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FIZIKALNO RAZMISLJANJE

NA REC NE M DNU je del vodovodne cevi . Po reki vle Cejo vl ačilci
tež ko otovorjeno barko . Ali se tlak vode ob cevi ka j spremeni ,
ko pluje barka nad njo ?

Tla k vode ob ceVl Je odvisen le od vi šine re čne gladine, zato
se ne spremeni, ko pluje barka pr e ko cevi.

KAD AR PR I DE POZI MI do nenadnih oto plite v, se na stenah opečna 
tih zgrad b poja vi slana, na stenah l e s e ni h hi š pa je običajno
ni. Pojasni ta pojav!
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Les ima manjšo
specifično

top-

~. .~~ l o t o

kot opeka,
zato se pri nenad ni h otopl itvah 1 esene stene hi š hitreje
ogrejejo,

opeč

nati zidovi pa
so še dolgo oh1ajeni pod 1eVlaga iz

dišče .

okoliškega z raka se kondenzira
na njih.

POLETI, ko pritisne

vro čina,

se vsi radi

Voda je v

vročih

kopama. Ko se odpravljamo v vodo,· se na m

dneh znatno hlad-

zd i mrzla. Ko pridemo iz vode, pa nas zebe

nejša od zraka
v okolici, zato
nas zebe, ko se

na

vročem

zraku. Za ka j?

";:-'\

poženemo vanjo.
Ko pridemo iz
vode, so na naš e m telesu številne kapljice,
)

ki začno v suhem
zraku naglo izhlapevati . Pri
tem odvzemajo telesu toploto, tako da nas

prične

zebsti.
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