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1. PODROČJE:  ASTRONOMIJA IN FIZIKA 

 

 
ZAKAJ IMAJO ASTRONAVTI V VESOLJU 

SKAFANDRE 
 

Avtor: Jan KOTNIK 
Mentorja: Rok KOTNIK, Jana KRANČAN ERJAVEC 
Šola: OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem 
 

 

 

Vakuum nas spremlja vse življenje: ko sesamo stanovanje, ko jemo vakuumsko 

zaprte oreščke, ko pijemo sok skozi slamico in še v mnogo drugih primerih, ko je 

vakuum zaželen in koristen. Žal pa ni vedno tako, kot se pokaže v vesolju. 

Raziskava obravnava reakcijo človeškega telesa v vesolju brez skafandra. Raziskal 

sem razpoložljive pisne vire in izvedel eksperiment z doma izdelano vakuumsko 

komoro. Človek lahko v vesolju umre zaradi različnih vzrokov. Dokazal sem, da 

vakuum povzroči izločanje/izhlapevanje vode skozi kožo oziroma izločanje vode iz 

celic pod kožo  ̶  napihnjenost, kar glede na to, da je človek sestavljen iz 60-70 % 

vode, neizogibno vodi k smrti. 

 

 

                  

                    
 Slika 1: Astronavt v skafandru                                Slika 2: Plastenka v vakumu 
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2. PODROČJE: DRUGA PODROČJA 

 

 
VEGANSTVO- MODNA MUHA ALI ZDRAV 

NAČIN ŽIVLJENJA 
 
Avtorji: Alina MRAK, Enja POTNIK, 
               Maroš KOŠIR NOVAK 
Mentorica: Mateja JEVŠNIK 
Šola: OŠ Radlje ob Dravi 
 

 

V medijih se pojavlja veliko nasvetov o zdravi prehrani, o raznih dietah ter njihovih 

koristih za naše zdravje. Med popularnimi načini prehranjevanja se omenja tudi 

veganstvo. Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, ali ima veganstvo res pozitivne 

učinke na naše zdravje in počutje ter s katero hrano lahko nadomestimo proizvode 

živalskega izvora. Zanimalo nas je, če učenci 3. triade OŠ Radlje ob Dravi poznajo 

vegansko hrano. Raziskali smo tudi problem živinoreje kot velikega onesnaževalca. 

Preučili smo veliko število spletnih virov in literature ter izvedli dve anketi. Ugotovili 

smo, da veganstvo v svetu hitro narašča ter da k temu prispevajo zdravstveni, etični in 

okoljevarstveni vzroki. Mnoge mesne proizvode lahko zamenjamo z rastlinskimi. 

Nadomestimo lahko  mleko kot vir kalcija in kot hrano. Danes je v svetu razširjena 

množična živinoreja, ki slabo vpliva na okolje z vidika porabe in onesnaževanja vode 

ter onesnaževanja ozračja. Učenci OŠ Radlje poznajo veganstvo, ne poznajo pa 

veganske hrane. Anketa med vegani je potrdila, da veganstvo dobro vpliva na njihovo 

zdravje in počutje. 

 

 

                      Slika 3: Vse več staršev-veganov se odloča, da bodo njihovi otroci vegani 
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3. PODROČJE: INTERDISCIPLINARNO PODROČJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S pomočjo raziskovalne naloge Zakrilca in let plastenke sem raziskal, katera zakrilca 

so potrebna za optimalen polet vodne rakete. Ker so zakrilca ključnega pomena, sem 

raziskal šest različnih vrst zakrilc. Med raziskavo sem spreminjal njihovo obliko in 

velikost. Pri preverjanju prve hipoteze sem uporabil isti material in isto obliko, 

spreminjal sem velikost. Pri drugi hipotezi pa sem uporabil isti material, spreminjal pa 

sem obliko. Hipotezo 1 in 2 sem s pomočjo meritev kasneje ovrgel oz. potrdil. Ugotovil 

sem, da so najboljša manjša zakrivljena zakrilca. Ta raketi omogočijo stabilen in raven 

let, hkrati pa na raketo ne prenašajo toliko upora.  

 

 

                                                 
 

Slika 4: Raketa št. 4                                                 Slika 5: Raketa št. 5                                            

 

 

 

 

 

 

 

            

 
ZAKRILCA IN LET PLASTENKE 

 
  Avtor: Nace APAT 
  Mentor: Dušan KLEMENČIČ 
  Šola: Druga OŠ Slovenj Gradec 
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4. PODROČJE: ARHITEKTURA IN GRADBENIŠTVO 

 

 

 

 

 
 
,  
 
 
 
 

 
V raziskovalni nalogi z naslovom Mi pa vrtec zidamo je glavna téma prenova zgradbe 
stare šole za namene vrtca v našem kraju oziroma ugotoviti, da je prenova preveč 
draga in neustrezna. Pokazala se je namreč prostorska stiska in sedaj vrtec 
uporablja eno učilnico v naši osnovni šoli. V zadnjem času se je v občino Dravograd 
veliko ljudi preselilo in s tem se je pokazal tudi porast števila otrok v vrtcu. Vse to pa 
se je odražalo na pomanjkanju prostora v vrtcu Šentjanž pri Dravogradu.  
V kraju že dolgo časa sameva zgradba, kjer je nekoč bila šola. Je v središču kraja, 
na lepi legi in želeli smo si, da bi v njenih prostorih uredili vrtec.  
Smo učenke sedmega razreda in lotile smo se preprostega načrtovanja prenove. 
Najprej smo ugotovile razpoložljivost prostora, potrebe, ki jih potrebuje vrtec in začele 
smo načrtovati korake prenove.  
Izdelale smo makete prostorov vrtca in načrtovale materiale ter opremo posameznih 
prostorov. Predvidile smo tudi zunanje prostore in jih načrtovale.  
S pomočjo različne literature in virov smo ugotovili, da so sodobni vrtci grajeni v 
skladu s trajnostnimi procesi in s pomočjo materialov, ki ne škodujejo zdravju. Tudi 
energetska oskrba je s pomočjo obnovljivih virov energije.  
Ugotovile smo, da so nas načrtovalci prostora v naši občini že prehiteli, saj so že 
začeli z zbiranjem lokacij za gradnjo novega vrtca.  
I 

 

           
 
Slika 6: Stara šola nekoč                                     Slika 7: Današnja podoba stare šole  

 
 
 

 
MI PA VRTEC ZIDAMO 

Notranja in zunanja podoba vrtca 
Šentjanž 

 
   Avtorice: Kaja KOREN, Lara KOTNIK,  
                    Lana KRAJNC 
   Mentorica: Janja Hanjže Brecl  
  Šola: OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
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5. PODROČJE: APLIKATIVNI IN INOVACIJSKI PREDLOGI IN PROJEKTI 

 
 
 

 

                                                 

 

                                                 

 
 

Raziskovalna naloga podaja moj pristop k izdelavi CNC stroja. Za izdelavo sem 
uporabil gradnike, dele, ki so dostopni na trgu. Raziskal sem trg in preko spletnih 
trgovin kupil osnovne gradnike, ki so temelj za stroj, katerega sem izdelal. V 
načrtovanju sem izhajal iz vprašanja: "Ali lahko učenec izdela kompleksno napravo in 
predvsem ali lahko ostane v okviru 200€?".  
Po pričakovanjih in raziskavi je izvedba stroja mogoča. V kopici informacij in spletnih 
trgovin je potrebno kar nekaj iznajdljivosti in brskanja po spletu. Z raziskovalno 
nalogo sem dokazal, da učenci osnovne šole z malo motivacije lahko izdelajo/mo tak 
stroj. Važna je ideja, načrt in znanje, ki sem ga pridobil.  
 

 

 

                   
 

                      Slika 8: Prototip CNC 

 

 

 

 

 

 
GREMO MI PO SVOJE DO CNC STROJA 

 
  Avtor: Dejan MEŽNARC 
  Mentor: Robert Sterkuš 
  Šola: OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 
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Nalogam, ki se bodo uvrstile na državno tekmovanje, ki bo v ponedeljek, 14. maja 2018, v 

Murski Soboti, želim veliko uspeha. 

                                                                                                                                    Darja Vrhovnik, 

                                                                                     koordinatorka Gibanja MRK osnovnošolcev za 

Koroško 

Državno srečanje poteka v dveh krogih: 

1. KROG: pogoj je dosežen rezultat na regijskem srečanju; 

2. KROG: izmed nalog, uvrščenih na Srečanje strokovne komisije, izberejo največ po šest 

nalog po področjih, ki so vabljene na javno predstavitev in zagovor, kjer se potegujejo 

za srebrno in zlato priznanje. Preostale naloge prejmejo bronasto priznanje. 
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