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Avstrijske iznajdbe, ki so spremenile 
življenje ljudi
9. november je v Evropi dan izumiteljev in izumeteljic.  
Zavetnica tega dneva je avstrijska gledališka igralka in izumiteljica Hedy 
Lamarr. Rodila se je 9. novembra 1914.  Skupaj s komponistom Georgom 
Antheilom sta izumila frekvenčno skakanje za brezžični prenos podatkov v 
razširjenem spektru. Izum je bil pomembno začetno delo za prenos 
podatkov po brezžičnih prenosih ali po prenosnem sprejemniku in 
oddajniku. To je danes del številnih tehnologij, kot so GPS, Wi-Fi in 
Bluetooth.  
9. november naj bi nas spomnil na znane in tudi na pozabljene izumitelje 
oz. izumiteljice. 
A to je tudi dan vseh $s$h, ki so na po$, da tudi sami kdaj predstavijo svoje 
izume širnemu svetu.  Glavno je, da jih spodbujamo, da delajo naprej in 
verjamejo v svoje zamisli.  
Projekte naj bi razvijali  
naprej ter jih dokončali. 
Seveda se najprej spom- 
nimo velikih izumov,   
kot je na primer žarnica,  
ampak tudi drugi 
izumi vplivajo na naš  
vsakdanjik. Bistre ideje  
olajšajo naš vsakdanjik. 

Tu je nekaj imen Avstrijcev, ki so na svetu sprožili velike 
spremembe:  
• Josef Madersperger je izumil šivalni stroj.  

• August Musger je izumil počasni posnetek.  

• Paula Eisler je izumil $skano vezje. 

• 16-letni Franz Sacher je iznašel svetovno znano „Sacher torto“. 

Vsem izumiteljem, vsem, ki radi preizkušajo, brihtnim glavam in 
ustvarjalnim ljudem želimo mnogo uspeha. Veselimo se njihovih novos$!
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Snežna steklena krogla

Naravoslovni 
poskusi 

Če boš opazoval mesta, kjer se vodni drsalec do$ka vode, boš videl na vodni površini vdolbinice. Te vdolbinice 
nastanejo zaradi površinske napetos$ vode. Površinska napetost vode je pojav, ko se delci oz. molekule vode           
med sabo privlačijo in se nočejo loči$ druga od druge. Na plas$, ki zaradi tega  nastane, lahko hodi                       
vodni drsalec. Vodni drsalec spada med žuželke, ki imajo šest nog.REŠITEV

Potrebuješ: 
• tanko kovinsko žico 
• klešče 
• posodo z vodo 

Odščipni tri kose žice, vsak kos naj bo dolg devet cen$metrov. Te tri kose žice v sre-
dini zavij, s tem oblikuješ „trup“ vodnega drsalca. Konci žic naj bodo noge –  oblikuj 
jih tako, da spominjajo na črko U (glej skico). Noge izoblikuj tako, da bo čim večji 
del v s$ku z vodo. Ko postaviš vodnega drsalca na noge, naj enakomerno počiva na 
vseh šes$h nogah. Potem ga lahko postaviš na vodno površino v posodi. 
Če se vodni drsalec potopi, mu ponovno naravnaj noge in pri tem upoštevaj, da se 
morajo vse noge enakomerno do$ka$ vode in da mora bi$ teža enakomerno raz-
porejena nanje. Če se ena noga dotakne vodne površine prej kot druge, jo prebode 
in drsalec se potopi. 
Vodni drsalec ima šest nog.  
V katero skupino živali ga lahko uvrs$mo zaradi šes$h nog? 

Zakaj lahko vodni drsalec hodi po vodi  

Reinhold Jannach

• Gustav Tauschek je izumil magnetni boben.  
S tem so lahko shranili podatke prvega 
računalnika.  

• Erwin Perzy je iznašel snežno stekleno 
kroglo. 

• Viktor Kaplan je izumil Kaplanovo turbino.           
Z njo so lahko uporabili vodo za pridobivanje 
elektrike. 




