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NO/i/CE
TOPLOTNA IZOLACIJA PASJE HiŠiCE - RAZISKOVALNI
PROJEKT

Mednarodna kom isija za pouk fizike (lePE) obja vlja v marčevski številki
svojega glasila kratko notico z naslovom "Toplotna izolacija pasje hišice" .
To je naslov projekta , ki teče na Poljskem in ki je vključen v mednarodni
projekt z delovnim naslovom "Ne zapravljajmo energije za ogrevanje".
Namen projekta je vzpodbujanje zanima nja za preu čevanje toplotnih izgub v
stanovanjih in za njihovo prep rečevanje ali zmanjševanje .

"Toplot na izolacija pasj e hišice" je le okvirni naslov. Vk lju čuje merje
nje toplotne prevodn osti razli čnih materialov , merjenje toplotne prevodnosti
plastovitih sten , merj enje toplotn ih izgub iz hiš ali iz posameznih prostorov.
Pomembno je preu čevanje vrstnega reda izolacijskih plasti , zgradbe oken ,
mesta peči v prostoru ali v zgradbi in podobno. Projekt je namenjen pred
vsem učencem in dijakom, pri njem pa naj bi sod elovali tud i starši in u čitelji,

študentje in strokovnjaki z r a z l ič n i h področij. S projektom so za čeli na za četku

tega šolskega leta , podalj šati pa ga nameravajo še za eno leto . Najbolj še
prispevke bodo objavili in nagradili . K sodelovanju vabijo t udi u čence in di
jake iz drugih dežel, kjer so vprašanj a toplotne izolacije bivalnih prostorov
drugačna, drugačni pa so t udi dosegljivi izolacijs ki mater iali.

Sodelovanje v projektu utegne biti zanimivo tudi za bralce Preseka. Le se
kdo odloči zanj , naj si zamisli svoj predlog za raziskavo , se o njem pogovori
z učiteljem fizike in ga pošlje tudi na uredništvo Preseka . Skupaj bomo
pregledali predloge in mord a svetovali spremembe ali dopolnila . O raziskavah
bomo poročali, najzanim ivejše pa objavili .
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