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SPOZNAVANJE ENERGIJE 

 

 

KAJ JE ENERGIJA 

 
Energija se nahaja povsod okoili nas. Če želimo hoditi, potrebujemo energijo, da bi naše telo 

spravili v gibanje. Tudi ko kuhamo hrano, potrebujemo energijo, če želimo surove sestavine 

spremeniti v slasten obrok. Vsak dan gledamo televizijo, poslušamo glasbo, trošimo vodo, 

deskamo po internetu ter prižigamo luči.  Za vse to trošimo energijo.. 

 

MERJENJE ENERGIJE 

 

Emergijo merimo v joulih (glej Mednarodni sistem enot – SI). Moč (P)  uporabljamo za opis 

stopnje, v kateri se energija pretvarja. Merimo jo v vatih. 1 W  je enak 1 J/s. To pomeni, da 1 

kW stroj v eni uri potrebuje 1ura x 1 kW = 1 kWh) ali or 3,600,000 Joulov (3,600 sek x 1,000 

W). 

 

IZPUST CO2  

 
Ogljik je četrti najbolj pogost element  v  vesolju in se nahaja v vseh živih organizmih na 

zemlji.  Naše telo na primer vsebuje 18% ogljika. Fosilna goriva, kot so nafta, naravni plin in 

premog so nastala iz ostankov organizmov, ki so bili ujeti pod zemljino površje  pred več 

milijoni leti. Ogljik, ki ga vsebujejo ta goriva, se uporablja za proizvodnjo energije v 

industrijske in zasebne namene. Ogljik reagira z kisikom in tvori ogljikov dioksid (CO2). Ko 

fosilna goriva izgorevajo, se v ozračje sproščajo velike količine CO2. 

Kaj veš o  
energiji? 
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CO2  je eden izmed najpogostejših in najpomembnejših toplogrednih plinov na zemlji. Ti plini 

preprečujejo, da bi del energije, ki jo sprošča zemljina površina odšel v vesolje. To 

imenujemo učinek tople grede. CO2  se je vedno nahajal v ozračju in je razlog za naše 

podnebje, človekove dejavnosti pa so vodile k znatnemu porastu njegove prisotnosti ter 

povzročajo podnebne spremembe. To od nas terja, da začnemo ukrepati ter pametneje 

uporabljati energijo. 

VARČEVANJE IN SMOTRNO RAVNANJE Z  ENERGIJO 

 
Z energijo lahko varčujete tako, da zmanjšate porabo elektrike in količino energije, ki 

jo potrošite za ogrevanje.  Posredno  lahko energijo prihranite tako, da ozaveščeno 

izbirate načine transporta, se odločate o porabi vode in hrane ter premišljeno 

ravnate z odpadki itd. Manj porabljene energije je enako manjšemu izpustu CO2 . 

 

V prihodnjih mesecih ne pozabite prebirati rubrike o energetskih temah ter se podrobnerje 

seznaniti z njimi! 

 

DEJAVNOSTI/ TEME ZA RAZPRAVO 

 Poskušajte izdelati definicijo enenrgije. 

 Naredite si seznam desetih stvari, ki jih delate vsak dan in ki potrebujejo energijo. Ali 
veste katero vrsto enenrgije uporabljajo? 

 Premislite kakšne vrste energijo so uporabljali vaši stari starši in starši ko so bili vaše 
starosti. Kaj se je spremenilo? Svojo porabo energije lahko primerjate tudi s količino 
enenrgije, ki jo porabi vaš vrstnik v deželi tretjega sveta. 

 Kateri so glavni energetski viri, ki jih v vaši državi uporabljate za proizvodnjo energije? 

 Navedite različne energetske vire in opišite razlike med obnovljivimi in neobnovljivimi 
viri. 

 Predstavljajte si svet brez preskrbe z  energijo (brez elektrike, brez ogrevanja...). V 
kolikšni meri bi se spremenil način življenja? 

 Kakšna je razlika med učinkovito izrabo energije in smotrnim ravnanjem z energijo? 

 Oglejte si šolski sistem za ogrevanje ter merilce porabe elektrike in plina: 

fotografirajte jih in analizirajte ter o tem razpravljajte. 

 Za oceno trenutne porabe enenrgije na šoli in doma uporabite Vprašalnik U4energy. 
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 Na šoli opravite nadzor in odkrijte, kje se po nepotrebnem troši preveč energije. 

Kakšni so rezultati? Podobno inšpekcijo opravite še doma ter nato razpravljajte kako 

bi lahko tako na šoli kot doma na bolj učinkovit način izrabili energijo.  

 
 

KORISTNE POVEZAVE 

 
Oglejte si ribrike o Energetskih virih v svojem jeziku na:  
 

 Kotiček za otroke - podatkovna baza za energetsko izobraževanje:  

 
 

 Spreminjanje podnebja:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Shramba virov: 
www.u4energy.eu 

 

 NASVETI IN DEJSTVA 

 
1. Poznamo dve vrsti energije potencialno in kinetično. Potencialna enenrgija je shranjena 

energija, medtem ko je kinetična energija povezana z gibanjem.  
 

2. V  24 urah navadna 100 vatna žarnica porabi 2.4 kW h   
 

3. Premog, nafta in naravni plin so fosilna goriva, ki so nastala iz nekoč živečih organizmov  
ujetih pod zemeljsko površino pred več milijoni let. 

 

4. Obstajata dve vrsti energetskih virov, obnovljivi in neobnovljivi viri.  
 

5. Energijo  pridobljeno s pomočjo  vetra, sonca, biomase, vodne in geotermalne energije, 
imenujemo obnovljivi energetski viri. Ti so na volji v neomejenih količinah ter jih je mogoče  
obnavljati. 

 

6. V hrani se nahaja ‘kemična energija’. Tvoje telo to energijo spreminja v druge vrste energije, 
kot je kinetična energija, ki ti omogoča, da se lahko goblješ, hodiš, tečeš in igraš! 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

