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POVZETEK 

Svetloba ima velik pomen za življenje na Zemlji, v fiziki jo opišemo kot elektromagnetno 
valovanje. Svetlobo oddajajo svetila. Kadar svetloba pade na predmet iz neprosojne snovi, 
nastane za predmetom senca.  

Dosedanja znanstvena spoznanja o predstavah otrok temeljijo na dveh raziskavah 
Naravoslovnega oddelka Univerze v San Diegu, v Združenih državah Amerike. Raziskavi sta 
potekali v lokalnem znanstvenem muzeju in sta vključevali učence stare od osem do štirinajst 
let. V prvi raziskavi so imeli postavljene postavitve različnih svetil, ovir in zaslonov kot 
interaktivno razstavo. Učenci so raziskovali, kako se svetloba širi skozi majhno luknjico in 
kakšne slike nastanejo na zaslonu. Osebje je vključevalo učence v pogovor in jim predlagalo, 
da so rekvizite premikali. V drugi raziskavi je postavitev vsebovala zaslon, vir svetlobe v 
obliki križa in neprepustne predmete. Učenci so raziskovali sence na zaslonu, ko je predmet 
blizu zaslona, na polovici razdalje med zaslonom in svetilom in ko je predmet blizu svetilu. 

Igra senc je zanimiva in vedno aktualna, ne glede na starostno obdobje. V tem magistrskem 
delu je predstavljeno, kako učenci v naši osnovni šoli povezujejo pojme: svetilo, reža, zaslon 
in razdalje med njimi. Kakšna slika nastane na zaslonu? Ali obstaja senca tudi v temi? Na ta 
in podobna vprašanja so odgovarjali učenci 4. in 9. razreda, tako da so bile starosti učencev 
primerljive s skupino dosedanjih raziskav.   

Z izvedbo poskusa sem učence spodbudila k razmišljanju o tej temi. Podobno kot v omenjenih 
raziskavah sem pripravila postavitev: svetilo, reža ali predmet in zaslon. V eksperimentalnih 
skupinah so učenci najprej raziskovali, nato so reševali vprašalnike. V kontrolni skupini sem 
poskus izvedla po reševanju vprašalnikov. S tem sem hotela pokazati, da je za pravilne 
predstave pri pouku fizike smiselno čim več eksperimentirati. S tremi učenci sem posnela 
polstrukturiran intervju, zato da sem odkrila njihovo razmišljanje. Rezultati so se razlikovali 
od rezultatov dosedanjih raziskav. 
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SUMMARY 

Light has great importance for life on Earth. In physics it is described as electromagnetic 
waves. Light is emitted by light sources. When light falls on an opaque object it forms a 
shadow.   

The current scientific knowledge about the children's conceptions of light and visions are 
based on two studies carried out by the Science Department of the University of San Diego, in 
the United States. The studies were held in the local Science Museum and included students 
aged eight to fourteen years. In the first study different light sources, barriers and screens 
were placed in different positions, as an interactive exhibit. Students have investigated how 
the light spreads through a small hole and what images generate on the screen. The staff 
involved students in conversations and suggested moving the props. In the second study the 
layout of the screen contained opaque objects and a light source in the form of a cross.  The 
students studied the shadows on the screen when the opaque object is close to the screen, half 
way between screen and light source and close to light source. 

Playing with shadows is always interesting and still relevant, irrespective of age. This 
master’s degree thesis illustrates how the students in our primary school link the following 
concepts: light source, obstacle and screen and distances between them. What image is 
produced on the screen? Is there a shadow in the dark? These and other questions were 
answered by 4th and 9th grade students, so that age of the students is comparable to previous 
studies.  

By conducting experiments, I encouraged students to think about this topic. Similar to 
previous studies, I have prepared a layout council slot or object and the screen. In the 
experimental groups students first carried out the experiment, then they solved the 
questionnaires. In the control group, I performed the experiment after they solved 
questionnaires. I wanted to show that for the correct perceptions and better understanding of 
physics, it is necessary to experiment as much as possible. Three students took part in a semi-
structured interview, so that I could find out their thinking. Interestingly, the results of our 
students were different from the results of previous studies. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS 

Key words: light, light spot, shadow, light source, obstacle, image. 

 

  



 
 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se vsem, ki so me spodbujali pri nastanku tega magistrskega dela. 
 
Hvala mentorici prof. dr. Mojci Čepič za potrpežljivost, motivacijo in vso pomoč. Hvala za 
usmeritve, navodila, nasvete, strokovno pomoč in podano znanje.  
 
Hvala sodelavcem, ker so verjeli vame: Milan, Maja in Katja. Tudi ostalim hvala za spodbude 
in pomoč pri izvedbi poskusov. 
 
Hvala iz vsega srca mojim najdražjim domačim, ki so me razumeli in mi dajali energijo.  
 
     
 
  



 
 

KAZALO 

 
1 UVOD ............................................................................................................................................. 1 

2 TEORETIČNI DEL ......................................................................................................................... 5 

2.1 SVETLOBA IN SVETILO ..................................................................................................... 6 

2.2 SENCA, POLSENCA IN SVETLOBNA LISA ..................................................................... 9 

2.3 SVETILO, REŽA IN ZASLON ............................................................................................ 17 

2.4 METODE POUČEVANJA ................................................................................................... 18 

2.5 IZHODIŠČNE RAZISKAVE ............................................................................................... 19 

3 EKSPERIMENTALNI DEL ......................................................................................................... 23 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN ........................................................................ 23 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI RZISKAVE ................................................... 23 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ................................................................................ 24 

3.4 POSTAVITEV IN IZVEDBA POSKUSOV ......................................................................... 25 

3.5 DEJAVNOST UČENCEV .................................................................................................... 30 

3.6 EMPIRIČNA RAZISKAVA ................................................................................................. 37 

3.7 INTERPRETACIJA REZULTATOV ................................................................................... 54 

4 ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 56 

5 VIRI IN LITERATURA................................................................................................................ 57 

6 PRILOGE ...................................................................................................................................... 59 

6.1 VPRAŠALNIK ...................................................................................................................... 59 

6.2 PRIMERI REŠENIH VPRAŠALNIKOV ............................................................................. 62 

6.3 TRANSKRIPT INTERVJUJEV ........................................................................................... 71 

 

 

  



 
 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Ponazoritev žarkov ..................................................................................................................... 7 

Slika 2: Točkasto svetilo (levo), z vidnimi žarki (desno) ........................................................................ 8 

Slika 3: Laser ........................................................................................................................................... 8 

Slika 4: Razsežno ulično svetilo .............................................................................................................. 9 

Slika 5: Nastanek svetlobne lise, ko je reža blizu zaslona..................................................................... 10 

Slika 6: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 1/10 razdalje .................................. 11 

Slika 7: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 1/5 razdalje .................................... 11 

Slika 8: Nastanek svetlobne lise, ko je reža na polovici med zaslonom in svetilom ............................. 12 

Slika 9: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 2/3 razdalje .................................... 12 

Slika 10: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 3/4 razdalje .................................. 13 

Slika 11: Nastanek svetlobne lise, ko je reža blizu svetila .................................................................... 13 

Slika 12: Nastanek sence, ko je predmet blizu zaslona ......................................................................... 14 

Slika 13: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 1/10 razdalje ......................................... 14 

Slika 14: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 1/4 razdalje ........................................... 15 

Slika 15: Nastanek sence, ko je predmet na polovici med zaslonom in svetilom ................................. 15 

Slika 16: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 7/10 razdalje ......................................... 16 

Slika 17: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 4/5 razdalje ........................................... 16 

Slika 18: Nastanek sence, ko je predmet blizu svetila ........................................................................... 17 

Slika 19: Postavitev poskusa ................................................................................................................. 17 

Slika 20: Faze akcijskega raziskovanja ................................................................................................. 24 

Slika 21: Karton z odprtinami ............................................................................................................... 25 

Slika 22: Steklena plošča z nalepkami v obliki rožic ............................................................................ 26 

Slika 23: Okroglo svetilo ....................................................................................................................... 26 

Slika 24: Svetilo v obliki asimetričnega križa ....................................................................................... 26 

Slika 25: Odprtine na kartonu z merilom .............................................................................................. 27 

Slika 26: Nalepke rožic z merilom ........................................................................................................ 27 

Slika 27: Postavitev, ko je reža blizu zaslona ........................................................................................ 28 

Slika 28: Postavitev, ko je reža na polovici med svetilom in zaslonom ................................................ 28 

Slika 29: Postavitev, ko je reža blizu svetilu ......................................................................................... 29 

Slika 30: Karton z odprtinami na razdalji 10 cm – okroglo svetilo ....................................................... 30 

Slika 31: Karton z odprtinami na razdalji 1 m – okroglo svetilo .......................................................... 30 

Slika 32: Karton z odprtinami na razdalji 1,8 m – okroglo svetilo ....................................................... 31 

Slika 33: Karton z odprtinami na razdalji 10 cm – križno svetilo ......................................................... 31 

Slika 34: Karton z odprtinami na razdalji 50 cm – križno svetilo ......................................................... 32 

Slika 35: Karton z odprtinami na razdalji 1 m – križno svetilo ............................................................. 32 

Slika 36: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 10 cm - okroglo svetilo ................................. 34 

Slika 37: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 1 m - okroglo svetilo ..................................... 34 

Slika 38: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 1,9 m - okroglo svetilo .................................. 35 

Slika 39: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 10 cm - križno svetilo .................................... 35 

Slika 40: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 50 cm - križno svetilo .................................... 36 

Slika 41: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 1 m - križno svetilo ....................................... 36 



 
 

Slika 42: Primer pravilno narisano (4. razred zgoraj, 9. razred spodaj) ................................................ 47 

Slika 43: Primer nepravilno narisano (4. razred) ................................................................................... 48 

Slika 44: Pravilno (levo) in delno pravilno (desno) narisana skica ....................................................... 49 

Slika 45: Nepravilno narisana skica ...................................................................................................... 50 

Slika 46: Pravilno narisana skica ........................................................................................................... 51 

Slika 47: Delno pravilno narisani skici (levo 4. r, desno 9. r) ............................................................... 52 

Slika 48: Napačno narisani skici (levo 4. r, desno 9. r) ......................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 UVOD 

V magistrskem delu raziskujem otroške predstave o sencah razsežnih svetil. Zanimalo me 
je: Kako učenci razmišljajo o svetlobi? Kaj za njih pomeni senca, polsenca in svetlobna 
lisa? Kako si predstavljajo, da nastanejo sence? Z izvedbo poskusov so učenci dobili 
osebno izkušnjo in fizikalno razlago.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem podala ključne informacije o fizikalnem 
pojmovanju svetlobe, ki so bile pomembne za raziskovalno delo. Opredelila sem 
svetlobno liso, senco, polsenco in navedla njihovo fizikalno razlago. Razložila sem 
ključne pojme in izhodiščne raziskave. Na podlagi teoretičnih izhodišč sem načrtovala 
fizikalni poskus, ki je vseboval dva dela: poskus s svetlobno liso in poskus s senco.      
 
Svetloba se v fiziki omenja kot elektromagnetno valovanje. Če svetlobe ni, ne vidimo. 
Kako učenci razmišljajo o svetlobi? Kako razložijo tvorbo slik? Ali mislijo, da se 
svetloba širi in kako? Kje je svetloba v prostoru? Veliko raziskovalcev, od Piageta (1974) 
dalje, je preučevalo ta vprašanja: Hawkins (1978), Guesne (1978, 1984, 1985), Guesne, 
Tiberghien in Delacôte (1978), Stead in Osborne (1980), Jung (1981a, 1981b, 1982c, 
1982d) Andersen in Kärrqvist (1983). V teh raziskavah so bila postavljena splošna 
vprašanja in postavitve poskusov, ki so vključevala ogledala in leče. Rice in Feher sta 
naredili nov pristop, postavili sta interaktivno razstavo. Tak pristop izziva otroške 
napovedi in omogoča analizo odgovorov in napovedi. Izbrani so bili preprosti efekti, 
učenci so raziskovali nastanek slik skozi majhno luknjico z uporabo različnih svetlobnih 
virov. (Rice, 1987)  
 
V moji raziskavi sem podobno uporabila interaktivni pristop za oba poskusa. Poskus s 
svetlobno liso je vključeval odprtine različnih oblik, ki so bile majhne v primerjavi s 
svetilom. Svetlobna lisa ja nastala na zaslonu, pri širjenju svetlobe skozi odprtino. 
Svetlobna lisa ima obliko odprtine, ko je odprtina blizu zaslona in obliko svetila, ko je 
odprtina dovolj oddaljena od zaslona, vmes pa je mešana oblika. Učenci so napovedali 
nastanek svetlobne lise, nato pa smo s poskusom preverili napovedi.  
Za drugi del poskusa sem izvedla poskus s senco. Svetloba se širi okoli nas in povzroča 
nastanek senc, ki jih lahko opredelimo kot anti-slike. Rice in Feher sta uporabili preprost 
poskus, ki je vključeval vir svetlobe v obliki križa, zaslon in neprosojne predmete. 
Raziskovali sta, kako otroci razložijo sence. Tvorba senc je bogat pojem, ki prinaša 
spoznanja o otroških predstavah in videnju svetlobe. (Rice, 1988) Predmete vidimo, ker 
so hrapavi in odbijajo svetlobo v vse smeri. Ko pade svetloba na predmet, se del svetlobe 
absorbira, del se odbije, zato se spremeni jakost. Odbita svetloba mora pasti v oči, da 
predmet vidimo. Za osvetljenim predmetom nastane senca. Če je predmet iz prosojne 
snovi je senca bleda in komaj opazna, saj prozorni predmeti del svetlobe prepustijo. Za 
osvetljenim predmetom iz neprosojne snovi nastane močna, temna senca, ker ti predmeti 
neodbito svetlobo absorbirajo. Senco lahko opazujemo na podlagi ali zaslonu. Nastanek 
senc je vedno zanimiv, pa naj bo to igra majhnih otrok (senčno gledališče) ali 
raziskovanje odraslih. Esbach in drugi so v svojem članku zapisali, naj bo fizika učiteljica 
v zgodnjem otroštvu. Otroci radi opazujejo in razmišljajo o naravi, o pojavih, ki se v 
naravi dogajajo. Tako se iz preprostih razlag razvije boljše razumevanje fizikalnih 
konceptov. Otroci so nagnjeni k temu, da raziskujejo. Z eksperimentiranjem učenci 
dobijo osebno izkušnjo in znajo povezati teorijo s prakso ter urijo veščine sklepanja. 
(Esbach, 2005) V tem magistrskem delu so opisane otroške predstave o sencah razsežnih 
svetil otrok naše osnovne šole. Za nastanek senc potrebujemo vir svetlobe, predmet, ki 
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absorbira svetlobo in podlago ali zaslon. V našem poskusu so učenci opazovali sence 
izrezanih rožic iz papirja, ki so bile nalepljene na stekleno ploščo. Zaslon v našem 
poskusu je bila bela šolska tabla. Senca ima obliko rožice, ko je steklena plošča blizu 
zaslona. Čim bolj se s stekleno ploščo od zaslona oddaljujemo, tem bolj se izgublja 
oblika rožice. Senca na zaslonu prevzema obliko svetila. Učenci so najprej napovedali, 
kaj se bo zgodilo, nato smo izvedli poskus. Ob napovedih so obnovili svoje znanje o 
nastanku senc, o točkastem svetilu in o razsežnem svetilu.   
 
S kombinacijo verbalnih in neverbalnih tehnik pridobimo globlji vpogled v otroške 
predstave. (Chen, 2009) Učitelj mora spremljati otroške odzive na posamezno akcijo, 
opazovati mora kaj učenci delajo, ko se učijo. Odzive otrok in njihove komentarje sem z 
zanimanjem spremljala in si s tem že snovala delne zaključke. Vsak učitelj si želi, da bi 
dobro poučeval in bil ustrezno pripravljen na svoje delo. Že kot študentje potrebujejo 
ustrezno predznanje, med prakso v času študija si pridobijo pomembne izkušnje. V 
razredu je pomembno, da učitelj pred podajanjem nove snovi ugotovi predznanje 
učencev. Gre za cikličen model oblikovanja ocene. Pomembni so koraki v procesu: 
učitelj skuša ugotoviti učenčevo predznanje, to se vidi kot učenčevo konceptualno 
razumevanje v določenem obdobju, odziv učitelja in povratne informacije vodijo do 
konstruktivne debate in ustreznega poučevanja. (Otero, 2008) 
 
Za magistrsko delo sem se odločila izvesti fizikalni poskus, ki je bil izziv za otroške 
napovedi. Za lažjo primerjavo rezultatov sem izbrala učence podobnih starosti, kot v 
izhodiščnih člankih. Drug kriterij je bil učni načrt, saj sem želela, da imajo učenci že 
nekaj predznanja. Prvič se pojem senca obravnava v četrtem razredu pri predmetu 
naravoslovje in tehnika, kasneje pri naravoslovju in nazadnje pri fiziki. Zato sem poskus 
izvedla v 4. razredu in v 9. razredu, torej na koncu osnovne šole. Pri poskusu sem 
uporabila okroglo svetilo in svetilo v obliki asimetričnega križa. Na kartonu so bile 
izrezane različne odprtine: odprtina v obliki kvadrata, kroga in romba. Učenci so 
opazovali slike in svetlobne lise na zaslonu. Za drugi del poskusa sem uporabila stekleno 
ploščo, na kateri so bile nalepke v obliki rožic. Učenci so opazovali sence na zaslonu. 
Učenci so podobno kot v omenjenih člankih imeli interaktivno postavitev poskusa. Sami 
so lahko raziskovali in povezovali svoje predhodno znanje z osebnimi izkušnjami. Z 
opazovanjem njihovega odziva sem dobila prve povratne informacije. Nato so reševali 
vprašalnike. Vprašalniki so vsebovali 11 vprašanj. Prva štiri vprašanja so bila odprtega 
tipa, z njimi sem hotela dobiti vpogled v splošno znanje otrok o senci in svetlobni lisi. 
Naslednjih pet vprašanj je bilo vezanih na oba poskusa, ki sem jih izvedla. Ali so dobro 
opazovali, ali so si zapomnili ključne zadeve? Zadnji dve vprašanji sta zahtevali skice 
delov poskusov, ki sem jih izvedla. Za izvedbo obeh poskusov sem pripravila ustrezne 
pripomočke in prostor. Uporabila sem dve različni svetili: okroglo svetilo in posebej 
prirejeno svetilo v obliki asimetričnega križa. Iz kartona velikosti A4 sem predhodno 
izrezala odprtine v obliki kvadrata, kroga in romba za poskus s svetlobno liso. Za poskus 
s senco sem pripravila stekleno ploščo velikost A4, na kateri so bile nalepke v obliki 
rožic, ki sem jih izrezala s posebnim luknjačem. V učilnici sem postavila interaktivno 
postavitev: svetilo, predmet, zaslon in poskrbela za ustrezno zatemnitev. Za zaslon sem 
uporabila belo šolsko tablo. Poskus sem postavila pred prihodom učencev v učilnico. Po 
uvodnem nagovoru so učenci napovedi izide poskusa. Nato smo skupaj z učenci izvedli 
oba poskusa večkrat. Razdalja med svetilom in zaslonom je bila stalna za prve izvedbe 
poskusa. Učencem sta bila poskusa zelo všeč in so po končanem skupnem delu hoteli 
eksperimentirati še sami. Takrat so tudi spreminjali razdaljo med svetilom in zaslonom. 
Moja neprecenljiva izkušnja je bila opazovanje teh otrok. Kako so bili vsi po vrsti 
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presenečeni nad svetilom v obliki križa in sencami rožic. Po izvedbi poskusov so učenci 
reševali vprašalnike, povprečno dvajset minut. Sama postavitev je ostala v učilnici in je 
bila pripravljena za drugo skupino. Vse skupine sem anketirala v istem dnevu, da ni 
prišlo do medsebojnega pretoka informacij in napovedi. Bila je potrebna natančna 
organizacija, ki je v celoti uspela. Pri tem so pomagali tudi učitelji drugih predmetov, ki 
so glede na svoj predmet naredili medpredmetno povezavo. Izvedba take aktivnosti je 
bila med kolegi dobro sprejeta.   
 
Akcijsko raziskovanje je sestavljeno iz načrtovanja, akcije in ocene rezultatov. Vsi koraki 
se lahko večkrat ponovijo. Tako je bilo tudi pri mojem fizikalnem poskusu in s tem sem 
izboljšala kakovost pouka. Učenci so sodelovali pri poskusu meseca aprila in tudi konec 
junija so še vedno po hodnikih govorili o tem križnem svetilu. Zato lahko trdim, da jim je 
ta osebna izkušnja prinesla dodatna znanja o nastanku senc.      
Rezultati poskusov so se razlikovali od rezultatov, ki so bili predstavljeni v literaturi Rice 
(1987) in Rice (1988). Na vprašanje, kaj je senca, so naši učenci večinoma odgovarjali z 
opisom sence, nekoliko manj z opisom nastanka sence. V člankih pa je večina otrok 
opisovala nastanek. Zanimivo je, da so se vsi učenci v člankih opredelili, da sence v 
popolni temi ni mogoče videti, slaba polovica pa meni, da senca v popolni temi obstaja. 
Pri naših učencih je četrtina takih, ki menijo, da senca v popolni temi obstaja. Za 
določena vprašanja v vprašalniku sem jih prosila, da narišejo skice. Tudi v teh odgovorih 
so razlike med učenci naše osnovne šole in učenci, ki so sodelovali v dosedanjih 
raziskavah. Vsa ta raznolikost me je privedla do tega, da sem s tremi učenci posnela 
polstrukturiran intervju. Ti učenci niso reševali vprašalnika, sem jim pa podobna 
vprašanja postavila v intervjuju. Prvi sklop vprašanj sem jih vprašala pred izvedbo obeh 
poskusov, drugi sklop pa po izvedbi. Izbrala sem izredno uspešnega učenca, ki se je 
izkazal na vseh tekmovanjih na naravoslovnem področju, dobrega učenca, ki je dosegel 
uspehe na nekaj naravoslovnih tekmovanjih in učenko, ki je boljša na družboslovnem 
področju. Po pričakovanjih so se njihovi odgovori nekoliko razlikovali. Za vse učence 
naše šole lahko trdim, da jim je aktivna oblika pouka dala dodatna znanja. Poleg tega, da 
so radi sodelovali, so tudi zelo radi sami raziskovali. Pri mlajših (4. razred) je bilo opaziti 
določeno mero zadržanosti, saj so se kar bali kaj premakniti. Pri starejših (9. razred) pa je 
prevladala radovednost in se kar niso nehali spraševati, kaj pa, če spremenimo še to ali 
ono. Poskus s svetlobno liso in poskus s senco je primeren za vsako učilnico, saj ne 
potrebuje posebnih rekvizitov in pripomočkov, oziroma so pripomočki osnovne 
potrebščine za delo v šoli. Glavni problem, ki lahko nastane, je pomanjkanje časa. Zato bi 
bilo podobno aktivnost smiselno umestiti v dan dejavnosti, kjer s časom ne bi bili tako 
omejeni. 
Pri tej aktivni obliki dela gre za intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo 
dejavnosti učencev, med njimi je potrebna stalna komunikacija. Glavna prednost te 
metode je, da učenci lahko sami spreminjajo pogoje in lahko naredijo ponovitve 
posameznega dela poskusa. Tudi v tem poskusu je bilo tako, da so po končanem skupnem 
delu še sami opazovali sence in si vsi po vrsti ponovno poiskali postavitev, ko so bile na 
zaslonu sence rožic v obliki križcev.  
 
V eksperimentalnem delu magistrskega dela je podrobno opisana postavitev obeh 
poskusov. Natančno sta opisana oba dela: poskus s svetlobno liso in poskus s senco. 
Podane so tehnične podrobnost pripomočkov, ki sem jih pri poskusu uporabila. Dodane 
so slike, ki so nastale ob izvedbi poskusov. Podrobno je opisan vprašalnik, ki so ga 
učenci reševali.  
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V zaključku magistrskega dela so opisane ugotovitve ob izvedbi poskusov. Podala sem 
priporočila, če bi se za izvedbo podobnega poskusa odločili še kje. Zapisala sem cilje, ki 
sem jih s tem delom želela doseči. Poleg virov in literature sem na koncu dodala še tri 
priloge: anketni vprašalnik, nekaj rešenih vprašalnikov in transkripte intervjujev. 
Poskenirala sem tri rešene vprašalnike in sicer enega, ki ga je reševal četrtošolec, enega, 
ki ga je reševal devetošolec in enega, ki ga je reševal član kontrolne skupine.     
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2 TEORETIČNI DEL 

Otroci radi premišljujejo o naravi in jo opazujejo. S tem se razvija pozitiven odnos do 
naravoslovja. Zgodnje izpostavljanje naravoslovnim pojavom vodi k boljšemu 
razumevanju fizikalnih konceptov. Dve temeljni utemeljitvi, zakaj naj bi se zgodaj začeli 
učiti naravoslovje sta: 

a) naravoslovje je znanost o pravem, realnem svetu in 
b) naravoslovje spodbuja mišljenje, razvija veščine sklepanja. 

Ločimo med specifičnim znanjem, kjer vemo določene stvari in jih razumemo in 
proceduralnim znanjem, kjer se zavedamo, zakaj je tako. Pri naravoslovju urimo 
spretnosti: opazovanje, zastavljanje vprašanj, postavljanje hipotez, eksperimentiranje, 
predstavljanje podatkov, delanje kontrolnih poskusov... Einstein in Infeld sta navedla, da 
znanost ni samo zbirka zakonov, katalog dejstev, je kreacija človeškega uma, njegovih 
prostih idej in konceptov. Jezik in pravilno izražanje imata pomemben vpliv na koncept 
gradnje. Majhni otroci svoje znanje prenašajo v prihodnost. Koncepte in teorijo, ki niso 
povezani z neposrednim doživetjem je težko razumeti tudi odraslim. V članku je opisano, 
da se je koncept tvorbe senc pri majhnih otrocih izkazal za dokaj nerazumljivega. Veliko 
otrok je mislilo, da so sence materialne stvari in da svetloba naredi senco vidno. Zato bi 
bilo dobro že v vrtcih govoriti o odsotnosti svetlobe. (Esbach, 2005) 

Kako o svetlobi razmišljajo učenci v osnovni šoli? Kakšne so njihove predstave o 
sencah? Pri naravoslovju in fiziki so teme o svetlobi vpete v učni načrt, čeprav se z njimi 
srečajo tudi pri drugih predmetih, npr. likovni umetnosti. V četrtem razredu so pojmi o 
svetlobi obravnavani pri temi Gibanje Zemlje, v petem razredu pri temi Vplivi sonca na 
vreme, nato se obravnava svetloba v sedmem razredu pri naravoslovju v sklopu Svetloba 
in barve. Pri fiziki je za svetlobo razporejenih sedem ur v osmem razredu. Fizikalno 
razlago svetlobe, ki jo pri izvedbi naših poskusov potrebujemo, sem povzela iz učnih 
načrtov, učbenikov in člankov. Pojma polsenca in svetlobna lisa v učnih načrtih nista 
posebej omenjena, zato jih razložim v tem poglavju.  

Večina otrok razmišlja o ovirah kot o neprosojnih predmetih, ki zaustavijo svetlobo, 
odprtine pa prepuščajo svetlobo. Koncept tvorbe senc je bogat pojem, ki prinaša 
spoznanja o otroških predstavah in videnju svetlobe. Le redki imajo jasno predstavo, da 
je senca v bistvu odsotnost svetlobe. Pri raziskovanju senc štiri in pet let starih tajvanskih 
otrok so se osredotočili na pet vidikov: izvor svetlobe, orientacija, oblika, velikost in 
intenzivnost sence. Uporabili so kombinacijo verbalnih in neverbalnih tehnik, glavni 
namen pa je bil raziskati mlade otroške napovedi, kakšno napoved bodo dali za določeno 
senco. Otroci so prepoznali blede sence in premislili, kako je s sencami na oblačen dan. 
Poleg pozornega otroškega opazovanja je bilo potrebno, da je tudi učitelj pozorno 
opazoval otroke, kaj delajo, ko se učijo. (Chen, 2009) 
 
Pri poskusu, ki sem ga izvedla, sem podobno opazovala učence, kako so se odzvali na 
posamezne elemente obeh delov poskusa. Postavljala sem jim dodatna vprašanja in jih 
tako spodbujala k razmišljanju. Učenci so svoje predhodne izkušnje povezovali z 
napovedmi, v smislu, to je pa podobno kot tam in tam. Večinoma so govorili, da so sence 
opazovali pri igri zunaj ali na sprehodu ali pri hoji po pločniku pod drevesi. Pri mlajših 
učencih (4. razred) sem pričakovala, da bodo prepoznali oblike in velikosti posameznih 
svetlobnih lis in senc, pri starejših (9. razred) pa poleg tega še intenzivnost in orientacijo 
v smislu zrcaljenja. 
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Veliko vlogo pri podajanju snovi učencem ima tudi učiteljevo znanje. Študenti 
pedagoških smeri morajo imeti ustrezno predznanje. Po teoriji Vigotskega obstajata dva 
tipa kognitivnega procesa znanja: koncept spontanih izkušenj in znanstveno akademski 
koncept. Učitelj naj bi ugotavljal pri učencih troje: 

a) Kje so sedaj? 
b) Kam hočejo iti? 
c) Kako lahko pridejo tja? 

Ta spoznanja lahko učitelj vključuje v vsako snov, tako sem jih v raziskavi predstav otrok 
o sencah vključila v vprašalnik. Na začetku sem jih vprašala, kaj je senca, da sem 
ugotovila, kje smo. Nato sem jih spodbudila k razmišljanju, kako se spreminja oblika, 
velikost, intenzivnost sence, torej kam hočemo iti. Z izvedbo fizikalnega poskusa sem jim 
pokazala pot do tja. Zavedati se je treba, da učenec vedno nekaj novega znanja pridobi pri 
pouku. Učiteljeva naloga pa je, da ugotovi kaj to je. V dobi pripravništva se mora bodoči 
učitelj naučiti razumevanja, zbiranja podatkov in sposobnosti analiziranja. (Otero, 2008) 

Aktivna oblika pouka je za poučevanje fizike izrednega pomena. Če kje, potem v fiziki 
zagotovo velja, kar boš poskusil, boš zagotovo znal. Aktivnost vodi do boljšega 
razumevanja in povezovanja vsebin. Med udeleženci se ustvari konstruktivna debata. 
Fizikalni poskus je treba najprej dobro načrtovati in predstaviti, nato se naredijo napovedi 
pričakovanih rezultatov, nato se opazuje in izvaja posamezne točke in na koncu se razloži 
izid poskusa. V fiziki je vedno tako, da poskus lahko uspe ali ne. V našem poskusu so 
bile možne ovire, da v učilnici ne bi bilo ustrezne svetlobe ali da bi katero od svetil 
zatajilo. Pomembno je, da so vsi udeleženci aktivni. To se lahko doseže na več načinov, z 
delom v skupinah, kjer ima vsak eno nalogo, z delom v parih, kjer oba delata vse in 
podobno. Za tako obliko dela pri rednem pouku običajno ni časa, ker so učitelji zelo 
omejeni z načrtovanjem in so skupine učencev prevelike. Za aktivno izvajanje pouka je 
treba načrtovati dovolj časa, saj se lahko stvari ne dogajajo čisto po načrtu. Mogoče je to 
tudi vzrok, da veliko učiteljev določene aktivnosti izvede frontalno, ker za 
eksperimentiranje učencev preprosto ni časa.   

    

2.1 SVETLOBA IN SVETILO 

»Svet bi bil slep, če ne bi bilo svetlobe.« (Strnad, 2004) 

Svetloba je pomemben dejavnik v našem življenju. V fiziki jo opišemo kot 
elektromagnetno valovanje, z valovnimi dolžinami od 400 nm do 700 nm, to so valovne 
dolžine, ki jih zazna človeško oko. To je vidni del spektra elektromagnetnih valov, vidna 
svetloba. Območje vseh znanih elektromagnetnih valov je zelo široko, meje med 
posameznimi območji niso ostre, temveč se delno prekrivajo. (Kuščer, 2002)  

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je opisano, da je svetloba tisto, kar omogoča, da 
so predmeti vidni. Svetloba lahko pojema ali narašča, lahko je medla, bleda ali močna. 
Svetloba je elektromagnetno valovanje zaznavno neposredno z vidom (po SSKJ). S 
preučevanjem svetlobe se ukvarja optika. 

Svetloba je sestavljena iz majhnih energijskih paketov, kvantov svetlobe, ki jih 
imenujemo fotoni. Hitrost svetlobe in vseh elektromagnetnih valovanj v praznem 
prostoru je 300 000 km/s. (Leksikon, 2000)  
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Svetloba se običajno širi na vse smeri, pade na predmete in se od njih odbija. Ko so 
predmeti osvetljeni, se svetloba od njih odbija. (Strnad, 2004) Lahko pa svetlobo 
usmerimo. 
 
V osnovni šoli se svetloba podrobno obravnava pri naravoslovju in tehniki, naravoslovju 
in fiziki. (učni načrti) Nekaj operativnih ciljev zapisanih v učnih načrtih: 

− učenec zna dokazati, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči 
(NIT1); 

− učenec zna razložiti soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na 
velikost in lego sence (NIT); 

− učenec zna pokazati, da se svetlobni žarki iz svetila širijo naravnost in na vse 
strani (NAR2); 

− učenec spozna, da svetloba posreduje sliko okolice in da so telesa vidna, ker 
oddajajo ali odbijajo svetlobo (NAR); 

− učenec spozna, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani in opredeli pojme 
svetilo, osvetljeno telo, svetlobni curek, senca (NAR); 

− učenec razloži nastanek slike v kameri obscuri in v očesu (FIZ3); 
 

Med standarde znanja o svetlobi štejemo:  
− učenec ve, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči (NIT); 
− učenec pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence (NIT); 
− učenec zna narisati potek svetlobnih žarkov (FIZ);  

    
Učenci naj bi torej znali opisati, zakaj vidimo, kako potuje svetloba, kakšno obliko in 
velikost ima senca. Svetloba se širi od svetila v vse smeri, kar prikažemo z risanjem 
žarkov. Žarek je geometrijski pripomoček, ki ponazori širjenje svetlobe. Žarek je raven 
ali zlomljen. Ravne žarke v razredu lahko ponazorimo s poskusom s svečo in dolgimi 
tulci. Prižgemo svečo, učenci se postavijo v krogu okoli nje. Skozi tulce učenci poiščejo 
plamen sveče, nato tulce položijo na tla (slika 1). Če bi na mesto tulcev položili daljše 
trakove, bi bilo presečišče trakov v plamenu sveče. (V razredu bi svečo prej ugasnili.) 

 

Slika 1: Ponazoritev žarkov 

                                                           
1
 Naravoslovje in tehnika 

2
 Naravoslovje 

3
 Fizika 
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Svetloba se torej širi, odbija, lomi, absorbira. Svetlobni snop je z žarki omejeno območje. 
Za poskuse v fiziki in naravoslovju uporabljamo svetlobne curke, ki jih poljubno 
oblikujemo. Tanke curke svetlobe lahko vidimo, če po prostoru razpršimo vodo.  
Svetlobo zaznavamo z vidom, telesa vidimo, kadar prihaja svetloba od njih v oči. Difuzna 
svetloba se širi na vse strani. V vsakem delu prostora bomo našli svetlobo, ki pada na 
predmete z vseh strani. 
  
Sonce vidimo zato, ker oddaja svetlobo. Predmete, ki ne oddajajo svetlobe, vidimo le, 
kadar so osvetljeni. V naše oko pada odbita svetloba. (People, 1992) Predmete lahko 
osvetljujejo naravna svetila (Sonce) ali umetna svetila (sveča, žarnica). 

Svetilo je vir svetlobe, to je telo, ki ga vidimo v zatemnjenem prostoru. To je predmet, ki 
oddaja svetlobo. Ker Sonce ponoči ne osvetljuje celotne Zemlje, so ljudje izumili svetila.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je svetilo opredeljeno kot predmet, priprava, ki 
oddaja svetlobo. (po SSKJ)  
 
Ločimo točkasta in difuzna (razsežna) svetila. Točkasto svetilo oddaja svetlobo iz ene 
točke. Iz te točke narišemo žarke v vse smeri. Sliko 2 sem posnela doma in ujela prikaz z 
žarki. 

           

Slika 2: Točkasto svetilo (levo), z vidnimi žarki (desno) 

Svetilo, ki oddaja ozek pas svetlobe, curek svetlobe, je tudi laser. Za tanek curek je 
dovolj, če narišemo en žarek svetlobe.  

 

Slika 3: Laser 

 (www.shadow-sistemi.com/) 
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Razsežno svetilo je svetilo, ki oddaja svetlobo na vse strani enakomerno. Sestavlja ga 
večje število žarečih izvorov, ki oddajajo svetlobo enakomerno na vse strani. Ena točka 
na difuznem svetilu deluje enako kot točkasto svetilo. Primer difuznih svetil so ulične 
svetilke (slika 4).   

           

Slika 4: Razsežno ulično svetilo 

 Učenci v osnovni šoli spoznajo obe vrsti svetil.   

 

2.2 SENCA, POLSENCA IN SVETLOBNA LISA 

Svetloba se širi naravnost, če pade na oviro, nastane za njo senca. (Krnel, 2002) Senca je 
prostor, ki je manj osvetljen, gre za delno odsotnost svetlobe. Senca nastane za 
osvetljenim neprosojnim predmetom, v nasprotni smeri od svetila, je temno področje za 
oviro, ki ga ne more osvetliti svetloba svetila pred telesom. Čim večja je oddaljenost 
predmeta od zaslona, tem večja je senca. Nastane zato, ker se svetloba širi premočrtno v 
vse smeri. Ovira svetlobo absorbira ali odbije. Kadar posvetimo na oviro le s točkastim 
svetilom, nastane za njo popolna senca, to je temno področje z ostrimi robovi. Senca je 
področje, od koder ne moremo videti nobenega dela svetila. (Leksikon, 2000)  

Pri razsežnih svetilih je rob sence razpršen, ni jasen in oster. Z večjim, razsežnim 
svetilom nastane poleg popolne sence tudi področje polsence. To je delno osvetljeno 
področje z zabrisanimi robovi. Polsenca nastane na robu sence. Polsenca je delna senca. 
Vsa telesa, ki so obsijana z razsežnim svetilom mečejo senco in polsenco. V področju 
polsence lahko vidimo del svetila.  

Za nastanek sence potrebujemo vir svetlobe, neprosojen predmet in zaslon. Senca nastane 
za predmetom in ima obliko ter velikost odvisno od predmeta. Senco opazujemo na 
zaslonu ali na tleh. Glede svetila ločimo: 

− če je svetilo točkasto, ima senca ostre robove in jasno obliko.  
− če je svetilo razsežno (difuzno), ima senca okoli sebe še polsenco. Ni ostrih 

robov, oblika je razmazana.  

Telesa, ki jih osvetlimo s svetilko, mečejo senco. S tako senco se lahko igramo. Velikost 
in oblika sence se spreminja z razdaljo med predmetom in svetilom ter z razdaljo med 
predmetom in zaslonom (tablo, steno). Kadar svetlobo Sonca ali luči zastremo s 
predmetom, nastane senca predmeta. Lego in dimenzijo sence spreminjamo tako, da 
premikamo predmet, svetilo ali zaslon. (Kolman, 2009) 
Kadar je neprepusten predmet blizu zaslona, ima senca obliko predmeta. Senca je temna, 
jasna in ima ostre robove. Čim bolj predmet oddaljujemo od zaslona, tem bolj se izgublja 
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oblika predmeta, poleg sence se pojavi še polsenca. Ko je predmet bližje svetilu, njegova 
senca izgublja obliko predmeta in prevzema obliko svetila. (Čepič, 2006/2007) 
 
Svetlobna lisa je območje, ki je na zaslonu osvetljeno močneje kot okolica. Nastane pri 
prehodu svetlobe skozi režo. Svetlobna lisa ima obliko odprtine, če je zaslon blizu reže in 
obliko svetila, če je zaslon od reže oddaljen. V vmesnem območju ima svetlobna lisa 
mešano obliko, torej obliko svetila in odprtine. Senčna lisa nastane pri blokadi svetlobe, 
torej, če med vir svetlobe in zaslon postavimo nek neprepusten predmet. Senčna lisa je 
kombinacija sence in polsence. (Čepič, 2007/2008) 

Za magistrsko delo sem naredila dva poskusa, ki sta ponazorila pomen razdalje med režo 
in zaslonom. Pri poskusu s senco smo opazovali sence in polsence, pri poskusu s 
svetlobno liso pa svetlobne lise in polsence.   

 

Slika 5: Nastanek svetlobne lise, ko je reža blizu zaslona 

S pomočjo programa GeoGebra sem ponazorila difuzno svetilo in nastanek svetlobnih lis. 
Določila sem skrajni dve in sredinsko točko na svetilu. S snopi svetlobe, omejenimi z  
žarki različni barv, sem ponazorila potek širjenja svetlobe iz določene točke. Z zeleno 
barvo so narisani robni žarki in snop svetlobe, ki pada iz zgornje točke na svetilu. Pri 
projekciji skozi odprtino (režo) ta svetloba pade na zaslonu v spodnji del zaslona. 
Podobno se svetloba iz spodnje točke na svetilu projecirajo na zgornji del zaslona. Zato 
na zaslonu vidimo obrnjeno sliko. To se opazi, če je svetilo asimetrične oblike, kot je bilo 
uporabljeno v obravnavanem poskusu. Na zaslonu nastane intenzivno svetel del svetlobne 
lise, to je na sliki tudi označeno. V tem delu svetloba iz vseh točk svetila pade na isto 
območje. Zato je tam svetlobna lisa najbolj osvetljena. Nad in pod tem območjem je 
območje sence, saj na ta del zaslona ne pade svetloba s svetila.  

Ko režo oddaljujemo, se lisa na zaslonu veča in izgublja intenzivnost. 
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Slika 6: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 1/10 razdalje 

V sredini je majhen in najbolj intenziven del, ki je osvetljen z vseh delov svetila. Okrog 
intenzivne sredine nastane manj intenzivno območje. To je območje polsence. Na ta del 
pada svetloba le z dela svetila. Sledi še manj intentivno območje lise, kamor pade 
svetloba le še z manjšega dela svetila. Tudi to je območje polsence. Nad in pod 
območjem polsenc je senca. 

 
Slika 7: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 1/5 razdalje 

 

Na tej sliki ni več intenzivne sredine, kjer bi se snopi vseh točk svetila križali. V osrednji 
del lise pade le svetloba s srednje točke svetila. Torej je to območje polsence, saj na tem 
delu ni svetlobe iz zgornje in spodnje točke svetila. To sredino obdaja bolj svetel del, 
kamor pada svetloba z večjega dela svetila. Tudi to je območje polsence. Sledi ponovno 
nekoliko manj intenzivo svetel del, kamor pada svetloba z manjšega dela svetila. Nad in 
pod svetlobno liso je senca. Liso v tem primeru sestavljajo pasovi bolj in manj intenzivne 
svetlobe. 
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Slika 8: Nastanek svetlobne lise, ko je reža na polovici med zaslonom in svetilom 

Nastanejo po obliki večje svetlobne lise, a manj svetle. To so polsence, saj na posamezno 
območje pade svetloba le z dela svetila (na sliki), v resnici pa vse skupaj tvori veliko liso, 
v kateri si v pasovih sledijo manj in bolj intenzivni deli.  

 
Slika 9: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 2/3 razdalje 
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Ko režo približujemo svetilu, se svetlobna lisa veča in postaja še bolj bleda. Na sliki 9 je 
prikazana postavitev, ko še vsa svetloba s svetila pade na zaslon. V tem primeru je 
svetlobna lisa zelo velika, sestavljajo pa jo pasovi manj in bolj svetlih območij. 

 
Slika 10: Nastanek svetlobne lise, ko je reža oddaljena od zaslona 3/4 razdalje 

Na sliki 10 sem ponazorila postavitev, ko na zaslon padeta le še robna žarka robnih točk 
svetila. Med njima je svetlobna lisa, ki je velika, ima manj intenzivno sredino, okoli pa 
manj in bolj svetla območja.  

 
Slika 11: Nastanek svetlobne lise, ko je reža blizu svetila 

Kadar je reža blizu svetila, se na zaslonu pojavi velika in zelo bleda lisa. To je območje 
polsence, saj na zaslon pade svetloba le z manjšega dela svetila. V tem primeru ni več 
pasov različnih intenzivnosti, saj ni bolj in manj osvetljenih območij. 

Ob tem je treba poudariti, da so slike simbolične in da v resnici s posamezne točke svetila 
pada skozi luknjico curek svetlobe v obliki stožca. 
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Podobno smo pri poskusu s senco opazovali sence in polsence.   

 

Slika 12: Nastanek sence, ko je predmet blizu zaslona 

Kadar je predmet blizu zaslona, na zaslonu nastane močna, temna senca. Velika je toliko 
kot predmet in ima ostre robove. Senca je zelo temna zato, ker neprepusten predmet vso 
neodbito svetlobo absorbira. Okrog območja sence je na zaslonu svetel del, saj pada 
svetloba s celotnega svetila na zaslon.  

Ko predmet oddaljujemo, se senca na zaslonu veča.  

 

Slika 13: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 1/10 razdalje 

V sredini je majhen in najbolj temen del sence (senca B + C + A). Okrog temne sredine 
nastane svetlejše območje polsence (senca B + C in senca C + A), sledi še svetlejša 
polsenca (senca B in senca A). Na tem delu pade že nekaj svetlobe s svetila. Nad in pod 
območjem polsenc je svetel del zaslona. 
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Slika 14: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 1/4 razdalje 

Na tej sliki ni več temne sredine. Na sredi nastane senca le zaradi svetlobe s srednjega 
dela svetila, ki ga absorbira predmet. Nato sledi območje bolj temne polsence (senca B + 
C in senca C + A), nato spet svetlejša polsenca (senca B in senca A). Na tej razdalji ni 
več popolne sence.  

 
Slika 15: Nastanek sence, ko je predmet na polovici med zaslonom in svetilom 

Na tej razdalji meče predmet večjo in manj temno senco. Popolna senca ne nastane. 
Nastanejo le območja polsenc. Nad in pod območjem polsenc je svetel del zaslona.  



16 
 

 
Slika 16: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 7/10 razdalje 

Ko predmet približujemo svetilu, se senca veča in postaja bolj svetla. V bistvu to ni več 
senca, pač pa polsenca, ki ima različno temna območja. In tako pridemo do trenutka, ko 
sta na zaslonu le še robna žarka robnih točk svetila. V tem primeru (slika 17) je polsenca 
na zaslonu zelo velika in svetla.  

 
Slika 17: Nastanek sence, ko je predmet oddaljen od zaslona 4/5 razdalje 

Kadar je predmet zelo blizu svetila, se na zaslonu pojavi velika in svetla senca. Svetla je 
zato, ker jo meče le zelo majhen del svetila (slika 18). Če je čez cel zaslon senca, ni 
svetlega dela na zaslonu, ker pa je zasenčen le majhen del svetila, sence običajno več ne 
opazimo. 
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Slika 18: Nastanek sence, ko je predmet blizu svetila 

Senca je odsotnost svetlobe in na zaslonu nastane tam, kjer iz zaslona ne vidimo svetila, 
saj predmet zakrije svetilo. Na tem delu zaslona ni neposredne svetlobe svetila. Vso 
neodbito svetlobo predmet absorbira, na zaslonu nastane popolna senca. Ko predmet 
oddaljujemo od zaslona, nastane na zaslonu poleg sence še polsenca. Ostre meje sence se 
zabrišejo. Predmet postane premajhen, da bi zakril svetilo, zato nekaj svetlobe pade 
mimo. Osrednji del sence na zaslonu je še vedno temen, okrog njega nastane svetlejši del, 
polsenca. Ko se predmet približa svetilu, senca predmeta dobi obliko svetila. Na zaslonu 
dobimo bledo senco v obliki svetila, ki je v sredini nekoliko temnejša. To smo pokazali s 
poskusom s senco. Uporabili smo okroglo svetilo in svetilo v obliki križa. S svetilom v 
obliki asimetričnega križa smo ponazorili še zrcaljenje.  

 

2.3 SVETILO, REŽA IN ZASLON 

Za eksperimentalni del magistrskega dela smo uporabili preprosto postavitev: svetilo, 
reža in zaslon.  

 

Slika 19: Postavitev poskusa 

Razsežno svetilo smo uporabili kot vir svetlobe, za del poskusa smo uporabili navadno 
okroglo svetilko, za del pa posebej prirejeno svetilo. Svetilo in zaslon sta imela fiksno 
razdaljo. Zaslon je bila šolska tabla ali stena v učilnici. Na kartonu so bile odprtine 
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različnih oblik. S svetilom posebne oblike smo želeli spodbuditi učence k razmišljanju, 
kako se širi in potuje svetloba in da nastane zrcalna svetlobna lisa oziroma senca. 

 

2.4 METODE POUČEVANJA 

Metode poučevanja so načini s katerim pridemo do spoznanja in se nanašajo na aktivnost 
učencev in učitelja pri pouku. V didaktični literaturi so metode opredeljene kot 
znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in 
učenci. Pri pouku lahko uporabljamo različne metode poučevanja: 

− verbalno-tekstualne metode 
− ilustrativno-demonstracijske metode 
− laboratorijsko-eksperimentalne metode 
− metode izkustvenega učenja. (Tomić, 2000) 

V praksi se izkaže, da je učni proces uspešen le, če se uresničuje z raličnimi metodami, 
izbira učnih metod pa je odvisna od več dejavnikov: učna vsebina, tip učne ure, čas, ki je 
na voljo, število učencev v razredu... Pri naših poskusih sem združila verbalno-tekstualne 
metode in laboratorijsko-eksperimentalne metode, vse skupaj pa nadgradila z metodami 
izkustvenega učenja.  
 
Med verbalno-tekstualne metode uvrščamo metode ustne razlage, pogovora in dela s 
tekstom. Izbrala sem pogovorno metodo katehetične oblike razgovora, ki poteka v obliki 
žoge, učitelj postavi vprašanje, učenec odgovarja, učitelj postavi drugo vprašanje, 
odgovarja drugi učenec itn. (Tomić, 2000)  
 
Laboratorijsko-eksperimentalne metode omogočajo intenzivno čustveno, miselno in 
ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev. Pomembne so za razvijanje vedoželjnosti, 
kulture dela in sodelovanja. Pomembno je po zmožnostih izvajati laboratorijske vaje in 
poskuse, umetno izzivanje naravnih pojavov z namenom, da jih učenci načrtno opazujejo. 
Prednost teh metod je, da lahko spreminjamo pogoje v skladu s cilji proučevanja in zaradi 
kontrole večkrat ponovimo poskus. (Tomič, 2000) 

Predhodne izkušnje otrok, katehetični razgovor, razmišljanje in aktivno eksperimentiranje 
lahko povežemo v izkušenjsko učenje. Utemeljitelj izkušenjskega učenja je David Kolb 
in govori o štiristopenjskem modelu učenja:  

− aktivnost, konkretna izkušnja, 
− razmišljujoče opazovanje, 
− abstraktna konceptualizacija, 
− aktivno eksperimentiranje. (Tomić, 2000) 

Vse te stopnje sem uporabila v našem fizikalnem poskusu. S pogovorom sem priklicala 
predhodne konkretne izkušnje in jih navezala na naš poskus. Z razmišljanjem so učenci 
formirali napovedi, sledilo je aktivno eksperimentiranje in preverjanje napovedi.  
 
Vse zgoraj opisane metode so predmet splošne didaktike. Podrobno obravnavo metod, ki 
se jih uporablja pti pouku fizike in naravoslovja obravnava specialna didaktika. Pouk 
fizike se skuša ravnati po konstruktivističnih načelih. (Hribar, splet) Avtor vira Učna 
načela in učne metode navaja, da je za fiziko značilna naravoslovna metoda, ki združuje 
naslednje dejavnosti: 



19 
 

− opazovanje, razvrščanje in urejanje 
− merjenje 
− iskanje zakonitosti, postavljanje domnev 
− oblikovanje teorij 
− preverjanje napovedi 
− predstavitev  

Pri pouku fizike povežemo splošne didaktične metode in metode specialne didaktike. V 
tem smislu je pouk fizike (ali naravoslovja) splet dejavnosti učitelja in učencev, 
usmerjenih v pridobitev trajnega znanja, povezanega z vsakdanjo izkušnjo. (Hribar, splet) 
 
S tako pridobljenim znanjem učenci razvijajo kompleksno in kritično mišljenje ter 
inovativnost in ustvarjalnost. (učni načrt) 

  

2.5 IZHODIŠČNE RAZISKAVE  

Članek Majhne odprtine in slike: Otroške predstave o svetlobi in videnja I (Rice, 1987) 
nam je dal osnovno motivacijo za raziskovanje.  

Raziskovalce je zanimalo, kako otroci razmišljajo o svetlobi. Naredili so nov pristop k 
raziskovanju tega pojma, v znanstvenem centru so postavili interaktivno razstavo. Želeli 
so izzvati otroške napovedi in jih nato analizirati. Postavitev poskusa je vključevala velik 
zaslon, različne oblike svetil v škatli, različne predmete z odprtinami. Uporabili so tudi 
svetilo v obliki križa. Raziskovali so ali ima velikost odprtine vpliv na sliko na zaslonu. S 
predmeti z odprtinami so se gibali med virom svetlobe in zaslonom. Poleg velikosti in 
oblike na zaslonu so bili pozorni tudi na zrcalno sliko. Učenec je pristopil  in začel 
raziskovati z rekviziti. Otroke so raziskovalci vključili v pogovor in jim predlagali 
izboljšave.   

Intervjuvali so individualno sto otrok, starih med 9 in 13 let. Povprečni čas enega 
intervjuja je 15 minut. Vsi udeleženci niso bili vprašani celotnega vprašalnika. Postavljali 
so jim vprašanja v smislu: Kaj se zgodi, če spremenimo to ali ono? Vir in zaslon sta bila 
dva metra narazen, predmet z odprtino je stal na dveh tretjinah poti med virom in 
zaslonom. Predmeta sta bila kosa kartona, eden z veliko luknjo (premer 25 cm), drugi z 
majhno luknjico (premer 1 cm). Križno svetilo, sta sestavljali dve fluorescentni cevki (20 
cm), za določen del poskusa, pa so ju postavili v obliko črke T. Takrat so učence vprašali, 
zakaj je T na zaslonu obrnjen navzdol.  

Če je velikost odprtine primerljiva ali večja kot svetilo, bo slika na zaslonu približno 
enake oblike kot odprtina. Za majhne odprtine pa bo imela slika na zaslonu obliko svetila. 
Če je svetilo nesimetrično, se opazi, da je slika na zaslonu pri prehodu skozi majhno 
luknjico obrnjena.  

Standardne razlage uporabljajo ponazoritve z žarki, iz vsake točke na svetilu potuje žarek 
skozi luknjico na zaslon. Veliko luknjo si lahko predstavljamo kot neskončno majhnih 
luknjic. Za vsako majhno luknjico svetilo v obliki križa meče na zaslon sliko križa. Zato 
se zdi, da je na zaslonu veliko prekrivajočih se križev, na sredini bolj osvetljenih.  

Vprašalnik je vključeval štiri osnovna vprašanja: 
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1. Kaj se bo zgodilo na zaslonu, če postavimo med križnim svetilom in zaslonom 
karton z veliko luknjo? Narišite. 

Napovedi oblik sence pred poskusom so bile treh vrst: 
− oblika kroga (50%), 
− oblika križa (25%), 
− mešana oblika (25%). 

Tisti, ki so napovedali obliko kroga razložijo, da zato, ker je odprtina okrogla. 
Tisti, ki so napovedali obliko križa razložijo, da zato, ker je svetilo v obliki križa. 
Tisti, ki so napovedali mešano obliko (kroga in križa) so razložili, da ima križ 
točke in odprtina (krog) jih bo obrnila. Nekatere slike napovedanih oblik kažejo 
križe v krogu. 
Otroke so razdelili v skupine, nekateri so najprej napovedali sence za veliko 
odprtino in nato za majhno luknjico. 

2. Kaj se bo zgodilo na zaslonu, če postavimo med križnim svetilom in zaslonom 
karton z majhno luknjico? Narišite. 

Za manjšo odprtino je tri četrtine otrok napovedalo okroglo obliko, ostala četrtina 
pa križno ali mešano obliko.  

Nekaj otrok so vprašali, kaj bi videli, če ne bi bilo ovire. Odgovori so se delili v 
dve skupini, eni so dejali, da bi bil le osvetljen zaslon, drugi pa da bi bila na 
zaslonu oblika križa.  

3. Svetilo v obliki križa je prižgano in imamo karton z majhno luknjico. Slika na 
zaslonu ima obliko križa. Kako lahko to razložite?4 Narišite. 

Otroci so napovedali, da ima slika na zaslonu obliko križa zato, ker: 
− je svetilo v obliki križa (26%), 
− ima odprtina pomembno vlogo, naredi odsev križa, sliko poveča, pomanjša 

(20%), 
− odprtina ne igra pomembne vloge, ne vpliva na obliko, svetloba gre skozi 

okroglo odprtino, ker drugje ne more, križ se zmanjša (40%). 
 

4. Oblikovali so svetilo v obliko črke T. Ali znate razložiti zakaj je T na zaslonu 
obrnjen navzdol? 

Učenci so menili, da je obrnjena zato, ker je enako, kot če gledamo sliko v 
ogledalu ali v vodi ali v žlici, tako kot pri nastanku slike v očesu (40%). Slika je 
obrnjena zato, ker ima odprtina pomembno vlogo in vpliva na to, da je slika 
obrnjena (10%). Slika je obrnjena zato, ker ima svetloba pomembno vlogo in 
vpliva na to, da je slika obrnjena (40%). 

Rezultati so pokazali, da je polovica otrok pripisovala obliko samo odprtini, druga pa je 
vključila tudi vir svetlobe. Pomemben koncept tega članka je, da vsaka točka na izviru 
svetlobe oddaja svetlobo enako na vse smeri in ne le v smeri zaslona. (Rice, 1987) 

                                                           
4
 Glede na postavitev poskusov so otroci sklepali, da vsa svetloba potuje v smeri zaslona. Zato so jim postavili 

dodatna vprašanja. 
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Kadar opazujemo, kaj se dogaja na zaslonu, ko ga odmikamo od odprtine prepoznamo 
dve območji. Ko je zaslon blizu odprtine ima svetlobna lisa obliko odprtine, ko je zaslon 
daleč od odprtine, ima svetlobna lisa obliko svetila. V vmesnem območju ima svetlobna 
lisa mešano obliko. (Čepič, 2007/2008) 

V članku Kakšne oblike so zajčki (Čepič, 2013/2014) je opisan poskus s svetlobnimi 
zajčki. Svetlobni zajčki so svetlobne lise, ki nastanejo pri odboju svetlobe od zrcala 
(telefona). Poskus z listom papirja na katerem sta izrezana dva romba različnih velikosti 
opisuje, kako se pri večji razdalji svetlobna lisa preoblikuje v okroglo obliko, torej v 
obliko svetila (Sonce). Sprva se je preoblikovala v okroglo obliko le lisa manjšega  
romba, večja lisa pa je še imela obliko romba, a je imela difuzne robove in zaobljene 
vogale. Tako smo dobili idejo za različne oblike odprtin na kartonu. 

V članku Sence in anti-slike: Otroške predstave o svetlobi in videnja II (Rice, 1988) sem 
dobila zasnove za del vprašalnika, kjer me je zanimalo, kako otroci razložijo sence in 
dobili sem idejo za poskus s svetilom v obliki križa. Želela sem primerjati, ali naši otroci 
razmišljajo podobno.   

V raziskavo so bili vključeni učenci stari od 8 do 14 let. Delali so poskus v znanstvenem 
centru, ki je vključeval  vir svetlobe, neprozorni predmet in zaslon. Svetilo je bilo v obliki 
križa, narejeno iz dveh pravokotnih fluorescentnih cevi, vsaka 20 cm dolga. Za oviro sta 
bila dva predmeta okrogle oblike, prva krogla je imela premer 1 cm (malo v primerjavi z 
virom), druga pa premer 20 cm, kar je primerljivo z virom.  

Kadar je velika krogla pred svetlobnim križem, je senca videti nekoliko kvadratasta, 
središče sence se prekriva in je zelo temna.  Vzdolž robov nastane kvadratasta oblika.  

Vprašalnik je vključeval šest osnovnih vprašanj: 
1. Kaj je senca? 

Odgovore bi lahko strnili v dve večji skupini: 
− skupina, ki je opredelila, da se senca oblikuje, ko je svetloba blokirana ali 

odbita in ko svetloba deluje na predmet (72%), 
− skupina, ki je opredelila, da je senca refleksija, odsev ali slika (28%). 

 
2. Ali obstaja senca v temi, ko ni nobene svetlobe? 

Tu so se formirale tri skupine odgovorov: 
− ne, ker je svetloba nujno potrebna (40%), 
− da, ampak je ne vidimo (45%), 
− mogoče, ne vem točno (15%). 

 
3. Če postavimo veliko kroglo pred križno svetilo, kaj se bo videlo na zaslonu? 

Narišite. 
4. Če postavimo majhno kroglico pred križno svetilo, kaj se bo videlo na zaslonu? 

Narišite. 

Več kot tri četrtine učencev je napovedalo, da bo senca pri križnem svetilu 
okrogla za veliko kroglo in majhno kroglico (78%). Ostali so napovedali mešano 
obliko, okroglo in križno (22%). Npr. krog s križem na sredini. 
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Otroške razlage nastanka sence so razvrstili v dve skupini. Tista, ki poudarja, da je 
nastanek sence povezan z odsotnostjo svetlobe, svetloba se odbije ali »zaustavi« 
(27%). Druga skupina poudarja, da senca nastane zaradi prisotnosti nečesa, kar 
potisne, vrže senco na zaslon (73%).  

5. Majhno kroglico postavimo pred križno svetilo. Razložite zakaj je senca na 
zaslonu v obliki križa? Narišite. 

Večina otrok (75%) je dejala, da ima senca na zaslonu obliko križa zaradi križne 
oblike svetila.  

6. Bi spremenili svojo napoved za veliko kroglo? Narišite.  

Večina otrok je spremenila svojo napoved za obliko sence velike krogle, potem ko 
je videla obliko sence za majhno kroglico. Otroci, ki niso spremenili napovedi, so 
dejali, da zato, ker je krogla velika »zaustavila« večino svetlobe in zato bo senca 
še vedno okrogla. 

Večina otrok je govorila o sencah kot o prisotnosti nečesa, kar ima materialne značilnosti. 
Te predstave lahko pripisujemo splošni razgledanosti in izkušnjam. Sence, ki jih vidimo 
običajno, ko stojimo na pločniku in jih delajo predmeti, ki so daleč od vira, a blizu 
zaslona imajo dejansko obliko predmeta. Verjetno zato pripisujemo senco predmetu, 
rečemo njegova senca, senca tega … Piaget pravi, da otroci med 5 in 9 let mislijo o senci 
kot o snovi, ki izvira iz predmeta samega in potuje okoli. Mlajši imajo to snov za živo. 
Starejši otroci ne vidijo več sence kot živo stvar, odkrivajo zvezo med senco in svetilom 
in napovedujejo pravilno, da je senca vedno na strani predmeta, nasproti svetlobnega 
vira. Zanimivo je tudi, da polovica otrok misli, da so sence tudi v temi. Moč teh predstav 
in konkretizacije sence sooča otroke s pojmom, da svetlobni vir igra pomembno vlogo pri 
oblikovanju sence. Ta vloga je lahko aktivna (svetloba izdela senco oziroma je senca 
odsotnost svetlobe) ali pasivna (svetloba onemogoča, da bi videli senco). Če povzamemo, 
je vloga svetlobe: 

a) aktivna, dinamična – povzroča, da predmet naredi senco, 
b) pasivna – onemogoča, da vidimo senco.  

Ključno pri tem članku je, da je v napovedih opisana mešana oblika križa in kroga. Kako 
se na zaslonu vidi, je odvisno od velikosti predmeta in razdalje med predmetom in 
zaslonom. Pričakovali so več napovedi, ki bi vključevali svetel križ s senco predmeta na 
sredini. (Rice, 1988) 

Rezultati teh raziskav so me presenetili in spodbudili k raziskovanju. Zasnovala sem 
podobne poskuse in naredila vprašalnik, ki je imel nekaj enakih vprašanj, kot vprašanja v 
raziskavah. Zanimalo me je, kakšne so napovedi naših otrok glede senc razsežnega 
svetila v obliki križa.  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 

Osnovni namen naloge je raziskati otroške napovedi oblike senc, ki nastanejo na zaslonu, 
ko spreminjamo razdalje med razsežnim virom svetlobe, režo in zaslonom. Zanimala me 
je oblika sence, ko uporabimo okroglo svetilo in svetilo v obliki asimetričnega križa. Za 
boljšo otroško predstavo, sem zasnovala še poskus s svetlobno liso. Fizikalni poskus je 
bil iz dveh delov: v prvem delu sem delala poskus s svetlobno liso, v drugem delu pa 
poskus s senco. 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN  

Raziskovalni problem te magistrske naloge so predstave o sencah razsežnih svetil otrok 
osnovne šole. 
Namen naloge: 

− proučiti in analizirati predstave in napovedi učencev pred osebno izkušnjo o 
sencah in svetlobnih lisah, 

− izvesti poskus in opazovati učence ob tem, 
− ugotoviti, kako na te predstave vpliva predhodna izkušnja otrok, 
− s kvalitativno raziskavo ugotoviti, kako se je ob poskusih oblikovalo njihovo 

razmišljanje, 
− kvantitativno analizirati izpolnjene vprašalnike,  
− na osnovi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave oblikovati zaključke.  

S pregledom tuje  in domače literature sem dobila izhodiščne postavke in zasnove za 
vprašalnik. Vprašalnik je primerljiv z raziskovalnimi vprašanji v člankih. Nato sem 
izvedla poskus pri pouku fizike oziroma naravoslovja in tehnologije. V razredu sem 
izvedla dva poskusa: poskus s svetlobno liso in poskus s senco. Učenci so nato rešili 
vprašalnike, njihove rezultate sem primerjala z rezultati raziskav opisanih v člankih. Z 
raziskavo sem tako dobila vpogled v predstave otrok o sencah na koncu osnovnošolskega 
izobraževanja.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI RZISKAVE 

Glavni cilj raziskave je odkrivanje vpliva razdalj med virom svetlobe, režo in zaslonom, 
oziroma kako izkušnje, ki jih otroci ob tem doživijo vplivajo na njihove predstave o senci 
in svetlobni lisi.  
Učni cilji, ki naj bi jih učenci ob poskusih spoznali:  

− učenec zna razložiti soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na 
velikost in lego sence oziroma svetlobne lise, 

− da učenec pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence ter svetlobne 
lise, 

− učenec zna pokazati, da se svetlobni žarki iz svetila širijo naravnost in na vse 
strani, 

− da učenec zna narisati potek svetlobnih žarkov. 
 
V nalogi sem raziskala naslednje: 

a) Kaj za otroke pomeni izraz senca? Kako otroci razložijo nastanek sence? 
b) Kaj menijo otroci, da določa obliko sence? Kakšne so napovedi glede oblike in 

velikosti sence? 
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c) Kaj za otroke pomeni izraz svetlobna lisa? Kaj za otroke pomeni izraz 
»polsenca«? 

d) Ali znajo otroci našteti in opisati dejavnike, ki vplivajo na spremembe senc in 
svetlobnih lis? Kako razlagajo spremembe, ki jih povzročajo ti dejavniki? 

e) Kako se predstave spremenijo po osebni izkušnji nastanka sence in svetlobne 
lise asimetričnega svetila? 

f) Kako se predstave spremenijo po osebni izkušnji nastanka sence in svetlobne 
lise asimetričnega predmeta? 

g) Ali znajo povezati eksperiment s primeri vsakdanjega življenja? Kje to lahko 
opazujejo v svoji okolici? 

Cilji magistrskega dela so: 
− poiskati odgovore na  zgornja raziskovalna vprašanja, 
− analizirati odgovore na zgornja raziskovalna vprašanja,  
− oceniti uporabo znanja fizike in naravoslovja pri otrocih, 
− ugotoviti, kakšno je predhodno znanje otrok. 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Za poskus smo uporabili metodo akcijskega raziskovanja, ki je most med kvalitativnim in 
kvantitativnim raziskovanjem. Krožili smo med teorijo, akcijo, opazovanjem. V razredih 
(3 skupine) smo izvedli poskusa, učenci so rešili vprašalnike. V kontrolni skupini so 
učenci najprej rešili vprašalnik, kasneje so videli oba poskusa. 

 

Slika 20: Faze akcijskega raziskovanja 
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Akcijsko raziskovanje je sestavljeno iz načrtovanja (priprave na poskus, testiranje 
poskusa, to je delo učitelja), akcije (večkratna izvedba poskusa, predhodno testiranje) in 
ocene rezultatov (primerjava med napovedanimi rezultati učencev in dejanskimi 
rezultati). To je aktivna oblika dela in je intenzivna, miselna, čustvena in ustvarjalna 
izvedba dejavnosti učencev in učitelja. Potrebna je stalna komunikacija.  

Vzorec je bil namenski, poskuse sem izvedla z učenci 4. razreda in učenci 9. razredov. 
Starosti učencev so bile primerljive s starostmi učencev dosedanjih raziskav. S tremi 
učenci 9. razreda sem izvedla polstrukturiran intervju. Za polstrukturiran intervju sem se 
odločila na podlagi dvomov, ki sem jih imela po končanem anketiranju. V debati, ki je 
nastala med izvajanjem poskusov sem zaznala, da so učenci dobili novo izkušnjo in 
znanje, ki ga prej niso znali priklicati. Izbor intervjuvancev je bil namenski, hotela sem 
intervjuvati učenca, ki je zelo dober na naravoslovnem področju, učenca s srednjimi 
dosežki na naravoslovnem področju in učenca, ki je boljši na družboslovnem področju.   

Pred izvedbi poskusov sem opravila pilotsko testiranje. Z njim sem ugotovila, da je 
vprašalnik jasen in razumljiv, naredila sem dva manjša popravka. Vsi udeleženci so imeli 
podpisana soglasja s strani staršev. 

Za obdelavo podatkov sem uporabili triangulacijo metod zbiranja podatkov: vprašalnik, 
polstrukturiran intervju, opazovanje, metoda kritičnega dogodka (fizikalni poskus) in 
triangulacijo načinov obdelave: induktivno (učenci), deduktivno (teorija) in statistična 
analiza odgovor z uporabo programa Excel. 

  

3.4 POSTAVITEV IN IZVEDBA POSKUSOV 

Osnovne potrebščine so bile enostavne: okroglo razsežno svetilo, razsežno svetilo v 
obliki asimetričnega križa, predmet (karton z odprtinami in steklena plošča z nalepkami) 
in zaslon. Svetilo in zaslon sta bila na razdalji dveh metrov. Karton z odprtinami za 
poskus s svetlobno liso (slika 21) in stekleno ploščo z nalepkami v obliki rožic za poskus 
s senco (slika 22) sem premikala med zaslonom in svetilom.   

 

Slika 21: Karton z odprtinami 
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Slika 22: Steklena plošča z nalepkami v obliki rožic 

Za prvi del poskusa sem uporabila okroglo svetilo (slika 23), za drugi del pa svetilo v 
obliki asimetričnega križa (slika 24). Križno svetilo sem izdelala sama, s pomočjo 
elektrotehnika. Prvotno svetilo je premočno svetilo, zato sem ga predelala, odstranila sem 
del svetečih diod. Velikost je 27 cm x 27 cm. Ker ima svetilo asimetrično obliko, se kraka 
križata v razmerju 9 cm : 18 cm, oziroma 1 : 2. Svetilo bo po uporabi v raziskovalni 
namen ostalo na voljo kot učni pripomoček za pouk fizike in naravoslovja.              

                                                           1,6 cm 
 

           
 

Slika 23: Okroglo svetilo 
 

                                                     27 cm 
 

         
 

Slika 24: Svetilo v obliki asimetričnega križa 
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Za poskus s svetlobno liso potrebujemo karton velikosti A4. Na njem izrežemo tri 
odprtine. Odprtine imajo oblike kroga, romba in kvadrata. Premer kroga je bil 8 mm, 
stranica kvadrata 8 mm, daljša diagonala romba 12 mm. Svetilo in zaslon sta imela 
razdaljo 2 m. S svetilom smo svetili proti zaslonu, s kartonom smo se premikali od 
zaslona proti svetilu. Svetlobna lisa je imela obliko odprtine, če je bila odprtina blizu 
zaslona. Če je bila odprtina daleč od zaslona, je imela svetlobna lisa obliko svetila. 
(Čepič, 2007/08) Pri prvem svetilu obliko kroga, pri drugem svetilu obliko križa. Z 
oddaljenostjo so se lise večale in robovi so postajali manj ostri. Za križno svetilo smo 
naredili še poskus z večjimi odprtinami, kjer so bile razdalje (premer kroga, stranica 
kvadrata in diagonala romba) 2 cm. Te odprtine so bile za okroglo svetilo prevelike, saj je 
imelo svetilo samo manjši premer. 

                                                   8 mm              8 mm            12 mm 
 

 

Slika 25: Odprtine na kartonu z merilom 

Pri risanju skic nastanka slik, ki sem jih predstavila v teoretičnem delu (slika 5 – slika 11) 
sem pokazala, kako potuje svetloba za nekaj točk na svetilu. S tem poskusom sem 
potrdila to teorijo, saj so se svetlobne lise večale, ko sem se oddaljevala od zaslona. 
Seveda je pomembna velikost odprtine. Čim manjša kot je odprtina, tem bolj je opazna 
preslikava. Pri testiranju poskusa sem določila najbolj optimalno velikost odprtin za 
izvedbo v šoli. 

Za poskus s senco sem na stekleno ploščo nalepila nalepke rožic, ki sem jih izrezala z 
luknjačem. Rožice so bile majhne v primerjavi s križnim svetilom, z okroglim pa ne. 
Tako sem imela podobno primerjavo kot je bila v raziskavah v člankih. Otroci so 
opazovali sence in polsence na zaslonu, zanimale so me njihove predstave o sencah. 
Ogledali smo si sence majhnih predmetov (rožic). Če so bile rožice blizu zaslona, so bile 
sence ostre in so imele obliko predmeta. Čim bolj smo se od zaslona oddaljevali, tem bolj 
je senca bledela, izgubljala pa je tudi obliko, dokler ni dobila oblike svetila. Poleg sence 
se je pojavila še polsenca. (Čepič, 2006/07) 

                                     1,5 cm                             1,5 cm 
 

 

Slika 26: Nalepke rožic z merilom 

Razdalja med zaslonom in razsežnim svetilom je bila 2 m. Razdaljo med kartonom z 
režami ali stekleno ploščo z nalepkami rožic pa smo spreminjali. Želela sem prikazati 
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postavitev, ko ima svetlobna lisa ali senca obliko reže ali predmeta, torej ko je predmet 
blizu zaslona. 

 

Slika 27: Postavitev, ko je reža blizu zaslona 

Naslednja postavitev je bila na polovici razdalje med svetilom in zaslonom. Takrat se na 
zaslonu pojavi senca ali svetlobna lisa v mešani obliki. Senca ali svetlobna lisa ima 
obliko obeh, tako odprtine ali predmeta kot svetila. 

 

Slika 28: Postavitev, ko je reža na polovici med svetilom in zaslonom 

Na koncu sem postavila še postavitev, ko je reža blizu svetilu. Takrat dobi slika na 
zaslonu obliko svetila. V našem primeru krožno ali križno obliko. 
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Slika 29: Postavitev, ko je reža blizu svetilu 

Pričakovala sem, da bodo učenci aktivno sodelovali pri izvajanju poskusov. Predvidevala 
sem, da bodo nekatera dejstva poznali, nekaj pa se bodo tudi novega naučili. Otroci so 
opazovali slike, svetlobne lise in sence na zaslonu. Zanimale so me otroške napovedi in 
razlage.  
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3.5 DEJAVNOST UČENCEV 

Prvi poskus: POSKUS S SVETLOBNO LISO 

Na začetku sem določila enega učenca, ki je držal okroglo svetilo in ga usmeril 
pravokotno na belo tablo, ki je bila naš zaslon. Na tleh smo imeli nalepljen merilni trak. 
Učenec je stal na razdalji dveh metrov od zaslona. Potem sem določila še drugega 
učenca, ki je v rokah držal karton z odprtinami. Na začetku se je postavil čisto pred 
zaslon, oziroma je karton prislonil na zaslon. Nato se je od zaslona oddaljeval in se 
ustavil na razdalji približno 10 cm od zaslona. Vsi prisotni so bili pozorni na razdaljo in 
so opazovali lastnosti svetlobnih lis na zaslonu. Na zaslonu je imela okrogla lisa premer 
približno 1 cm, lisa kvadratne oblike je imela stranico dolgo 1 cm, prav tako diagonala 
romba. Na tej razdalji so bile svetlobne lise približno tako velike, kot so bile odprtine na 
kartonu.     

  

Slika 30: Karton z odprtinami na razdalji 10 cm – okroglo svetilo 
 

Na tej razdalji je bil predmet sorazmerno blizu zaslona. Svetlobne lise so imele jasno, 
čisto obliko, ki so bile oblike odprtin. Robovi svetlobnih lis so ostri in jasni, velikosti 
svetlobnih lis so malo večje od velikosti odprtin na kartonu. 

Učenec, ki je držal v rokah karton, se je počasi premikal do razdalje enega metra od 
zaslona. To je bila enaka razdalja od svetila in zaslona. Učenci so pravilno napovedovali, 
da se bo svetlobna lisa večala in imela manj ostre robove. Niso pa ugotovili, da bodo 
svetlobne lise imele tudi že obliko svetila. Svetlobna lisa je imela mešano obliko, kot jo 
imenujejo v člankih, imela je obliko odprtine in obliko okroglega svetila. Velikost 
okrogle lise je izmerilo več učencev in povprečna velikost je bila 2,4 cm. Podobno 
velikost so izmerili tudi stranici kvadrata. Pri diagonali romba so namerili 3,4 cm. Lahko 
bi zaključili, da so bile svetlobne lise približno trikrat večjih linearnih dimenzij. 

  
 

Slika 31: Karton z odprtinami na razdalji 1 m – okroglo svetilo 
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Opazili so, da so svetlobne lise izgubljale jasno obliko odprtin in prevzemale obliko 
svetila, v tem primeru okroglega. Na polovični razdalji med svetilom in zaslonom so 
imele svetlobne lise lastnosti oblik obeh – odprtine in svetila.  

Učenec, ki je držal karton v rokah, se je oddaljeval od zaslona in se ustavil pri učencu, ki 
je držal svetilo. Če bi se karton dotaknil svetila, se na zaslonu vidi samo ena svetlobna 
lisa, zato sem učenca usmerila nekoliko nazaj, toliko, da so se videle vse tri svetlobne lise 
na zaslonu. 

  
 

Slika 32: Karton z odprtinami na razdalji 1,8 m – okroglo svetilo 
 

Na zaslonu se je pojavila še vedno mešana oblika, a smo lahko sklepali, da oblika 
svetlobne lise prevzame obliko svetila, ko je reža blizu svetilu. Učenci so takoj priklicali 
v spomin svoje izkušnje iz življenja. Spomnili so se hoje v sončnem dnevu po pločniku 
ob katerem so drevesa. Na tleh se v senci dreves kažejo svetlobne lise v obliki kroga, saj 
je svetilo v tem primeru Sonce.  
Velikost okrogle odprtine so izmerili okoli 9 cm, velikost stranice kvadrata 10 cm, 
velikost diagonale romba pa 13 cm.  Tako pridemo do približno desetkratne povečave za 
vsako odprtino. Zaključili smo z ugotovitvijo, da bo svetlobna lisa prevzela obliko 
svetila, ko bo odprtina dovolj daleč od zaslona.  

Ko smo imeli odprtine (reže) blizu zaslona, so imele svetlobne lise ostro in jasno obliko, 
bile so bolj svetle. Z oddaljenostjo se je velikost večala, ostrina manjšala, prav tako pa so 
svetlobne lise postajale bolj blede. Posnetke poskusov sem posnela pri pripravah doma, 
da med samo izvedbo s tem nisem imela dodatnega dela.  

Povsem enako sem naredila še s svetilom v obliki križa. Svetilo je imelo asimetrično 
obliko, kraka desno in zgoraj sta bila manjša od ostalih dveh.  

  

Slika 33: Karton z odprtinami na razdalji 10 cm – križno svetilo 
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Križno svetilo je svetilo močneje kot pred tem okroglo svetilo. Na razdalji 10 cm odprtin 
od zaslona so imele svetlobne lise že večjo obliko kot odprtine na kartonu. Učencem je 
bilo zelo težko izmeriti premer lise na zaslonu, saj je bila oblika nekoliko nejasna in 
učenec s kartonom ni bil povsem pri miru. Opaziti je bilo močno, svetlejšo notranjost lise 
in manj svetlo robno območje. Oblika svetlobnih lis se je še skladala z oblikami na 
kartonu.  

  
 

Slika 34: Karton z odprtinami na razdalji 50 cm – križno svetilo 
 

Na razdalji 50 cm smo že videli, da je svetlobna lisa prevzela obliko svetila. Že zelo 
majhen premik učenca s kartonom v roki je povzročil nastanek drugačne slike na zaslonu. 
Tudi tu so težko izmerili dolžino križnega kraka, saj svetlobna lisa ni mirovala. Učenci so 
namerili 9 cm. Pri svetlobnih lisah se opazi, da sta levi krak in spodnji krak krajša. Tako 
se je lepo videlo zrcaljenje in zasuk. Nekaj učencev je zrcaljenje takoj opazilo, ostali pa 
so potrebovali dodatna pojasnila. 

Nato je učenec, ki je držal predmet v rokah povečeval svojo razdaljo do 1 m, torej enako 
oddaljeno od zaslona in svetila. Nekateri so hitro opazili svetlobno liso v obliki križa. Ta 
del poskusa jih je popolnoma prevzel, čeprav so prej delali z okroglim svetilom. Za njih 
je bila okrogla oblika samoumevna, poskus s križnim svetilom jim je dal novo znanje. 
Razmislili so tudi, kakšne bi bile oblike, če bi imeli trikotno svetilo, svetilo v obliki 
zvezde, snežinke… 

  
 

Slika 35: Karton z odprtinami na razdalji 1 m – križno svetilo 
 

V našem poskusu smo se osredotočili na odprtine (reže), ki so bile majhne v primerjavi s 
svetilom. Krog je imel premer 8 mm, kvadrat stranico 8 mm, romb pa diagonali 8 mm in 
12 mm.  

Preslikavo skozi majhno luknjico bi lahko ponazorili kot delovanje kamere obscure. Tako 
bi lahko naredili medpredmetno povezavo z matematiko, z učno temo Podobni trikotniki. 
Izračunali bi lahko neznane stranice, kote, razmerje med trikotnikoma, obsege in 
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ploščine. V tem primeru bi privzeli, da je luknjica preslikave tako majhna, da jo imamo 
lahko za oglišče trikotnika. 

Recimo, da je razdalja med oviro in zaslonom višina prvega trikotnika in jo označimo z 
v1, razdalja med oviro in svetilom pa naj bo višina drugega trikotnika in jo označimo z v2. 
Izračunamo razmerje med njima v1 : v2. Razmerje istoležnih stranic (višin) v podobnih 
trikotnikih se ohranja. Trikotnika sta podobna, kadar je eden povečava (pomanjšava) 
drugega. (Dornik, 2008) 

Preverimo izračun razmerja za poskus s križnim svetilom, na razdalji predmeta 50 cm od 

zaslona. Torej je  v1= 50 cm, v2= 150 cm. Razmerje je 1 : 3, oziroma 
�

�
, kar pomeni, da je 

trikratna pomanjšava. Preverimo z meritvami. Križno svetilo ima krak dolg 27 cm, če ga 
trikrat pomanjšamo, dobimo dolžino 9 cm. Izmerjena dolžina svetlobne lise na zaslonu je 
bila 9 cm.  

Za razdaljo med predmetom in zaslonom 1 m hitro izračunamo, da je povečava enaka 1, 
kar pomeni, da je bila velikost svetlobne lise na zaslonu enaka velikosti predmeta v 
originalu. Za razdalje predmeta med 1 m  in 2 m dobimo razmerje večje kot 1, kar 
pomeni, da je slika na zaslonu povečana. 
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Drugi poskus: POSKUS S SENCO 

Začeli smo tako, da smo stekleno ploščo nalepljeno z nalepkami rožic prislonili k 
zaslonu. Nalepke so predstavljale predmete, ki absorbirajo svetlobo in za njimi nastane 
senca. Nato se je učenec, ki je ploščo držal, počasi oddaljeval od zaslona. Ustavil se je na 
razdalji 10 cm.  

  
 

Slika 36: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 10 cm - okroglo svetilo 
 

Na začetku poskusa je predmet blizu zaslona, zato so sence čiste, jasne, temne. Imajo 
ostre robove, velikost sence je približno enaka kot velikost originala. Nekaj učencev je 
izmerilo velikosti rožic in so bile okoli 1,5 cm.  

Učenec se je še oddaljeval od zaslona in se ustavil na razdalji 1 m, kar je na sredini med 
zaslonom in svetilom. Spodbudila sem jih k razmišljanju z vprašanjem, kakšne 
pričakujejo oblike senc na zaslonu. 

  
 

Slika 37: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 1 m - okroglo svetilo 
 

Po pričakovanjih in napovedih so imele sence na zaslonu mešano obliko. Poleg senc se je 
pokazalo še območje polsenc. Velikost senc se je povečala, učenci so namerili premer 3 
cm, ostrih robov ni bilo več vidnih. Izgubljala se je oblika rožic, opazila se je že okrogla 
oblika. 

Nazadnje se je učenec ustavil pred okroglim svetilom, na razdalji 1,9 m. Na zaslonu so 
bile opazne motne, velike slike senc, s temnejšim srednjim delom in širokim pasom 
polsenc okoli. Izmerjene velikosti so bile od 16 cm do 17 cm.  
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Slika 38: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 1,9 m - okroglo svetilo 
 

Ta del poskusa so učenci pravilno napovedali, saj so povezali svoje znanje in osebne 
izkušnje. Za argumentiranje napovedi so se navezali na prej izveden poskus s svetlobno 
liso. 

Najbolj odmeven in atraktiven del poskusa je bil zadnji del, ko smo s križnim svetilom 
svetili na stekleno ploščo z nalepljenimi rožicami. Začeli smo podobno, od zaslona se je 
učenec s predmetom v roki pomikal do prve podrobno opazovane točke na razdalji 10 
cm. 

  
 

Slika 39: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 10 cm - križno svetilo 
 

Sence so bile jasne, temne, imele so ostre robove. Velikosti senc rožic so se gibale okoli 
1,5 cm.  
Na tej točki sem jih še enkrat vprašala, naj napovedo, kaj sledi. Le redki so upali 
napovedati, da bodo sence rožic dobile oblike križcev. Pustila sem jim nekaj časa, da so 
se prepričevali in jih nato vodila naprej. Učenec s stekleno ploščo v roki, se je počasi 
oddaljeval od zaslona do razdalje 50 cm. 

Razvila se je konstruktivna debata. Tisti, ki so že prej omenjali križno obliko so postali 
zelo glasni in so hoteli čimprej nadaljevati. Izmerjene velikosti krakov križnega svetila so 
bile okoli 9 cm.  
Ponovno sem jih vprašala za napoved, kaj se bo zgodilo, če se še bolj oddaljujemo od 
zaslona. Sedaj so vsi omenjali le še križno obliko sence. Mešana oblika slik senc na tej 
razdalji je lepo vidna na levi sliki. V sredini se že zazna močnejša križna oblika, polsenca 
okoli nje ima obliko rožic.  
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Slika 40: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 50 cm - križno svetilo 

S poskusom smo nadaljevali. Učenec s stekleno ploščo v roki se je postavil na razdaljo 1 
m od zaslona. Na tej razdalji so imele sence rožic le križno obliko. Oblika rožic se je 
izgubila. Izmerjene velikosti so bile okoli 27 cm.  
Učence sem opozorila na zrcalno sliko. Spodnji in levi krak sence križnega asimetričnega 
svetila sta bila krajša, čeprav sta v originalu desni in zgornji krak krajša. Razdaljo med 
predmetom in zaslonom smo še povečevali. Sence rožic na zaslonu so postale vse bolj 
blede, svetle in velike.  

  
 

Slika 41: Steklena plošča z nalepkami rožic na razdalji 1 m - križno svetilo 
 

Vse učence je zelo presenetilo, da ima senca predmeta obliko svetila. Za okroglo svetilo 
ni bilo tako očitno, za križno svetilo pa. 

Igranje s svetlobo je vedno zanimivo in otrokom všečno. Predvidevam, da sem jim z 
izvedbo poskusov dala izkušnjo o predstavi senc razsežnih svetil in kakšno povezavo 
imajo svetilo, reža, zaslon in razdalje med njimi. Velikost in oblika posamezne svetlobne 
lise sta jim bili po izvedbi bolj jasni. Pričakovala sem, da bodo učenci, ki so videli poskus 
pred reševanjem vprašalnika, bolj pravilno odgovarjali na vprašanja. Pri tistih, ki so 
videli poskus po reševanju, torej kontrolna skupina, pa bodo imeli določene predstave še 
nejasne. 

Pričakovala sem, da bodo na vprašanja odgovorili preprosto, s svojimi besedami, saj 
posameznih definicij verjetno ne bodo poznali. Z risanjem skic sem hotela preveriti, če 
imajo učenci prave predstave in smisel za ponazoritev. Dodatnih navodil glede risanja 
niso prejeli. Pričakovala sem, da bodo učenci uporabljali pripomočke za risanje: ravnilo 
in svinčnik, kot jih učitelji navajajo pri pouku.   
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3.6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V raziskavi je sodelovalo 81 učencev, 78 učencev je rešilo vprašalnike, 3 učence pa smo 
intervjuvali. Za interpretacijo rezultatov sem jih razdelila v dve skupini: 

− kontrolna skupina, ki je rešila vprašalnik preden je videla fizikalni poskus (23 
učencev 9. razreda od tega in trije intervjuvanci), 

− eksperimentalna skupina, ki je najprej videla fizikalni poskus, nato pa rešila 
vprašalnike (40 učencev 9. razreda – levi stolpec v tabeli in 18 učencev 4. 
razreda – desni stolpec v tabeli). 

Posamezne odgovore sem strnila in prikazala s tabelami. Zraven sem dodala še 
numerično vrednost in vrednost izraženo v odstotkih. 
 
ANALIZA POSAMEZNIH ODGOVOROV NA VPRAŠANJA VPRAŠALNIKA 
 
Kontrolna skupina je najprej reševala vprašalnike, nato sem jim pokazala oba poskusa. 
Eksperimentalna skupina je najprej videla oba poskusa, nato so reševali vprašalnike. 
Intervjuvance sem najprej vprašala prvi sklop vprašanj (1-6), nato sem jim pokazala oba 
poskusa, na koncu sem jih vprašala o izkušnji, ki so jo dobili. 
 
Prvi sklop vprašanj (1-6) se bolj nanaša na poskus s svetlobno liso. 
1. vprašanje: Kaj je senca? Opiši s svojimi besedami. 

a) kontrolna skupina (N = 23) 

S
en

ca
 

nastane 

− ko sonce, svetloba posije na nek 
(neprozoren) predmet 

− za osvetljenim predmetom 
− s pomočjo svetil 

8 35 % 

je prostor 
− kamor ne pade toliko svetlobe 
− kjer je manj svetlobe 
− kjer ni svetlobe 

8 35 % 

je odsev ali odboj 
− predmeta, na katerega posije sonce 
− na tleh, ki ga povzroči svetlo telo 

3 13 % 

je obris − ki ga daje osvetljen predmet 2 9 % 
je odsotnost svetlobe  1 4 % 
ni odgovora  1 4 % 

Tabela 1a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 

Na vprašanje so po pričakovanjih učenci odgovarjali s preprostimi stavki. 
Presenetljivo je en učenec odgovoril, da je senca odsotnost svetlobe. Radi so poleg 
opisa sence govorili o nastanku sence. Kljub temu, da niso še videli eksperimenta, so 
povedali bistvene stvari o sencah.  
 
Če primerjam z rezultati v članku (Rice, 1988), opazim, da so tam na isto vprašanje 
formirali dve večji skupini odgovorov in sicer opis sence same ter nastanek sence. Tu 
lahko najdem povezavo z našimi rezultati. Vendar se je v članku za nastanek sence 
opredelila večina (72%), pri nas 35%. Iz literature sledeč otroci raje razmišljajo o 
senci kot o neki stvari, predmetu, ki ga opišejo. Zato me preseneča, da v članku 
tolikšen del govori o nastanku sence, o delovanju svetlobe. Potrebno je omeniti, da 
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so bili učenci, ki so bili v znansvenem muzeju verjetno bolj motivirani. V članku 
(Rice, 1988) so odgovore razdelili v dve skupini: 

− tiste, ki poudarjajo, da je nastanek sence povezan z odsotnostjo svetlobe 
(svetloba je »ustavljena« ali pa se odbije od predmeta) 

− tiste, ki poudarjajo, da senca nastane zaradi prisotnosti nečesa (nekaj je 
potisnjeno, premaknjeno ali vrženo na zaslon). 
 

b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

S
en

ca
 

je prostor, 
del, območje 

− za osvetljenim telesom 
− kamor pade samo del svetlobe 
− v katerega ne pride svetloba 
− z manj svetlobe 
− ki ni osvetljen zaradi ovire, ki je 

svetlobo zaustavila 

15 2 29 % 

nastane 

− zaradi Sonca 
− ko svetloba ne more skozi telo 
− ko z nekim svetilom svetimo na telo 
− za neprozornimi telesi 
− ko ni popolne teme, obstaja tudi 

polsenca 

7 4 19 % 

je pojav 

− ki nastane za predmetom, ki je osvetljen 
− ko nek del ni osvetljen 
− ki se pojavi, če pod nekim kotom 

posvetimo v predmet 

10 0 17 % 

je odsev ali 
odboj 

− nekega telesa, če sije svetloba nanj 
− predmeta, ko posvetimo nanj s svetilom 
− ker svetloba ne more dalje 

4 3 12 % 

je oblika 

− (temna), ki nastane za telesom 
− predmeta, ki se odbija od svetlobe 
− predmeta, ki sveti vanj 
− predmeta, ki ga ne moremo prijeti 

2 4 10 % 

je obris − (brezbarven) predmeta ali človeka, 
živali, podlage 

0 4 7 % 

je sled − ki jo vidimo za osvetljenim predmetom 1 0 2 % 
ni odgovora  1 1 4 % 

Tabela 1b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Opaziti je razliko med kontrolno in eksperimentalno skupino v pestrosti odgovorov. 
Eksperimentalna skupina je podala več različnih odgovorov, kar kaže na to, da jim je 
osebna izkušnja pred tem razširila območje znanja. Zanimivo je, da so se mlajši 
otroci odločali večinoma za obliko, obris in nastanek sence, starejši pa za prostor in 
pojav. Če bi naredili sintezo vseh odgovorov, bi lahko našli vse poglavitne pojme o 
senci. Učenci so se spomnili odboja, različnih vrst svetil, odsotnosti svetlobe, 
polsenc…  

Učenci so se v manjšini opredelili za nastanek sence, raje so senco opisali. Tu 
ponovno pridemo do razlik v primerjavi z rezultati v članku (Rice, 1988).  
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2. vprašanje: Kaj je svetlobna lisa? Opiši s svojimi besedami. 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

S
ve

tl
ob

na
 li

sa
 

je svetloba 

− ki se odbija od stekla 
− nekje več, nekje manj 
− ki gre skozi določeno luknjo 
− ki se vidi, ko posvetiš na stol z vzorcem 

6 26 % 

nastane 
− če se svetloba odbije npr. od stekla 
− ko z lučjo posvetimo 

3 13 % 

je prostor 
− ki je osvetljen v senci 
− kjer je žarek svetlobe 

3 13 % 

je snop, žarek − del svetlobe 3 13 % 
ne vem   8 35 % 

Tabela 2a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

S
ve

tl
ob

na
 li

sa
 

je senca 

− ki nima prave oblike 
− podlage 
− vrsta sence 
− ki ima obliko kot svetilo (križno) 
− napol senca, zamegljena senca 
− je nekaj med obliko svetila in obliko 

osvetljenega predmeta 

11 12 40 % 

je svetloba 

− delci svetlobe 
− kar osvetljuje predmete 
− žarek svetlobe 
− snop svetlobe 

4 4 14 % 

je osvetljen 
predmet, je 
odsev 

− na eni strani 
− tam kjer posveti luč 
− od nekega telesa 
− na nogometnem igrišču 

4 1 9 % 

je oblika, 
nejasna slika 

− svetila, ki se pojavi kot senca 
− predmeta, telesa 
− ki jo dobimo s svetenjem skozi lise  
− nastane za režo 
− nerazločna slika 
− zabrisana oblika 

9 0 16 % 

je lisa 

− ki nastane, ko so oblike nejasne 
− ki jo pušča svetloba 
− ki nastane, če posvetimo v prozoren 

predmet 

4 0 7 % 

je obris 
− ki ni točno viden 
− ki nastane zaradi odboja 

2 0 3 % 

je prostor − kamor pade žarek 1 0 2 % 
ni odgovora  5 1 10 % 

Tabela 2b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 
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Vprašanje je bilo postavljeno kot nek izziv, saj učenci v osnovni šoli ne spoznajo 
pojma svetlobna lisa. V učnih načrtih za fiziko ter naravoslovje in tehniko tega izraza 
nisem zasledila, lahko, da je omenjen v katerem izmed učbenikov. Ker vsi učitelji ne 
uporabljajo istih učbenikov, je možno, da otroci tega izraza ne poznajo. Temu lahko 
pripišem dokaj visok delež odgovorov »Ne vem«, (35%), v kontrolni skupini. Ker pa 
je namen akcijskega raziskovanja, da s poskusom spodbudimo učence k dodatnemu 
premisleku, je ta delež v eksperimentalni skupini padel na 10%. Učenci so z osebno 
izkušnjo, ki so jo dobili s poskusom, povezali dejstva in tako sem dobila pester nabor 
odgovorov na to vprašanje.  

V člankih podobnega vprašanja ni bilo, zato ne morem narediti primerjave. Poudariti 
je potrebno, da učenci v eksperimentalni skupini niso omenjali nastanka svetlobne 
lise, pač pa so jo kar opisali.    

3. vprašanje: Ali obstaja senca tudi v popolni temi? Pojasni svoj odgovor. 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

S
en

ca
 v

 p
op

ol
ni

 te
m

i 

da 

− odvisno od temperature 
− če jo osvetliš s svetilom 
− saj sonce tja ne sije 
− popolna tema je 100% senca 
 

5 22 % 

ne 
− ker ni svetlobe, vira svetlobe 
− ker je tema, v temi se ne vidi 
 

18 78 % 

Tabela 3a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

S
en

ca
 v

 p
op

ol
ni

 te
m

i 

da 

− ker lahko vzameš svetilko in posvetiš na 
predmet 

− ker svetilo v vsakem primeru oddaja 
žarke 

− ker če mi hodimo v temi, se tudi pojavi 
senca 

− svetlobna lisa 
− odvisno od lune 

8 8 28 % 

ne 

− ker ni svetlobe 
− ker ni luči, svetila, svetlobnega vira 
− ker senca rabi svetlobo 
− ker senca nastane zaradi odboja svetlobe 

32 10 72 % 

Tabela 3b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 
 

Odgovori obeh skupin so primerljivi, enolično določeni, da ali ne. V kontrolni 
skupini je večina odgovorila, da sence v popolni temi ni. Slaba četrtina otrok misli, 
da senca v popolni temi obstaja. Tu je zanimiv odgovor intervjuvanca, ki je dejal, da 
je to odvisno od temperature. Nek učenec pa je dejal: »Popolna tema je 100% 
senca.« Večina otrok se je nagibala k odgovoru, da sence v popolni temi ni, ker ni 
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svetlobe. Če povežem z zgoraj opisano teorijo, kjer piše, da je senca odsotnost 
svetlobe (Rice, 1988), torej senca v popolni temi obstaja.    
Isto vprašanje je bilo tudi v raziskavi, ki je opisana v članku (Rice, 1988). Tam so vsi 
učenci dejali, da sence v popolni temi ni mogoče videti. Glede obstoja sence pa so 
odgovore razvrstili v tri skupine, poleg da, ne, še v skupino mogoče. Odgovor 
mogoče je izbralo 15%, odgovor ne 40%, odgovor da pa 45%. To me je presenetilo, 
glede na to, da so bili otroci podobnih starosti kot v naši raziskavi. Pri pregledu 
učbenikov nisem zasledila, da bi bila senca omenjena kot odsotnost svetlobe. Zato je 
bil ta vidik učencem zagotovo drugačen. Zanimivo je, da so bili učenci 4. razreda še 
dokaj enakomerno odločeni za odgovor da oziroma ne, pri 9. razredu pa je kar 80% 
odgovorilo, da sence v popolni temi ni.  
 

4. vprašanje: Ali razdalja zaslona od reže po tvojem mnenju vpliva na obliko svetlobne 
lise? 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

V
pl

iv
 r

az
da

lj
e 

da 

− če režo oddaljujemo bo lisa manjša 
− bližje svetilki je reža, večja je 

svetloba na zaslonu 
− ali je večja ali manjša 
 

21 91 % 

ne − pri krogu ne, drugje pa 
 

2 9 % 

Tabela 4a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

V
pl

iv
 r

az
da

lj
e 

da 

− ker s tem ko premikamo zaslon, se 
svetloba premika 

− svetlobne lise se večajo, manjšajo, se 
zaostrujejo, so ostre ali meglene 

− bližje je bolj podobna odprtini, dlje pa 
obliki svetila 

− na velikost in obliko 

38 18 97 % 

ne − saj na obliko vpliva oblika svetila 2 0 3 % 

Tabela 4b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 
 

Učenci s tem vprašanjem niso imeli težav, saj vemo, da se z obliko in velikostjo senc 
igrajo že v vrtcih (npr. lutke, senčno gledališče). Otroci vedo, da mora biti vir 
svetlobe, da se pri senci  spreminja orientacija, oblika, velikost in intenzivnost sence. 
(Chen, 2009) 
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5. vprašanje: Kakšno obliko ima svetlobna lisa, ko je reža blizu zaslona? 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

O
bl

ik
a 

sv
et

lo
bn

a 
li

se
 je

 
manjša 

− majhna 
− in ima čiste linije 
− ostrejša, razločna 

10 42 % 

ostra, pravilna 

− 100% senca 
− ni razpacana 
− bolj razvidna 
− taka kot oblika odprtine 

7 30 % 

večja  3 13 % 
gosta, temnejša  1 4 % 
ni odgovora  2 9 % 

Tabela 5a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 
Kontrolna skupina je odgovorila v večini pravilno. Zanimiv je bil odgovor, da je 
oblika svetlobne lise gosta, kar kaže na to, da imajo otroci široko mišljenje.  
 
b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

O
bl

ik
a 

sv
et

lo
bn

e 
li

se
 je

 

majhna − in bolj čista 
 

7 6 22 % 

enaka kot 
oblika reže 

− navadna, kot oblika reže 
− kakor osvetljen predmet 
− ostra, jasna 

19 7 45 % 

ostra 
− ima oster obris 
− npr. kvadrat 
− pravilna 

4 0 7 % 

odvisna od 
svetila 

− če je križ nastanejo križaste lise 2 0 3% 

okrogla − in majhna 8 0 14 % 
velika  0 4 7 % 
ni odgovora  0 1 2 % 

Tabela 5b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Pri eksperimentalni skupini se je pogosto pojavil odgovor, da ima oblika svetlobne 
lise, ko je reža blizu zaslona, enako obliko kot reža. To kaže na dejstvo, da so učenci 
z osebno izkušnjo prišli do tega spoznanja. 

Naredila sem povezavo s teorijo (Rice, 1987), kjer je zapisano, da če je velikost 
odprtine primerljiva ali večja kot vir svetlobe, bo slika na zaslonu približno enake 
oblike kot odprtina. Ta učinek sem nazorno ponazorila, ker so imele odprtine 
različne oblike (kvadrat, romb in krog).  Tudi velikost je blizu zaslona enaka, z 
oddaljenostjo pa se veča. Prav tako je z ostrino in jasnostjo svetlobne lise. 
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6. vprašanje: Kakšno obliko ima svetlobna lisa, ko je reža blizu svetila? 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

O
bl

ik
a 

sv
et

lo
bn

a 
li

se
 je

 
velika 

− majhna 
− in ima čiste linije 
− ostrejša, razločna 

14 61 % 

neostra, nepravilna 
− polsenca 
− zamegljena 
− manj jasna ima obliko svetila 

4 17 % 

majhna  2 9 % 
redka, svetlejša  1 4 % 
ni odgovora  2 9 % 

Tabela 6a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 

Kontrolna skupina je podala le malo napačnih odgovorov. V bistvu so učenci 
razmišljali v pravi smeri. Zanimiv je bil odgovor, da je oblika svetlobne lise redka. 
Najbolj razumljiva razlaga primerjave redek – gost je verjetno z intenzivnostjo 
svetlobne lise.   
 
b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

O
bl

ik
a 

sv
et

lo
bn

e 
li

se
 je

 

večja 
− v obliki svetila 
− manj ostra 

10 8 31 % 

enaka kot 
oblika 
svetila 

− zamegljena, nejasna 
− okrogla, križasta 
− velika 
− spacana 

18 0 31 % 

spackana, 
drugačna 

− zamegljena 
− okrogla 
− ni točno določena 
− nejasna 
− zabrisana 

3 5 14 % 

okrogla  5 0 8 % 
oglata − ima obliko reže 3 0 5 % 
majhna  0 4 7 % 
bolj ostra  1 0 2 % 
ni odgovora  0 1 2 % 

Tabela 6b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Z osebno izkušnjo, ki so jo učenci dobili pri izvedbi poskusa s svetlobno liso, so 
znali povezati obliko svetlobne lise z obliko svetila. V to jih je prepričalo svetilo z 
obliko asimetričnega križa. Pri vseh skupinah je to svetilo vzbudilo zanimanje. Pred 
samo izvedbo projekcije, sem jih vprašala, kaj mislijo o obliki svetlobne lise pri 
poskusu s križnim svetilom. Nihče med njimi, tudi prisotni učitelji niso napovedali, 
da bo imela svetlobna lisa obliko križa, ko bo reža blizu križnega svetila. (Za okroglo 
svetilo so uganili.) Vsi so raje kot o obliki govorili o ostrini, velikosti, zamegljenosti, 
drugačnosti svetlobne lise. Mlajši učenci so se bolj odločali za velikost oblike, 
devetošolci pa za obliko svetila.  
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Pri poskusu, ko je reža blizu svetila pridemo do stanja, ko je odprtina majhna v 
primerjavi s svetilom. Za majhne odprtine ima slika na zaslonu obliko svetila. Če je 
vir nesimetričen, vidimo, da je slika obrnjena. (Rice, 1987).  

Že pri pilotskem testiranju sem opazila, da je križno svetilo ključno pri izvedbi 
poskusa. Zato sem vprašanje glede napovedi oblike in ponovne napovedi pri svetilih, 
ki nimajo okrogle oblike zastavila intervjuvancem. Učenec, ki je podoben poskus že 
gledal na spletu5 je vztrajal pri svoji že prvič pravilni napovedi. Ostala dva nista bila 
prepričana glede oblike in sta napoved po poskusu spremenila. Ponovno se je 
izkazalo, da je v fiziki potrebno eksperimentirati.  

V raziskavah opisanih v člankih so delali podobne napovedi. (Rice, 1988) Imeli so 
dva predmeta: majhni kroglico in večjo kroglo. Postavitev poskusa je bila taka kot 
naša: svetilo, predmet, zaslon. Najprej so oba predmeta postavili pred zaslon in 
opazovali sence. Nato so kroglico postavili pred križno svetilo in jih vprašali, kaj 
bodo videli, ko se svetilo prižge. Potem se je svetilo prižgalo, anketiranec pa je moral 
opisati zakaj ima senca obliko križa. Nato so anketiranci morali napovedati, kaj se 
zgodi, če kroglico zamenja žoga. Vse so morali narisati. 

 

Sklop vprašanj (7-11) se bolj nanaša na poskus s senco. 
7. vprašanje: Ali oddaljenost stekla od zaslona vpliva na obliko sence? 

a) kontrolna skupina (N = 23) 

V
pl

iv
 

da 
− na velikost 
− zvezde se spremenijo v kroge 
− senca je skoraj 100% polsenca 

22 96 % 

ne  1 4 % 

Tabela 7a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

V
pl

iv
 

da − oblika postane motna in večja 
 

39 17 97 % 

ne  1 1 3 % 

Tabela 7b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Vprašanje se je nanašalo na splošno znanje otrok. Ali znajo povezati, kar so pred tem 
že ugotovili za svetlobne lise, s sencami, ki so jih nato opazovali. Rezultat je bil 
povsem pričakovan. 

 

 

 

 

                                                           
5
 (https://www.youtube.com/watch?v=liqF6EamiE4&index=25&list=PL16649CCE7EFA8B2F) 
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8. vprašanje: Kakšna je senca rožic, ko je zaslon blizu? 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

S
en

ca
 r

ož
ic

 je
 velika 

− večja 
− narisana velika 

10 44 % 

majhna 
− manjša 
− narisana majhna 

7 30 % 

lepa, prava, čista 
− bolj razločna 
− izostrena in ima obliko rožic 
− bolj jasna 

6 26 % 

Tabela 8a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

Predvidevam, da je kontrolna skupina na to vprašanje odgovarjala na slepo, brez 
premisleka ali pa so učenci zelo slabo prebrali vprašanje. To sklepam po tem, ker je 
veliko napačnih odgovorov.  

 
b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

S
en

ca
 r

ož
ic

 im
a 

obliko rožice 
− podobno rožicam 
− ostre in majhne 
− oblika predmeta 

25 14 67 % 

obliko 
predmeta, reže 

− izrazita, enake velikosti 
− jasna senca 
− lepa, pravilna 

5 0 9 % 

večjo obliko − rožic 1 2 5 % 
manjšo obliko − lepo 4 0 7 % 
enako velika, 
čista 

 
2 0 3 % 

okroglo obliko − motna,  3 2 9 % 

Tabela 8b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Eksperimentalna skupina je ponovno potrdila, da jim je osebna izkušnja dala dodatno 
znanje. Tako kot zasledimo v literaturi, da učenec pri pouku vedno nekaj novega 
znanja pridobi. (Otero, 2008) 

V navodilu je pisalo, naj učenci narišejo senco ene rožice, a se je izkazalo, da zelo 
slabo berejo navodila, saj se jih je le nekaj odločilo za risanje. V eksperimentalni 
skupini so se odločali tudi za odgovor, da ima senca rožic obliko predmeta, kar v 
kontrolni skupini nismo zasledili. 
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9. vprašanje: Kakšna je senca rožic, ko je zaslon oddaljen? 
a) kontrolna skupina (N = 23) 

S
en

ca
 r

ož
ic

 je
 

majhna  9 39 % 
velika  7 31 % 

nečista, zamegljena 

− ne vidi se prav dobro 
− ni izostrena 
− ima obliko kroga (krog je polsenca) 
− dobi obliko svetila 
− manj jasna postaja 

6 26% 

ni odgovora  1 4 % 

Tabela 9a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

Odgovor, da je senca majhna (39%) me je presenetil. Verjetno so imeli že dokaj 
pomešane predstave ali pa niso natančno prebrali vprašanja. Lahko, da so učenci 
izhajali iz izkušenj, kako vidimo. Predmete ki so daleč vidimo majhne.   
  
b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

S
en

ca
 r

ož
ic

 im
a 

drugačno obliko 

− obliko križa ali kroga 
− obliko svetila 
− spackano, ne vidi se, da je rožica 
− zamegljeno, ali pa je ni 
− nimajo ostrih oblik 

4 7 19 % 

obliko svetila 
− odvisno od oblike svetila (krog, križ) 
− nejasna senca 
− meglena 

11 1 21 % 

obliko kroga 
− bolj nejasna 
− bolj motne in večje 

11 3 24 % 

večjo velikost 
− okrogle oblike 
− nepravilne oblike 

11 2 23 % 

jasno obliko − sence rožic 2 0 3 % 
manjšo velikost  1 2 5 % 
obliko rožic  0 2 3 % 
ni odgovora  0 1 2 % 

Tabela 9b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Če strnem vse pravilne odgovore, da ima senca rožic drugačno, večjo, okroglo obliko 
in obliko svetila, dobim 87% odgovorov, ki so pravilni. Osebna izkušnja jih je 
spodbudila, da so podali pester nabor odgovorov v primerjavi s kontrolno skupino.  
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10. vprašanje: Z žarki nariši kako potuje svetloba od svetila do zaslona. 
a) kontrolna skupina (N = 20) 

N
ar

is
an

o 
pravilno 

− žarki v vse smeri 
− žarki ravne črte (z ravnilom) 
− označena smer potovanja svetlobe 

11 55 % 

napačno 

− žarki kot manjše črte, prekinjeni 
− le ena smer žarkov 
− le dva (robna) žarka 
− en sam žarek 
− križanje žarkov 

9 45 % 

Tabela 10a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
 

Pri tem vprašanju sem izločila intervjuvance, ker oni niso risali. Odgovore sem 
označili kot pravilne in napačne. Za pravilne odgovore sem upoštevala sledeče 
kriterije:  

− svetilo je razsežno, zato svetloba potuje v vse smeri 
− žarki svetlobe so ravne črte, lahko imajo smer 
− če sta bila narisana robna žarka, je moral biti še vsaj en žarek med njima 

Polovica otrok kontrolne skupine (9. razred) je vedela, kako se rišejo žarki in kako 
potuje svetloba. To je realna slika stanja te generacije. Učenci te skupine so narisali 
skice po spominu. Nekateri so nekaj več časa porabili za premislek, nekateri so 
uporabili ravnilo. 

              

 

Slika 42: Primer pravilno narisano (4. razred zgoraj, 9. razred spodaj) 
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b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

N
ar

is
an

o 
pravilno 

− žarki v vse smeri 
− žarki ravne črte (z ravnilom) 
− označena smer potovanja svetlobe 

14 1 26 % 

napačno 

− žarki kot valovi 
− žarki kot manjše črte, prekinjeni 
− le ena smer žarkov 
− le dva (robna) žarka 
− en sam žarek 
− križanje žarkov 

26 17 74 % 

Tabela 10b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 

Pri učencih, ki so bili v eksperimentalni skupini se je izkazalo, da so bili nekoliko 
zmedeni. Le dobra četrtina je pravilno narisala skico. Učenci so z veliko vnemo 
razpravljali o samem poskusu, predvsem o križnem svetilu. Ker so vprašalnik 
reševali na koncu, je bila njihova koncentracija slabša. Sam poskus je sestavljalo 
veliko predstav in dobili so ogromno informacij. Zato jim je bilo reševanje zadnjih 
dveh vprašanj, ki sta bili najbolj zahtevni, težko in preveč obsežno.  

 

 

Slika 43: Primer nepravilno narisano (4. razred) 

  
11. vprašanje: Skiciraj potek žarkov za rožico. 

a) kontrolna skupina (N = 20) 

N
ar

is
an

o 

pravilno 

− žarki v vse smeri 
− žarki ravne črte (z ravnilom) 
− označena smer potovanja svetlobe 
− konec žarka, ko zadene predmet 
− ko je rožica blizu zaslona, več žarkov 

pride do zaslona, majhna senca 
− ko je rožica blizu svetila, manj žarkov 

pride do zaslona, večja senca  

1  5 % 

delno pravilno 
− le robna žarka 
− niso vse skice pravilne 

6 30 % 

napačno 

− žarki kot manjše črte, prekinjeni 
− le ena smer žarkov 
− en sam žarek 
− neprepusten predmet zamenjan z odprtino 
− križanje žarkov pred predmetom  

13 65 % 

Tabela 11a: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za kontrolno skupino 
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Pri tem vprašanju smo izločili intervjuvance, ker oni niso risali. Odgovore smo 
označili kot pravilne, delno pravilne in napačne. Večina otrok ne zna narisati pravih 
skic. Glede risanja sicer niso dobili dodatnih navodil, a sem vseeno pričakovala, da 
bodo uporabili geometrijsko orodje. Zrcaljenje ali zasuk sem zasledila pri dveh 
odgovorih.  
 

          

Slika 44: Pravilno (levo) in delno pravilno (desno) narisana skica 

 

Na sliki 44 je levo prikazana rešitev, ki sem jo štela za pravilno. To pa zato, ker je 
nakazano, da se senca veča in pravilno je narisan žarek, ki ga predmet absorbira. 
Podobnih slik ni bilo, je pa res, da v spodnjem delu senca rožice nima okrogle oblike. 
Tega z našim poskusom s senco in okroglim svetilom nismo prikazali, zato menim, 
da je učenec risal po izkušnji, ki jo je videl pri poskusu. 
Desno sliko sem ovrednotila kot delno pravilno, saj je edina slika, na kateri je 
pravilno narisan potek robnih žarkov.  
Na sliki 45 pa je pogosta napaka skic, ko je učenec zamenjal poskus s senco s 
poskusom s svetlobno liso.   
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Slika 45: Nepravilno narisana skica 

 
b) eksperimentalna skupina (N = 58) 

N
ar

is
an

o 

pravilno 

− žarki v vse smeri 
− žarki ravne črte (z ravnilom) 
− označena smer potovanja svetlobe 
− konec žarka, ko zadene predmet 
− ko je rožica blizu zaslona, več žarkov 

pride do zaslona, majhna senca 
− ko je rožica blizu svetila, manj žarkov 

pride do zaslona, večja senca 

2 0 3 % 

delno 
pravilno 

− le robna žarka 
− niso vse skice pravilne 
− upoštevana velikost in oblika senc 
− upoštevan zasuk, zrcaljenje 

6 2 14 % 

napačno 

− žarki kot manjše črte, prekinjeni 
− le ena smer žarkov 
− en sam žarek 
− neprepusten predmet zamenjan z 

odprtino 
− križanje žarkov pred predmetom  
− nejasne skice 

32 16 83 % 

Tabela 11b: Smiselno grupirani odgovori na vprašanje za eksperimentalno skupino 
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Eksperimentalna skupina je ponovno pokazala, da jim je osebna izkušnja podala 
ogromno informacij. Učenci se bili zmedeni, kar se kaže v risanju skic. Zamenjali so 
oba poskusa, ko smo uporabili odprtine na kartonu in ko smo uporabili stekleno 
ploščo. Zamenjali so senco in svetlobno liso.  

 

 

Slika 46: Pravilno narisana skica 

Za učence 4. razreda sem vedela, da jim bo risanje delalo težave. Zato je 
pričakovano, da nihče ni narisal pravilno, le dva delno. Opaziti je bilo, da je ta snov 
za njih še nekoliko prezahtevna. 

Učenci 9. razreda so prav tako v večini pomešali vsa dejstva med seboj. Poskus je 
pritegnil veliko pozornost, radi so tudi sami poskušali, veliko težje pa jim je bilo 
risati. 
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Slika 47: Delno pravilno narisani skici (levo 4. r, desno 9. r) 

V poskusih opisanih v člankih niso delali povsem enakih poskusov. So pa opazovali 
sence križnega svetila. Veliko odgovorov so morali narisati.  

 

 

Slika 48: Napačno narisani skici (levo 4. r, desno 9. r) 
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ANALIZA INTERVJUJEV 

Intervjuje sem posnela isti dan kot so ostali učenci reševali vprašalnike. S tem sem se 
hotela izogniti pretoku informacije med učenci. Med pilotskim testiranjem sem opazila, 
kje so nekateri učenci podali nejasne ali nepopolne odgovore, zato sem te nejasnosti 
hotela odpraviti z dodatnimi vprašanji med intervjujem.  

Prvo vprašanje ni potrebovalo dodatnih podvprašanj. Vsi so znali opisati kaj je senca. 
Opisali so, da je senca: 

− nek prostor, kamor ne pade noben žarek, pač svetloba; 
− temnejši del za telesom, na katerega ne pade toliko svetlobe, kakor na ostalo 

površino; 
− oblika, ki nastane za telesom, ko je ta osvetljen. 

Odgovore učencev sem upoštevala v grupiranju zgoraj. 
 
Drugo vprašanje jim je bilo pretežko, saj nihče ni poznal odgovora nanj. Vprašanje sem 
ponovila, nisem pa hotela dati namigov, da ne bi vsilila odgovorov. Odgovore učencev 
sem upoštevala v grupiranju zgoraj. 

Tretje vprašanje je zahtevalo podvprašanja. Tu so se odgovori razlikovali, zato sem 
želela pojasnila. Učenec, ki je rekel, da sence v popolni temi ni, je pojanil, da zato, ker je 
v popolni temi »avtomatsko« že povsod senca, ker je to območje, kamor ne pade noben 
žarek. Drugi učenec, ki je odgovoril, da sence v popolni temi ni, je pojasnil, da zato, ker 
ni nobene svetlobe okoli in ne more nastati senca. Pa tudi, če ni predmeta (svetila), ki ga 
obsveti. Zelo zanimiv mi je bil odgovor učenca, ki je dejal, da senca v popolni temi 
obstaja. Svoj odgovor je utemeljil s tem, da popolna tema za človeško telo ni nujno, da je 
popolna tema tudi pri drugih frekvencah svetlobe. Tudi pri drugih frekvencah lahko 
nastane senca. Odgovore učencev sem upoštevala v grupiranju zgoraj. 

Četrto, peto in šesto vprašanje sem združila, saj sem hotela dati poudarek na razdalji 
med zaslonom in svetilom. Z nazornim podajanjem vprašanja in kriljenjem z rokami sem 
jim nakazala, kaj me zanima. Vsi so s pomočjo podvprašanj povedali bistvene stvari, da 
ima razdalja velik pomen za obliko svetlobne lise na zaslonu, kdaj je svetlobna lisa ostra 
in majhna, kdaj velika in brez ostrih robov. Odgovore učencev sem upoštevala v 
grupiranju zgoraj.  

Sedmo, osmo in deveto vprašanje sem tudi združila in odgovore upoštevala v 
grupiranju zgoraj. Potrebovali so nekaj podvprašanj, da sem izvedela vse bistvene 
lastnosti: velikost, oblika, intenzivnost. 

Izziv za vse intervjuvance je bila napoved oblike sence, ko na predmet pada svetloba 
razsežnega svetila v obliki asimetričnega križa in se bo predmet približeval svetilu. Dva 
učenca sta odgovorila, da bo senca rožic imela okroglo obliko, eden pa je pravilno 
napovedal, da bo senca imela obliko svetila, ko bo rožica dovolj oddaljena od zaslona. 
Svoj odgovor je utemeljil s tem, da tako potuje svetloba. S podvprašanjem kako potuje 
svetloba, je pojasnil, da to narišemo s (premo) ravnimi črtami in da se delci svetlobe 
imenujejo fotoni. Dodal je še, da žarke svetlobe vedno rišemo od svetila do zaslona in da 
gredo v vse smeri.  

Poskus s svetlobno liso in poskus s senco sem jim pokazala po tem, ko so podali 
napovedi za križno svetilo. Učenca, ki sta pred tem vztrajala pri okrogli obliki sence, sta 
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sedaj spremenila svoj odgovor. Okroglo obliko sta povezala na podlagi izkušenj iz 
vsakdanjega življenja, ko je 'glavno' svetilo Sonce.  

Po pričakovanjih so se njihovi odgovori nekoliko razlikovali. Vsem je bil poskus zanimiv 
in so tudi sami želeli eksperimentirati. 

 

3.7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V nalogi sem si zastavila vprašanja, na katere sem želela poiskati odgovore: 
a) Kaj za otroke pomeni izraz senca? Kako otroci razložijo nastanek sence? 

Večina otrok pravilno opisuje, kaj je senca. Raje jo opišejo, kot razložijo njen 
nastanek. Učenci, ki so opazovali eksperiment pred reševanjem vprašalnikov, so 
po osebni izkušnji imeli širši pogled na pojem sence, kar se kaže v pestrosti 
odgovorov.  

b) Kaj menijo otroci, da določa obliko sence? Kakšne so napovedi glede oblike in 
velikosti sence? 
Za obliko in velikost sence so učenci poznali prave odgovore. Glede oblike pri 
projekciji z okroglim svetilom so še znali napovedati, pri križnem svetilu pa so bili 
zelo presenečeni. Presenečeni so bili tudi prisotni učitelji. Zagotovo jim je bil del 
poskusa, ki je dajal sence v obliki malih križcev najbolj všeč.  

c) Kaj za otroke pomeni izraz svetlobna lisa? Kaj za otroke pomeni izraz »polsenca«? 
Svetlobne lise učenci niso poznali, za polsence pa jih je vedelo malo. Z 
eksperimentom smo te pojme razčistili, čeprav se je potem pokazalo, da so 
nekateri stvari med seboj pomešali. 

d) Ali znajo otroci našteti in opisati dejavnike, ki vplivajo na spremembe senc in 
svetlobnih lis? Kako razlagajo spremembe, ki jih povzročajo ti dejavniki? 
Nekaj dejavnikov so takoj prepoznali, ostale čez nekaj časa. Določene spremembe 
senc so znali napovedati, predvsem tiste s križnim svetilom pa so jim bile novost. 
 

e) Kako se predstave spremenijo po osebni izkušnji nastanka sence in svetlobne lise 
asimetričnega svetila? 
Predstave so se po osebni izkušnji spremenile. Oblika razsežnega svetila je dobila 
velik pomen. Večina učencev je vedela, da se z razdaljo spreminja svetlobna lisa in 
senca, nekateri so znali podrobno opisati kako.  

f) Kako se predstave spremenijo po osebni izkušnji nastanka sence in svetlobne lise 
asimetričnega predmeta? 
Učenci so po osebni izkušnji vedeli, da se pri projekciji skozi odprtino, ki je 
majhna v primerjavi s svetilom oblika svetila zasuče in zrcali. Rožice na steklu so 
jih tudi prepričale v to, da je slika na zaslonu obrnjena, saj so nekaterim rožicam  
prilepili dodatne listke. 
 

g) Ali znajo povezati eksperiment s primeri vsakdanjega življenja? Kje to lahko 
opazujejo v svoji okolici? 
Učenci so že pri eksperimentiranju dajali opombe kot: »Aha, saj res.«, »To je tako 
kot tam in tam…«, »To sem pa že videl, ko …«. Povezave z vsakdanjim 
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življenjem so našli, čeprav se zavedajo, da gre v naravi večinoma za okrogle 
oblike senc in svetlobnih lis, saj je Sonce okroglo. 
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem raziskala predstave otrok o sencah razsežnih svetil. Kot sem 
napovedala že v uvodu, je igra senc vedno zanimiva. V vseh skupinah je bil poskus z 
navdušenjem sprejet in po opravljenem anketiranju so učenci še sami eksperimentirali. 
Tudi za učitelje je bilo svetilo v obliki križa izredno zanimivo in so pozdravili tak pristop. 

Bistveni cilji so bili doseženi. Učenci so z osebnimi izkušnjami prišli do pomembnih 
spoznanj in zaključkov. Križno svetilo si bodo zapomnili, še bolj pa sence rožic, ki so 
postale majhni križci. Pomembno pri razsežnem svetilu je, da vsaka točka na svetilu 
oddaja svetlobo enako na vse smeri. 

Fizikalni poskus, ki sem ga uporabila v raziskavi, je zelo obsežen. Za oba poskusa je 
potrebno zagotoviti pravo svetlobo v učilnici in določiti razdalje za optimalno izvedbo. 
Za učence je bil celoten paket, poskus in reševanje vprašalnikov, prezahteven. To se je 
pokazalo pri risanju skic, ki jih je kontrolna skupina nekoliko bolje risala. Slabši 
odgovori na ta vprašanja kažejo na res kompleksen problem.  

Za vse, ki bi podoben poskus uporabljali pri pouku naravoslovja in fizike, bi dala 
priporočilo, da se dela vsak del poskusa posebej, ločeno. Najprej naj bi opazovali 
svetlobne lise skozi različne odprtine, torej poskus s svetlobno liso, nato pa sence in 
polsence asimetričnih predmetov, torej poskus s senco. Poskus bi bilo smiselno prvič 
pokazati v 4. razredu in ob njem vpeljati besednjak ter ugotavljati sposobnosti 
opazovanja in opisovanja. Nato ga je smiselno ponoviti v 9. razredu, kjer ga je delno 
mogoče povezati s temami iz optike (kamero obscuro). Za natančno merjenje senc ali 
svetlobnih lis bi bilo dobro, če se karton z odprtinami in steklena plošča z nalepkami 
rožic postavi na stojalo. Tako bo senca oziroma svetlobna lisa na zaslonu mirovala in 
izračuni bodo bolj natančni.   
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6 PRILOGE 

6.1 VPRAŠALNIK 
 

Vprašalnik za učence:              SVETILA IN SENCE                                          april 2014 

Sem Marjanca Komar, študentka magistrskega programa druge stopnje Predmetno 
poučevanje, smer FI-MA na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prosim te, če lahko 
odgovoriš na spodnja vprašanja in mi s tem pomagaš pri raziskavi. Vprašalnik je 
anonimen. 

Hvala za pomoč.  

1. Kaj je senca? Opiši s svojimi besedami. 

 

 

2. Kaj je svetlobna lisa? Opiši s svojimi besedami. 

 

 

3. Ali obstaja senca tudi v popolni temi? Pojasni svoj odgovor. 

 

 

Za naslednja vprašanja si predstavljaj, da s svetilom, v temi, svetimo skozi režo na 
zaslon, kot kaže spodnja skica. Razdalja med zaslonom in svetilom je stalna.   

 

 

4. Ali razdalja zaslona od reže po tvojem mnenju vpliva na obliko svetlobne lise? 
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Če meniš, da vpliva, nariši svetlobni lisi za naslednja primera. 

5. Kakšno obliko ima svetlobna lisa, ko je reža blizu zaslona? 

 

 

6. Kakšno obliko ima svetlobna lisa, ko je reža blizu svetila? 

 

 

Za naslednja vprašanja si predstavljaj, da s svetilom svetimo na steklo, na katerem so 
nalepljene rožice, kot kaže spodnja fotografija. 
 

 
 
7. Ali oddaljenost stekla od zaslona vpliva na obliko sence? 

 

 

Če meniš, da vpliva, nariši senco ene rožice za naslednja primera. 

8. Kakšna je senca rožic, ko je zaslon blizu? 

 

 

9. Kakšna je senca rožic, ko je zaslon oddaljen? 
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10. Z žarki nariši, kako potuje svetloba od svetila do zaslona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. Skiciraj potek žarkov za rožico: 
a) ko je rožica blizu zaslona 

 

 

 

 

 

b) ko je rožica na polovici med zaslonom in svetilom 

 

 

 

 

 

c) ko je rožica blizu svetila 
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6.2 PRIMERI REŠENIH VPRAŠALNIKOV 
 

Učenec 4. razreda  
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Učenec 9. razreda  
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Učenec kontrolne skupine
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6.3 TRANSKRIPT INTERVJUJEV 
 

ZAPISI INTERVJUJEV PO ZVOČNEM POSNETKU 

 

Učenec 1 = U1 

Učenec 2 = U2 

Učenec 3 = U3 

Spraševalka = S 

 

Intervju 1 

Pred poskusom: 

S: Prosim, če mi poveš, kaj je senca, pa opiši s svojimi besedami. 

U1: Ja, senca je kakor nek 'hm' prostor, območje, kjer ne pride noben žarek, pač svetloba. 

S: Ja. Kaj je svetlobna lisa? 

U1: Tega pa na žalost ne bi vedel. 

S: Ali obstaja senca v popolni temi? 

U1: Aam, ne bi rekel. …premor.. 

S: Pa pojasni zakaj? 

U1: Aam, zaradi tega ker pač v popolni temi je avtomatsko že povsod senca, ker pač to je 
območje, kjer ne pride noben žarek.    

S: V redu. Am, kako razdalja zaslona od reže vpliva na obliko svetlobne lise? 

U1: Ja, po moje, da bliže je pač temu zaslonu, am, lepše se vidi. Potem pa, kakor je, 
kakor greš pa bolj stran, se pa 'skoz' pač bolj zamegljena slika. 

S: Kaj je bližje zaslonu? 

U1: Am, svetilo, pa pač recimo kakšna reža.  

S: Reža. Zdaj, če imava, am, zaslon pa svetilo imava na isti razdalji, reža bo, bo 
spreminjala razdaljo. Kdaj bo… 

U1: Bliže bo zaslonu, lepša je slika.   

S: Tako. 

U1: Bolj stran je, bolj… 

S: Pa kakšna še? 
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U1: Ja, motno…, ja,  jasna je, pa v obliki, am, pač tega, hm, te reže. Če daš pa zraven 
svetila, se pa pač sploh ne razloči oblike. 

S: Tako, v redu. Am, a si predstavljaš poskus, ko imamo na steklu nalepljene slike rožic? 
Am, kakšne so te sence rožic, ko je zaslon blizu? 

U1: Ja, ko je blizu, predvidevam, da so rožice dosti jasne, ko gre pa stran, pa gotovo se 
pač samo krogi vidijo.  

S: Ja. Zakaj pa krogi? 

U1: Am, am, zato, ker pač, am, saj po moje pač, kakor se svetloba, pač kakor v krogu, pa 
še svetilo je gotovo v obliki kroga.  

S: Tako je. Kaj pa, če bi imeli svetilo drugačne oblike? 

U1: Bi imelo pa tako obliko, kot je svetilo. 

S: A si prepričan? 

U1: Ne, samo predvidevam. 

S: V redu. Hvala.    

Po poskusu: 

S: Zdajle po poskusu, ko si videl, kaj se zgodi  s senco rožic, kaj bi glede svoje napovedi? 
Bi jo spremenil? 

U1: Ja, am, malo sem bil presenečen, glede na to, da je senca v obliki svetila na koncu. 

S: Ahm. 

U1: Am, predvideval sem, da bo v obliki kroga, zaradi tega, ker pač, sonce je okroglo. In 
tako je pač po navadi v naravi, kadar je senca okrogla zaradi sonca. 

S: Torej si bil presenečen? Tega pred poskusom nisi vedel? 

U1: Ne, ne bi vedel. 

S: Dobro. Hvala.  

 

Intervju 2 

Pred poskusom: 

S: Kaj je senca? Opiši s svojimi besedami. 

U2: Senca je temnejši del za telesom, na katerega ne pade toliko svetlobe, kakor na 
ostalo, ostalo površino.  

S: Kaj pa je svetlobna lisa? 

U2: …premor… Lisa … premor … Ne vem. 
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S: Ali obstaja senca v popolni temi? 

U2: Odvisno od temperature. 

S: Aha. Ali bi to še malo bolj objasnil zakaj? 

U2: Ja, ker, če je zelo, hm, … v popolni temi za človeško oko, ni nujno, da je popolna 
tema tudi pri, na drugih frekvencah svetlobe, tudi pri drugih frekvencah se lahko nastane 
senca.  

S: No, če si predstavljaš poskus, kjer svetimo s svetilom na zaslon, vmes imamo pa eno 
režo, na reži je seveda odprtina. Ali ta, a, a, razdalja vpliva na obliko svetlobne lise? Se 
pravi, če je ta reža blizu zaslona, oziroma, ko jo oddaljujemo, pa približujemo svetilu?   

U2: Ja. 

S: Zakaj? Kako? 

U2: Am, z oddaljevanjem od zaslona se zamegli vse. Am, pa dobi obliko svetila.  

S: Am, kaj bi potem ti lahko za to senco ali pa svetlobno liso, kakšne lastnosti bi ji lahko 
opisal? Kaj ji lahko določiš? 

U2: Koliko je svetla. 

S: Ja, intenzivnost. 

U2: Koliko je velika. 

S: Ja.  

U2: …premor… Koliko je ostra. 

S: Tako. Am, sedaj mi pa še povej, kakšna je senca rožic, ko je zaslon blizu. Se pravi, če 
imamo na steklu nalepljene rožice, pa to steklo damo blizu, am, zaslona. 

U2: Ja. Slika je ostra, pa v obliki rožic je.  

S: Ja, kaj pa, ko oddaljujemo?  

U2: A, bo pa stalno bolj meglena, pol bo pa enkrat, spremenila obliko v obliko svetila. 

S: Obliko svetila. Se pravi, če je kvadratno svetilo, bo? 

U2: Senca kvadrat. 

S: Aha. Zakaj pa to? 

U2: Ja, zato ker svetloba tako potuje.  

S: Kako pa potuje svetloba? Kako to narišemo? 

U2: Ja, u, v premi, no, v ravni črti, vedno. 

S: Ja. Kako se imenujejo ti delci svetlobe? Oziroma … 

U2: Fotoni. 



74 
 

S: Fotoni, ja. Kaj pa rišemo pri svetlobi, kadar … ? 

U2: Žarki. 

S: Žarke, ja. Kako pa potujejo žarki, od kje do kam? 

U2: Od svetila do zaslona. 

S: Ja. Pa imajo kakšno smer? 

U2: Ja, … premor … v vse smeri, ane, gredo iz svetila. 

S: Tako je, ja, ker kakšna svetila ločimo? … premor …  Taka, ki potujejo na vse smeri? 

U2: Usmerjena, pa. 

S: Ja. 

U2: Razpršena. 

S: Razsežna. 

U2: Aja, razsežna. 

S: Aha, hm… Se pravi, kaj bi pa bilo zdaj, če bi mi ta poskus z rožicami gledali, pa bi 
imeli svetilo v obliki križa? Bi znal napovedati, kaj se bo zgodilo? 

U2: Sence v obliki križa, če bi bile rožice dosti blizu svetila. 

S: Blizu svetila. Ja. Hvala. 

 

Po poskusu 

S: No, sedaj po izvedbi poskusa z rožicami, pa povej, kaj si opazil, svoje ugotovitve. 

U2: Ja, da sem imel kar pravilno. Da, je, … Večinoma mislimo, da bo senca vedno 
okrogla, zato ker je tudi sonce okroglo svetilo. Ampak, če je pa kvadrat, pa potem, ali 
križ ali karkoli drugega je pa, res zavzame obliko svetila senca.  

S: Pa si to vedel pred poskusom? 

U2: Ja. 

S: Ja, kje pa si zvedel za te stvari? 

U2: Svetovni splet. 

S: Aha. Hvala. V redu. 

 

Intervju 3 

Pred poskusom: 

S: Prosim, če poveš kaj je senca, pa opiši s svojimi besedami. 
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U3: Aaa, senca je, am, ta oblika, ki nastane za telesom, ko je ta osvetljen. 

S: Kaj pa je svetlobna lisa? 

U3: Hm. 

S: A veš kaj je svetlobna lisa?  

U3: Podobno. 

S: Ali obstaja senca v popolni temi? 

U3: Ne. 

S: Zakaj? 

U3: Zato ker ni, ni nobene svetlobe okoli in ne more nastati. Pa tudi, če ni predmeta, da 
ga obsveti. 

S: Aha. Se pravi, da lahko rečemo, da je senca … odsotnost … 

U3: Svetlobe. 

S: Svetlobe, ja. No, če si predstavljaš poskus, kjer imamo svetilo pa zaslon na isti 
razdalji, hm, med njima je pa reža. To režo pa premikamo, enkrat je bliže zaslonu, enkrat 
bliže svetilu. Kaj se zgodi z odprtino, ko je reža blizu zaslona?  

U3: …premor… Am,  ja, za, za njo se pač postavi, am, nastane, am,  … premor… 

S: No, te odprtine so različnih oblik. Lahko je okrogla, kvadratna, trikotna. Kaj na 
zaslonu vidimo? 

U3: Ja, tule krogec.  

S: Kaj, ja pri okrogli.  

U3: Ja, okrogli. 

S: Kaj pa pri kvadratni?  

U3: Ja, pa kvadrat. 

S: Kaj pa ko to režo oddaljujemo oziroma približujemo svetilu? Oddaljujemo od zaslona? 

U3: Manj jasna postaja. 

S: Pa? 

U3: Hm. …premor… 

S: Manj jasna, pa še? … Ali se kaj velikost spremeni? 

U3: Ja, a,  povečuje se. 

S: No, sedaj si pa predstavljaj poskus, kjer imamo, a, na steklo pri, nalepljene rožice, ane. 
Am, zopet svetimo s svetilom. Kaj se pokaže na zaslonu? 
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U3: Ja, rožice nastanejo. 

S: Sence rožic. 

U3: Sence, ja. 

S: Ko je to steklo blizu zaslona, bodo kakšne te sence? 

U3: Ja, a, rožice bodo. 

S: Ahm. Kaj pa, ko se oddaljuje?  

U3: Krogci bodo nastali. Pač, manj se bo rožica videla, da je.  

S: Aha, se pravi, da zgublja … 

U3: Svojo obliko. 

S: Ja. Kaj pa intenzivnost? 

U3: Tudi.  

S: Am, kakšne bodo pa potem rožice, ko bi posvetili s svetilom, ki ni okrogle oblike? 

U3: Ja. 

S: Ali znaš napovedati? 

U3: Am, … premor. 

S: Ali bodo še vedno okrogle? 

U3: Ne, bo kakšna druga. Mislim, ja, tudi bo. 

S: Se pravi, oblika bo? 

U3: Ista bo. 

S: Ker je roža nekje … 

U3: Tako bolj, …, take oblike. (Učenka pokaže krog z rokami.) 

S: No, v redu. Hvala. 

 

Po poskusu: 

S: No, sedaj, ko sva izvedli poskus, mi pa še enkrat povej, kakšna je bila senca rožic na 
zaslonu. 

U3: A, križci so bili. 

S: Ja, a si to vedela že pred poskusom? 

U3: Ne. 

S: Se pravi, da dobi senca obliko … 
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U3: Svetila. 

S: Svetila, ja. Hvala. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


