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Tekmovanje iz znanja naravoslovja: 
KRESNIČKA
Po nekajletnem premišljevanju smo se pri Društvu 
matematikov, fizikov in astronomov slovenije (DMFA) 
odločili, da bomo v šolskem letu 2014/2015 organizirali 
novo tekmovanje iz znanja naravoslovja, Kresničko. 
Tekmovanje je namenjeno učencem od prvega do 
sedmega razreda osnovne šole in bo potekalo podobno kot 
Mednarodni matematični Kenguru. Tudi Kresnička je malce 
mednarodno začinjena: pri njeni zasnovi smo se zgledovali 
po tekmovanju Świetlik, ki poteka na Poljskem že 6 let in o 
katerem smo v naravoslovni solnici že pisali [1,2].

Tekmovanje bo potekalo le na šolski ravni in temelji 
na naravoslovnih poskusih, ki so vsi objavljeni na sple-
tni strani http://www.dmfa.si/NaOS/Razpis.html. 
Nekaj poskusov za najmlajše učence objavljamo tudi v 
tej številki Naravoslovne solnice, ostali poskusi pa so 
že bili objavljeni v jesenskih številkah revij Presek, 
Moj planet in Ciciban.

Glavni cilj tekmovanja je ohranjati otroško radove-
dnost in željo po razumevanju narave. Učence z živo 
radovednostjo in željo po razumevanju potrebujejo tudi 
učitelji naravoslovnih predmetov v višjih razredih 
osnovne šole. Med branjem splošnih in operativnih ci-
ljev učnih načrtov za predmete Spoznavanje okolja, Na-
ravoslovje in tehnika ter predmeta Naravoslovje pogo-
sto zasledimo cilje, ki jih s teoretičnim pristopom ni 
mogoče doseči. Doseči jih je mogoče le s praktičnim 
delom otrok. Strah, da bomo izvedli poskus, ki ga otrok 
še ne more popolnoma razumeti, in strah, da se poskus 
morda neposredno ne nanaša na snov, ki jo določa učni 
načrt, bi moral biti zanemarljiv v primerjavi s strahom, 
da otrok tega poskusa v osnovni šoli ne bo videl. Kre-
snička je tekmovanje, ki poskuša odpravljati te strahove 
in opogumljati učitelje k množičnemu izvajanju nara-
voslovnih poskusov že v nižjih razredih osnovne šole. V 
enem samem poskusu se skriva mnogo resnic in še zave-
damo se ne, kako so jih otroci pri teh letih sposobni 
dojeti. 

Poskuse za Kresničko otroci izvedejo v šoli ali doma. 
Ker je Kresnička le šolsko tekmovanje, je zelo pomemb-

no, da učitelj otrokom pomaga samo toliko, kolikor 
meni, da je nujno potrebno in nič več. To je tudi prilo-
žnost, da odkrijemo tiste otroke, ki izstopajo v sposob-
nostih natančnega opazovanja in logičnega sklepanja. 
Naloga učitelja je predvsem, da otroke na primeren na-
čin seznani s tekmovanjem in v njih zaneti iskrico rado-
vednosti. 

Tekmovalna komisija, ki pripravlja predloge za po-
skuse in sestavlja naloge, se zaveda, da prva izvedba tek-
movanja morda ne bo potekala brez zapletov. Želimo 
pa si, da bi učitelji opazili pozitivne strani naravoslovne-
ga tekmovanja. Trudili se bomo, da bodo poskusi zani-
mivi, povezani z vsakdanjim življenjem in izkušnjami 
otrok ter hkrati dovolj enostavni, da jih bodo lahko 
otroci opravili tudi sami. Upamo, da se bodo ob kate-
rem od njih tudi učitelji naučili česa novega, predvsem 
pa izgubili delček strahu pred eksperimentiranjem. Po-
skus vedno uspe – čeprav se ponesreči. Tudi iz ponesre-
čenih poskusov se učimo. Želimo si, da bi bila Kresnič-
ka poskus, ki bo uspel. Za to potrebujemo tudi 
podporo učiteljev.
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