
Разговарамо о...

За шта нам служе прозори у кући, школи?

Знате ли како су настали прозори?



Легенда

Свети Сава гради прозоре

Пође једном Свети Сава да учи народ 
побожности и вјери. Идући по свијету, наиђе на 
људе гдје са четири вола уносе свјетлост у кућу. 
Он их запита: „Шта радите то, браћо”. 

„Ево начинисмо има три дана кућу, па никако се 
у собама не види”. 

„Три дана са ова четири вола уносимо свјетлост, 
па свеједнако. До пред врата се види, а кад у 
кућу, мрак”. 

Свети Сава се помоли Богу, те им рече: „Е, људи 
божји, треба начинити прозоре – ево овако.” 

Па им онда начини прозоре, а они му се много 
захвале.



Зашто нам је сунчева светлост важна у животу?

Сунчева светлост је веома важна за развој свих живих бића. Присуство 
сунчеве светлости неопходно је у сваком стану. Живот је пријатнији и 
здравији у становима у којима је има више.

При пројектовању зграда треба водити рачуна да већи део стамбеног 
простора буде окренут ка југу. Природна осветљеност стана зависи од 
површине прозора. Просторије, па чак и оне у којима се ређе борави не 
треба да буду замрачене, већ треба дозволити да сунчеви зраци у њих 
продиру. Под утицајем сунчеве светлости човечји организам ствара 
витамин Д, неопходан за правилан раст и развој костију деце.



Светлосна пропустљивост материјала



Провидан, полупровидан, непровидан

Посматрајте слике. Шта закључујете о светлосној  пропустљивости 
приказаних материјала?



Оглед – Светлосна пропустљивост

ПРЕДМЕТ МАТЕРИЈАЛ
СВЕТЛОСНА 

ПРОПУСТЉИВОСТ

Испитујемо светлосну пропустљивост различитих материјала.

Уписујемо запажања у табелу.



Закључујемо...

Од чега зависи светлосна пропустљивост материјала?



Читамо занимљивости...

Наочаре за сунце Зелене фолије



Читамо занимљивости...

Где се још користе затамњена стакла?

Затамњена стакла се користе на аутомобилима. Да би се затамнела стакла и 
смањила њихова светлосна пропустљивост, користе се фолије за ауто-стакла. 
Оне се користе да би се заштитила приватност у аутомобилу, тј. да би се 
поједини људи сакрили од погледа пролазника, али и због лепшег изгледа 
аутомобила. Међутим, према законима наше државе, затамњење стакла у 
равни возача не сме бити веће од 30% (отприлике не сме бити веће од 
трећине укупне светлосне пропустљивости), предње стакло се не сме  
затамњивати, док се остала стакла могу без ограничења затамњивати.



ИГРА Позориште сенки



Загонетно питање

Црни пас је претрчавао улицу, а возач који је наилазио путем није имао 
укључена светла. Ипак, возач је успео некако да примети пса, закочи и да 
га избегне. Како је то успео?



Решења задатака из радне свеске

Непровидан Провидан Полупровидан
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Где је вода дубља, ту је и светлосна пропустљивост мања, а ствари су нам удаљеније и 
изгледају мање. Где је вода плића, светлосна пропустљивост је већа, ствари су нам 
ближе и видимо их у њиховој приближној величини. 
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Ролетне се праве од материјала који слабо пропуштају светлост, али су и добри 
топлотни изолатори (пластика, дрво, алуминијум са посебном пеном која је 
топлотни изолатор).

Што је предмет дебљи, светлосна пропустљивост материјала је мања.
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