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1 UVOD

Poglavje o obtočilih je pomemben sestavni del učnega načrta za pouk biologije v 8. razredu
osnovne šole. Ta del učnega načrta med drugim navaja, da učenci razumejo, da kri opravlja
veliko nalog, razumejo vlogo krvne plazme kot transportnega medija, na podlagi opazovanja
spoznajo vrste krvnih celic in spoznajo njihovo vlogo v organizmu, spoznajo tipe žil in
povežejo njihovo zgradbo z delovanjem, na podlagi animacije ali modela razumejo delovanje
telesnega in pljučnega krvnega obtoka, na podlagi animacije ali modela povežejo zgradbo in
delovanje srca ter spoznajo vlogo srčnega utripa in krvnega tlaka (Vilhar in sod., 2011).
Učitelji si pri podajanju učne snovi pomagajo s slikami iz učbenika, prosojnicami, s posnetki
na video kasetah, s slikami in filmi, ki jih najdejo na medmrežju. S tem v svojo razlago
zajamejo predvsem zgradbo srca in njegovo delovanje, zgradbo žil in sestavo krvi. V okviru
diplomske naloge želimo pouk o obtočilih obogatiti z nekaj vajami in demonstracijskimi
poskusi.
Pri obravnavanju srčnega utripa predlagamo preprosto vajo, pri kateri si vsak učenec izmeri
svoj srčni utrip v mirovanju in po telesni aktivnosti. Vajo lahko nadgradimo z avtomatskim
spremljanjem in vizualizacijo časovnega poteka pulza. Krvni tlak lahko v razredu merimo po
Riva-Rocciju z manšeto in stetoskopom, ki ju učenci poznajo iz zdravniških pregledov. Potek
meritve - kaj se preko stetoskopa sliši – načeloma spremljata in razumeta le učitelj ali učenec,
ki izvaja meritev krvnega tlaka. V diplomskem delu razvijamo nadgradnjo te meritve s
pomočjo vizualizacije šumov v žilah pri prekinitvi pretoka in popuščanju manšete. Tako
lahko učenci vidijo, kdaj z manšeto prekinemo pretok krvi, kdaj se pojavijo šumi Korotkova
(ob sistoličnem tlaku) in kdaj ti šumi izginejo (ob diastoličnem tlaku). Preko zapisa in prikaza
na zaslonu lahko merjenje krvnega tlaka spremljajo vsi v razredu in ne samo tisti, ki meritev
izvaja.
Slovenske srednje in nekatere osnovne šole so opremljene z vmesniki za računalniško podprto
laboratorijsko delo znamke Vernier, ki pa nimajo primernega senzorja za merjenje srčnega
utripa. Nekatere šole imajo senzor za merjenje EKG, vendar je EKG kot električen signal
sorazmerno težko razumljiv in po našem mnenju manj primeren za meritve na obtočilih od
signala, ki ga lahko otipamo na utripajoči žili, ali pa ga zajamemo s pulznim senzorjem.
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Senzor, izdelan iz pojoče voščilnice, je bil leta 2009 izdelan v Skupini za integrativno
fiziologijo in fiziologijo živali na Oddelku za biologijo v Ljubljani, za potrebe
izpopolnjevalnega seminarja za gimnazijske učitelje biologije. Zatem je bil natančneje
predstavljen in opisan v ameriški reviji Advances in Physiology Education (Belušič in
Zupančič, 2010). Piskač je uporaben kot kontaktni mikrofon, ki zaradi sprememb preseka žil
v prstu ob srčnem utripu proizvaja močan električni signal, ki ga lahko izkoristimo za
spremljanje srčnega utripa ter sprememb sistoličnega tlaka v perifernem ožilju. S piskačem
lahko tudi nadomestimo stetoskop pri meritvi krvnega tlaka.
Gimnazijski učitelji so na izpopolnjevanju piskač z odobravanjem sprejeli in v naslednjih
mesecih večkrat poročali o uspešni aplikaciji v razredu. Zanima nas, ali in v kolikšni meri so
ga učitelji vključili v pouk biologije človeka in koliko uporaba piskača prispeva k
razumevanju učencev o delovanju obtočil.
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2 TEORETIČNO OZADJE

Enoceličarji v pramorju so lahko iz okolja sprejemali in oddajali snovi vanj samo z difuzijo,
brez posebej razvitih dodatnih mehanizmov. Ob združevanju celic v večje skupine, so morali
nastati transportni mehanizmi za menjavo snovi (Likar, 1974). V večini večceličnih
organizmov le difuzija molekul v medceličnem prostoru ne zadošča potrebam celic (Anselme,
1999). Živalski organi in tkiva za delovanje potrebujejo oskrbo s kisikom in hranili ter
odstranjevanje metabolitov. To omogočajo obtočila, ki obsegajo srce, žile in kri ter limfo, ki
nenehno krožita (Bručan, 1996). Izmenjalne površine so v kapilarah, pljučih, in v ledvicah,
kjer se presnovki izločijo. Kri poleg hranil in kisika prenaša tudi hormone, pomaga pri
uravnavanju telesne temperature s prenosom toplote ter ima pomembno vlogo pri obrambi
organizma (Anselme, 1999).

2.1 ZGRADBA IN DELOVANJE ČLOVEŠKEGA SRCA

Srce opravlja veliko mehansko delo od prvega meseca po spočetju novega bitja v materi do
smrti, neprestano poganja kri po žilju. Če kri preneha krožiti, po nekaj minutah nastopi smrt
organizma.

Srce je votel mišični organ, ki po obliki spominja na top stožec, s konico obrnjeno levo
navzdol in naprej (Pocajt, 1997). Srčna konica je v višini petega medrebrnega prostora. Srce
je nekoliko zasukano. Ob pogledu od spredaj leži desni prekat bliže prsnici, levi prekat pa je
večinoma zakrit (Likar, 1974). Leži v prsni votlini na trebušni preponi za prsnico, med levim
in desnim pljučnim krilom (Pocajt, 1997).
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Slika 1: Radiogram prsnega koša, pozicija srca (prirejeno po: Gilroy in sod., 2008).

Srce obdaja osrčnik iz dveh plasti, ki varuje srce pred pretiranim raztezanjem. Epikardij je
notranji sloj, ki je zraščen s srčno površino. Pod njim je v srčnih brazdah maščevje. Zunanja
plast je perikardij, pravi osrčnik iz čvrstega veziva, ki pripenja osrčnik na hrbtenico, prsni koš
in tudi na sapnik. Med epikardijem in perikardijem je serumska tekočina, ki omogoča drsenje.
Srčne votline znotraj prekriva tanka opna iz enega sloja celic, endokardij. Iz njega molijo
zaklopke (Likar, 1974), iz srca pa se nadaljuje v žile. Endokardij sestoji iz plasti nizkih
ploščatih krovnih celic, endotelij, pod njo pa je plast veziva (Pocajt, 1997). Sama srčna mišica
je miokardij (Likar, 1974), ki deluje neodvisno od naše volje. Mišične celice v miokardiju so
prečnoprogaste. Vsaka celica vsebuje eno celično jedro. Celična jedra so v središču celic in
ne kot pri skeletnih celicah, kjer so jedra ob robovih. Celice so med seboj povezane z
interkalarnimi diski in tvorijo funkcionalno soceličje ali sincicij (Pocajt, 1997). Debelina
mišične plasti je sorazmerna delu, ki ga opravlja posamezen del srca. V preddvorih je tanjša
kot v prekatih in v levem prekatu je trikrat debelejša kot v desnem prekatu (Bručan, 1996).
Sistolni tlak v desnem prekatu je 25 mm Hg in je nižji kot sistolni tlak v levem, ki znaša 120
mm Hg (Anselme, 1999).
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Slika 2: Srčna stena (prirejeno po: Saladin, 2008).

Notranjost srca delimo na levo in desno srce, ki sta ločena z močno mišično steno, imenovano
srčni pretin. Vsaka polovica srca je iz dveh votlin, preddvora ali atrija in prekata ali ventrikla,
med njima pa je zaklopka, ki onemogoča, da bi se kri med stiskanjem prekata vračala v
preddvor. Zaklopka v levem srcu je iz dveh loput, v desnem pa iz treh loput. V desni atrij
priteka deoksigenirana kri iz vseh delov telesa. Po spodnji veliki veni priteka kri iz spodnjih
udov in trebuha, po zgornji veliki veni iz zgornjih udov, glave in prsnega koša. Iz desnega
ventrikla odteka kri v pljuča po pljučni arteriji. Iz pljuč se vrača oksigenirana kri v srce, v levi
atrij. Iz levega ventrikla vodi največja žila, velika telesna odvodnica ali aorta, ki vodi kri iz
srca v vse dele telesa (Pocajt, 1996). Tok krvi skozi srce je vedno enosmeren (Anselme,
1999). V ustju pljučne arterije in aorte je po ena žepasta zaklopka, ki je zgrajena iz treh
žepastih gub endokardija. Te se odpirajo v smeri toka krvi. Med popuščanjem srčnega stiska
kri sune nazaj proti ventrikloma, tako se napolnijo gube, ki se odmaknejo od stene in zapro
pot nazaj v prekata (Pocajt, 1996).

Kontrakcija mišičnih vlaken srčne stene je usklajena. Z zaporedjem krčenja mišičnih vlaken v
posameznih delih srčne stene je določena tudi smer toka krvi v srcu. Krčenje ventriklov se
začne ob konici srca in se nadaljuje navzgor ter tako potiska kri proti arterijam (Anselme,
1999).
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2.1.1 Ritmovniki

Vzburjenja, ki so potrebna za krčenje srčne mišice, nastajajo v srcu samem (Likar, 1974).
Srce lahko še nekaj časa bije tudi izven telesa brez živčnih povezav (Berne, 1999). Za to so
odgovorne posebne celice tik pod endokardijem (Pocajt, 1996), ki zavzemajo le okrog 1 %
mase srca. Membrane teh celic se spontano periodično depolarizirajo, vzburjenje iz
ritmovnikov pa se prek presledkovnih stikov med srčnimi mišičnimi celicami širi naprej po
srcu. Srčna mišica je tako zmožna ritmične aktivnosti brez vpliva živčevja. Glavni vir srčnega
vzburjenja je sinoatrialni vozel, ki leži v steni desnega atrija ob ustju velike dovodnice
(Anselme, 1999). V človeškem srcu meri približno 15 mm v dolžino, 5 mm v širino in je 2
mm širok (Berne, 1999). SA vozel je ritmovnik z najvišjo frekvenco samovzdraženj, zato
prevlada nad drugimi ritmovniki (Anselme, 1999). Njegov lastni ritem ob mirovanju telesa je
60 – 80 impulzov/min (Likar, 1974).

SA vozel ob vzburjenju sproži val depolarizacije, ki se širi v mišično steno atrijev, kar
povzroči njihovo krčenje. Vzburjenje se neposredno ne more širiti iz atrijev v ventrikle zaradi
vezivnega tkiva v ravnini zaklopk. Mišičje atrijev in ventriklov je deljeno v dve funkcionalni
enoti. Po skrčenju atrijev se vzburjenje prenese na atrioventrikularni vozel na bazi desnega
atrija (Anselme, 1999). AV vozel je pri odraslem človeku približno 22 mm dolg, 10 mm širok
in 3 mm širok (Berne, 1999). Vzburjenje se širi naprej po celicah Hisovega snopa, ki
povezujejo mišičje atrijev in ventriklov. Prenaša se do vrha (apeksa) ventriklov po dveh vejah
Hisovega snopa in nato po celicah Purkinjevih vlaken v steni delovne mišice ventrikla.
Krčenje ventriklov se začne na njihovem vrhu 0,1 sekunde po krčenju atrijev, nato zajame vso
steno ventriklov (Anselme, 1999).

2.1.2 Srčni utrip

Aktivnost srčne mišice se deli na fazo krčenja ali sistolo in fazo sproščanja ali diastolo.
Aktivnost srca z vidika volumna srčnih komor in tlaka krvi v njih pa poteka v štirih fazah.
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Začne se s postopnim polnjenjem prekatov v relaksaciji, v diastoli ventriklov. Polnjenje
omogoča višji tlak v atrijih, v primerjavi z ventrikli, zato tok krvi odpre atrioventrikularne
zaklopke in ventrikla se začneta polniti. Med krčenjem atrijev v ventrikla priteče še nekaj
krvi. V vsakem ventriklu je ob koncu polnjenja 140 ml krvi. Nato nastopi začetek sistole, ko
se stene ventriklov krčijo (Anselme, 1999), brez iztisnjenja krvi, tako da se volumen krvi v
prekatih ne spremeni (Likar, 1974). Nastane nadtlak, zato se atrioventrikularni zaklopki
zapreta in tlak v ventriklih narašča. Ko tlak v ventriklih preseže tlak v aorti in pljučni arteriji,
se aortna zaklopka in pljučnodebelna zaklopka odpreta in kri steče v aorto in pljučno arterijo
(Anselme, 1999). Med pritiskom krvi v odvodnice se ob stiskanju ventriklov stena obeh
odvodnic razširi, saj je prožna. Še posebej velja to za aorto, ki je najprožnejša žila organizma
(Pocajt, 1997). Levi ventrikel iztisne enako količino krvi kot desni, okrog 70 ml krvi, kar
imenujemo utripni volumen. Ventrikla se popolnoma ne izpraznita. Med končno fazo sistole
ventriklov se začneta polniti atrija. Nato nastopi diastola, v kateri se mišična stena ventriklov
sprosti. Tlak krvi pade pod vrednost tlakov v aorti in pljučni arteriji, zato se zaklopki zapreta.
Ventrikla se ne polnita, dokler tlak v atrijih ne preseže tlaka v ventriklih, kar odpre zaklopke
(Anselme, 1999).
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Slika 3: Srčni cikel (Agur, Dalley, 2009).

Frekvenca utripa, število srčnih utripov v minuti, znaša povprečno 70 utripov/min. Utrip srca
lahko pospešijo ali zavro številni notranji in zunanji dejavniki.

Vsak ventrikel v minuti iztisne okrog 4 do 5 litrov krvi, kar imenujemo minutni volumen. Ta
je produkt frekvence utripov in utripnega volumna. Pri telesni aktivnosti se lahko minutni
volumen močno poveča, tudi na 20 do 30 litrov krvi (Pocajt, 1997).
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2.2 PULZ

Utripanje arterij ali pulziranje je valovanje žilne stene arterij, razširjenje in oženje, ki se
prenaša ob vsaki sistoli srca po vseh arterijah v periferijo (Pocajt, 1997). Levi srčni ventrikel
s skrčenjem iztisne 70 do 100 ml krvi v aorto in glavne arterije. Zaradi nadtlaka ob iztisku
krvi iz levega ventrikla se aorta razširi. Nato se stena aorte skrči in potisne kri naprej. Zaradi
zaprtih zaklopk kri ne more steči nazaj v ventrikel. Zatem na naslednjem segmentu
arterijskega žilja arterija nabrekne in hitro nazaj skrči. Tako imenovani pulzni val lahko
vidimo celo s prostim očesom (Kisner, 1998) ali ga lahko tipamo na delih organizma, kjer so
arterije tik pod kožo. Navadno tipamo koželjnično arterijo – a. radialis v zapestju (Anselme,
1999). Mesta, kjer pulz lahko še tipamo so: vratna arterija - a. carotis, arterija na notranji
strani nadlahti – a. brachialis, senčnična arterija – a. temporalis, stegenska arterija – a.
femoralis, podkolenska arterija – a. poplitea in arterija na hrbtišču stopala – a. dorsalispedis
(Kisner, 1998).

Žilni pulz ne nudi neposredne informacije o pretakanju krvi po žilah, ampak nastane le kot
mehansko prenašanje sile srčnega utripa po steni arterije proti periferiji. Preko pulziranja
arterij lahko štejemo srčne udarce in ugotovimo njihov ritem (Pocajt, 1997). Običajno štejemo
udarce pol minute in jih pomnožimo z dva. Kadar je pulz počasen ali kvalitativno spremenljiv
pa štejemo celo minuto.

Normalne vrednosti frekvence pulza so odvisne od starosti osebe in stopnje metabolizma.
Novorojenčki imajo frekvenco pulza okoli 140/min, otroci do 2. leta 120/min, v 4. letu
100/min, v 10. letu 90/min, v 14. letu 85/min, odrasle ženske 70 – 75/min, odrasli moški 60 –
70/min. Pri povišanju telesne temperature za 1°C se pulz pospeši za 8 – 12 udarcev/ min.
Potem, ko temperatura pade, ostane pulz še nekaj časa pospešen (Kisner, 1998).

2.2.1 Registracija pulza

Arterijski pulz, ki ga lahko otipamo z dotikom, lahko avtomatsko beležimo tako, da
uporabimo primerne pretvornike, ki pulziranje žile pretvorijo v napetostne spremembe. Če
merimo spremembe volumna okončine ali posameznega prsta, potem signal imenujemo
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pletizmogram, metodo pa pletizmografija. Pletizmografi so nekoliko dražje aparature, ki so v
uporabi v klinični medicini.

Slika 4: Fotopletizmogram, zabeležen s pomočjo detektorja svetlobe, ki preseva skozi prst. Spremembe volumna
krvi v prstu povzročajo oscilirajoč signal (na ordinati so arbitrarno določene enote signala iz senzorja)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Photoplethysmogram, sneto dne 11.11.2013).

Iz pletizmografskega signala lahko z metodo matematičnega odvoda surovega signala, ali pa z
visokopasovnim elektronskim filtriranjem signala, izluščimo signal, ki vsebuje mnoge
pomembne informacije o krvožilnem sistemu. Tako filtriran signal je zelo uporaben v
medicinske namene, saj dobro poudari pomembne podrobnosti pulza, ki odražajo kompleksno
medigro sistolične akcije, krvnega tlaka in elastičnosti ožilja.
Za redno rabo v izobraževalne, pa tudi v znanstvene namene, so zelo primerni piezoelektrični
elementi, ki ob majhnih deformacijah proizvajajo sorazmerno visoke napetosti. Vendar pa
piezoelektrični elementi proizvajajo hitre, prehodne spremembe, ki odražajo samo hitre
spremembe volumna, ne pa absolutne vrednosti volumna prsta. Tako zabeležen pulzni signal
se razlikuje od volumetričnega signala po tem, da so v njem zelo poudarjene in dobro
prepoznavne spremembe volumna ob prehodu tlačnih valov. Piezoelektrični senzor
samodejno proizvaja signal, ki je visokopasovno filtriran in zato uporaben na podoben način,
kakor je uporaben filtriran pletizmografski signal. V signalu lahko prepoznamo značilne
valove, ki nastajajo ob prehodu tlačnih valov ob srčni akciji in akciji elastičnih elementov
arterijskega sistema (tako imenovani učinek »windkessel«).
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Slika 5: Signal pulza na prstu, zabeležen s pulznim senzorjem (MLT 1010, AD Instruments). Značilni valovi so
označeni s številkami: 1, primarni tlačni val ob sistoli ventrikla; 1-2, prehodni podtlak ob zaprtju aortne
zaklopke; 2, odboj primarnega vala od perifernega ožilja; 3, sekundarni tlačni val ob skrčitvi aorte; 4, odboj
sekundarnega vala od perifernega ožilja (prirejeno po: Belušič, Zupančič, 2012).

V Skupini za integrativno fiziologijo in fiziologijo živali so pred leti kot detektor uporabili
piezoelektrični piskač iz pojoče voščilnice (Belušič in Zupančič, 2010). Signal iz piskača (Sl.
5 A) je identičen signalu iz komercialnega senzorja (Sl. 4), seveda pa je cena improviziranega
senzorja, v primerjavi s ceno komercialnega senzorja, zanemarljiva. Iz signala, ki ga proizvaja
piskač, lahko z metodo matematične integracije napetosti po času, ali pa z meritvijo prek
električnega kondenzatorja, rekonstruiramo pletizmografski signal. To dokazuje, da
piezoelektrični element proizvaja povsem verodostojen in zanesljiv signal, ki lahko v mnogih
primerih učinkovito nadomesti pletizmograf.

Slika 6: Pretvorba signala piskača (levo) v integral (desno) (prirejeno po: Belušič, Zupančič, 2012).
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Pulzni signal je uporaben za meritev frekvence utripa, njegova amplituda odraža volumski
pretok skozi prst in s tem sledi perifernemu arterijskemu tlaku. Obenem pa se oblika
pletizmografskega signala značilno spreminja v povezavi z od starosti odvisnim upadanjem
elastičnosti ožilja in povišanjem krvnega tlaka (Millasseau in sod, 2006; Allen, 2007).

Slika 7: Spremembe karakteristik pulza glede na starost. Opazimo lahko od starosti odvisno postopno izginotje
značilnega prevoja, ki nastopi med 25. in 50. percentilom časovno normaliziranega utripa. Ta sprememba odraža
upad elastičnosti arterijskega ožilja, ki je z leti vse manj sposobno elastično absorbirati del energije primarnega
tlačnega vala, in ga z zakasnitvijo oddati v obliki sekundarnega vala (prirejeno po: Allen, 2007).

2.3 SISTEMSKI IN PLJUČNI KRVNI OBTOK

Kot smo že omenili, je srce sesalcev, torej tudi človeka, predeljeno v dve funkcionalni
polovici, na levo in desno srce. Tako je zagotovljen tok krvi po dveh zaporednih žilnih
zankah, ki se začenjata in končujeta v srcu (Anselme, 1999).

2.3.1 Sistemski krvni obtok

Levo srce potiska oksigenirano kri, ki teče v posamezne organe, ki so med seboj vzporedno
vezani. Pretok krvi je reguliran skladno s potrebami posameznih organov. V tkivih skozi
kapilare preide kisik iz krvi v medceličnino. Iz organov se deoksigenirana kri steka po venah
v desno srce (Anselme, 1999).
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Slika 8: Shema krvnega obtoka (prirejeno po: ilustrator Arroyo in sod., 2008).

2.3.2 Pljučni krvni obtok

Desno srce oskrbuje le en organ, pljuča, v katerih poteka izmenjava dihalnih plinov med krvjo
in zrakom. Oksigenirana kri se vrača v levo srce (Anselme, 1999).
2.4 KRVNI TLAK

Srce se polni predvsem pasivno, saj po prehodu krvi skozi arterije, kapilare in vene (oziroma
skozi pljučni obtok) preostali nadtlak zmore napolniti desni (oziroma levi) atrij. Zelo
pomembni so pomožni mehanizmi za potisk venske krvi, kot so gibanje prepone, dihalnih
mišic in gibanje mišic skeleta (Likar, 1974).
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Kri po arterijah teče enakomerno. Med sistolo izvira potisna sila od srca, med diastolo in
srčnim odmorom pa se raztegnjeni del odvodnic zaradi prožnosti ponovno stisne in nadaljuje
s potiskanjem krvi. Čim širše so žile – zlasti vene, tem manj krvi je udeležene v kroženje po
obtoku in čim redkejša je kri, tem lažje srce opravlja svoje pogonsko delo. Od teh dejavnikov
je odvisno, s kakšno silo kri pritiska ob stene žile (Pocajt, 1997).

Slika 9: Časovni potek tlaka v levi in desni polovici srca ter v odvodnicah (prirejeno po Zupančič, 2009).

Krvni tlak je najvišji v arterijah v bližini srca (Pocajt, 1997). Med sistolo srce iztisne večjo
količino krvi v arterije, kot je istočasno odteče proti kapilaram, zato se elastične stene aorte in
arterij raztegnejo in krvni tlak naraste. Ob diastoli se žilne stene postopoma stisnejo in
potisnejo kri naprej. Medtem arterijski krvni tlak počasi pada na najnižjo vrednost (Anselme,
1999). Proti periferiji krvni tlak polagoma pada (Pocajt, 1997), elastičnost sten arterij počasi
duši krvni sunek (Stušek, 2001). Krvna struga je čedalje širša in kri teče po vedno večji
površini. V kapilarah je krvni tlak nizek (Pocajt, 1997), le tolikšen, da še omogoča filtriranje
in ne povzroča škode na enoceličnih stenah kapilar (Stušek, 2001). V venah njegova vrednost
še naprej pada. V nekaterih velikih venah je krvni tlak pod določenimi pogoji celo nižji kot
zunanji zračni tlak, tako vena ob ranitvi ne zakrvavi, saj vsesa zrak (Pocajt, 1997).
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Slika 10: Krvni tlak (ordinata levo zgoraj), hitrost toka krvi (ordinata levo spodaj) in skupni presek žil (desna
ordinata) v smeri od izstopa iz levega srca do vstopa v levo srce. Rdeče, oksigenirana kri, črno, deoksigenirana
kri (Zupančič, 2009).

Kri vedno teče od predelov z višjim krvnim tlakom proti predelom z nižjim krvnim tlakom.
Kot smo že povedali, je krvni tlak v različnih predelih ožilja različen in glede na njegovo
vrednost ločimo dve področji: področje z visokim krvnim tlakom in področje z nizkim krvnim
tlakom.

Področje z visokim krvnim tlakom sestavljajo levo srce, aorta in sistemske arterije. Krvni tlak
v povprečju znaša 100 mm Hg in je posledica aktivnosti srca in upora toka krvi v arterijah.
Takšen tlak zagotavlja hiter tok krvi k organom in premagovanje hidrostatskega tlaka.

Tlak v področju z nizkim krvnim tlakom v povprečju znaša 15 mm Hg. Področje sestavljajo
kapilare, sistemske vene, desno srce in pljučni obtok. Tok krvi je počasen in zagotavlja
učinkovito izmenjavo snovi. Tu cirkulira približno 80 % krvi in predstavlja volumski
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rezervoar krvi (Anselme, 1999). Nizek krvni tlak v pljučih ustvarja desni prekat, ki ima tanke
stene in zato ustvari za šestino manjšo silo kot levi prekat. Krvni tlak v pljučnih kapilarah
mora biti zelo nizek, da ne pride do izstopa vode iz kapilar v notranjost alveolov, kar bi
onemogočilo izmenjavo plinov (Stušek, 2001).

Arterijski krvni tlak je višji, če je srčni utrip močnejši, če je hitrost utripanja srca večja, če je
več krvi v obtoku, če so žile ožje in če je kri bolj viskozna. Med stiskanjem srca je krvni tlak
višji, tedaj govorimo o sistoličnem tlaku, kot med sproščanjem, ko govorimo o diastoličnem
tlaku (Pocajt, 1997). Sistolični tlak je odvisen od srčne aktivnosti in elastičnosti arterij,
diastolični pa od upora perifernih žil. Krvni tlak navajamo v obliki obeh tlakov, sistolnega in
diastolnega, ločenih s poševnico. Pri zdravem mladem odraslem človeku je njuna vrednost
125/75 mm Hg (Anselme, 1999).

2.4.1 Merjenje krvnega tlaka

Krvni tlak lahko merimo invazivno ali neinvazivno. Pri invazivni meritvi v žilo vstavimo
kanilo in z njo vzpostavimo neposredno povezavo med prostorom v žili in barometrom.
Takšen način meritve uporabljamo le pri poskusih ali pa v intenzivni oskrbi pacientov. Sicer
pa krvni tlak merimo neinvazivno, z metodo po Riva-Rocciju (Likar, 1974).

Krvni tlak merimo sede ali leže, ko je človek umirjen. Aparat namestimo tako, da je v višini
srca (Kisner, 1998). Na ta način zagotovimo, da hidrostatski tlak krvi ne vpliva na rezultat
meritve, in je odčitek enak tlaku v bližini srca. Gumijasto manšeto, prevlečeno s platnom, da
se med napihovanjem ne razleze čez mero (Pocajt, 1997), namestimo na nadlaket tako, da
lahko na komolčno arterijo namestimo stetoskop. Prepričamo se, da je tlak v manometru na
ničli in ventilček zaprt, nato začnemo napihovati manšeto. Ob tem tipamo pulz na arteriji
radialis. Ko ga več ne tipamo, še nekoliko napihnemo manšeto (Kisner, 1998), da zračni tlak
v manšeti znaša okrog 160 mm Hg. Takšen tlak pri zdravem človeku zagotovo prekine tok
krvi v brahialni arteriji (Pocajt, 1997). Nato nad omenjeno arterijo namestimo stetoskop,
poslušamo, odpremo ventilček in počasi spuščamo zrak iz manšete. Ko zaslišimo prvi udarec,
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na skali odčitamo vrednost tlaka; tedaj je tlak v manšeti enak sistoličnemu tlaku (Kisner,
1998). Kri je ponovno stekla po dotlej stisnjeni žili. Žila se odpira le med sistolo ventriklov,
med diastolo se zapira, saj je diastolični tlak še vedno nižji kot tlak v manšeti, zato slišimo
šumenje zvrtinčene krvi (Pocajt, 1997). Ko udarci izzvene, ob zadnjem slišnem tonu še enkrat
odčitamo vrednost tlaka v manšeti. To je vrednost diastoličnega krvnega tlaka (Kisner, 1998).
Žila tako ostane odprta in ritmično udarjanje izgine (Pocajt, 1997).

Slika 11: Merjenje krvnega tlaka po metodi Riva-Rocci (prirejeno po: Schmidt-Nielsen, 1997).

Normalne vrednosti krvnega tlaka so odvisne od starosti, spola in konstitucije človeka. Na
krvni tlak vplivajo mirovanje, spanje, aktivnost, lega telesa in psihično stanje. Srednje
vrednosti krvnega tlaka (sistolični/diastolični tlak) so pri dojenčkih 57/50 mm Hg, šolskih
otrocih 95/60 mm Hg in odraslih 110-140/60-90 mm Hg. Krvni tlak je pri ženskah nižji kot
pri moških (Kisner, 1998).

2.5 ŽILE

Kri kroži po krvnih žilah, ki so v vse telesne dele segajoč sklenjen in zaprt sistem.
Neposredne odprte zveze nima z zunanjim okoljem niti s tekočino v medceličnih prostorih.
Snovi se med krvjo in tkivno tekočino izmenjujejo pri v najtanjših žilicah, kapilarah, ki imajo
dovolj tanko žilno steno.
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V udih potekajo žile globoko med mišicami, predvsem arterije in debele žile, nekatere pa se
približajo telesni površini v vratu in v dimljah. Ob sklepih pa jih lahko tipamo na notranji
upogljivi strani.

Žilna stena sestoji iz treh plasti. Notranja plast, intima, se nadaljuje iz endokardija srca. V
nežnem vezivu pod to plastjo so elastična vlakna. Srednja plast, media, je grajena iz gladkega
mišičnega in elastičnega vezivnega tkiva, zaradi česar so žile elastične. Mišično tkivo je
najbolj razvito v srednje debelih žilah, v najdebelejših pa je to slabo razvito in prevladuje
elastično vezivo. Zunanja plast, adventicija, je iz rahlega vezivnega tkiva, ki prehaja v rahlo
vezivo med organi (Pocajt, 1997). Zgradba žilne stene je posebej prilagojena za vsak odsek
žile, saj se razlikujejo vloge žil, kar se odraža v zgradbi, glede na premer žile, debelino stene,
prisotnost elastičnih in kolagenih vlaken ter gladkih mišic (Anselme, 1999).

Žile, ki vodijo kri od srca, imenujemo arterije ali odvodnice. Njihova stena je debela in
močna, saj mora kljubovati visokemu krvnemu tlaku. Pri večjih arterijah prevladuje elastično
vezivo (Pocajt, 1997), ki duši pulzirajoči tok krvi (Anselme, 1999), pri tanjših pa gladko
mišično tkivo. Najtanjše arterije so arteriole, katerih stena je iz intime in razmeroma debele
plasti mišičnih vlaken (Pocajt, 1997). V njih tlak in hitrost toka krvi upadeta, saj je njihov
premer majhen, mišična plast pa omogoča učinkovito vazomotoriko, spreminjanje preseka žil.
Tako se spreminja upor, ki vpliva na prerazporejanje krvi v kapilarne sisteme posameznih
organov. Omogočajo tudi vzdrževanje arterijskega tlaka (Anselme, 1999). Arterije se v tkivih
cepijo na najtanjše žilice, lasnice ali kapilare. Te v premeru merijo 5 – 25 µm (Pocajt, 1997),
debelina kapilarne stene meri 0,2 – 0,5 µm (Anselme, 1999). V teh žilicah se ohranja le
intima, notranja plast z nežno plastjo vezivnih vlaken (Pocajt, 1997), zato niso elastične.
Premer kapilar določa krvni tlak pasivno. Predvsem ga določa lokalna potreba po presnovkih
(Likar, 1974). Stena kapilar prepušča raztopljene snovi, ione, pline, levkocite (Pocajt, 1997).
Vsaka celica v našem telesu je od najbližje kapilare oddaljena približno manj kot štiri celične
premere, vsekakor pa vedno manj kot 100 µm. Razdalja je majhna, zato je izmenjava snovi z
difuzijo dovolj učinkovita (Anselme, 1999). V predelu arterijskih kapilar je hidrostatski tlak
večji kakor zunanji tlak, zato se plazemska tekočina preceja v območje med žilami. Pri
venskih kapilarah pa je hidrostatski tlak krvi manjši od osmotskega tlaka, ki je posledica
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velike količine proteinov v krvni plazmi (t.j. od onkotskega tlaka), zato se tekočina vrača v
kapilare (Likar, 1974). Zato, da je prehajanje snovi omogočeno, je treba vzdrževati tlačni in
koncentracijski gradient prek kapilarne stene. Krvni tok in celična aktivnost v tkivih
vzdržujeta gradiente (Anselme, 1999). Kapilare se zbirajo v debelejše žile, vene ali
dovodnice, ki vodijo kri proti srcu. Njihove stene so tanjše kot stene arterij, saj imajo slabše
razvito mišično in elastično tkivo. Zaradi sestave stene so manj elastične kot arterije (Pocajt,
1997), vendar dovolj raztegljive, da sprejmejo veliko krvi in predstavljajo volumski rezervoar
(Anselme, 1999). Pri debelejših venah so prisotne žepaste zaklopke, ki dopuščajo tok venozne
krvi samo v smeri k srcu (Pocajt, 1997).

Slika 12: Struktura žilnih sten (prirejeno po: Saladin, 2008).

Arterije potekajo vzporedno z venami. Tanjše arterije navadno spremljata dve veni.
Največja telesna arterija je aorta, ki izhaja iz levega ventrikla. Nad srcem zavije v loku
navzgor in nazaj. Ob hrbtenici in nato pred njo poteka navzdol skozi trebušno prepono v
trebušno votlino.
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Nad zaklopko se od aorte odcepita dve srčni arteriji, leva in desna venčna arterija, ki potekata
tik pod epikardijem, v brazdi med atrijema in ventrikloma. Srčni arteriji se razdelita v
kapilare, te pa prehajajo nazaj v srčne vene, ki oddajajo kri v desni atrij. Ta del žilja
imenujemo venčni krvni obtok ali koronarni obtok, ki oskrbuje le miokardij (Pocajt, 1997).
Proces staranja ožilja se začne po prvem ali drugem desetletju življenja zdravega človeka.
Nekatere bolezni, kot so diabetes in ledvične bolezni, ta proces pospešijo. Večja togost ožilja
je povezana z visokim krvnim tlakom, hitrejšim pulzom, večjo možnostjo možganske kapi in
srčnih bolezni (Allen, 2007).

Štrancar, I. Piskač kot senzor pulza pri pouku biologije človeka.
21
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Kemija in Biologija, 2013

3 EMPIRIČNI DEL

3.1 CILJI IN HIPOTEZE

3.1.1 Cilji

•

Pouk obtočil obogatiti z vključitvijo eksperimentov.

•

Pripraviti učno uro z uporabo eksperimentov, ki bi pripomogli k boljšemu
razumevanju obtočil, predvsem pulza in krvnega tlaka.

•

Ugotoviti, ali in kako učitelji uporabljajo pulzni senzor. Prepoznati poglavitne težave
pri izdelavi in uporabi senzorja. Izdelati predloge za samostojno delo učiteljev s
senzorjem.

3.1.2 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze

•

Predpostavili smo, da je piskač dovolj preprosto narejen, da ga lahko učitelj izdela
sam. Z vmesnikom za računalniško podprto laboratorijsko delo Vernier bi ga moral
učitelj pri pouku uporabiti kot senzor za merjenje srčnega utripa.

•

Eksperimenti s piskačem bi morali popestriti delo v razredu, omogočiti bolj
poglobljeno razlago obtočil in prispevati k boljšemu razumevanju srčnega utripa in
krvnega tlaka.

3.2 RAZISKOVALNE METODE

•

Poskus v razredu: v laboratoriju smo oblikovali poskuse, ki so primerni za uporabo pri
pouku glede na vsebine učnega načrta, izdelali učno pripravo in delovne liste za
učence. V razredu smo izvedli pripravljeno učno uro. To smo storili v dveh
ponovitvah v osnovni šoli in v gimnaziji.

•

Preverjanje znanja: s pomočjo delovnih listov smo ugotovili, ali in kako so
eksperimenti s piskačem prispevali k razumevanju.
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•

Anketa: v anketi z učitelji smo skušali prepoznati morebitne težave pri izdelavi in
uporabi pulznega senzorja.

•

Opis vzorca: v aprilu 2012 smo izvedli dve učni uri v SŠ, in sicer v Gimnaziji
Postojna, v 4. letniku pri pripravah na maturo, kjer je bilo prisotnih 15 dijakov in njeni
podružnici Gimnazija Ilirska Bistrica, v 3. letniku, kjer je bilo prisotnih 29 dijakov.
V maju 2012 smo imeli dve učni uri v OŠ Šturje Ajdovščina, kjer je bilo v enem
razredu prisotnih 12 učencev, v drugem pa 17 učencev.
Na izobraževalnem seminarju avgusta 2012 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je na
vprašalnik odgovarjalo 41 SŠ učiteljev.

3.3 LABORATORIJSKO DELO

3.3.1 Potrebščine

Računalnik, računalniški vmesnik Vernier Lab Quest in Lab Pro, prstni pulzni senzor,
računalniški projektor, delovni listi za učence, levkoplast.

Slika 13: Senzor prstnega pulza, izdelan iz piskača. A, piskač z dodanimi podaljšanimi žicami, pasivni
elektronski filter iz kondenzatorja in upora, elektronska shema. B, namestitev piskača na kazalec leve roke
(Belušič, Zupančič, 2010).
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3.3.2 Nastavitve Vernierjevega vmesnika

Strnjena navodila za LoggerPro (povzeto po Belušič, 2011):
–

Senzor priključimo na kanal 1 Vernierjevega vmesnika.

–

Nastavimo frekvenco vzorčenja signala:
Menu > Experiment > Data collection, odkljukamo »continuous data collection«.
Frekvenco vzorčenja (»sampling rate«) nastavimo na vsaj 100 vzorcev s-1 (samples
per second).

–

Ko kliknemo na gumb Collect, se nam na zaslonu izpisuje signal, ki je zabeležen v
stolpcu Data set [x = čas, y = pulz].

–

Za sočasno beleženje frekvence utripa (heart rate, HR, Beats per minute) izberemo
menu Data > Data browser.

–

V Data browserju kliknemo na ikono f(o) (tretja z leve) »new calculated column« in
preimenujemo (HR ali frekvenca).

–

V okno Equation vnesemo enačbo stolpca s klikom na gumb Functions > beats Per
Minute.

–

Beats Per Minute () > s kazalčkom gremo v oklepaj > klik na Variables (Columns)
> izberemo »Potential«, »Time« > beats Per Minute (»Potential«, »Time«).

–

Dotipkamo beats Per Minute (»Potential«, »Time«, 2, 40, 60, 0).
2 pomeni, da merimo v časovnih oknih 2 s; 40, 60 pomeni, da nastavimo detekcijo
vrha: ko signal prečka nivo 40-60 % maksimuma; 0 pomeni nivo šuma. Lahko
vtipkamo vrednost v voltih, kolikor menimo, da je šum.

–

Kliknemo okence »Display during live readouts« za prikaz v realnem času med
meritvijo.

–

Z desnim gumbom miške kliknemo na graf in izberemo Graph options.

–

V izbirniku Axes options odklikamo Right Y axis in Calculated column ali HR ali
frekvenca, kakor smo poimenovali izračunani stolpec.

–

Scaling: Manual Top: 200, Bottom: 0 ali kaj podobnega. Scaling na Left Y axis:
Autoscale From 0, lahko tudi Manual ter vtipkamo primerne vrednosti.
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3.3.3 Varnost pri delu

Eksperiment je za učence povsem varen. Treba se je držati pravil za varno delo z električno
opremo. Uporaba baterijsko gnanega prenosnega računalnika in baterijsko gnanega vmesnika
Vernier zagotavlja zelo visoko stopnjo varnosti.

3.3.4 Predvideni čas za izvedbo v razredu

Predvideni čas za izvedbo v osnovnošolskem razredu je 45 min, če učenci izpolnijo delovni
list za domačo nalogo in če jim učitelj že prej razloži del učne snovi, ki je potrebna za
razumevanje.
V srednješolskem razredu naj bi priprava obsegala dve učni uri, v katerih imajo dijaki čas tudi
za reševanje delovnih listov.

3.3.5 Obrazložitev zapisa pulza ob uporabi piskača

Na sliki imamo časovni zapis pulza, zaznanega s piskačem ter časovni potek frekvence
srčnega utripa, ki je izračunan iz pulza.

Slika 14: Prstni pulz med poskusom (prirejeno po: Belušič, 2011).
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Slika 15: Trije zaporedni srčni utripi na signalu piskača (prirejeno po: Belušič, 2011).

Prikazan imamo tudi izsek iz zgornje slike, ki prikazuje tri zaporedne srčne utripe izmerjene s
piskačem. Najvišji vrh je posledica tlačnega vala po sistoli levega ventrikla. Preostali manjši,
sekundarni valovi odražajo tlačne valove zaradi elastične skrčitve aorte ter arterij in zaradi
odboja tlačnega vala od periferije nazaj proti srcu (Belušič, 2011).

3.3.6 Obrazložitev zapisa krvnega tlaka ob uporabi piskača

S piskačem lahko zaznamo Korotkove šume, ki omogočijo meritev tlaka po Riva-Rocciju.
Pojavijo se v arteriji ob izenačitvi tlaka v manšeti s sistoličnim tlakom, izginejo pa ob
izenačitvi tlaka z diastoličnim tlakom. Za takšno meritev moramo senzor pokriti s petrijevko,
ki jo namestimo pod manšeto na brahialno arterijo.

Štrancar, I. Piskač kot senzor pulza pri pouku biologije človeka.
26
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Kemija in Biologija, 2013

Slika 16: Meritev krvnega tlaka (Belušič, Zupančič, 2012). Zgornja sled, pulz, izmerjen s piskačem na kazalcu
leve roke. Srednja sled, časovni potek tlaka v manšeti, ki jo v času do 5. sekunde posnetka napihujemo in zatem
popuščamo do konca posnetka. Manšeta je nameščena na levi roki. Spodnja sled, zvoki, zabeleženi s piskačem,
nameščenim v petrijevki med brahialno arterijo in manšeto. Zvoki ob napihovanju (zapis od 0 do 4 s) se
kvalitativno razlikujejo od zvokov Korotkova (med pokončnima črtama, ki označujeta 122 in 70 mm Hg).

3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV (REZULTATI)

V razredu smo izvedli učno uro, ki je obsegala teoretični uvod, demonstracijski poskus in
preverjanje znanja.

3.4.1 Delovni list za učence OSNOVNE ŠOLE

Učno uro smo izvedli v dveh devetih razredih OŠ Šturje Ajdovščina. Pri prvem razredu smo
učencem razdelili delovne liste v reševanje pred samo izvedbo učne ure in tudi po njej, pri
drugemu razredu pa le po slišani razlagi s poskusi.
Pri primerjavi rezultatov med obema razredoma nismo zaznali statistično pomembnih razlik.
Učenci so enako uspešno reševali dane naloge po slišani učni uri, zato primerjava med
razredoma v nadaljevanju ni omenjena.
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Pri pregledu delovnih listov v razredu, ki so jih učenci reševali pred učno uro in po njej, pa
smo opazili nekatere razlike, in sicer pri nalogah od 1 do 4. To so naloge, pri katerih je bilo
potrebno prosto opisovati opažanja pri Harveyevem poskusu, obrazložiti opisana opažanja ob
prevezi nadlahti in napisati zakaj se pojavijo značilni vrhovi pri zapisu pulza, ter označiti
vrhove enega pulza. Izmed teh nalog smo pri nalogah 1 in 4 opazili statistično pomembne
razlike (Wilcoxonov znakovno ranžirni test; parametri testa so podani v Grafu 1 H). Pri
ostalih nalogah pa razlike niso bile statistično pomembne. Še zlasti majhne razlike smo
opazili pri nalogah od 5 do 8. Te naloge so bile izbirnega tipa, zato so učenci sorazmerno
uspešno izbirali med pripravljenimi odgovori že pred učno uro.
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Graf 1: Uspešnost učencev 9. razreda (N=12) pri posameznih vprašanjih iz delovnih listov pred in po učni uri.
A-G, kumulativni deleži ocen vseh učencev pri posameznih vprašanjih. H, Z in W parametra Wilcoxonovega
znakovno ranžirnega testa. Statistično pomembne razlike (W ali Z ≤ 0.05) so v krepkem tisku.
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Graf 2: Uspešnost posameznih učencev 9. razreda pri reševanju delovnih listov pred in po učni uri.
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zaporedna številka učenca

Učni list so po izvedeni učni uri učenci z izjemo enega reševali bolje, kot pred učno uro.
Uspeh smo zatem ovrednotili tako, da smo sešteli število doseženih točk pri vseh nalogah in
izračunali delež maksimalnega možnega števila točk. Nato smo izračunali povprečen odstotek
zbranih točk celega razreda in primerjali povprečen uspeh pred učno uro in po učni uri. Uspeh
reševanja pred učno uro se je gibal med 38 in 46 %, v povprečju 44 %. Po učni uri je bil
uspeh boljši, med 46 in 85 %, v povprečju 61 %. Izboljšanje uspeha je bilo statistično
pomembno (parni T-test; p=0.0005), zato lahko ugotovimo, da je bila prisotnost pri učni uri, v
katero smo vključili eksperimente, učinkovita.
3.4.1.1 Pregled posameznih vprašanj iz delovnega lista za osnovno šolo

Vprašanje 1: Pri Harveyevem poskusu lahko prepoznaš nekatere zakonitosti krvnega obtoka
v naših žilah. Opiši, kaj se dogaja s krvjo v venah, ko jih stiskaš s prsti na različnih mestih
(glej spodnje skice). Zakaj?

,

,

Slika 17: Skica Harveyevega poskusa (Štrancar, 2012).

,
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Pričakovan odgovor: Izpraznjena žila se napolni, ko odmaknemo prst, ki je bolj oddaljen od
srca. Kri po venah teče proti srcu in se ne vrača proti okončinam zaradi zaklopk, ki
preprečujejo povratni tok krvi.
Graf 3: Prikaz odgovorov na vprašanje o Harveyevem poskusu.
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Pred slišano razlago je le en učenec odgovoril popolnoma pravilno, 6 učencev je odgovorilo
delno pravilno ter 5 učencev ni odgovorilo oziroma so na vprašanje odgovorili napačno.
Po izvedeni učni uri s poskusi so 4 učenci odgovorili pravilno, preostalih 8 pa je odgovorilo
delno pravilno.

Vprašanje 2: Merjenje pulza in krvnega tlaka.
Vsi učenci so si uspešno izmerili pulz v mirovanju in po telesni aktivnosti. Sledil je razgovor,
pri katerem so pokazali, ali razumejo, zakaj telesna vadba vpliva na pulz.
Na koncu učne ure so si učenci izmerili še krvni tlak in si zapisali vrednosti.
Vprašanje 3: Zakaj ob tesni prevezi nadlahti postane podlaket bleda in hladna, ob nekolikšni
sprostitvi preveze pa ta postane otekla in topla? Kako na ta pojav vplivajo žile? Pri razmisleku
se opri na skico prečnega prereza nadlahti. Opazuj, kako globoko so nameščene posamezne
žile.

Slika 19: Prerez roke (prirejeno po:
http://scienceblog.ru, sneto dne 13.04.2012).

Slika 18: Žile v roki (prirejeno po: ilustrator
Arroyo in sod., 2008).
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Pričakovan odgovor: Preveza prekine pretok krvi po krvožilju, zato postane podlaket bleda
in hladna. Ob delni sprostitvi pa kri začne teči zlasti po arterijah, ki so globlje v roki, in manj
po venah, ki so bolj na površini, zato postane podlaket otekla in topla.
Graf 4: Prikaz odgovorov na vprašanje o prevezi na nadlahti.
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Pred izvedbo učne ure s poskusi nihče v razredu ni odgovoril popolnoma pravilno. 8 učencev
je odgovorilo delno pravilno, 4 učenci pa niso odgovorili oziroma so napačno odgovorili.
Po izvedeni učni uri so 4 učenci na zastavljeno vprašanje odgovorili pravilno, 7 jih je
odgovorilo delno pravilno in le en učenec ni odgovoril.
Vprašanje 4: Pri pulzu opazimo več značilnih vrhov zaradi elastičnosti žil. Zakaj se pojavijo
ti značilni vrhovi? Označi vrhove enega pulza.

Slika 20: Tipalo za zaznavanje tlaka (prirejeno po:
http://www.adinstruments.com, sneto dne 13.04.2012).

Slika 21: Zapis pulza (prirejeno po:
Belušič, Zupančič, 2010).

Pričakovan odgovor: Pulz ima 2 do 4 vrhove. Prvi vrh je posledica sistole levega ventrikla.
Preostali manjši valovi so sekundarni. Drugi in tretji se pojavita zaradi elastične skrčitve aorte
in arterij, četrti pa zaradi odboja tlačnega vala od periferije nazaj proti srcu.
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Slika 22: Označen zapis pulza (prirejeno po: Belušič, Zupančič, 2010).

Graf 5: Prikaz odgovorov na vprašanje o pulzu.
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Na zastavljeno vprašanje je pred izvedbo učne ure le en učenec odgovoril delno pravilno, vsi
ostali pa ali niso odgovarjali ali so odgovorili napačno. Nihče izmed učencev ni pravilno
označil vrhov enega pulza.
Po izpeljani učni uri pa sta dva učenca pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje in tudi
pravilno označila vrhove enega pulza. 9 učencev je delno pravilno odgovorilo in ni označilo
vrhov enega pulza. En učenec ni odgovarjal.
Sledijo naloge, ki so bile izbirnega tipa in pri katerih ni bilo zaznati statistično pomembnih
razlik (glej Graf 1H).
Vprašanje 5: Kaj omogoča, da kri teče po žilah?
Pričakovan odgovor: Učenci so morali obkrožiti dva odgovora in sicer b) elastičnost žil ter
d) aktivnost srčne mišice.
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Graf 6: Prikaz odgovorov na vprašanje o toku krvi.

Število točk

2

1

pred
po

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

učenci

Na to vprašanje so vsi učenci odgovarjali. Pred učno uro so vsi le delno pravilno odgovorili,
po učni uri pa sta dva izmed učencev odgovorila pravilno.
Vprašanje 6: Obkroži odgovor, ki najnatančneje pove, zakaj merimo krvni tlak na nadlahti.
Pričakovan odgovor: Učenci so morali obkrožiti odgovor B) ker je nadlaket v višini srca.

Graf 7: Prikaz odgovorov na vprašanje o merjenju krvnega tlaka na nadlahti.
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Le eden izmed učencev ni odgovarjal na vprašanje. Preostali učenci pa so odgovarjali
pravilno tako pred učno uro kot po njej.
Vprašanje 7: Obkroži odgovor, ki pove, čemu služi manšeta za merjenje krvnega tlaka.
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Pričakovan odgovor: Učenci so morali obkrožiti odgovor D) prekine pretok krvi.
Graf 8: Prikaz odgovorov na vprašanje o uporabi manšete.
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Na vsem delovnem listu je to edina naloga, na katero so vsi učenci pravilno odgovorili pred
učno uro in po njej.
Vprašanje 8: Krvni tlak lahko merimo na različnih delih telesa in v različnih položajih telesa.
Spodaj je navedenih nekaj kombinacij položaja telesa (sedeč ali ležeč položaj) in mesta
meritve (nadlaket, golen, vrat). Obkroži odgovore, za katere meniš, da opisujejo pravilen
način meritve krvnega tlaka.
Pričakovan odgovor: Učenci so morali obkrožiti tri odgovore: a) nadlaket v sedečem
položaju, b) nadlaket v ležečem položaju in d) golen v ležečem položaju.
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Graf 9: Prikaz odgovorov na vprašanje o merjenju krvnega tlaka glede na položaj telesa.
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Pri tej nalogi je zanimivo, da sta dva učenca pred izvedbo učne ure na zastavljeno vprašanje
odgovorila pravilno, po učni uri pa sta odgovarjala le delno pravilno.
Pred učno uro so vsi učenci odgovorili na zastavljeno vprašanje, dva sta odgovorila pravilno,
preostali učenci pa le delno pravilno. Po slišani učni uri s poskusi pa je le eden izmed učencev
odgovoril pravilno, en učenec ni odgovarjal, preostali pa so odgovorili delno pravilno.

3.4.2 Delovni list za dijake SREDNJE ŠOLE

Učno uro smo izvedli v dveh srednjih šolah, v Gimnaziji Postojna, v 4. letniku pri pripravah
na maturo in njeni podružnici Gimnazija Ilirska Bistrica, v 3. letniku. Učitelji so zaradi velike
količine učnih vsebin omejeni s časom, zato smo dijakom dali v reševanje delovne liste le po
učni uri in ne tudi pred njo.
3.4.2.1 Pregled reševanja delovnega lista dijakov 4. letnika

Žal smo pri 4. letnikih nazaj prejeli le 5 delovnih listov, čeprav je bilo pri učni uri prisotnih 15
dijakov. Ob pregledu rešenih delovnih listov smo videli, da je bil uspeh njihovega reševanja
zelo nizek.
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Graf 10: Primerjava dijakov 4. letnikov.
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Vprašanje 1: Opiši opažanja pri Harveyevem poskusu. Kaj se dogaja s krvjo v venah, ko jih
stiskaš s prsti na različnih mestih? Zakaj?
Vsi dijaki so na to vprašanje odgovorili vsaj delno pravilno, vendar sta le dva izmed njih
opisala opažanja s krvjo v venah in omenila, da pri tem opazimo pomembno vlogo zaklopk.
Vprašanje 2: Izračunaj hitrost pretoka!
Nalogo smo rešili skupaj na tablo. Postopek reševanja in rešitve so podane v poglavju 3.4.2.3
Hitrost pretoka v kapilarah.

Vprašanje 3: Merjenje pulza in krvnega tlaka.

Dijaki so si izmerili pulz v mirovanju in po telesni aktivnosti. Sledila je krajša razprava, preko
katere smo videli njihovo razumevanje te teme. Dijaki so si lahko pred koncem šolske ure
izmerili še krvni tlak in si zapisali meritve.

Vprašanje 4: Zakaj ob tesni prevezi nadlahti postane podlaket bleda in hladna, ob nekolikšni
sprostitvi preveze pa ta postane otekla in topla?

Na vprašanje je le eden izmed dijakov odgovoril delno pravilno, opisal je le opažanja. Ostali
dijaki niso odgovorili.
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Vprašanje 5: Opiši časovni potek pulza v prstu. Zakaj ima pulz več značilnih vrhov?
Tudi na to vprašanje sta odgovorila le dva dijaka z delno pravilnim odgovorom. Drugi na
vprašanje niso odgovorili.
Vprašanje 6: Zakaj teče kri po žilah?
Le en izmed dijakov je na vprašanje odgovoril pravilno. Drugi dijaki so zopet pustili prostor
za odgovor prazen.
Vprašanje 7: Zakaj lahko merimo krvni tlak v roki? Čemu služi manšeta za merjenje krvnega
tlaka?

Na to vprašanje eden izmed dijakov ni odgovarjal, drugi so odgovorili delno pravilno.
Nekateri so napisali le, da merimo tlak v roki v višini srca, drugi pa, da manšeta prekine
pretok krvi in z njeno pomočjo izmerimo talk, pri katerem je pretok krvi mogoč.
Vprašanje 8: Zakaj tlak merimo na nadlahti? Zakaj ga ne merimo na goleni? Kako je z
meritvijo, če se uležemo? Lahko tedaj merimo tudi na podlahti ali na nogi?
Trije dijaki na vprašanje niso odgovorili, dva pa ste bolj ali manj delno odgovorila, da je
nadlaket v višini srca, v ležečem položaju je vseeno, kje na telesu merimo krvni tlak.
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Graf 11: Primerjava dijakov 4. in 3. letnika SŠ
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3.4.2.2 Pregled reševanja delovnega lista dijakov 3. letnika

Dijaki tretjega letnika so veliko bolj resno in zavzeto reševali delovne liste kot dijaki četrtega
letnika. Tudi njihovo aktivno sodelovanje pri učni uri je bil odraz njihovega pozitivnega
odnosa do dela. Pri uri je bilo prisotnih 29 dijakov in od vseh smo nazaj prejeli rešene delovne
liste.

Vprašanje 1: Opiši opažanja pri Harveyevem poskusu. Kaj se dogaja s krvjo v venah, ko jih
stiskaš s prsti na različnih mestih? Zakaj?
Trije dijaki na vprašanje niso odgovorili. 5 jih je odgovorilo pravilno, opisali so opažanja pri
poskusu in poudarili vlogo zaklopk v venah. Preostali dijaki pa so odgovorili delno pravilno
ali napačno.
Vprašanje 2: Izračunaj hitrost pretoka!
Nalogo smo rešili skupaj na tablo. Postopek reševanja in rešitve so podane v poglavju 3.4.2.3
Hitrost pretoka v kapilarah.
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Vprašanje 3: Merjenje pulza in krvnega tlaka.

Dijaki so si izmerili pulz v mirovanju in po telesni aktivnosti. Sledila je krajša razprava, preko
katere smo videli njihovo razumevanje te teme. Pred koncem šolske ure so si dijaki izmerili
krvni tlak.

Vprašanje 5: Zakaj ob tesni prevezi nadlahti postane podlaket bleda in hladna, ob nekolikšni
sprostitvi preveze pa ta postane otekla in topla?

Na vprašanje je le eden izmed dijakov odgovoril pravilno, opisal je opažanja in da ob
nekolikšni sprostitvi preveze teče kri po arterijah, zato roka zateče. Ostali dijaki so v večini
delno pravilno odgovarjali, saj so zapisali, da ob sprostitvi preveze teče kri po venah. Le en
dijak pa ni odgovarjal.
Vprašanje 6: Opiši časovni potek pulza v prstu. Zakaj ima pulz več značilnih vrhov?
Na vprašanje je 11 dijakov pravilno odgovorilo. Primer enega odgovora: časovni potek pulza
v prstu je imel 4 vrhove. Prvi zaradi utripa srca, drugi zaradi raztega in skrčitve aorte, tretji in
četrti pa zaradi kapilarnega prepleta. 4 dijaki niso odgovarjali, preostali pa so odgovorili delno
pravilno ali napačno.
Vprašanje 7: Zakaj teče kri po žilah?
Glede na prejete odgovore, je bilo to vprašanje nekoliko nerazumljivo podano. Možni sta dve
interpretaciji vprašanja: »Čemu?« ali »Zakaj - kakšen je mehanizem?«. Želeli smo preveriti
razumevanje mehanizma, ki poganja kri v obtoku. 11 (38 %) dijakov je odgovarjalo z
interpretacijo vlog krvnega obtoka: pojasnjevali so prenos hranil, toplote, dihalnih plinov,
hormonov, obrambo telesa.

11 dijakov je na vprašanje pravilno odgovorilo, 5 dijakov pa ni odgovorilo. Preostali dijaki so
na vprašanje podali napačen odgovor.
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Vprašanje 8: Zakaj lahko merimo krvni tlak v roki? Čemu služi manšeta za merjenje krvnega
tlaka?
Na to vprašanje ni nihče izmed dijakov popolnoma pravilno odgovoril, čeprav so vsi
odgovarjali.

Vprašanje 9: Zakaj tlak merimo na nadlahti? Zakaj ga ne merimo na goleni? Kako je z
meritvijo, če se uležemo? Lahko tedaj merimo tudi na podlahti ali na nogi?
Trije dijaki so na vprašanje odgovorili pravilno, štirje niso odgovarjali, šest jih je napačno
odgovorilo, ostali pa so odgovorili delno pravilno.
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Tabela 1: Primerjava dijakov 3. Letnika.

Nadaljevanje Tabele 1.
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3.4.2.3 Hitrost pretoka v kapilarah

Pri srednješolskih programih smo v učno uro vključili tudi hitrost pretoka krvi, ki smo jo
izračunali skupaj na šolsko tablo. Navodila smo podali na delovnih listih pri drugi nalogi.
Hitrost pretoka v kapilarah lahko izračunamo s pomočjo filmskega mikroskopskega posnetka
pretoka krvi skozi kapilaro (vir: http://www.youtube.com/watch?v=mCf6V5RoBEA). Kot
merilo lahko vzamemo premer rdeče krvničke, ki je približno 7µm.
V učilnici meritev izvedemo tako, da ustavimo film, izmerimo velikost ene krvničke na
zaslonu, na projekcijski sliki na steni. Izmerimo, koliko dolžin krvničk meri del kapilare, ki
smo se jo odločili opazovati, iz česar izračunamo dolžino v pravih merskih enotah, µm. Nato
sledimo eni krvnički od začetka do konca opazovanega dela kapilare in izmerimo čas, ki je
potreben, da krvnička opravi pot. Tako izmerimo hitrost toka krvi v kapilarah.

Formula za izračun hitrosti pretoka krvi po žilah nas spominja na Ohmov zakon: I =

∆U
, ki
R

velja za električni tok.

∆pπr 2
Q
∆p
Hitrost pretoka izračunamo po enačbi: v = , Q =
, R=
8lη ,
a
R

(1)

 cm 3 
 cm 
kjer so 𝑣𝑣̅ - povprečna hitrost toka   , 𝑄𝑄� - volumski tok 
 , a – premer cevi (aorta 25
 s 
 s 

mm, arterije 4 mm, kapilare 6 μm, vene 5 mm, vena cava 30 mm), ∆p (aorta 80 – 120 mm Hg,

arterije 80 – 100 mm Hg, kapilare 30 – 70 mm Hg, vene 10 – 15 mm Hg, vena cava 20 mm
Hg), η – viskoznost krvi =3 × 10−3

g
cms

Primer izračuna:
v kapilarah:
velikost krvničke: 7 µm
velikost krvničke na zaslonu: 15 mm, dolžina kapilare na zaslonu: 110 mm = 7,33 krvničk
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dolžina kapilare: 51,31 µm
čas potovanja ene krvničke po kapilari: 0,79 s

v=

51,31mm
mm
= 0,0649
1000 × 0,79 s
s

Izračun dobro opisuje potovanje krvi skozi kapilare, npr. na komolcu ali na konici prsta.

v arterijah: r =

a
= 1,128mm
π

∆pπr 4 20mmHg × π × 1,128 4 mm 2 cms 20 × 133,3 g × π × 1,128 4 mm 4 cms
mm 2
=
=
Q=
= 470,8
8lη
s
8 × 1200mm × 3 × 10 −3 g
cms 2 8 × 1200mm × 3 × 10 −3 g

v=

Q 470,8mm 3
mm
cm
=
= 117,7
= 11,8
2
a
s
s
4mm s

v venah:

Q=

v=

∆pπr 4 5mmHg × π × 1,262 4 mm 2 cms 5 × 133,3 g × π × 1,262 4 mm 4 cms
mm 2
=
=
=
184
,
4
8lη
s
8 × 1200mm × 3 × 10 −3 g
cms 2 8 × 1200mm × 3 × 10 −3 g

Q 184,4mm 3
mm
cm
=
= 36,9
= 3,69
2
a
s
s
5mm s

Dijakom se je zdelo reševanje prvega dela naloge o izračunavanju hitrosti pretokov krvi
zanimivo, saj so morali preko filma izračunati pretok krvi v kapilarah. Pozorno so opazovali
in merili čas v katerem je krvnička prepotovala dogovorjeno razdaljo. Preostali del naloge pa
jih je bolj dolgočasil, saj so morali le vstaviti podatke v enačbe. Nekateri so imeli s tem nekaj
težav. Komentar enega dijaka je bil: »Čista fizika.«

3.4.3 Anketni vprašalnik za učitelje

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 41 učiteljev srednjih šol, saj osnovnošolski učitelji na
anketo niso želeli odgovarjati. Vzrok lahko najdemo v opremljenosti šol, saj mnoge OŠ
nimajo s strani pristojnega ministrstva financiranih Vernierjevih vmesnikov in jih zato učitelji
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ne morejo uporabljati. Vprašalnik so izpolnjevali na izobraževalnem seminarju avgusta 2012
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Vprašanje 1: Koliko časa ste zaposleni v šolstvu?
Graf 12: Čas zaposlitve v šolstvu.
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Učitelji, ki so sodelovali pri anketnem vprašalniku, so bili v večini v šolstvu zaposleni od 15
do 29 let, sledili so učitelji, ki so v šolstvu zaposleni že več kot 30 let ter 6 do 15 let, šele nato
pa profesorji biologije, ki so v šolstvu zaposleni manj kot 5 let.

Vprašanje 2: Ali pri pouku uporabljate Vernierjev laboratorijski vmesnik'

Graf 13: Uporaba Vernierjevega vmesnika.
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Graf 14: Uporaba Vernierjevega vmesnika, glede na čas zaposlitve.
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Anketirani učitelji v veliki večini že uporabljajo Vernierjev vmesnik pri svojih učnih urah. Od
teh jih je največ mladih, zaposlenih do 5 let. Med tistimi, ki ga ne uporabljajo, je največ
starejših učiteljev, ki so v šolstvu zaposleni že več kot 30 let.
Vprašanje 3: Uporaba Vernierjevega vmesnika mi povzroča težave.
Graf 15: Težave z uporabo.
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Graf 16: Težave z uporabo, glede na čas zaposlitve.
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12 % anketirancem uporaba Vernierjevega vmesnika povzroča težave. Kot najpogostejše
vzroke težav so anketirani učitelji našteli svoj odpor, premalo izkušenj, začetniške težave,
premalo znanja in opreme, tehnične težave, okvara senzorjev, slabi kontakti, računalniški
programi ne delujejo, zastarel računalnik, jezik, neusposobljenost in pomanjkanje časa.
24 % ga brez težav uporablja. Dva učitelja na vprašanje nista odgovorila. Pri mladih učiteljih
se težave najredkeje pojavljajo, kar polovica teh vmesnik uporablja brez težav. Največ težav
imajo najstarejši učitelji.
Vprašanje 4: Ali se vam zdi uporaba Vernierjevega vmesnika pri pouku smiselna?
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Graf 17: Smiselnost uporabe vmesnika.
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Graf 18: Smiselnost uporabe vmesnika, glede na čas zaposlitve.
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Večini vseh anketiranih se zdi uporaba Vernierjevega vmesnika pri pouku smiselna. Vse
starostne skupine se s smiselnostjo uporabe vsaj 50 % strinjajo. Pri učiteljih, ki so v šolstvu
zaposleni nad 16 let, zasledimo, da se jim uporaba ne zdi smiselna v 3 %. En vprašani na
vprašanje ni odgovoril.
Vprašanje 5: Menite, da učenci ob uporabi Vernierjevega vmesnika lažje razumejo učno
snov?
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Graf 19: Ob uporabi vmesnika učenci lažje razumejo učno snov.
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Graf 20: Ob uporabi vmesnika učenci lažje razumejo učno snov, glede na čas zaposlitve.
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54 % anketiranih učiteljev se strinja ali pa se le delno strinja, da ob uporabi vmesnika učenci
lažje razumejo učno snov. Le majhen odstotek, 5 %, pa se s tem ne strinja oziroma se delno
ne strinja. Veliko učiteljev ni vedelo, kako bi se odločilo oziroma tega ne vedo.
Najizkušenejši učitelji se v velikem odstotku strinjajo, da uporaba vmesnika pripomore k
boljšemu razumevanju učencev. Najbolj skeptični glede dobrih rezultatov so učitelji, ki
poučujejo 6 – 15 let, saj so se najredkeje strinjali.
Vprašanje 6: Pri katerih učnih vsebinah uporabljate Vernierjev vmesnik?
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Graf 21: Učne vsebine.
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Graf 22: Učne vsebine kot odgovor drugo.
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Učitelji Vernierjev vmesnik uporabljajo pri različnih učnih vsebinah. V anketnem vprašalniku
so bile naštete vsebine: obtočila, dihala, gibala in ekologija. Nekaj učnih vsebin so učitelji
dodali sami: kvasovke, difuzija, vrenje, celica, encimi, glive. Izbrali oziroma zapisali so lahko
več učnih vsebin. 17 % vprašanih vmesnika pri svojih učnih urah ne uporablja.
Vprašanje 7: S katerimi učnimi pripomočki učencem predstavite pulz in krvni tlak?
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Graf 23: Učni pripomočki.
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Učitelji pri svojih razlagah pulza in krvnega tlaka v večini primerov uporabljajo učbenik, slike
in filme iz medmrežja ter animacije. Sledijo prosojnice, praktične vaje za učence,
demonstracijski poskus ter na zadnjem mestu videokasete. Kot drugo so dodali še spletno
učilnico in PowerPoint.
Vprašanje 8: Menite, da bi učenci lažje razumeli pulz in krvni tlak ob uporabi piskača kot
senzorja?

Graf 24: Lažje razumevanje pulza in krvnega tlaka.
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Graf 25: Lažje razumevanje z uporabo piskača, glede na čas zaposlitve.
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29 % vprašanih meni, da bi učenci ob pomoči piskača kot senzorja lažje razumeli pulz in
krvni tlak. Predvsem starejši učitelji zaupajo pomoči piskača, mlajši učitelji pa so do njega
bolj skeptični, čeprav Vernierjev vmesnik (torej elektronsko opremo) uporabljajo pogosteje. 5
% vprašanih je mnenja, da piskač ne bi pomagal pri razumevanju. Večina učiteljev ne ve, ali
bi senzor pripomogel k razumevanju.
Vprašanje 9: Pri razlagi pulza in krvnega tlaka nameravam uporabiti piskač kot senzor pulza.
Graf 26: Nameravam uporabljati piskač kot senzor pulza.
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Graf 27: Nameravam uporabljati piskač kot senzor pulza, glede na čas zaposlitve.
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V 29 % so učitelji pritrdili uporabi piskača kot senzorja pulza pri svojih učnih urah. Za
uporabo so se odločili predvsem učitelji z do 5 let izkušenj, sledili so jim učitelji z 30 in več
letnimi izkušnjami in nato tisti, ki imajo med 6 in 15 let izkušenj ter nazadnje tisti, ki so v
šolstvu zaposleni 16 do 29 let. 5 % vprašanih ga bo verjetno uporabljalo, med temi so učitelji
z več kot 16 leti delovne dobe v šolstvu. Med 12 %, ki ga ne bodo uporabljali, so skoraj enako
zastopani vsi, ki so v šolstvu zaposleni več kot 6 let. V veliki večini pa učitelji niso vedeli ali
bodo piskač pri svojih razlagah uporabljali ali ne.
Vprašanje 10: Ali bi lahko piskač izdelali sami oziroma s pomočjo katerega od sodelavcev?
Graf 28: Piskač lahko izdelam sam.
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Graf 29: Piskač lahko izdelam sam, glede na čas zaposlitve.
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Anketirani učitelji v veliki večini niso vedeli, ali bi sami ali s pomočjo sodelavca lahko
izdelali piskač. 24 % bi ga lahko izdelalo samih ali s pomočjo sodelavca, 7 % pa verjetno da.
Tako so se odločili učitelji, ki so v šolstvu zaposleni manj kot 5 let, sledijo tisti z 16 do 29 let
delovne dobe in nato 6 do 15 let. Kot nezmožne izdelave piskača so se učitelji izrekli v 7 %,
tako so se odločili starejši in najstarejši učitelji. V 5 %, da ga verjetno ne bi znali izdelati, so
odgovarjali učitelji med 6 in 29 let izkušenj.
Vprašanje 11: Menite, da bi učenci po uporabi piskača pri razlagi znali na skici označiti
vrhove enega pulza in razložiti, zakaj se ti vrhovi pojavijo?
Graf 30: Učenci znajo označiti vrhove enega pulza in napisati razlago.
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Graf 31: Učenci znajo označiti vrhove enega pulza in napisati razlago, glede na čas zaposlitve.
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Učitelji v 54 % ne vedo, ali bi njihovi učenci po uporabi piskača znali označiti vrhove enega
pulza in razložiti, zakaj ti vrhovi nastanejo. 7 % učiteljev ne ve, kako bi se odločilo. V 22 %
so odgovorili, da bi učenci znali odgovoriti na takšno vprašanje in v 12 %, da verjetno.
Nihče izmed učiteljev pa ni odgovoril, da učenci ne bi znali rešiti takšne naloge.
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4 DISKUSIJA

Učenci prihajajo v šolo s teorijami o delovanju sveta, ki pa niso vedno v skladu z
znanstvenimi teorijami. Vloga učitelja je, da preko poučevanja privede učence do pravih
znanstvenih resnic. Z eksperimentalnim delom lahko učenci razvijejo in preverijo svoje lastne
hipoteze ter preverijo, ali te držijo v fizičnem svetu. Pridobljeni rezultati prikazujejo vzroke in
posledice, preko katerih lahko učenci vidijo ujemanja lastnih teorij z naravo (Lumpe, Oliver,
1991). Eksperimentalno delo ima večjo težo kot le razlaga v znanstvenih knjigah oziroma
razlaga, podana pri učni uri. Učenci preko pozornega opazovanja in interpretiranja dobljenih
rezultatov pridejo do novega znanja (Flick, 1993).
V okviru diplomskega dela smo pripravili učno enoto o pulzu in krvnem tlaku, v skladu z
učnim načrtom, program osnovna šola, ki navaja, da morajo učenci spoznati vlogo srčnega
utripa in krvnega tlaka. V učni enoti so tako vključeni eksperimenti: Harvey-ev poskus, kjer
učenci opazujejo vlogo zaklopk, merjenje lastnega srčnega utripa v mirovanju in po telesni
aktivnosti, spremljanje zapisa pulza s senzorjem ter spremljanje zapisa krvnega tlaka s
senzorjem.
Učno uro smo izvedli v dveh 9. razredih OŠ Šturje Ajdovščina ter v Šolskem centru Postojna,
v oddelku gimnazija, in sicer v 4. letniku v Postojni in 3. letniku v Ilirski Bistrici.
Zaradi časovnih in materialnih omejitev nismo izvedli pravega pedagoškega poskusa, saj
nismo imeli kontrolne skupine, pri kateri bi učno enoto izvedli brez poskusov (Harveyev
poskus, merjenje pulza in krvnega tlaka s pomočjo piskača). Tudi učiteljem je bil cilj, da med
njihovimi učenci ni razlik. Tako smo izvedli le pilotsko raziskavo, ki preverja, ali je mogoče v
eni šolski uri v OŠ in dveh šolskih urah v SŠ uvesti fiziološki poskus, in ali tak poskus sploh
daje rezultate. Odgovor na pilotsko raziskavo je, da je izvedba mogoča, vendar je uporaba
računalniškega vmesnika težje izvedljiva brez tehnične podpore laboranta ali univerze. Tudi
rezultati so bili dobri, saj so učenci pokazali izboljšanje razumevanja. Učitelji imajo pozitivno
mnenje o piskaču, vendar so o možnostih njegove uporabe le delno poučeni. Učenci so
poskuse dobro sprejeli in so jih pritegnili.
Učna snov je zahtevna, saj je za poglobljeno razumevanje potrebno poznati veliko
podrobnosti, kot so akcijski potencial srčne mišične celice ter SA ritmovnika, vpliv
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hidrostatskega tlaka in vpliv tlaka na izmenjavo tekočin v kapilarnem prepletu, centralna in
lokalna regulacija krvnega obtoka, kar je po večini za osnovnošolce prezahtevno in je tako
razlaga učiteljem velik izziv.
Piskač je dovolj robusten in je med uporabo vedno dobro deloval, ni zatajil. Več učencev ga
je uspešno uporabljalo zaporedoma. Sam signal iz piskača je kompleksen, vendar intuitivno
razumljiv. Čeprav učenci niso pravilno interpretirali vrhov v signalih in so sprva mislili, da je
vsak vrh posledica posameznega pulza, so ostale rezultate razumeli.
Za učence in dijake smo pripravili delovne liste, preko katerih smo ugotavljali, ali piskač kot
senzor pulza prispeva k boljšemu razumevanju. Žal smo uspeli le v enem izmed devetih
razredov v OŠ delovne liste razdeliti v reševanje pred izvedbo učne ure in po njej. V drugem
razredu OŠ in v obeh oddelkih gimnazije pa le po slišani razlagi s poskusi.
Pri primerjavi delovnih listov obeh razredov OŠ, ki so jih učenci reševali po učni uri, nismo
opazili statistično pomembnih razlik. Učenci so enako uspešno reševali dane naloge
delovnega lista. Ob primerjavi delovnih listov razreda OŠ, kjer so učenci reševali delovne
liste pred učno uro in po njej, pa opazimo statistično pomembne razlike le pri nalogah, kjer so
morali učenci opisati opažanja. Pri nalogah izbirnega tipa pa statistično pomembnih razlik ni
bilo zaznati. Učenci so pred učno uro v povprečju pri reševanju delovnega lista dosegli 44 %,
med 38 in 46 %, po učni uri pa 61 %, med 46 in 85 % možnih točk. Za reševanje
pripravljenega delovnega lista je bilo pomembno, da so učenci bili pri učni uri, ki je
vsebovala poskuse.

Za dijake smo pripravili delovni list, ki ni vseboval nalog izbirnega tipa. Pri 4. letniku smo
nazaj prejeli le 5 delovnih listov, čeprav je bilo pri učni uri prisotnih več dijakov. Glede na to,
da so bili to maturantje, ki so se odločili, da bodo pri maturi opravljali izpit biologije, smo od
njih pričakovali boljši rezultat. V povprečju so delovne liste reševali le 30 % pravilno, uspeh
je bil med 17 % in 58 %. Sodelovanje pri učni uri in reševanje delovnih listov v 3. letniku sta
bila nekoliko boljša v primerjavi s 4. letniki. Tu so dijaki v povprečju 38 % pravilno reševali
delovne liste. Pet dijakov je odgovarjalo le z 8 %, dva pa s 67 %.
Poleg tega smo anketirali učitelje o uporabi Vernierjevega vmesnik in piskača kot senzorja
pulza pri pouku. Na vprašalnik nam je odgovorilo 41 srednješolskih učiteljev, osnovnošolski
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učitelji pa na vprašalnik niso želeli odgovarjati. Vzrok lahko najdemo v opremljenosti šol, saj
mnoge osnovne šole nimajo s strani pristojnega ministrstva financiranih Vernierjevih
vmesnikov in jih zato učitelji ne morejo uporabljati.
Ob pregledovanju anketnih vprašalnikov smo videli, da 73 % učiteljev uporablja Vernierjev
vmesnik pri svojih učnih urah. Prevladujejo predvsem učitelji, ki so manj časa zaposleni v
šolstvu. 17 % ga ne uporablja ter 10 % bi si ga želelo uporabljati. Težave z uporabo
Vernierjevega vmesnika ima 12 % (imajo težave) do 15 % (imajo težave ter se delno strinjajo,
da imajo težave) učiteljev, 24 % do 39 % pa ga uporablja brez težav. 29 % učiteljev ni vedelo,
kako bi se odločilo ali imajo težave ali ne. 2 nista odgovarjala ter 5 jih je odgovorilo da ne
vedo. Med najpogostejšimi težavami pri uporabi vmesnika so učitelji omenili odpor, tehnične
in programske pomanjkljivosti ter težave, pomanjkanje časa, angleški jezik v uporabniškem
vmesniku in navodilih. 24 % anketiranih učiteljev meni, da bi lahko sami ali s pomočjo
sodelavca izdelali piskač. 7 % jih meni, da bi ga verjetno lahko izdelali. 34 % učiteljev, ki so
odgovarjali na vprašalnik je odgovorilo, da uporabljalo piskač kot pulzni senzor pri svojih
učnih urah. 86 % učiteljev izmed teh ga namerava uporabljati tudi v prihodnje. Učitelji so do
uporabe piskača nekoliko nezaupljivi, saj jih le malo verjame, da ta pripomore k boljšemu
razumevanju. To izhaja tudi iz podatka, da je do sedaj le tretjina vprašanih pri svojih učnih
urah uporabljalo piskač in v večini nimajo izkušenj, preko katerih bi se lahko opredelili in
lažje odgovarjali na naša vprašanja v anketnem vprašalniku.

Na osnovi rezultatov iz rešenih delovnih listov lahko sklepamo, da je naš pristop prispeval k
bolj kakovostni izvedbi učne ure. Pokazale so se statistično pomembne razlike (parni T-test; p
< 0.05), glede na to, ali so učenci bili prisotni pri učni uri ali ne.
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5 SKLEPI

Hipoteza 1
Piskač je preprosto narejen, tako da ga lahko učitelj izdela sam. Z vmesnikom za
računalniško podprto laboratorijsko delo Vernier ga učitelj pri pouku uporabi kot
senzor za merjenje srčnega utripa.
Hipotezo lahko delno zavržemo. Piskač in Vernierjev vmesnik je pripravljena uporabljati
manjšina učiteljev. Vernierjev vmesnik uporablja 73 % anketiranih učiteljev v srednjih šolah.
Vendar jih le 34 % uporablja vmesnik pri obravnavanju učne vsebine obtočil. V 29 %
primerov so učitelji odgovarjali, da ga bodo uporabljali tudi v prihodnje pri tej učni vsebini, 5
% da verjetno in z 12 % so odgovorili, da ga gotovo ne bodo uporabljali. 24 % anketiranih bi
lahko sami ali s pomočjo sodelavca izdelalo piskač kot senzor pulza, 7 % pa zelo verjetno.
Prav tako z 7 % so odgovarjali, da ga nikakor ne bi naredili sami ali s pomočjo sodelavca.
Hipoteza 2
Eksperimenti s piskačem popestrijo delo v razredu, omogočajo bolj poglobljeno
razlago obtočil in prispevajo k boljšemu razumevanju srčnega utripa in krvnega tlaka.
Hipotezo lahko sprejmemo. Preko delovnih listov, ki so jih reševali učenci v osnovni šoli smo
ugotovili, da učna ura podprta z eksperimenti, pri katerih smo uporabili piskač kot senzor
pulza in krvnega tlaka, prispeva k boljšemu razumevanju. V povprečju pa so učenci pred
izvedeno učno uro dosegli 44 % rezultat, po učni uri pa 61 %. Le eden izmed učencev ni
popravil svojega rezultata reševanja in dosegel 46 %. Eden izmed učencev je 38 % rešil
delovni list pred učno uro, po njej pa 50 %, drugi pa je pred učno uro uspešno rešil 38 %
nalog, po učni uri pa 85 %.
Učitelji so nekoliko skeptični do uporabe piskača, saj je le 19 % učiteljev, ki so reševali
anketni vprašalnik odgovorilo, da razlaga, podprta s piskačem, doprinese k boljšemu
razumevanju, in 10 % se zdi boljše razumevanje zelo verjetno. S 5 % pa so menili, da ob
uporabi piskača ne bi bilo boljših rezultatov.
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6 POVZETEK

Namen diplomske naloge je bil pri predmetu Biologija obogatiti pouk obtočil z vključitvijo
eksperimentov, ki bi prispevali k boljšemu razumevanju, predvsem pulza in krvnega tlaka.
Zanimalo nas je tudi, ali in kako učitelji uporabljajo pulzni senzor. Tako smo pripravili učno
enoto Pulz in krvni tlak ter predloge za samostojno delo učiteljev s senzorjem.
Zaradi časovnih in materialnih omejitev smo izvedli le pilotsko raziskavo, ki preverja, ali je
mogoče v eni šolski uri v OŠ in dveh šolskih urah v SŠ uvesti fiziološki poskus, in ali tak
poskus daje rezultate. Odgovor na raziskavo je, da je izvedba mogoča, četudi težje izvedljiva
brez tehnične podpore laboranta ali univerze. Učenci so pokazali izboljšanje razumevanja
učne snovi, učitelji pa imajo pozitivno mnenje o piskaču, čeprav so o možnostih njegove
uporabe le delno poučeni.
Učno uro smo izvedli v dveh 9. razredih OŠ Šturje Ajdovščina ter v Šolskem centru Postojna,
v oddelku gimnazija, in sicer v 4. in 3. letniku. Za učence in dijake smo pripravili delovne
liste in ugotavljali, ali piskač kot senzor pulza prispeva k boljšemu razumevanju.
Pri primerjavi delovnih listov obeh razredov OŠ, ki so jih učenci reševali po učni uri, nismo
opazili statistično pomembnih razlik, ki smo jih preverjali s parnim T-testom. Učenci so
enako uspešno reševali dane naloge delovnega lista. Ob primerjavi delovnih listov razreda
OŠ, kjer so učenci reševali delovne liste pred učno uro in po njej, pa opazimo statistično
pomembne razlike delno le pri nalogah, kjer so morali učenci opisati opažanja. Pri nalogah
izbirnega tipa pa statistično pomembnih razlik ni bilo zaznati. Učenci so pred učno uro v
povprečju rešili delovni list 44 % uspešno, po učni uri pa 61 %. Na osnovi dobljenih
rezultatov lahko sklepamo, da je naš pristop prispeval k bolj kakovostni izvedbi učne ure.
Pokazale so se statistično pomembne razlike (p < 0.05), glede na to, ali so učenci bili prisotni
pri učni uri ali ne.
Za dijake smo pripravili delovni list, ki ni vseboval nalog izbirnega tipa. Pri 4. letniku so v
povprečju delovne liste reševali le 30 % pravilno. Reševanje delovnih listov v 3. letniku je
bilo nekoliko boljše v primerjavi s 4. letniki. Tu so dijaki v povprečju 38 % pravilno reševali
delovne liste.
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Anketirali smo učitelje o uporabi Vernierjevega vmesnik in piskača kot senzorja pulza pri
pouku. Na vprašalnik nam je odgovorilo 41 SŠ učiteljev. Ob pregledovanju anketnih
vprašalnikov smo videli, da 73 % učiteljev uporablja Vernierjev vmesnik pri svojih učnih
urah. 17 % ga ne uporablja ter 10 % bi si ga želelo uporabljati. Težave z uporabo
Vernierjevega vmesnika ima 12 % učiteljev, 24 % pa ga uporablja brez težav. 34 % učiteljev,
ki so odgovarjali na vprašalnik, je odgovorilo, da uporabljalo piskač kot pulzni senzor pri
svojih učnih urah. 86 % učiteljev izmed teh ga namerava uporabljati tudi v prihodnje.
Anketirani učitelji imajo zadržke do uporabe piskača in jih le malo verjame, da ima vpliv na
boljše razumevanje, kar po verjetnosti izhaja iz dejstva, da je do sedaj le tretjina vprašanih
uporabljalo piskač pri svojih učnih urah. Preostali učitelji tako nimajo izkušenj in so najbrž
sugestivno odgovarjali na naša vprašanja.
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PRILOGE

Priloga 1: Priprava na vzgojno – izobraževalno delo.

ZUNANJA ORGANIZACIJA POUKA
UČILA:

UČNI PRIPOMOČKI:

OBLIKOVANJE

SKUPIN

ZA

IZVAJANJE POUKA:
Računalniški

program, Računalnik, Vernierjev vmesnik, Ni skupin, imamo enega ali dva

delovni list

prstni pulzni senzor, projektor.

prostovoljca

NOTRANJA ORGANIZACIJA POUKA
JEDRNI VSEBINSKI SKLOP:
ZGRADBA IN DELOVANJE

ČLOVEKA; Delovanje organizma je odvisno od transportnih

sistemov, ki oskrbujejo celice s hranilnimi snovmi in kisikom ter od njih odnašajo odpadne snovi.
UČNA ENOTA:
PULZ IN KRVNI TLAK
OPERATIVNI CILJI UČNE ENOTE:
Učenci:
–

razumejo delovanje telesnega in pljučnega krvnega obtoka,

–

spoznajo vlogo srčnega utripa in krvnega tlaka,

–

učenci spoznajo zapis srčnega pulza in krvnega tlaka.

METODE IN OBLIKE DELA:
ustna razlaga: pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje
eksperimentalno delo
POTEK DELA:
UVODNA MOTIVACIJA

Ponovitev vloge obtočilnega sistema: vzdrževanje notranjega
okolja, komunikacija, obrambna funkcija, strjevanje krvi.

NOVA UČNA SNOV

William Harvey:
–

prvi na znanstven način opisal obtočilni sistem,

–

ugotovil, da krčenje desnega prekata poganja kri v pljučno

arterijo,
–

poudaril, da se ventrikla krčita sočasno,

–

izračunal zmogljivost srca kot črpalke krvi in s tem ovrgel
prevladujoče prepričanje, da kri ne kroži, temveč sproti
nastaja v jetrih in se porablja v organizmu. Učenci tako
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spoznajo pomen kvantitativne obravnave problemov v
naravoslovju.
Učenci izračunajo utripni volumen (npr.: 70 kg moški, pretok skozi
srce 5 l/min, 70 utripov srca /min; rezultat je tedaj 5000 ml/min
/70/min = 71,4 ml).
–

Sklepal je, da kri kroži po telesu, da zapusti srce in se vrne

nazaj,
–

opisal funkcijo zaklopk,

–

sklepal, da kri v venah vedno teče le proti srcu, napovedal

povezavo med arterijami in venami, ki jo je kasneje odkril
Malpighi.
Poskus: učenci izvedejo Harvey-ev poskus.
Učenci naredijo pest na levi roki. Na hrbtni strani dlani lahko
opazijo vene. Na eno izmed ven pritisnejo z desno roko, s kazalcem
in palcem, kot je prikazano na sliki 16 ter s premikom prstov
narazen izpraznijo del vene. Nato odmaknejo prst, ki je bliže srcu
(kazalec) in opazijo, da del žile, ki so ga izpraznili, ostane
izpraznjen. Za tem zopet izpraznijo del žile in odmaknejo prst, ki je
bolj oddaljen od srca (sredinec) in opazijo, da se del žile, ki so ga
izpraznili, napolni s krvjo. Namen Harveyevega poskusa je pokazati
smer pretoka krvi po venah in pokazati obstoj venskih zaklopk.

Pulz:
–

učenci otipajo utripanje perifernih arterij,

–

učenci razumejo, da s prsti čutijo periodično zaporedje
razširjenja in oženja arterij, ki nastane zaradi utripanja srca
in se prenaša preko aorte v arterije.

Poskus: merjenje frekvence pulza v mirovanju, po aktivnosti
–

pulz merimo, kjer poteka arterija na površini in ima spodaj
trdo podlago,

–

pri zdravem človeku si udarci sledijo v enakomernih
presledkih.

Poskus: otip in zapis pulza.
Pulz najprej otipamo, zatem ga zapišemo s senzorjem. Analiza
časovnega zapisa pulza: ima od 2 do 4 vrhove, ki nastanejo zaradi
prožnosti velikih arterij (učinka »windkessel«).
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Krvni tlak:
–

ustvarja ga srce,

–

tlačni gradient potiska kri po žilah,

–

področje z visokim krvnim tlakom sestoji iz levega srca,
aorte in sistemskih arterij, tlak v povprečju znaša 90 mm
Hg, je posledica aktivnosti srca in upora arterijskega dela
krvožilja, zagotavlja hiter tok krvi,

–

področje z nizkim krvnim tlakom sestavljajo kapilare,
sistemske vene, desno srce in pljučni obtok, tlak v
povprečju znaša 15 mm Hg, zagotavlja počasen pretok krvi
in s tem izmenjavo snovi, predstavlja volumski rezervoar
krvi,

–

ločimo sistolniarterialni tlak, ki je odvisen od srčne
aktivnosti in elastičnosti arterij in diastolni tlak, ki je
odvisen od upora perifernih žil, uravnavajo ga žile same, saj
nanj vpliva količina krvi v njih; pri mladem zdravem
človeku sta sistolni in diastolni tlak 125/75 mm Hg,

–

izmerimo ga s posredno metodo Riva–Rocci,

–

odvisen je tudi od hidrostatskega tlaka krvi, t.j. višine
merjenja v primerjavi z višino srca, nad srcem je nižji, pod
srcem pa višji,

–

merimo ga sede ali leže, pazimo, da je mesto meritve v
višini srca.

Poskus: merjenje krvnega tlaka.
ZAKLJUČEK

Izpolnjevanje delovnih listov.
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Priloga 2: Delovni list za osnovno šolo.

Delovni list KRVNI OBTOK IN KRVNI TLAK

Ime in priimek_____________________________________ Datum:____________________

1. Pri Harveyevem poskusu lahko prepoznaš nekatere zakonitosti krvnega obtoka v naših
žilah. Opiši, kaj se dogaja s krvjo v venah, ko jih stiskaš s prsti na različnih mestih (glej
spodnje skice). Zakaj?

,

,

,

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. MERJENJE PULZA IN KRVNEGA TLAKA
Pulz v mirovanju
Pulz po 20 počepih
Krvni tlak

3. Zakaj ob tesni prevezi nadlahti postane podlaket bleda in hladna, ob nekolikšni sprostitvi
preveze pa ta postane otekla in topla? Kako na ta pojav vplivajo žile? Pri razmisleku se
opri na skico prečnega prereza nadlahti. Opazuj, kako globoko so nameščene posamezne
žile.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. Pri pulzu opazimo več značilnih vrhov zaradi elastičnosti žil. Zakaj se pojavijo ti značilni
vrhovi? Označi vrhove enega pulza.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Kaj omogoča, da kri teče po žilah?
a. Prosti pad.
b. Elastičnost žil.
c. Glavna črpalka.
d. Aktivnost srčne mišice.
e. Telesna aktivnost.

6. Obkroži odgovor, ki najnatančneje pove, zakaj merimo krvni tlak na nadlahti.
A. Ker okrog roke lahko najlažje namestimo manšeto.
B. Ker je nadlaket v višini srca.
C. Ker so žile v roki najbližje srcu.
D. Ker je roka krajša od noge.

7. Obkroži odgovor, ki pove, čemu služi manšeta za merjenje krvnega tlaka.
A. Poveča mišično maso.
B. Pospeši pulz.
C. Pospeši pretok krvi.
D. Prekine pretok krvi.
E. Prepreči šumenje krvi.
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8. Krvni tlak lahko merimo na različnih delih telesa in v različnih položajih telesa. Spodaj je
navedenih nekaj kombinacij položaja telesa (sedeč ali ležeč položaj) in mesta meritve
(nadlaket, golen, vrat). Obkroži odgovore, za katere meniš, da opisujejo pravilen način
meritve krvnega tlaka.
a. Nadlaket v sedečem položaju.
b. Nadlaket v ležečem položaju.
c. Golen v sedečem položaju.
d. Golen v ležečem položaju.
e. Arterija na vratu v ležečem položaju.
f. Arterija na vratu v sedečem položaju.
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Priloga 3: Delovni list za srednjo šolo.

Delovni list KRVNI OBTOK IN KRVNI TLAK

Ime in priimek_____________________________________ Datum:____________________

1. Opiši opažanja pri Harvey-evem poskusu. Kaj se dogaja s krvjo v venah, ko jih stiskaš s prsti
na različnih mestih? Zakaj?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Izračun hitrosti pretoka: v =

Q
∆p
Q=
a ,
R




cm
 cm 
𝑣𝑣̅ - povprečna hitrost toka   , 𝑄𝑄� - volumski tok 
 , a – premer cevi (aorta 25 mm, arterije 4
 s 
 s 
3

mm, kapilare 6 μm, vene 5 mm, vena cava 30 mm),∆p (aorta 80 – 120 mm Hg, arterije 80 – 100 mm

Hg, kapilare 30 – 70 mm Hg, vene 10 – 15 mm Hg, vena cava 20 mm Hg), η – viskoznost krvi
=3 × 10−3

g
cms

v kapilarah:

v arterijah:

v venah:
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3. MERJENJE PULZA IN KRVNEGA TLAKA

Pulz v mirovanju
Pulz po 20 počepih
Krvni tlak

4. Zakaj ob tesni prevezi nadlahti postane podlaket bleda in hladna, ob nekolikšni sprostitvi
preveze pa ta postane otekla in topla?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Opiši časovni potek pulza v prstu. Zakaj ima pulz več značilnih vrhov?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Zakaj teče kri po žilah?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Zakaj lahko merimo krvni tlak v roki? Čemu služi manšeta za merjenje krvnega tlaka?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Zakaj tlak merimo na nadlahti? Zakaj ga ne merimo na goleni? Kako je z meritvijo, če se
uležemo? Lahko tedaj merimo tudi na podlahti ali na nogi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Priloga 4: Anketni vprašalnik za učitelje.

ANKETNI VPRAŠALNIK
Uporaba piskača kot senzorja pulza pri pouku biologije človeka
Sem Ivana Štrancar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki na Oddelku za biologijo pripravljam
diplomsko nalogo z naslovom Piskač kot senzor pulza pri pouku biologije človeka. Piskač je bil
učiteljem biologije pred leti že predstavljen na podobnih usposabljanjih. Rada bi izvedela, ali pri
pouku uporabljate Vernierjev vmesnik in piskač kot senzor pulza. Že vnaprej se vam zahvaljujem za
sodelovanje.
1. Koliko časa ste zaposleni v šolstvu?
A. 0 – 5

C. 16 - 29

B. 6 – 15

D. Več kot 30 let

2. Ali pri pouku uporabljate Vernierjev laboratorijski vmesnik.
A. Ga uporabljam.
B. Ga ne uporabljam.
C. Želel/a bi si ga uporabljati.
3. Uporaba Vernierjevega vmesnika mi povzroča težave.
se strinjam

se ne strinjam

ne vem

5 - 4 - 3 - 2 - 1

0

Navedite najpogostejši vzrok težav: ________________________________________
4. Ali se vam zdi uporaba Vernierjevega vmesnika pri pouku smiselna?
da

ne

5 - 4 - 3 - 2 - 1

ne vem
0

5. Menite, da učenci ob uporabi Vernierjevega vmesnika lažje razumejo učno snov?
da

ne

5 - 4 - 3 - 2 - 1

ne vem
0
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6. Pri katerih učnih vsebinah uporabljate Vernierjev vmesnik? Možnih je več odgovorov.
a. Obtočila.

d. Ekologija.

b. Dihala.

e. Ga ne uporabljam.

c. Gibala.

f.

Drugo:____________

7. S katerimi učnimi pripomočki učencem predstavite pulz in krvni tlak? Možnih je več
odgovorov.
a. Učbenik.

f.

b. Prosojnice.

g. Demonstracijski poskus.

c. Video kasete.

h. Praktične vaje za učence.

d. Slike iz medmrežja.

i.

Animacije.

Drugo: ________________

e. Filmi iz medmrežja.
8. Menite, da bi učenci lažje razumeli pulz in krvni tlak ob uporabi piskača kot senzorja?
da

ne

5 - 4 - 3 - 2 - 1

ne vem
0

9. Pri razlagi pulza in krvnega tlaka nameravam uporabljati piskač kot senzor pulza.
da

ne

5 - 4 - 3 - 2 - 1

ne vem
0

10. Ali bi lahko piskač izdelali sami oziroma s pomočjo katerega od sodelavcev?
da

ne

5 - 4 - 3 - 2 - 1

ne vem
0

11. Menite, da bi učenci po uporabi piskača pri razlagi znali na skici označiti vrhove enega pulza
in razložiti, zakaj se ti vrhovi pojavijo?

da

ne

5 - 4 - 3 - 2 - 1

ne vem
0

