ravnilo, tako da je en konec ravnila pod  

     knjigo, drugi pa sega čez rob mize. 

•    Poskus naredi večkrat in pri vsaki ponovitvi spremeni ročico (dolžino ravnila, ki sega  

      čez rob mize).  

Z uporabo zgolj enega prsta skušaj dvigniti knjigo. 

 

Naslednje odgovore na vprašanja zapiši v zvezek za NIT! 

 V katerem primeru si knjigo najlažje dvignil? 

 Vrtišče je bilo ves las na isten mestu, kje? 

 Kako imenujemo pripravo, ki ti je olajšala delo?   

Zapiši še v zvezek: 

Pri uporabi vzvoda si moraš zapomniti pomembno dejstvo: daljša kot je ročica, 

palica na strani roke, manjša sila je potrebna, da vzvod premaknemo. 

           

3. Škripec pri dvigovanju težjih bremen 

V nadaljevanju bomo spoznali ŠKRIPEC, ki ima pomembno vlogo pri dvigovanju.  

Si že kdaj dvignil nekaj zeloooo težkega? 

 Npr. utež 10 kg v levi roki? Kaj pa  mamo lahko dvigneš z obema rokama?  

Škripec sestavljajo: kolo z utorom, vrv in breme (Glej spodnjo sliko 4).  Preriši jo v 

zvezek. 
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Ali veš? 

Škripec se največkrat uporablja za ročno dvigovanje bremen. Na jadrnicah se 

uporablja za ravnanje z jadri, v ribištvu za dvigovanje ribiških mrež, v gorah za 

varovanje, uporablja pa se tudi pri domačih opravilih itd. 

Kako še ga lahko uporabljamo, si oglej na fotografijah: 
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            Slika: 7,8                                                        

            Škripec pri delovnem stroju        

           

             

                                                              

              



4. Dvigalo 

 

Tudi pri dvigalu ima svojo pomembno vlogo škripec. Vendar ne na enak način.  

 Ali si se kdaj vprašal, kaj je dvigalo, kako deluje? 

 

Namig: 

Dvigalo je naprava, ki nam olajša hojo v višja nadstropja, invalidom in starejšim 

ter slabotnim omogoča premikanje. Najdemo ga v javnih prostorih. Deluje na 

osnovi pritrjenega škripca, ki je nameščen v strojnici in ga poganja elektromotor. 
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5. Odgovori na spodnja vprašanja! Pomagaj si z vsebinami, ki si jih danes 

spoznal/a. 

 

Napiši v zvezek za NIT naslov: Dvigalo, vzvod, škripec. 

Najprej vprašanja prepiši, nato pa nanje odgovori! 

a) Ali ste v tem tednu zvedeli novega, zanimivega? 

b)  Kje lahko svoje znanje uporabiš? 

c) Kje srečujemo dvigala? 

d)  Čemu služijo?  

e) Kaj je vzvod? Kje ga lahko vsak dan in  povsod uporabljamo?  

 

V zvezek si lahko zapišeš še nekaj o starogrškem izumitelju Arhimedu! 

Preberi snov o dvigalih v učbeniku za NIT na strani 72 in 73! 

Za praktično delo izdelaj dvigalo in odgovori na vprašanja, ki so na priloženih 

učnih listih. 

 

 



 



 


