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Določanje trdote vode

Zbirka eksperimentov (priročnik, delovni zvezek…)

• Izid 2019 (26 strani)

• Založba UL PEF

• Cena: brezplačno, na naslovu: miha.slapnicar@pef.uni-lj.si

• Delavnica na 5. konferenci učiteljev naravoslovnih predmetov (Laško 2019) 

• Teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje

mailto:miha.slapnicar@pef.uni-lj.si


Določanje trdote vode

Vsebina
• Skupne teoretične osnove za vsebino o trdoti vode

• 6. poskusov na različni težavnostni stopnji 

• Znani poskusi za samostojno eksperimentalno delo 
učencev ali dijakov ali za demonstracijsko izvedbo učitelja 



Določanje trdote vode

Teoretične osnove

1.

2.

3.



Določanje trdote vode

Laboratorijske vaje



Naravne spojine v živih sistemih

Univerzitetni učbenik 

• Izid 2021 (192 strani)

• Založba UL PEF

• Cena: 15,00 EUR

• Predmet: Naravne spojine v živih sistemih za 

študente kemije z vezavo (UL PEF)

• Predmet: Kemija naravnih spojin za študente 

kemije (UL FKKT)

• Teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje



Naravne spojine v živih sistemih

Kazalo 

• Varno delo v kemijskem laboratoriju: 

• Varnostni list kemikalije

• Piktogrami

• H- in P-opozorila 

• Pravila varnega eksperimentalnega dela

• 6 teoretičnih poglavij s pripadajočimi navodili za

izvedbo laboratorijske vaje:

• Barvila

• Barvanje tekstilij

• Izolacija lecitina in izdelava varovalno-hranljive kreme za roke

• Eterična olja

• Alginatne mikrosfere

• Alkaloidi, izolacija in dokaz piperina



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Teoretična izhodišča

• 6.1  Opredelitev skupine

• Splošna opredelitev in definicije skupine

• 6.2  Naravni viri

• Prisotnost spojin v naravi.



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Teoretična izhodišča

• 6.3  Funkcija v naravi

• 6.4  Uporaba in pomen za človeka



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Teoretična izhodišča

• 6.5  Delitev na osnovi kemijske zgradbe

• 6.6  Drugi sistemi klasifikacije skupine spojin



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Teoretična izhodišča

• 6.7  Predstavitev pomembnejšega 

predstavnika (botanika)



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Teoretična izhodišča

• 6.7  Predstavitev pomembnejšega 

predstavnika 

(kemija naravnih spojin)



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Laboratorijske vaje

• 1. poskus:  Izolacija piperina iz različnih vrst popra

• 2. poskus:  Dokaz izoliranega piperina s tankoplastno kromatografijo

• 3. poskus:  Specifične dokazne reakcije za prisotnost piperidinskih alkaloidov



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Predstavitev laboratorijskih postopkov

• Teoretična izhodišča destilacije, TLC kromatografije, kristalizacije, obarjanje…



Primer zgradbe 6. poglavja – Alkaloidi 

Laboratorijske vaje

• Literatura za poglabljanje usvojenega znanja iz vsebine



Možnosti dodatnega raziskovanega dela na 
poglavju o alkaloidih

• Nadarjeni učenci oziroma dijaki:

• Dodatne vsebine pri rednem pouku kemije

• Izbirni predmet

• Projektno-raziskovalne naloge

• Teoretično-raziskovalne naloge

• Naravoslovni dnevi

• … zgolj želja po „vedeti več“



Primeri dobre prakse (I.)

• Projektno-raziskovalna in maturitetna naloga pri predmetu Biotehnologija

(sodelovanje UL PEF, UL BF in SŠ BIC Lj)

Študija potencialno antimikotičnih lastnosti piperidinskih alkaloidov v plodovih črnega 
poprovca (Piper nigrum L.)

• Avtorici: Hana Grintal in Ana Lucija Čuk (maturantki gimnazije BIC LJ)

• Ključni poudarek: preučiti antimikotične lastnosti alkoholnih ekstraktov
piperidinskih alkaloidov črnega, zelenega in belega popra na glive, ki povzročajo
najpogostejše glivične bolezni v sadjarstvu (cvetna monilija, grenka sadna gniloba,
črna pegavost, siva plesen in plodova monilija).

• Ključne ugotovitve: z uporabo učinkovitih naravnih pripravkov iz plodov črnega
poprovca lahko zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšamo vpliv
škodljivih snovi na okolje, stroške pridelave, izboljšamo varnost hrane, biotično
raznolikost, produktivnost tal in vzdržnost kmetijstva. Uporaba rastlinskih
ekstraktov iz plodov črnega poprovca lahko potencialno predstavlja alternativo
pogosto uporabljenim sintetičnim pesticidom, s čimer bi nekoliko omejili okoljske
težave povezane z njihovo uporabo.

• Predstavitev rezultatov: članek za revijo PROTEUS, udeležba na konferenci
Slovenski kemijski dnevi 2021, Krkine nagrade 2021



Primeri dobre prakse (II.)

• Projektno-raziskovalna in maturitetna naloga pri predmetu Biotehnologija

(sodelovanje UL PEF, UL BF in SŠ BIC Lj)

Alelopatske lastnosti alkaloidov in ostalih sekundarnih metabolitov v plodovih 

črnega poprovca (Piper nigrum L.)

• Avtorice: Kim Kneisel, Gaja Mrzelj in Lara Petrič (maturantke gimnazije BIC LJ)

• Ključni poudarek: preučitev uporabe alkaloidov črnega poprovca pri kontroli invazivnih
rastlinskih vrst (japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, kalinolistni pokalec), ki v
svetu in Sloveniji predstavljalo problem; pregledati obstoječe raziskave o potencialno
alelopatskih lastnostih črnega poprovca in piperina ter na podlagi tega preučiti, kako bi v
prihodnosti lahko uporabljali pripravke iz plodov črnega poprovca, za zatiranje invazivnih
rastlin.

• Ključne ugotovitve: z uporabo učinkovitih naravnih pripravkov iz plodov črnega poprovca
lahko zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšamo vpliv škodljivih snovi na
okolje, stroške pridelave, izboljšamo varnost hrane, biotično raznolikost, produktivnost tal in
vzdržnost kmetijstva. Uporaba rastlinskih ekstraktov iz plodov črnega poprovca lahko
potencialno predstavlja alternativo pogosto uporabljenim sintetičnim pesticidom, s čimer bi
nekoliko omejili okoljske težave povezane z njihovo uporabo, poleg tega pa bi zmanjšali
stroške, ki nastajajo zaradi gospodarske škode, ki jo povzročajo invazivne rastlinske vrste.

• Predstavitev rezultatov: članek za revijo PROTEUS, udeležba na konferenci Slovenski
kemijski dnevi 2021, Krkine nagrade 2021



Primeri dobre prakse (III.)

• Raziskovalna naloga (sodelovanje UL PEF in UL BF)

Piperidinski alkaloidi v funkciji insekticida rjave 

marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys L.)

• Avtor: Jan Horžen, študent 2. letnika smer kemija-biologija

• Ključni poudarek: preučitev insekticidne funkcije piperina in ostalih

piperidinskih alkaloidov različnih vrst plodov črnega poprovca (Piper

nigrum L.) na naravno zatiranje škodljivca marmorirane smrdljivke

(Halyomorpha halys L.), ki uničuje sadje (breskve, jabolka, hruške …)

oziroma na njem povzroča trajne poškodbe

• Ključne ugotovitve: raziskava še poteka

• Predstavitev rezultatov: udeležba na konferenci Slovenski kemijski

dnevi 2021, Krkine nagrade 2021



Primeri dobre prakse (IV.)

• Raziskovalna naloga

(sodelovanje UL PEF, UL FKKT in UL BF)

Antioksidativna vloga piperidinskih alkaloidov pri radikalskih reakcijah 

v celicah govejih in svinskih jeter

• Avtorica: Tia Kralj, študentka 2. letnika smer kemija-fizika

• Ključni poudarek: spektrofotometrična preučitev antioksidativne
vloge piperina in ostalih piperidinskih alkaloidov različnih vrst plodov
črnega poprovca (Piper nigrum L.) za nevtralizacijo prostih DPPH·
radikalov v živalskih jetrnih celicah

• Ključne ugotovitve: raziskava še poteka

• Predstavitev rezultatov: udeležba na konferenci Slovenski kemijski
dnevi 2021, Krkine nagrade 2021



Hvala za vašo pozornost.
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