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PISAN SVET POD MIKROSKOPOM 

1. CILJI VAJE 

 

Cilji vaje so: 

 ponoviti tehniko pravilnega mikroskopiranja, 

 znati pripraviti mokre mikroskopske preparate, 

 znati pravilno pripraviti tkivo za mikroskopiranje, 

 seznaniti se z mikroskopsko majhnimi organizmi, 

 znati natančno opazovati in skicirati opazovane predmete. 

 

2. UVOD 

Mikroskop je naprava za opazovanje zelo majhnih predmetov.  

 

Objektiv, ki je obrnjen proti predmetu, deluje kot zbiralna leča in ustvari realno, 

povečano in obrnjeno sliko predmeta. 

 

Številni predmeti so premalo kontrastni ali odbojni, da bi jih lahko brez posebne 

priprave opazovali pod veliko povečavo. 

 

Takšne predmete zato narežemo na tanke rezine (npr. luskolist čebule) 

 

3. SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIPRAVO TKIVA 

 

 od večjega kosa tkiva z britvico odrežemo majhne tanke rezine, 

 pri rezanju podlakti naslonimo na rob mize, dlani pa pred seboj naslonimo eno na 

drugo (na ta način umirimo tresenje rok), 

 režemo vedno proti sebi, 

 z britvico ne žagamo, ampak poskušamo izvesti en gladek rez. 

 NIKOLI NE REŽEMO TKIVA NA KLOPI (KOT SALAMO)!!!!! 

 

4. METODE DELA 

4.1 MIKROSKOPIRANJE ZAČETNICE IMENA:  

 na košček papirja s kemičnim svinčnikom napiši začetnico imena, 

 pripravi moker preparat, 

 opazuj predmet najprej pod malo, nato pa pod veliko povečavo, 

 skiciraj  

 

4.2 MIKROSKOPIRANJE KLOPA 

 pod mikroskopom opazuj klopa, 

 predmet opazuj najprej pod malo, nato pa pod veliko povečavo, 

 skiciraj 
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4.3 MIKROSKOPIRANJE REZINE KORENJA, PAPRIKE: 

 z britvico odreži tanko plast korenja, paprike, 

 pripravi moker preparat, 

 opazuj predmet najprej pod malo, nato pa pod veliko povečavo, 

 skiciraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

rdeča paprika     korenje 

 

HIPOTEZE 

V tej vaji nismo postavili domnev ali hipotez, saj je vaja temeljila na ponavljanju in 

opazovanju poljubnih predmetov. 

 

Izberi si en opazovan predmet in ga nariši v vseh povečavah (40x, 100x in 400x) 

 

5. STEREOLUPA 

 Lupa je optična naprava za opazovanje majhnih stvari (zgradbo drobnih živali, delov 

rastlin in drugo).  

 Uporaba stereolupe 

- Objekt ali preparat, ki ga želimo opazovati, damo najprej v posodico (petrijevko) 

in ga položimo na sredino mizice stereolupe. 

- Objekt osvetlimo z lučko, ki jo postavimo približno 20 cm od objekta. 

- Z vrtenjem vijaka objektivov izberemo ustrezno povečavo (to je povečava, pri 

kateri razločno vidimo vse dele preparata, ki jih želimo opazovati). 

- Z razmikanjem okularjev nastavimo razdaljo med okularjema tako, da jo 

prilagodimo zenični razdalji med očesoma. To nam omogoča, da pri opazovanju z 

obema očesoma vidimo enojno sliko preparata. 

- Sliko izostrimo z vijakom za ostrenje slike. 

- Ko delo končamo, ugasnemo lučko in odstranimo opazovani objekt. Če objekt 

pustimo dalj časa na mizici s prižgano lučko, se objekt segreje in izsuši.  

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Opiši opazovan predmet. 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


