
5HEK-erski izziv #1 

  

V teh časih, ki jih preživljamo v samoizolaciji, smo se na Kersnikovi odločili, da naše vsebine prilagodimo in jih 

pripeljemo k vam na dom! Da našim 5HEK-erjem ne bi bilo dolgčas in da bi tudi starši lahko spoznali, zakaj se otroci in 

mladi tako radi vračajo k nam, bomo vsak teden pripravili poseben izziv, ki ga boste lahko opravili skupaj ali posebej! 

 

Prvi izziv je povezan z izzivi, s kakršnimi se soočamo danes! In kaj je večji izziv kot pravilno umivanje rok in s tem 

preprečevanje potencialnih okužb? Težko si ga zamislimo, in ravno zato smo za vas pripravili izziv #1, s katerim lahko 

preverite, zakaj je pomembno čiščenje rok z milom: 

 

BAKTERIOLOGIJA 

 

Sestavine, ki jih potrebujete, so: 

 voda - 200 ml, 

 mleko v prahu – 1 g (ali 1 ml tekočega mleka), 

 kvasni ekstrakt – 1 g (ali 1 g jušne kocke), 

 kuhinjska sol – 1 g, 

 agar agar – 4 g (ali kakšna druga želatina). 

Orodje: 

 lonec s pokrovom, 

 2 (ali več) posodic s pokrovom. 

Koraki: 

 

1. Zmešajte vse sestavine in jih na štedilniku kuhajte 20 min. 

2. Kuhan medij ohladite na 50 °C (cca. 15 min) v pokriti posodi. 

3. Previdno prelijte medij v čiste posodice, jih pokrijte in počakajte, da se medij strdi. 

4. Previdno odprite prvo posodico in pustite (nežno) prstni odtis neumitih rok na mediju (nič se ne bo videlo). 

5. Previdno odprite drugo posodico in pustite (nežno) prstni odtis umitih (samo z vodo) rok na mediju (nič se ne bo 

videlo). 
6. Previdno odprite tretjo posodico in pustite (nežno) prstni odtis umitih (z milom) rok na mediju (nič se ne bo videlo). 

7. Previdno odprite četrto posodico in pustite (nežno) prstni odtis umitih (z razkužilom) rok na mediju (nič se ne bo 

videlo). 

8. Za preostale posodice bodite kreativni (odtis kovanca, bris iz kljuke …). 

9. Posodice obrnite na glavo in jih pustite na sobni temperaturi (odmaknite jih od neposredne sončne svetlobe). 

10. Dnevno spremljajte dogajanje, kje mikroorganizmi rastejo hitreje in kje počasneje. Opazujte, kakšne so razlike. 

11. Po 4 dneh gojenja previdno (uporabite rokavice) dodajte malo varikine (ali kakšno drugo razkužilo). Počakajte 30 

min, tekočino odlijte, medij odstranite, posodice pa operite za naslednje raziskovanje. 

 

Vaše izdelke bomo delili na naših družabnih omrežjih in na naši spletni strani, zato vas pozivamo, da nam prek e-pošte 

ali fb-ja pošljete fotografije vašega eksperimenta (veseli bomo tudi vseh ostalih, ki jih v teh dneh poskušate doma!). Vse 

tiste, ki imate instagram, pa prosimo, da delite svoje izdelke, heke in njihove različice na instagram story s pripisom 

#5hek in @rampalab. Z deljenjem hekov na Rampin profil bomo tako poskušali pokazati, da skupnost kljub izolaciji živi! 

Naslednji izziv vas čaka že naslednji ponedeljek! 

 

Ob tem pa ne pozabite - poleg umivanja rok upoštevajte tudi ostala navodila pristojnih inštitucij, dostopna na 

https://www.nijz.si/sl, in na tak način prispevajte k preprečevanju širitve koronevirusa, zaradi katerega ostajamo doma. 
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