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Poskusi pri pouku narave in družbe 
na Hrvaškem – pregled učbenikov in 
učnih načrtov
Pogledali smo “čez planke”, kako je s poukom naravoslovja v sosednji državi. Tudi tu izpostavljajo 
pomembnost praktičnega dela in izvajanja poskusov, čeprav kot ugotavljajo avtorice, to še ni 
dovolj prisotno ne v učnih načrtih kot tudi ne v učbenikih. 

Pouk naravoslovja

Pojem narava označuje pojave v življenju in svetu na 
sploh. V naravi je vse polno ugank, ki včasih zbudijo 
našo radovednost in jih želimo odkriti. Ta želja po od-
krivanju je ena od človeških lastnosti, ki jih narava s 
svojim bogastvom neodkritega uspešno zadovoljuje. 
Že otroci prihajajo v šolo s svojimi izkušnjami in ide-
jami, ki pa se pogosto ne ujemajo z naravoslovnimi 
razlagami, zato jim je v šoli potrebno omogočiti, da te 
razlage dopolnijo in spremenijo v naravoslovno ustre-
znejše. Cilj naravoslovja v šoli je v pojasnjevanju poja-
vov v naravi in družbi, ki naj bi kasneje omogočalo 

samostojno sprejemanje odločitev, ki so povezane z 
dogajanjem v naravi in družbenem okolju. Cilj pred-
meta narave in družbe je doživeti in ozavestiti preple-
tenost in soodvisnost ter raznolikost dejavnikov, ki 
delujejo v naravnem in družbenem kolju, razvijati pri-
meren odnos do ljudi in dogodkov, strpno in odkrito 
sprejemati različna stališča in mišljenja ter razvijati ve-
doželjnost po odkrivanju pojavov v naravi in družbi 
(MZOS, Nastavni plan in program za osnovnu školu, 
2006, 253).

Pri pouku narave in družbe se uporabljajo različni 
pristopi. Ura pouka se lahko izvede v različnih oblikah 
in metodah v učilnici ali zunaj nje. Eden od načinov je 
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metoda praktičnega dela, ki vključuje tudi izvajanje 
poskusov/eksperimentov. Poskusi kot praktična dejav-
nost so za učence posebno pomembni, ker jim omogo-
čajo, da sami pridejo do spoznaj in sami raziskujejo in 
oblikujejo zaključke o različnih pojavih v naravi in 
družbi. Metoda praktičnega dela, vodi k najboljšim re-
zultatom učenja prav zaradi konkretnih dejavnosti. O 
vrednosti metode praktičnega dela govori že stari kitaj-
ski pregovor: “Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapo-
mnim, kar naredim razumem in znam." (Šerer, 2006: 
305) Uvajanje učencev v praktično raziskovalno delo 
zagotavlja globlje spoznavanje narave in družbe, kar se 
pozitivno odraža tudi v razvoju raziskovalnega duha in 
kritičnega mišljenja ter močno vpliva na razvoj navad. 
Ta metoda naj bi bila ključno sredstvo pri spoznavanju 
naravoslovnih vsebin v sodobnem pouku.

Poskusi pri pouku narave in družbe

Z opazovanjem narave in pojavov v njej so ljudje 
našli odgovore na mnoga vprašanja o svojem okolju, 
vendar mnogi pojavi niso zlahka opazni ali pa so spre-
membe zelo dolgotrajne, zato se je v naravoslovju uve-
ljavil poskus. Od začetka devetnajstega stoletja se je 
začel uveljavljati poskus kot temeljna metoda znan-

stvenega raziskovanja. To je povzročilo tudi hiter ra-
zvoj naravoslovja. S poskusi umetno sprožimo narav-
ne pojave, da bi jih temeljito spoznali in preučili. 
Poskus je postopek, kjer pod določenimi in znanimi 
pogoji sprožimo pojave zaradi raziskovanja (Rječnik 
hrvatskog jezika, 1998: 704).

Poskusi se najpogosteje izvajajo v posebno opremlje-
nih prostorih - laboratorijih. Z njimi poskušamo najti 
odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja, zato 
glede na rezultat prvega poskusa pogosto sledi drugi 
poskus, s katerim preverimo rezultate prvega. Vse se 
izvaja na enak način, razen spremenljivke, za katero 
sklepamo, da vpliva na rezultat poskusa. Drugi poskus 
zato imenujemo kontrolni poskus: kontrolni poskus 
je nujen zaradi primerjave rezultatov. Če kontrolni 
poskus ni mogoč, je potrebno isti poskus večkrat po-
noviti, da zagotovimo njegovo veljavnost.

Poskusi so sestavni del metode praktičnega dela, pri 
kateri učenci samostojno opazujejo in izvajajo določe-
ne operacije. Potek poskusa učenci dokumentirajo. 
Zapiski zajemajo podatke o materialih in snoveh, pri-
boru, ki so ga uporabljali, postopkih, meritvah in izi-
dih poskusa. Na koncu sledi poročilo o opravljenem 
poskusu, ki se navezuje na učno snov in cilje pouka. 
Pri pouku narave in družbe najpogosteje uporabljamo 
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raziskovalni poskus (poskus v okviru raziskave). Pri 
tem poskušajo učenci najti odgovore na raziskovalna 
vprašanja ali rešiti naloge, ki jih je zastavil učitelj. Pred 
praktičnim delom, izvajanjem poskusa je potrebno 
učence seznaniti z namenom, s snovmi in pripomočki 
ter z zaporedjem postopkov pri izvajanju poskusa. Če 
je potrebno, določene postopke učitelj tudi demon-
strira. Poskusa nikoli ne izvajamo le zaradi poskusa 
samega, pomemben je njegov namen in kako se rezul-
tati navezujejo na učno snov, ki naj bi jo učenci usvo-
jili (De Zan, 2000, 261 –262). Z napotki in usmeri-
tvami učitelj vodi učence k samostojnemu delu, zato 
naj bodo napotki taki, da učence le usmerjajo, ne pa 
neposredno vodijo skozi poskus. Na koncu je potreb-
no rezultate poskusa povezati s pojavi v vsakdanjem 
življenju, ki so učencem dovolj blizu.

Poskusi v učnem načrtu in programu 
za osnovno šolo v republiki Hrvaški

Pomembna sprememba v hrvaški osnovi šoli je bila 
uvedba predmeta narava in družba. Pred tem so bile 
vsebine tega predmeta vključene v predmet materni je-
zik v prvem in drugem razredu, v tretjem in četrtem 
razredu pa v okviru predmetov pravopis, zemljepis in 
zgodovina. Tako zastavljen pouk predmeta narava in 
družba naj bi v večji meri pripomogel k intelektualnem, 
socianem in čustvenem razvoju učencev (MZOS, Na-
stavni plan in program za osnovnu školu 2006: 253).

Učni načrt narave in družbe za prvi, drugi in tretji ra-
zred predpisuje 70 ur pouka letno ali dve uri tedensko, v 
četrtem razredu pa 105 ur, kar pomeni 3 ure tedensko. 

V učnem načrtu predmeta narava in družba od pr-
vega do četrtega razred poskusi niso predpisani. Bese-
da poskus je eksplicitno navedena le v nekaj učnih te-
mah, kar bo tudi prikazano v nadaljevanju tega 
prispevka. Seveda pa to ne pomeni, da nekateri učitelji 
poskusov ne izvajajo, čeprav niso predpisani z učnim 
načrtom. Z načrtnim uvajanjem poskusov se začne v 

tretjem razredu, kar pa zopet ne pomeni, da poskusov 
v nižjih razredih ni mogoče izvesti. 

V učnem načrtu predmeta narava in družba za prvi 
razred ni nobene vsebine, kjer bi bili poskusi navedeni 
kot njihov sestavni del. 

V učnem načrtu predmeta narava in družba za drugi 
razred prav tako ni nobene vsebine kjer bi bili poskusi 
navedeni kot njihov sestavni del. 

V učnem načrtu predmeta narava in družba za tretji 
razred je predvidena učna enota z naslovom “Poskus”. 

V četrtem razredu se poskusi omenjajo v dveh učnih 
vsebinah: “Voda - pogoj za življenje” in “Zrak - pogoj 
za življenje”. Iz naslovov učnih enot sicer tega ni mo-
goče razbrati, omenjeno pa je v učnih dosežkih.

rezultati raziskave o vključevanju 
poskusa v učbenikih za naravo in 
družbo v republiki Hrvaški

Poskusi v učbenikih od prvega do četrtega razreda

Z analizo učbenikov za naravo in družbo od prvega 
do četrtega razreda smo ugotavljali tudi, kako so učbe-
niki usklajeni z učnim načrtom in programom za 
osnovno šolo in s ključnimi besedami ter učnimi do-
sežki, prav tako navedenimi v omenjenih dokumentih. 

Prvi razred – analizirali smo pet učbenikov narave in 
družbe za prvi razred:
•	 T. Jelić, D. Domišljanović, Škola i dom, 2013, 

Zagreb: ALFA,,
•	 T. Jelić, D. Domišljanović, Škola i dom, 2010, 

Zagreb: ALFA,
•	 De Zan, T. Kisarov – Ivanda, Naš svijet 1, 2012, 

Zagreb: Školska knjiga,
•	 S. B. Palička, S. Čorić, EUREKA ! 1, 2010, Za-

greb: Školska knjiga,
•	 S. B. Palička, S. Čorić, EUREKA ! 1, 2012, Za-

greb: Školska knjiga.
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V analiziranih učbenikih za prvi razred osnovne šole 
nismo našli niti ene učne teme, ki bi v naslovu ali med 
vsebino vsebovala besedo poskus. Ugotovili smo tudi, 
da so pregledani učbeniki za predmet narava in družba 
usklajeni z veljavnim učnim načrtom. 

Drugi razred – analizirali smo pet učbenikov za pred-
met narava in družba:
•	 T. Jelić, D. Domišljanović, Dom i zavičaj, 2013, 

Zagreb: Alfa,
•	 De Zan, T. K. Ivanda, Naš svijet 2, 2012, Zagreb: 

Školska knjiga, 
•	 De Zan, T. K. Ivanda, Naš svijet 2, 2011, Zagreb: 

Školska knjiga, 
•	 S. B. Palička, S. Čorić i suradnici, EUREKA ! 2, 

2012, Zagreb: Školska knjiga,
•	 S. B. Palička, S. Čorić i suradnici, EUREKA ! 2, 

2010, Zagreb: Školska knjiga.

V pregledanih učbenikih nismo našli nobene učne eno-
te, ki bi v svojem naslovu vsebovala besedo poskus. Ugo-
tovili smo tudi, da so pregledani učbeniki za predmet na-
rava in družba usklajeni z veljavnim učnim načrtom. 

Tretji razred – analizirali smo šest učbenikov za pred-
met narava in družba:
•	 T. Jelić, Hrvatski zavičaj 3, 2013, Zagreb: Alfa,
•	 T. Jelić, Hrvatski zavičaj 3, 2012, Zagreb: Alfa,
•	 De Zan, I. Nejašmić, Naš svijet 3, 2012, Zagreb: 

Školska knjiga,
•	 De Zan, I. Nejašmić, Naš svijet 3, 2011, Zagreb: 

Školska knjiga,
•	 S. B. Palička, S. Čorić i suradnici, EUREKA ! 3, 

2012, Zagreb: Školska knjiga,
•	 S. B. Palička, S. Čorić i suradnici, EUREKA ! 3, 

2010, Zagreb: Školska knjiga.

V pregledanih učbenikih za tretji razred smo našli 
eno samo učno enoto z naslovom “Spoznavanje in raz-
iskovanje narave”. Znotraj te enote je vsebina z naslo-
vom “Poskusi” pa tudi druge vsebine kot na primer 
“Magneti” , “Merjenje temperature”, “Obnašanje te-
kočin pri različnih temperaturah”, “Električni krog”, in 
“Izdelajmo kompas”, ki vključujejo izvajanje poskusov. 
Naveden teme s poskusi so tudi v delovnih zvezkih, 
tako da jih lahko učenci izvedejo samostojno in napiše-
jo svoja opažanja. V drugih učnih enotah se beseda po-
skus ne pojavlja. Enako velja za učni načrt. Ugotovili 
smo tudi, da vsebine “Magneti” in “Električni krog” 
niso v učnem načrtu, tako tudi učbenik z naslovom 
Eureka ni usklajen z veljavnim učnim načrtom.

Četrti razred – analizirali smo šest učbenikov za pred-
met narava in družba:
•	 De Zan, I. Nejašmić i suradnici, Naš svijet 4, 

2011, Zagreb: Školska knjiga,
•	 S. B. Palička, S. Čorić i suradnici, EUREKA ! 4, 

2012, Zagreb: Školska knjiga,
•	 J. Bastalić, B. Vladušić, Korak u svijet 4, 2009, 

Zagreb: Profil,
•	 De Zan, I. Nejašmić i suradnici, Naš svijet 4, 

2012, Zagreb: Školska knjiga,
•	 T. Jelić, Moja domovina 4, 2013, Zagreb: Alfa,
•	 S. B. Palička, S. Čorić i suradnici, EUREKA ! 4, 

2010, Zagreb: Školska knjiga.

V pregledanih učbenikih za četrti razred nismo našli 
niti enega poglavja, ki bi v naslovu vključeval besedo 
poskus. Tudi v učnem načrtu ni navedena tema, ki bi 
eksplicitno vključevala besedo poskus. Se pa na izvaja-
nje poskusov pri pouku sklepa iz navedenih učnih do-
sežkov pri učnih enotah “Voda - pogoj za življenje” in 
“Zrak - pogoj za življenje”. Tu naj bi spoznavali lastno-
sti vode, kroženje vode in lastnosti zraka z različnimi 
poskusi. V učbenikih pa lahko najdemo povezave s 
poskusi še v učnih enotah “Tla – pogoji za življenje”, 
“Čutilo za vid - oko”, “Čutilo za sluh – uho”. Te vse-
bine se ponavljajo tudi v delovnih zvezkih, kjer so na-
vodila za poskuse, ki naj bi jih učenci samostojno izve-
dli in napisali opažanja ter rezultate.

Iz pregleda učbenikov za predmet narava in družba 
od prvega do četrtega razreda in ustreznih učnih načr-
tov ter programov dela za osnovno šolo lahko sklene-
mo, da se beseda poskus pojavi v naslovu ene same učne 
enote v tretjem razredu. Seveda pa to, da se beseda »po-
skus« ne pojavlja pri drugih učnih enotah in v drugih 
razredih, še ne pomeni, da ni takih učnih enot, pri ka-
terih naj bi se poskusi pojavljali. Te se pojavljajo pred-
vsem v tretjem in četrtem razredu. Pri učbenikih, ki jih 
spremlja delovni zvezek, so poskusi navedeni v delov-
nem zvezku. Tudi glede na to sklenemo, da iz analize 
pojavljanja besede “poskus” še ne moremo sklepati, v 
kolikšni meri je poskus prisoten pri poku naravoslovja 
na nižji stopnji osnovne šole v Republiki Hrvaški.
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