
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

ОШ ,,СТАРИНА НОВАК“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данас ћете бити научници! Пред вама су три експеримента, а ви ћете уз помоћ родитеља 

одабрати који ћете да испробате. Наравно, ако желите можете и сва три. 

 

Експеримент бр.1 – Облак у тегли 

Потребан материјал: стаклена тегла, врућа вода, алуминијумска фолија, неколико коцкица леда 

Узмите теглу и кажите неком старијем да вам сипа врућу воду у њу, отприлике висине три 

прста (или 3 центиметра). Затим узмите алуминијумску фолију, пресавијте је и прекријте са 

њом отвор тегле, али пазите да тегла буде што чвршће затворена, значи да добро причврстите 

фолију са свих страна отвора тегле. Узмите неколико коцкица леда и ставите преко фолије. 

Сачекајте да прође неко време, посматрајте и видећете шта ће се догодити! Скините фолију и 

биће још занимљивије.  

 

 



Експеримент бр.2 – Бибер који бежи 

Потребан материјал: дубок тањир, детерџент за судове, бибер, штапић за уши 

У дубок тањир сипајте воду и бибер. Узмите штапић за уши и једну страну умочите у детерџент 

за судове. Умочите у тањир са водом и бибером прво страну штапића без детерџента. Да ли се 

нешто догодило? Затим умочите другу страну штапића-ону са детеџентом. Посматрајте шта се 

догађа. 

 

 

Експеримент бр.3 – Јаје без љуске 

Потребан материјал: јаје, дубља посуда (на пример тегла или шира чаша), алкохолно сирће 

Ставите некувано јаје у посуду. Сипајте сирће, али тако да у потпуности покрије јаје. За овај 

експеримент је потребно више времена, отприлике два дана, тако да морате бити стрпљиви. За 

то време повремено посматрајте шта се догађа са јајетом и уколико је потребно у међувремену 

додајте још сирћета. После два дана, извадите јаје из посуде и лагано га исперите под млазом 

воде. Нешто веома интересантно се догодило са јајетом, а још бољи ефекат ће бити ако такво 

јаје ставите директно изнад извора светлости (батеријска лампа или лампа са мобилног 

телефона). 

         

 

Сликајте нам или снимите  резултате својих експеримената и пошаљите да бисмо видели како 

је то изгледало. 

Активност припремила Маријана Марјановић, а за пристигле радове је задужена Миљана 

Митровић. 


