
Zemljo osvetljuje Sonce.  
Svetli in temni del dneva (dan in noč) 
se izmenjujeta, ker se Zemlja vrti.
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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice, 

Tekmovanja iz naravoslovja z imenom Kresnica, se 
je udeležilo več kot 9000 učencev iz več kot 200 šol v 
Sloveniji.  Zakaj tako visoko udeležba, čeprav je bilo 
tekmovanje organizirano prvič in ni obljubljalo po-
sebnih nagrad ne učiteljem in ne učencem? Odgovor 
za to visoko zanimanje je najbrž v naravoslovju sa-
mem, zagotovo pa v tem, kar naravoslovje razlikuje od 
ostalih  šolskih predmetov, pa tudi  od ostalih ved, to 
je metoda  raziskovanja. V  šolskem  kontekstu to po-
meni, da otroci sami poiščejo odgovor na zastavljeno 
vprašanje. Odgovor pa najdejo le tako, da izvedejo nek 
poskus ali  vrsto poskusov in meritev, ki sestavljajo 
raziskavo. In najbrž je prav to svobodno eksperimeti-
ranje, ki ga ne predpisuje učni  načrt in ga ne zahteva 
učitelj, tisti motiv, ki spodbudi otroško radovednost, 
pa tudi vzdržuje motivacijo ves čas do opravljene nalo-
ge in odgovora na raziskovalno vprašanje. Drugi vzrok 
za visoko popularnost naravoslovja, seveda, če je pri-
kazano v svoji pravi naravi, pa je narava in njeni poja-
vi sami. Če so spremenljivke kontolirane, se bo isti 

pojav odvijal enako, ne glede na to, kdo ga izvaja, pa 
tudi vsaka ponovitev bo prinesla enake rezutate. Opa-
zovanje, eksperimetiranje, izvajanje  meritev vodi do 
zaključkov, ki se nam zdijo zanesljivi, temeljijo na 
tem, kar sprejemamo kot resnično, saj smo to sami 
zaznali z lastnimi čutili, kar pomeni  empirično in ob-
delali  v naši glavi kar se da premišljeno, kar pomeni: 
racionalno in logično. Vse to pa je značilno tudi za 
pravo naravoslovje ali pravo znanost. Tako se izgublja 
meja med šolo in zunanjim resničnim svetom in otro-
ci se ne učijo več  zaradi šole, ampak iz lastne radove-
dnosti in želje po odkrivanju novega in zaradi zado-
voljstva, ki  se razvije ob novem odkritju in spoznanju. 
Zveni utopično, vendar prav nove informacijske teh-
nologije omogočajo, da se pouk razvija v tej smeri, kar 
pomeni tudi bolj individualno in bolj aktivno.
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