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Mednarodna raziskava trendov znanja 
matematike in naravoslovja
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Izsledki raziskave 
TIMSS 2011
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Karmen Svetlik  

Ana Kozina

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

krmilo, balanca

okvir

S kolesom na sliki se običajno vozimo po gorskih poteh.
Če bi ga želeli uporabiti za vožnjo v prometu, bi ga morali opremiti še s sprednjo in zadnjo lučjo ter zvoncem.
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Spoštovane bralke in bralci, 

Že deset let obstaja spletni portal učiteljska.net, a o njem v 
Naravoslovni solnici še nismo pisali. Sama sem se prvič sre-
čala z njim, ko so študenti za svoje nastope uporabili pripra-
ve ali gradiva, ki so jih našli na tem spletnem portalu. Saša 
Čadež, ena od začetnih sodelavcev portala, opisuje, čigava je 
bila ideja, kdo je ta portal ustvaril in še vedno zanj skrbi. 
Danes, ko nam je s klikom že skoraj vse dostopno, je po-
membno, da se kdaj tudi vprašamo, kdo nam vse to omogo-
ča. Prevečkrat vse jemljemo kot »samo po sebi umevno«, a 
samo od sebe ne nastane nič! V času, ko so vrednote vedno 
bolj razvrednotene, bi morali ljudem, ki prostovoljno in brez 
denarne nagrade ustvarjajo spletni portal, izraziti tudi hvale-
žnost. Več kot 5100 gradiv, ki so na spletnem portalu na 
voljo, lahko uporabi vsak, tudi če ni član, potrebno je le na-
vesti avtorja. Eden od zelo aktivnih članov spletnega portala 
učiteljska.net Mladen Kopasić, ki je objavil že več kot 150 
gradiv, nam v tej številki Naravoslovne solnice predstavlja, 
kako je mogoče sestaviti spletni kviz in z njegovo pomočjo 
navduševati učence za branje poljudnoznanstvene literature. 
Konkretno so opisane njegove dobre izkušnje z organizacijo 
Eko bralne značke. Tudi Kopasić v svojem prispevku mimo-
grede opozori na svobodo in poštenje, ki se nanaša na avtor-
ske pravice pri uporabi fotografij.

V poročilu o dosežkih slovenskih učencev v Mednarodni 
raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja 
(TIMSS) lahko preberemo, da so pri naravoslovju naši četr-
tošolci dosegli 20. mesto (med 50 sodelujočimi državami),  

osmošolci pa 6. mesto (med 42 sodelujočimi državami). Hi-
tra sklepa sta dva: pri naravoslovju so dosežki naših učencev 
nad povprečjem in osmošolci so dosegli bistveno boljši re-
zultat kot četrtošolci. Seveda se ob tem lahko vprašamo, kdo 
vse, poleg učencev, seveda, je odgovoren/zaslužen za take 
dosežke: naši učni načrti, učitelji, učbeniki, učitelji učiteljev, 
starši …? Ali smo odgovorni/zaslužni mi, ki beremo Nara-
voslovno solnico? Odgovornost/zaslužnost je tako komple-
ksna, da je nevarnost, da se nihče ne čuti prav posebno  
odgovornega/zaslužnega. 

In kaj imata skupnega kolo in čokolada? V uredništvu 
Naravoslovne solnice se trudimo, da ne sledimo »kot pijanec 
plotu« učnim načrtom za pouk naravoslovja na nižjih rav-
neh osnovnošolskega izobraževanja, ampak želimo objavljati 
prispevke, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo vsebine/cilje teh 
učnih načrtov in povezujejo šolsko znanje z vsakdanjim ži-
vljenjem. V tej številki revije objavljamo dva takšna prispev-
ka. Prvi prispevek je Kolo s prestavami, ki dopolnjuje in 
predvsem nadgrajuje vsebine predmeta naravoslovje in teh-
nika v 4. razredu. Kolo s prestavami znamo uporabljati, 
manj pa vemo, kako prestave delujejo. Prispevek o čokoladi 
pa je zgled, kako je mogoče z vsakdanjimi rečmi in na eno-
staven način izpeljati preprosto raziskavo, kar naj bi bil po 
novih učnih načrtih sposoben narediti vsak učenec ob kon-
cu 5. razreda. Ob tem pa velja podariti, da se učenci raje 
učijo po poteh, ki jim omogočajo več ustvarjalnosti. Te oči-
tno ni manjkalo islandskim učencem, ko so izdelovali svoje 
trole (naslovnica).
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