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Delavnica obravnava tri preproste in poceni poskuse, ki jih lahko uporabimo pri poučevanju o 
poteku in pomenu fotosinteze. Ogledali si bomo pripravo in izvedbo poskusov ter njihovo 
teoretično ozadje. Delavnica je povezana s predavanjem »Fotosinteza – učenčeva nočna mora 
ali učiteljev skriti zaklad?«. 

Poskus: Kaj je potrebno za fotosintezo? 
Poskus prikaže, da fotosinteza lahko poteka samo v visoko organiziranih živih sistemih. 
Prisotnost CO2, vode, svetlobe in klorofila še ni dovolj za fotosintezo. 

Poskus: Pri fotosintezi klorofil vsrka svetlobno energijo 
Poskus prikaže, da klorofil lahko sprejema in oddaja energijo. Klorofil v raztopini fluorescira 
– absorbira svetlobno energijo z višjo valovno dolžino, absorbirano energijo pa odda kot 
svetlobno energijo z nižjo valovno dolžino. Poskus tudi prikaže, da raztopina klorofila 
prepušča zeleno svetlobo, druge barve svetlobe (modro in rdečo) pa vsrka. Klorofil, ki je 
vezan v fotosintezni aparat v celici, vsrka svetlobno energijo, ki jo preda drugim molekulam. 
Ob zaključku vseh reakcij fotosinteze je energija vezana v kemijskih vezeh organskih 
molekul. To lahko prikažemo s koščkom lesa, ki med gorenjem oddaja toplotno in svetlobno 
energijo. 

Poskus: Fotosinteza nas varuje pred ultravijolično svetlobo 
Z uporabo fluorescence kinina, raztopljenega v osvežilni pijači tonik, pokažemo, da do 
površja Zemlje prodre del UV sevanja. Poskus lahko uporabimo tudi za raziskavo 
učinkovitosti krem za sončenje z zaščitnim UV faktorjem. Pred UV sevanjem nas ščiti 
ozonska plast, ki nastaja iz kisika, sproščenega med fotosintezo. 

Na delavnici se bomo tudi pogovorili o svojih izkušnjah pri poučevanju fotosinteze. 

 

Spletne strani Zeleni škrat (http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/index.htm) vsebujejo različna gradiva za 
učitelje, s poudarkom na temah o rastlinah. 

Gradivo z delavnice bo objavljeno na spletni strani  
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ucitelji/seminar-naravoslovje-rs2006.htm

Poskus Pri fotosintezi klorofil vsrka svetlobno energijo je opisan na spletni strani  
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/klorofil_fluorescenca.htm  

Poskus Fotosinteza nas varuje pred ultravijolično svetlobo je opisan na spletni strani  
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/uv_kinin.htm
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