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Svetloba 

Komponente svetlobe

prizma 

uklonska mrežica 

interferenca na tankih plasteh

(delavnica – Kaj razkrije pogled skozi spektroskop?)



Spekter svetlobe

Zvezen spekter

Nezvezen, črtasti spekter

Spektrometrija 

Analiza materialov, analiza kemijskih elementov, astronomija



Zaznavanje svetlobe in barv



Zaznavanje svetlobe in barv



Zaznavanje svetlobe in barv

Subjektivno /objektivno
Oko 

Spektrometer



Zaznavanje svetlobe in barv

Subjektivno /objektivno

Oko 

spektrometer

Spektrometer 
odboj svetlobe na različnih površinah 



Zaznavanje svetlobe in barv

Subjektivno /objektivno

Rjava 
osvetljena z 
belo LED

Rjava 
osvetljena z 
belo 

Oranžna 
osvetljena z 
belo LED

Oranžna 
osvetljena z 
belo



Barve

Barva, barvilo, pigment

Mešanje barv 

mešanje pigmentov

mešanje svetlobe

Odštevalno (subtraktivno) 
mešanje
CMYK

Seštevalno (aditivno) mešanje
RGB



Barve

Primeri v razredu

Seštevalno 
mešanje            

Barvne LED

Barvne svetilke

Zaslon in USB mikroskop

3 grafoskopi in barvni filtri



Barve

Primeri v razredu

Seštevalno 
mešanje            

Barvne LED

Barvne svetilke

Zaslon in USB mikroskop

3 grafoskopi in barvni filtri



Barve

Primeri v razredu

Seštevalno 
mešanje            

Barvne LED

Barvne svetilke

Zaslon in USB mikroskop

3 grafoskopi in barvni filtri



Barve

Primeri v razredu
G+B R+B+

+

+

++



Barve

Odštevalno mešanje

Potiskan papir, časopis + 
USB mikroskop

Barvila in pigmenti

Primeri v razredu

Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi: NARAVOSLOVJE. 

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-naravoslovje/

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-naravoslovje/


Barve

Odštevalno mešanje

Potiskan papir, časopis + 
USB mikroskop

Barvila in pigmenti

Primeri v razredu



Zaznavanje svetlobe in barv

Primeri v razredu



Zaznavanje svetlobe in barv

Primeri v razredu



Zaznavanje svetlobe in barv

Primeri v razredu



Zaznavanje svetlobe in barv

Primeri v razredu



Svetloba in barve
Barvne sence



Svetloba in barve
Barvne sence

Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi NARAVOSLOVJE.
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-naravoslovje/

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-naravoslovje/


Zaznavanje svetlobe in barv

Živali  zaznavajo tudi druge dele spektra.

Žuželke (čebele) in ptice  zaznavajo  v ultravijoličnem spektru

http://www.dailymail.co.uk



Zaznavanje svetlobe in barv

Hvala za pozornost

katarina.susman@pef.uni-lj.si


