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POVZETEK 

V literaturi lahko najdemo širok nabor raznolikih poskusov s tekočim dušikom. Tekoči dušik 
je tekočina z vreliščem pri –196 °C. Lahko ga uporabimo kot pripomoček pri poučevanju, saj 
omogoča prikaz različnih pojavov, zaradi svoje nenavadnosti pa poleg tega učence visoko 
motivira za delo. Ker v literaturi nismo zasledili poročil o uporabi tekočega dušika na razredni 
stopnji, nekatere pojave pa bi ta tekočina primerno ilustrirala, smo v raziskavi oblikovali 
zbirko demonstracijskih poskusov za 3. razred osnovne šole na temo lastnosti snovi. 
Načrtovali smo učno uro, jo izvedli in evalvirali zbirko zasnovanih poskusov ter ob njih 
izvedeni učni poseg.  
Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi. Uporabljen je 
bil kvalitativni pristop. Preučevan je bil neslučajnostni, priložnostni vzorec 36 učencev. 
Podatke smo zbrali z delovnim listom, nalogo za preverjanje spretnosti napovedovanja in s 
krajšim polstrukturiranim intervjujem. 
Raziskava je pokazala veliko učno motiviranost učencev zaradi uporabe tekočega dušika pri 
poučevanju. Učenci so napredovali v »naravoslovni« spretnosti načrtovanje pri spoznavanju 
okolja. Intervju je omogočil prepoznavanje napačno oblikovanih predstav o tekočem dušiku, 
njegovih lastnostih in uporabi. Oblikovana zbirka poskusov omogoča spoznavanje 
spreminjanja krhkosti in trdnosti snovi, spreminjanje prostornine plina pri stalnem tlaku pri 
spreminjanju temperature, prikaz aktualne uporabe tekočega dušika v gospodinjstvu ter 
ilustriranje hitre spremembe agregatnega stanja. 
 
Ključne besede: demonstracijski poskusi, tekoči dušik, trdnost, prostornina, agregatno stanje, 
spretnost napovedovanja  



SUMMARY 

A wide range of diverse experiments with liquid nitrogen can be found in the literature. 
Liquid nitrogen is a liquid with a boiling point at –196 ° C. Not only can it be used as a tool 
for teaching because it allows displaying different phenomena, but also highly motivates 
students to work in addition to its strangeness. In the literature we did not find reports on the 
use of liquid nitrogen at primary level. Since this liquid can properly illustrate certain 
phenomena, this study was to create a collection of demonstration experiments for the third 
grade of primary school on the properties of matter. We planned lesson, performed and 
evaluated the collection of experiments and an educational intervention. 
The study is based on descriptive and causal-experimental method. This was a qualitative 
approach. It was investigated on occasional sample of 36 students. Data were collected with 
the worksheet, the task of checking predicting skill and with a short semi-structured interview. 
The survey showed a lot of learning motivation of pupils with the use of liquid nitrogen in the 
classroom. Students promoted in "science" predicting skills. The interview has enabled the 
identification of incorrectly formulated ideas about liquid nitrogen, its properties and its use. 
Designed collection of experiments enables learning about changing the fragility and strength 
of materials, changing the volume of the gas at constant pressure when changing temperature, 
shows the current use of liquid nitrogen in the cooking and illustrate the rapid change in 
physical state. 
 
Key words: demonstration experiments, liquid nitrogen, hardness, volume, physical state, 
predicting skill 
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UVOD 

Plut Pregelj (2004) meni, da »[…] konstruktivizem […] predstavlja plodno osnovo za šolo, ki 
želi uresničevati cilj: osmišljeno znanje z razumevanjem za vse učence« (str. 34). Ta pristop 
namreč omogoča, da si »znanje vsak sam konstruira – postopno oblikuje in gradi – v procesu 
osmišljanja svojih izkušenj« (Marentič Požarnik, 2004, str. 46). Da to doseže, mora biti 
miselno aktiven in graditi znanje z lastnim naporom (Marentič Požarnik, 2003; Waldman, 
Schechinger, Nowick, 1996). 
Tekoči dušik je tekočina pri –196 °C, ki se uporablja na raznolikih področjih, npr. v 
zdravstvu, farmaciji, kulinariki, industriji. V različni literaturi pa lahko zasledimo tudi 
predloge uporabe te hladne tekočine pri poučevanju. Širok nabor različnih demonstracijskih 
poskusov omogoča spoznavanje različnih fizikalnih področij: spremembe agregatnega stanja, 
magnetizma, elektrike, spreminjanja elastičnosti snovi, temperature vrenja tekočega dušika, 
Leidenfrost učinek, stalnega izhlapevanja tekočega dušika, spreminjanja prostornine plinov 
zaradi ohlajanja. Omenjene poskuse lahko uporabimo ne le kot način poučevanja izbrane učne 
vsebine, ampak tudi kot spodbudo za zanimanje za naravoslovje. Pri tem je treba upoštevati 
smernice za varno rokovanje s tekočim dušikom. Demonstracijski poskusi s tekočim dušikom 
očarajo učence, posebno tiste v srednji šoli in na višji stopnji osnovne šole, so raziskovali 
mnogi. (Caleon in Subramaniam, 2004; Caleon in Subramaniam, 2005; Caleon in 
Subramaniam, 2006; Clarke, 2003; Clarke, 2012; French in Hibbert, 2010; Hoult, 2002; 
Lothrop, 1978; McRae, Rahn, Beamer in LeBret, 2002; Waldman idr., 1996) 
Ob pregledu literature pa nismo zasledili poročil o uporabi tekočega dušika na razredni 
stopnji. Nekateri pojavi, ki jih lahko s tekočim dušikom ilustriramo, so zagotovo primerni tudi 
za razredno stopnjo. 
Uporaba tekočega dušika v šoli lahko predstavlja problem. Tekoči dušik je tekočina z 
vreliščem pri –196 °C. Univerze in bolnice, ki lahko priskrbijo tekoči dušik, ga šolam ne 
izročajo, dokler osebje ni izučeno za varno ravnanje z njim. Eksperimentator mora poskrbeti 
za lastno varnost, za varnost otrok in primerno izbiro poskusov glede na starost učencev 
(Hoult, 2002). Za potrebe raziskave je tekoči dušik prispeval Institut »Jožef Stefan«. 
Z raziskavo želim oblikovati in izvesti preproste demonstracijske poskuse s tekočim dušikom, 
vključno s spremljevalnimi gradivi, v 3. razredu za učno temo spreminjanje lastnosti snovi ter 
oblikovati učno uro z elementi konstruktivizma in tradicionalnih učnih pristopov, jo izvesti in 
evalvirati izbor poskusov ter spremljevalnih gradiv. 
Z intervjujem želim ugotoviti, kaj novega so se učenci naučili v učni uri ter kakšno je 
izražanje učencev o spreminjanju lastnosti snovi pri spreminjanju temperature po izvedeni 
učni uri. 
Z oblikovano nalogo za preverjanje spretnosti napovedovanja želim ugotoviti, kako učenci 3. 
razreda po izvedbi učne ure napredujejo v »naravoslovni« spretnosti napovedovanja. 
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TEORETIČNI DEL 

1. NOVEJŠA SPOZNANJA O UČENJU 

Glavna razlika med tradicionalnimi in novejšimi pogledi na učenje, ki so usmerjeni v 
prihodnost, je premik od usmerjenosti v učitelja in snov k usmerjenosti pouka v učenca. 
Značilnosti lahko povzamemo: 
– od (spominskega) sprejemanja znanja in njegove reprodukcije do pouka, ki je aktiven 
proces (samostojna, aktivna konstrukcija idej in ustvarjanje lastnega znanja); 
– ne le učenje kot individualen proces, ampak tudi socialen (skupinsko sodelovanje, dialog in 
interakcija); 
– poleg vsebine je pri učenju ključen proces učenja (iskanje, razmišljanje, reševanje 
problemov), pridobljene strategije učenja (učenje učenja) in presoja njihove ustreznosti 
(metaučenje); 
– učenje je spoznavno in čustveno obarvan proces (pozitivna čustva vplivajo na interes, 
notranjo motivacijo ter povečujejo trajnost in uporabnost naučenega znanja); 
– sprejemanje danih resnic nadgradimo s postavljanjem in preverjanjem domnev, z 
vključevanjem domišljije, prepoznavanjem in tehtanjem vrednot ter z ustvarjanjem vizij za 
prihodnost; 
– učenje je kot proces ne le linearno urejen in zaporeden, ampak vključuje analitično mišljenje 
(celostnost, sistemskost in intuitivnost); 
– napake so normalen sestavni del pravega učenja (pomembno je postavljati prava vprašanja 
in ne le dajati odgovore); 
– učenje naj bo medpredmetno in povezano z življenjskimi problemi in izkušnjami; 
– uspešno učenje se ne meri le s preizkusi znanja, ampak je merilo uspešnega učenja kakovost 
samega procesa učenja in kakovost pridobljenega znanja, kjer je v ospredju globlje 
razumevanje pojavov, uporabnost v novih situacijah in ustvarjalnost; 
– od vodenega učenja k samostojnemu učenju, ki vključuje samostojno načrtovanje, 
spremljanje, vzdrževanje motivacije in kontroliranje procesa (ob tem se učenci osebnostno 
celovito spreminjajo). (Marentič Požarnik, 2005, str. 65–66) 

1.1 Konstruktivizem 

»[…] konstruktivizem […] predstavlja plodno osnovo za šolo, ki želi uresničevati cilj: 
osmišljeno znanje z razumevanjem za vse učence« (Plut-Pregelj, 2004, str. 34). Ta pristop 
namreč omogoča, da si »znanje vsak sam konstruira – postopno oblikuje in gradi – v procesu 
osmišljanja svojih izkušenj« (Marentič Požarnik, 2004, str. 46). Da to doseže, mora biti 
miselno aktiven in graditi znanje z lastnim naporom. (Marentič Požarnik, 2000; Waldman 
idr., 1996) 
Temeljna načela konstruktivizma so: 
– da učenec v procesu učenja gradi svoje znanje s temeljnim orodjem učenja – z jezikom. 
Oblikovanje znanja je pogojeno s kognitivnimi, emocionalnimi in socialnimi dejavniki. 
– da priznava vzajemno delovanje različnih dejavnikov na oblikovanje učenčevega znanja z 
razumevanjem: učenčeve izkušnje, miselna dejavnost, sodelovanje, trud, soočanje z 
življenjskimi problemi in upoštevanje različnosti. Razreševanje novih problemov in 
razmišljanje o učenju sta bistveni sestavini učenja. 
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– izhodišče pouka predstavljajo predznanje, interesi in stališča učencev. 
– individualna odgovornost učitelja za poučevanje in posledično za nastajanje učenčevega 
znanja ter učenca za učenje in svoje znanje. (Plut-Pregelj, 2008) 
Učitelj je v procesu konstruktivističnega učenja primerna podpora učencu (vloga mentorja), 
medtem ko mora učenec miselne procese opraviti sam. Učitelj išče in ustvarja situacije, v 
katerih učenec s svojo dejavnostjo izgrajuje znanje. Oblikuje aktivnega učenca, ko mu vzbuja 
miselno aktivnost, radovednost, vedoželjnost in omogoča lastno raziskovanje. To doseže s 
primernim načinom podajanja snovi, z ustrezno uporabo in pristopanjem k tehnologiji in z 
uporabo učinkovitih metod pri pridobivanju znanja. (Marentič Požarnik, 1998; Marentič 
Požarnik, 2008) 
Za konstruktivizem je značilno, da je znanje odvisno od preteklih izkušenj in konstruktov, ki 
se skozi sistem asimilacije in akomodacije oblikujejo v obstoječi mentalni okvir. Učenje je 
proces raziskovanja in izumljanja, učenci morajo biti sposobni v postavljanju hipotez, 
predvidevanju in rokovanju z informacijami in konstruiranju svojega znanja. Pomemben je 
razvoj učenčevih kognitivnih sposobnosti. (Ferjan, 2005) 
Pri tem pouku je proces pomembnejši od končnega rezultata, saj učenec usvaja spretnosti, 
strategije in sredstva, s katerimi lahko učinkovito izvede učno nalogo. (Plut-Pregelj, 2004) 
»Konstruktivistični pristop temelji najprej na odkrivanju zamisli učencev, na aktivnem učenju 
in na izgradnji lastnega znanja, v sklepni fazi pa na preverjanju pojmovanj po procesu 
učenja.« (Dolenc-Orbanić in Battelli, 2015, str. 35) 

1.2 Izkustveno učenje 

Učenec se dejansko nekaj nauči, če v procesu učenja doživi celovito osebno izkušnjo (sam 
preizkuša in je dejansko aktiven). Znati se mora naučiti in izkušnjo povezati z lastnim 
obstoječim znanjem. (Marentič Požarnik, 2000) 
Izkušnje so definirane kot »[…] zaznave in doživetja, predelani v celovitem procesu usvajanja 
ob pomoči simboličnih oblik; na podlagi te predelave se pri posamezniku utrdijo v nove 
vzorce razumevanja in ravnanja in se izrazijo v stališčih posameznika.« (Jank in Meyer, 2006, 
str. 245) 
Uspešno inovativno učenje poteka v 4 fazah: konkretna izkušnja, razmišljajoče opazovanje, 
abstraktna konceptualizacija (posplošitev) in aktivno eksperimentiranje. (Kolb, 1984) 
Pri izkustvenem učenju je izkušnja osnova in spodbuda za učenje; učenci sodelujejo pri 
izvajanju učenega procesa in aktivno ustvarjajo lastne izkušnje; učenje ima temelj v izkušnjah 
in je kontinuiran, cikličen in dinamičen proces; problemsko učenje (v ugodnem in sproščenem 
ozračju); udeleženci procesa imajo med seboj sodelovalni odnos in razrešujejo konflikte; 
učenje je proces ustvarjanja znanja, celostni proces in je družbeno in kulturno pogojeno; nova 
spoznanja povezujejo s praktičnimi življenjskimi izkušnjami; medsebojni vpliv med učencem 
in okoljem. (Marentič Požarnik, 2000) 

1.3 Inovativno učenje 

Poznamo dve vrsti inovativnega učenja: anticipatorno in participatorno učenje. Prvo je 
predvidevanje prihodnosti (učenje predvidevanja in predpostavljanja). Vključuje 
ustvarjalnost, razmišljanje o dolgoročnih rešitvah, zavestno prevzemanje odgovornosti za 
določeno rešitev in demokratičnost pri odločanju. Značilnosti participatornega učenja so 
aktivna udeležba in sodelovanje učencev v procesu osvajanja znanja, samostojno zastavljanje 
vprašanj, intuitivno mišljenje (celostno razmišljanje), oblikovanje več možnih rešitev, skupno 
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sodelovanje, spoštovanje individualnosti, korektni odnos do posameznika. (Marentič 
Požarnik, 2000; Marentič Požarnik, 2005) 

1.4 Aktivno učenje 

V literaturi zasledimo, da se za aktivni pouk uporablja tudi izraz raziskovalni pouk. Aktivni 
pouk skuša izboljšati proces poučevanja oz. učenja z okrepitvijo samostojnega, 
razmišljujočega, raziskujočega, ustvarjalnega in odgovornega odnosa do pridobivanja znanja. 
Znotraj aktivnega poučevanja oz. učenja se pojavljajo specifični postopki: laboratorijsko delo, 
razjasnjevanje in popravljanje napačnih predstav in pojmov pri učencih, kognitivni konflikt. 
Aktivno – raziskovalno učenje je kot proces pridobivanja znanja in razumevanja bolj uspešno 
od tradicionalnega (frontalnega) učenja, kar so pokazale različne analize uspešnosti, a razlike 
niso drastične. (Kranjc in Razpet, 2015) 
Frontalno učenje je v veliki meri omejeno na pridobivanje faktografskega znanja, aktivno 
učenje pa vključuje pridobivanje in razvoj proceduralnega znanja. (Kranjc in Razpet, 2015; 
Poklinek Čančula, Planinšič, Etkina, 2013) 
»Aktiven pouk pa ne negira tradicionalnega načina poučevanja, temveč gradi na njegovih 
izkušnjah.« (Planinšič, 2010, str. 73) 

1.5 Učna motivacija 

Učenec učno motivacijo izraža s svojim vedenjem v situacijah učenja. Je posebna vrsta 
motivacije. (Weiner, 1992, v Juriševič, 2014) 
Pojavlja se v obliki različnih sestavin: interesov, samopodobe, ciljev, vrednot ali povsem 
zunanjih spodbud. V širšem smislu jih lahko uredimo na motivacijske pobudnike in 
motivacijske ojačevalce. Učna motivacija omogoči, da se učni proces začne izvajati, nato pa 
ga usmerja do zaključka učne naloge oz. učnega cilja. (Juriševič, 2006; Juriševič, 2012) 
Vpliv motivacije na učenje se kaže na treh ravneh: 
– čas, ki ga učenec nameni učenju oziroma učnim nalogam ((časovni) obseg in pogostost 
izvajanja učnih aktivnosti); 
– oblika oz. narava učnih aktivnosti (uravnavanje vloženega napora v učenje ali uporaba 
učnih strategij za spodbujanje in učinkovito doseganje učenja ter učnih ciljev); 
– funkcionalno razpoloženje učenca (optimalno psihološko stanje učenca med učenjem). 
(Rheinberg, 2000, v Juriševič, 2014) 
Sodelovanje učencev pri izvajanju demonstracijskih poskusov pred celotnim razredom 
ohranja motivacijo celotne skupine, še posebno z uporabo imena učenca in s ploskanjem za 
sodelovanje. (Waldman idr., 1996)  
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2. SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

2.1 Učni načrt za spoznavanje okolja 

Učni načrt (2011) predmet Spoznavanje okolja v samem bistvu opredeljuje kot »[…] 
nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja 
prepletenosti in soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju« (str. 4). 
Učenci pridobljene izkušnje neposredno iz okolja ali medijev pri pouku oblikujejo, razširjajo 
in poglabljajo. (prav tam) 
Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) opredeljuje, da splošni cilji izhajajo iz kompetenc. 
Lahko jih razumemo »[…] kot zmožnost uporabe znanja, sposobnosti, osebnostnih lastnosti in 
motivacije, da na svojstven način učinkovito opravimo pričakovano delo ali vlogo«. (Retar, 
Plevnik, Kolar, 2013, str. 83) 
Preko aktivnega spoznavanje okolja naj bi učenci dosegli dva najpomembnejša splošna cilja: 
razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. To je v ožjem smislu spoznavanje 
dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, širše spoznavno področje pa »[…] vključuje 
razvijanje procesov, sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo 
obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja.« (Učni načrt, 2011, str. 5) Pouk 
spoznavanja okolja naj bi bil načrtovan tako, da bi omogočal razvijanje sposobnosti 
(spretnosti in postopkov) ter socialnih ciljev. (prav tam) 
Predlagane metode in oblike dela omogočajo uresničevanje motivacijskih ciljev, razvijanje 
delovnih navad, ustvarjalnost, samopobudo, gibalne in čustvene cilje. (prav tam) 

2.2 Smernice za poučevanje 

»Kurikulum spoznavanja okolja temelji na konstruktivistični in humanistični teoriji učenja in 
poučevanja, pri čemer je obema skupno, da v središče postavljata otroka in njegov razvoj.« 
(Hus, 2008, str. 74) 
V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so dane smernice za poučevanje, ki bi jih lahko 
strnili v naslednja področja: 
– omogočanje osebnega doživljanja; 
– upoštevanje izkušenj in zamisli učencev pri načrtovanju učne ure; 
– načrtovanje konkretnih dejavnostih v njim bližnjem kontekstu; 
– ozaveščanje strategij učenja; 
– postopno večanje aktivnost učencev pri načrtovanju poskusov in raziskav; 
– učne oblike prilagajati starosti otrok in upoštevati kvaliteto znanja, ki ga posamezna oblika 
omogoča glede na učno vsebino; 
– poudarek na raziskovanju; 
– upoštevanje sposobnosti, individualnih in socialnih oz. družbenih razlik; 
– priporočanje neposrednega spoznavanja okolja, aktualnosti vsebin, smiselno povezovanje 
vsebin; 
– spoznavanje živih bitij v naravnem okolju, gojilnicah, začasno v razredu; 
– prilagajanje pouka učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti v fazah načrtovanja, 
organizacije, izvedbe, pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pozorni smo na specifične 
skupine in posameznike; 
– povezovanje učnih predmetov je zaželeno, naravno in spontano (zlasti slovenščine in 
matematike, ponekod pa tudi športa, likovne in glasbene umetnosti); 
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– izhodišče medpredmetnega povezovanja je lahko razvijanje postopka ali spretnosti, 
raziskovalni pristop pri več predmetih, reševanje problemov, uporaba IKT, cilji in vsebina; 
– izvajaje preverjanja in ocenjevanja. 
Krnel (2004) opozarja, da je treba razlikovati med poskusom in raziskovanjem. Omenja več 
vrst poskusov: (1) operacijsko določanje lastnosti, kjer je za spoznavanje določene lastnosti 
potrebno izvesti neko dejanje; (2) poskus, ki ga sprožimo, da pojav v kontroliranih 
okoliščinah lahko podrobno opazujemo in na temelju opazovanj sklepamo na zakonitosti; (3) 
poskus, s katerim preverimo hipoteze ali napovedi; (4) poskus, s katerim simuliramo 
tehnološki postopek; (5) demonstracijski poskusi, ki jih pogosto porabimo za usvajanje ali 
utrjevanje pojmov. Vse te vrste poskusov uporabljamo od 1. do 3. razreda osnovne šole. Proti 
koncu 3. razreda in predvsem v 4. razredu je čas za pošten poskus, kjer raziskovanje vodijo 
raziskovalna vprašanja. Napovemo izid poskusa, postavljeno hipotezo preverimo s poskusom 
ali serijo poskusov. Poštenost poskusa ohranimo, če spreminjamo le to, kar trdimo v hipotezi, 
torej neodvisno spremenljivko, rezultat ali spremembo v pojavu imenujemo odvisna 
spremenljivka. (Krnel, 2004a; Krnel, 2004b) 
CASE (Cognitive Acceleration through Science Education) je razvila dejavnosti, ki 
spodbujajo mišljenje in temeljijo na »petih stebrih pospeševanja mišljenja« (Howe idr., 2009, 
str. 37): priprava situacije (za problem), kognitivni konflikt (seznaniti z dejavnostjo, ki izzove 
trenutno razumevanje), skupinsko iskanje rešitev (ang. »social construction«), metakognicija 
(učenci razmislijo o načinu mišljenja, reševanja problema, da razrešijo situacijo), premoščanje 
(ang. »bridging«; iskanje situacij, kjer lahko uporabimo podobno strategijo/mišljenje). (Howe 
idr., 2009) 
Novejša spoznanja o naravi učenja se navezujejo na konstruktivistično, izkustveno in 
inovativno učenje. »Pouk naj temelji na učenju z odkrivanjem, problemskem učenju, 
konstruktivističnem učenju in interaktivnem učenju.« (Ivanuš Grmek, Čagran, Sadek, 2009, 
str. 16) Upošteva naj posameznika in ga usmerja k lastni izgradnji svojega znanja na podlagi 
predhodnih izkušenj. To omogoča kakovostnejše zanje in boljše vzdušje v razredu. (prav tam) 
Priporočila za uspešno učenje/poučevanje na osnovi nevrobioloških spoznanj, ki so zaradi 
novih spoznanj na področju nevroznanosti v zadnjih desetletjih uporabne tudi v procesu 
učenja, so: 
– učenci naj imajo dovolj časa za pridobitev izkušenj (za oblikovanje mentalnih reprezentacij 
je potreben čas); 
– učenci potrebujejo čim več možnosti in poti, da vzpostavijo čim bolj učinkovite nevronske 
mreže; 
– pomen oblikujejo odnosi med elementi vsebine – kontekst (ne vsebina); 
– učenje pomena mora sovpadati z občutljivimi obdobji, ko so možgani najbolje pripravljeni 
za procesiranje in skladiščenje informacij; 
– učenje je najučinkovitejše, če ob tem doživljamo pozitivna čustva. Zato je ključno 
oblikovanje učnih situacij, kjer sam proces učenja povzroča v učencu ugodje, kjer je dejavnost 
sama svoj cilj. (Gruhn, 2004) 
Priporočene didaktične strategije pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja so: izkustveni, 
projektni in raziskovalni pouk. (Hus, Ivanuš Grmek, Čagran, 2003) 

2.3 Spoznavanje lastnosti snovi 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so za 3. razred osnovne šole navedeni naslednji 
cilji v tematskem sklopu snovi: 
»Učenci: 
– spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna svetloba, voda), 
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– poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju, 
– znajo meriti temperaturo, 
– poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in gorenje, 
– razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi, 
– vedo, da iz nekaterih snovi v tovarnah in delavnicah izdelujejo uporabne izdelke, 
– vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, za katere je treba 
poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo, 
– znajo slediti načrtu ali shemi delovnega postopka pri izdelavi tehničnega predmeta.« (str. 8, 
9) 
Lastnosti snovi so stanja snovi (trdnine, tekočine in plini), fizikalne spremembe snovi in 
mehanične lastnosti snovi in predmetov. (Wenham, 2005) 
Fizikalne spremembe lahko organiziramo v tri skupine: 

• spremembe stanja zaradi segrevanja in ohlajanja (sprememba agregatnega stanja 
snovi: taljenje (trdnina v tekočino), zmrzovanje (tekočina v trdnino), izparevanje 
(tekočina v plin), kondenzacija (plin v tekočino) in sublimacija (trdnina v plin)), 

• sprememba oblike zaradi delovanja sile na objekt in material, 
• spremembe zaradi mešanja. (prav tam) 

Delovanje sile na telo povzroči spremembe na gibanje ali spremembe na obliko telesa. Način 
reagiranja telesa in materiala na delovanje sil določi ali omeji njihovo uporabo. (Wenham, 
2005; Howe idr., 2009) 
Lastnosti materialov lahko merimo z njihovim odzivanjem na različne vplive, ki vključujejo: 
mehanske lastnosti (trdota/trdnost, trdnost/moč, elastičnost, žilavost, togost), toplotne 
lastnosti (npr. toplotna prevodnost), električne lastnosti (npr. prevodnost), kemične lastnosti 
(npr. reaktivnosti in topnost), optične lastnosti (prosojnost, odbojnost, lom svetlobe), 
magnetne lastnosti. (Howe idr., 2009) 
Posamezna snov je lahko v različnih agregatnih stanjih, kar prikazuje naslednja slika. 
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Slika 1: Fazni diagram (diagram tlaka (p) in temperature (T)) prikazuje spreminjanje med 
trdnim (solid), tekočim (liquid) in plinastim (gas) agregatnim stanjem iste snovi. Polne črte so 
ločnice med fazami, črtkane črte so izoterme. C je kritična točka, TP pa trojna točka. Meja 
med trdnim stanjem in plinom se imenuje krivulja sublimacije, med tekočino in plinom 
krivulja parnega tlaka ter med trdnim stanjem in tekočino krivulja tališča. (Flowers in
Mendoza, 2000) 
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LASTNOSTI PLINA 
Plin nima oblike ali strukture in zapolni celotni prostor, ki mu je na voljo. Je stisljiv, saj so 
molekule med seboj tako oddaljene, da je med njimi običajno 99.9 % praznega prostora. Če 
plin segrevamo, se poveča hitrost gibanja molekul. V primeru, da plin ni zatesnjen v danem 
prostoru, se s povečanjem razdalj med molekulami poveča njegova prostornina. Če je plin 
zatesnjen v danem prostoru, bodo molekule še večkrat trčile med seboj in s steno ter ustvarile 
potisno silo na steno navzven, ki jo prepoznamo kot povečan tlak. Ohlajanje povzroči 
nasproten učinek. (Wenham, 2005; Howe idr., 2009) 
Za dano maso plina veljajo zakoni: 

• Boylov zakon: pri stalni temperaturi je produkt tlaka (p) in prostornine (V) konstanta 
in prostornina je obratno sorazmerna s tlakom. 

• Gay-Lussacov zakon: pri konstantnem tlaku je prostornina (V) premo sorazmerna z 
absolutno temperaturo (T). 

• Zveza med tlakom in temperaturo: pri konstantni prostornini je tlak (p) premo 
sorazmeren z absolutno temperaturo (T). (Johnson, 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Slika 2: Skica plina, kjer molekule med seboj niso povezane z vezmi in se gibajo hitro ter 
naključno (Howe idr., 2009) 
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LASTNOSTI TEKOČINE 
Tekočina lahko nastane z ohlajanjem plina do ustrezne temperature, kar imenujemo 
kondenzacija. Pri tem se prostornina močno zmanjša. Molekule so v tekočini zelo blizu med 
seboj, povezane so s šibkimi vezmi in lahko svoje mesto zamenjajo zelo počasi. Prostor 
zavzamejo le na dnu prostora, kjer je sila, ki pritiska na dno stene, sila teže tekočine. Nima 
oblike, ker molekule lahko zdrsnejo druga mimo druge in lastna teža povzroči, da steče 
navzdol, če je to mogoče. Tekočina je nestisljiva za vsakdanje razmere oz. težko stisljiva. Pri 
segrevanju se prostornina tekočine poveča, pri ohlajanju pa zmanjša iz istih razlogov kot plin 
(uporaba: termometri). V tekočini se nekatere molekule gibajo hitreje kot druge. Če so te 
molekule na površini tekočine, lahko uidejo v zrak, kar imenujemo izhlapevanje. Segrevanje 
tekočine poveča število hitro gibajočih se molekul in posledično je izhlapevanje intenzivnejše. 
Hitreje gibajoča molekula ima višje energijsko stanje od povprečja, zato ob izhlapevanju 
nastane hladilni učinek. (Wenham, 2005; Howe idr., 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Slika 3: Skica tekočine, kjer so molekule med seboj povezane s šibkimi vezmi in se 
poljubno premikajo (Howe idr., 2009) 
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LASTNOSTI TRDNE SNOVI 
Trdna snov nastane tako, da tekočino ohladimo na primerno temperaturo, kar imenujemo 
zmrzovanje. Pri tem se prostornina rahlo zmanjša. Molekule se hitro gibajo le v obliki 
vibriranja, od tekočine pa se razlikujejo v tem, da molekule ne morejo zamenjati mesta zaradi 
medsebojnih vezi. Trdne snovi imajo obliko in določene mehanske lastnosti zaradi vezi med 
molekulami. Pri segrevanju se razširijo, pri ohlajanju pa skrčijo. V vsakodnevnih pogojih so 
trdne snovi nestisljive oz. težko stisljive. (Wenham, 2005; Howe idr., 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Slika 4: Skica trdne snovi, kjer so molekule med seboj povezane z močnimi vezmi in vibrirajo 
(Howe idr., 2009) 



12 

Lastnosti materialov, ki so neodvisne od velikosti in oblike ter se navezujejo na lastnosti 
snovi, iz katerega je narejen predmet, so: »[…] stisljivost, trdota, elastičnost, plastičnost, 
krhkost in žilavost.« (Wenham, 2005, str. 104) Dve lastnosti predmetov sta: togost in trdnost. 
Težave v razumevanju posameznih lastnosti snovi se pojavijo zaradi zmede v uporabi izrazov, 
še posebno pri lastnostih, kot sta trdnost in prožnost (strenght, flexibility). Razlikovanje in 
razumevanje temeljnih mehanskih lastnosti ter pravilna uporaba izrazov odpravi težave. (prav 
tam) 
 
Tabela 1: Povzetek mehanskih lastnosti materialov in objektov (Wenham, 2005, str. 105) 

Vrsta spremembe 
oblike 

Lastnost materiala Lastnost premeta/objekta 

Luknja/praska na 
površini 

Trdota (hardness): izmerimo, kako 
lahko/težko spremeniti obliko. 

/ 

Deformacija Ko s silo prenehamo delovati na 
material, ki se je deformiral: 
– se vrne v prvotno obliko: 
elastičen; 
– obdrži novo obliko: plastičen. 

Predmeta ne moremo deformirati: 
je tog (rigid). 
Predmet lahko deformiramo: je 
prožen (flexible). 
Merilo odpornosti za deformacijo 
je togost (stiffness) (natančneje v 
stisljivosti, napetosti (tension) ali 
v krivljenju). 

Zlom Na kakšen način se pojavi 
sprememba oblike? 
– Nenadno (razpoke se enostavno 
širijo): krhek. 
– Počasi: žilav. 

Merilo trdnosti (strenght) je 
velikost sile, ki je potrebna za 
povzročitev zloma (natančneje v 
stisljivosti, napetosti (tension) ali 
v krivljenju). 

 
Stisljivost se predvsem navezuje na pline, saj so spremembe v prostornini pod vplivom sil 
vidne v vsakdanjem življenju. Ko zrak stisnemo, se njegova prostornina zmanjša. Za 
vsakodnevne razmere velja, da so trdne snovi in tekočine nestisljive. (prav tam) 

• TRDOTA (ang. hardness) 
Pove nam, kako lahko ali težko je narediti vdrtino ali razo na površje izbranega materiala. 
Pogosto izdelamo primerjavo med pogostimi materiali v obliki ranžirne vrste (poskusimo 
narediti vdrtino ali razo z enim materialom na drugem). Razlikovati moramo med razenjem in 
puščanjem delcev manj trdega predmeta na tršem kot pri jeklenem žeblju in prodnatem 
kamnu. (prav tam) 

• REZULTATI DELOVANJA SIL: STISKANJE, NAPETOST IN UKRIVLJANJE 
Poznamo dve obliki delovanja sil na telo, pri čemer se spremeni oblika telesa: vlečenje ali 
stiskanje (deformacija) ali pa zlom. Pojavita se lahko ob obliki, kjer deformaciji sledi zlom. 
Pri raziskovanju sprememb na objektu zaradi delovanja sil moramo upoštevati smer delovanja 
sil: stiskanje (sploščitev), raztegovanje (primemo in potegnemo), ukrivljanje (primemo en 
konec in potisnemo navzgor ali navzdol drugi konec; vpnemo oba konca in potisnemo ali 
povlečemo navzdol sredinski del), navor (primemo en konec in zvijamo drugega), striženje 
(dve sili delujeta v nasprotni smeri vzporedno in zelo blizu). (prav tam) 
Načini deformacij teles so: natezna deformacija, tlačna deformacija (spreminja se prostornina 
telesa, oblika ostane ista), strižna deformacija (spreminja se oblika telesa, prostornina telesa se 
ne spremeni), sučna deformacija (torzija). (Peternelj in Kranjc, 2014) 
Prvi način, ki omogoča razumevanje delovanja sil, je, da učenec deluje s silami na različne 
materiale na različne načine. Pri tem oblikuje spoznanje, da so nekateri odzivi predmeta 
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povezani z njegovo velikostjo, obliko in z materialom, iz katerega je oblikovan. (Wenham, 
2005) 

• TOGOST IN PROŽNOST (stiffness and flexibility) 
Popolnoma tog (neprožen) je predmet, na katerem ob delovanju sil niso vidne spremembe 
(težko merljive minimalne spremembe se pojavijo na vsakem predmetu). Koncept togosti 
(rigid) je pri delovanju učencev na predmete uporaben pri rokovanju z opekami, železnimi 
valji, lesenimi bloki ipd. V primerih, kjer se oblika predmeta spremeni le pod dokaj veliko 
količino vložene sile, učenci uporabljajo izraz togost. Bolj kot se predmet upira spremembi 
oblike, večja je njegova togost. Otroci pogosto mešajo lastnosti »stiffness« in »strength«, še 
posebno takrat, ko govorijo ali pišejo o delovanju na spreminjanje oblike predmeta. Prožnost 
lahko razumemo kot nasprotno lastnost togosti. Pri izražanju lastnosti prožnosti in togosti je 
treba navesti tudi, v katero smer smo delovali s silo na predmet. Žica je lahko visoko prožna 
pri upogibanju, a pri raztegovanju zelo toga. Togost in prožnost sta odvisni od velikosti in 
oblike predmeta ter od materiala, iz katerega je izdelan. (prav tam) 

• ELASTIČNOST IN PLASTIČNOST 
Na predmetu, ki je prožen, se po koncu delovanja sil nanj lahko pojavita dve obliki 
sprememb: vrnitev v prvotno stanje (elastičnost) in ohranjanje nove oblike (plastičnost). 
Najpogostejši prožni predmeti so kombinacija obeh lastnosti. Lastnosti elastičnost in 
plastičnost sta neodvisni od togosti in prožnosti, a ju pri spoznavanju vsakdanjih predmetov 
povezujemo. Npr. hladen kos gline je bolj tog kot topla glina, čeprav sta oba kosa zelo 
plastična. Tako lahko obrnemo miselni tok in spoznamo načelo: velikost deformacije, ki jo 
predmet lahko prestane, je odvisna od velikosti delovanja sile na predmet. (prav tam) 

• TRDNOST (strength) 
»Trdnost je velikost sile, ki jo predmet lahko prestane, preden se zlomi.« (Wenham, 2005, str. 
111) Je lastnost predmeta, torej je odvisna od njegove velikosti, oblike in materiala, iz 
katerega je narejen. V primeru izvedbe poštenega poskusa, kjer primerjamo trdnost dveh 
predmetov, moramo poskrbeti za enako velikost in obliko predmetov ter enakost ostalih 
pogojev. (prav tam) 

• KRHKOST IN ŽILAVOST (britteness and toughness) 
Omogočata nam razumeti in napovedati lomljenje materiala. Krhek material se v neki točki 
nenadno in popolnoma razlomi. Razpoka se razširi po materialu, zato so zlomi pogosto ravni 
in gladki. Za širjenje že obstoječe razpoke v krhkem materialu je potrebna zelo majhna sila. 
Razširjeno je mišljenje, da imajo krhki materiali majhno trdnost. Včasih je potrebna velika 
sila za nastanek razpoke, kar dokazuje nasprotno (primer: steklo). Druga zmota je, da so vsi 
krhki material tudi trdi (protiprimer: suhi makaroni, kreda za pisanje na tablo). 
Nasprotna lastnost krhkosti je žilavost materiala – razpoke se po materialu težko širijo, 
počasneje se zlomi. To se ne zgodi nenadno, ampak so vidni znaki za ta dogodek (npr. 
bambusova palica, polietilenska folija).   
Za uporabo materialov v večini primerov dajemo veliko prednost materialu, ki je žilav. Krhek 
material navadno uporabljamo zaradi njegovih drugih lastnosti. (prav tam) 
 
Učenci naj v razredu raziščejo naslednje lastnosti materialov: prosojnost, gostota, trdota, 
trdnost, elastičnost, togost, fleksibilnost, stisljivost, toplotna in električna prevodnost ter 
magnetne lastnosti. (Howe idr., 2009) 
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2.4 Spretnost napovedovanja 

Med splošnimi cilji v učenem načrtu za spoznavanje okolja (2011) je poudarjeno, da mora biti 
pouk organiziran tako, da bo »omogočal razvijanje sposobnosti (spretnosti, postopkov): 
primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov […], napovedovanja in 
sklepanja, eksperimentiranja ter sporočanja […].« (str. 5) 
Ena temeljnih zahtev sodobnega poučevanja je razvijanje procesnih sposobnosti in 
kompetenc, ki bodo učencem omogočale opazovanje, analizo in sintezo opaženega, ter 
pogumno in ustvarjalno soočanje z novostmi ter neznanimi okoliščinami. (Kranjc in Razpet, 
2015) 
Učenci pri raziskovalnem pouku v procesu iskanja odgovora na raziskovalno vprašanje 
pridobivajo in izpopolnjujejo različne veščine, med drugimi tudi »naravoslovno« 
spretnost/veščino napovedovanje. (Gostinčar Blagotinšek, 2013) 
Napovedovanje je trditev v naravoslovnem raziskovanju o tem, kar se pričakuje, da se bo 
zgodilo v prihodnosti. Lahko bi govorili o dveh oblikah: napovedna hipoteza, ki jo 
najpogosteje oblikujejo majhni otroci v obliki preprostega ugibanja. Primer takšne trditve: 
»Če na voziček naložimo plastelin, bo šel dlje.« (Wenham, 2005, str. 10) Ta sposobnost in 
pripravljenost, kjer učenec tvega lastno zmoto, omogoča napredovanje v razumevanju 
povezanosti vzrokov in učinkov. Nadgradnja te prve oblike spretnosti napovedovanja je 
učenčeva zmožnost zaznati nastajajoči vzorec in natančno napovedati, kako se bo nadaljeval. 
Takšno spretnost napovedovanja učenci lahko uporabijo pri natančnem opazovanju, pomaga 
pa jim tudi pri iskanju predvidljivih vzorcev. Druga oblika, ki je bolj kompleksna, se pojavi, 
ko preverjamo vzročno ali razlagalno hipotezo. Napovedi ne moremo preveriti direktno, 
ampak moramo oblikovati napoved, ki temelji na hipotezi, ter z opazovanjem ali izvedbo 
eksperimenta ugotoviti, ali je pravilna ali napačna. Pogosto se zgodi, da odrasli in otroci 
preskočijo oblikovanje napovedi in iz postavljene hipoteze takoj nadaljujejo z opazovanjem 
ali eksperimentom. To ne pomeni, da ne vedo, kaj se bo zgodilo, zato je smiselno, da učence 
pri nepričakovanih rezultatih, ki so v nasprotju z njihovo neizraženo napovedjo, spodbudimo 
k izražanju le-te z vprašanji o pričakovanjih izida poskusa in utemeljevanju teh pričakovanj. 
(Krnel, 2004a; Wenham, 2005) 
Ko želimo pri učencu preveriti veščino načrtovanja, je pomembno, da ga seznanimo s 
problemom, mu damo po potrebi obširnejša navodila, lahko mu predlagamo uporabo 
pripomočkov, odvisno od zahtevnosti poskusa. Omenjen način dela zahteva od učenca visoko 
miselno aktivnost, saj mora razmišljati o medsebojni povezavi količin ipd. (Udir, 1999) 
V procesu raziskovalnega pouka, kjer učenci oblikujejo hipotezo oz. utemeljeno napoved 
rezultata, ni pomembno, ali je trditev pravilno napovedala izid poskusa. Namen oblikovanja 
hipotez »[…] je osredotočanje razmišljanja na raziskovalni problem in priklic obstoječih 
izkušenj ter znanja o njem.« (Gostinčar Blagotinšek, 2013, str. 6) 

2.5 Oblikovanje pojmov 

Naloga in cilj šolanja je diferenciacija – učenci pojme, ki so gradbeni elementi znanja, 
povezujejo v relacije in odnose. »Večja kot je mreža povezanih pojmov, širše je znanje, bolj 
kot so povezave prepletene, globlje je znanje in ter bolj kot so pojmi diferencirani, trdnejše je 
znanje. Groba posplošitev bi lahko bila, da znati pomeni razlikovati, kar pomeni pojme 
diferencirati.« (Krnel, 2006, str. 469) Podobno pravi tudi Hans Aebli, in sicer da naj bi bila 
glavna naloga pouka oblikovanje pojmov. (Marentič Požarnik, 2000) 
V začetnem naravoslovju se učenci srečujejo s konkretnimi pojmi, relacijskimi pojmi in 
identitetami. Pri konstrukciji teh pojmov uporabljamo različne miselne operacije: konkretne 
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operacije (razvrščanje, urejanje, prirejanje in ohranjanje količin) in formalne operacije (drugi 
pojmi, relacije med njimi, uporaba razmerij, sklepanje, kombiniranje, idealizacija, analogija, 
miselni modeli ipd.). Konstruktivistična teorija ugotavlja, da obstaja za vsak formalni pojem 
intuitivni predhodnik, česar se zavemo v trenutku, ko nekaj vemo, da je res, a tega ne znamo 
ubesediti. (Lawson, Renner, 1975) 
Nastajanje pojmov je ključno za razlikovanje lastnosti razreda objektov in nato posploševanje 
izbrane lastnosti na ves razred, ugotavlja Gagne (1977). Učenci lahko skupne lastnosti 
objektov spoznavajo na različne načine: specifična akcija ali dejanje, s pomočjo prototipa, ki 
»naj bi združeval omejeno število ključnih lastnosti razreda in bil tudi perceptivno najbližji 
primerek idealnemu predstavniku razreda.« (Krnel, 2006, str. 470)  
»Iz nerazumevanja in nediferenciranja sledi površna uporaba besed, od tu pa napačno 
razumevanje.« (Krnel, 2006) 
Dejavniki za nastanek nepopolnih predstav so npr.: pretirano poenostavljanje, posploševanje, 
uporaba napačnega izrazoslovja, antropomorfno, antropocentrično in teleološko gledanje na 
svet – so prevladujoči dejavniki, ki jih Battelli in Dolenc-Orbanić (2011) potrjujeta z 
raziskavo in menita, da so le-ti »tudi preobsežen učni načrt, neustrezne strategije učenja in 
poučevanja.« (Battelli in Dolenc-Orbanić, 2011, str. 282) 
Kljub metodološko in strokovno ustreznim razlagam v nadaljevanju šolanja se lahko 
nepopolna ali napačna pojmovanja ohranjajo. Za doseganje kvalitetnejšega znanja, znanja z 
razumevanjem, je »treba uporabiti sodobne strategije poučevanja« (Dolenc-Orbanić in 
Battelli, 2015, str. 35), saj tradicionalni pristopi poučevanja pri odpravljanju napačnih 
pojmovanj niso učinkoviti. Pomembno je prepoznavati predstave učencev in jih v primeru 
alternativnih ali napačnih poskušati z ustreznimi pristopi spremeniti, npr. uporaba 
konstruktivizma. (prav tam) 
Učenci se lahko različno odzovejo na nenavadne oz. izjemne podatke: (a) jih ignorirajo, (b) 
jih zavrnejo, (c) razložijo jih kot nekaj, kar ni v povezavi z njihovim pojmom/pojmovanjem, 
(č) jim ne dajo veljavnosti, tako osnovni pojem ostane nespremenjen, (d) razlagajo jih v luči 
osnovnega pojma/pojmovanja in ga ohranjajo, (e) spremenijo pojem na zunaj, ne pa v bistvu, 
(f) sprejmejo jih in spremenijo koncept, zamenjajo obstoječe pojme z novimi. (Chinn in 
Brewer, 1993) 
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3. TEKOČI DUŠIK 

3.1 Fizikalne lastnosti 

Temperatura vrelišča je –195.8 °C, temperatura tališča je –209.9 °C, molski volumen v 
trdnem stanju je 27.2 cm3, v tekočem stanju pa 34.6 cm3. Dušik je brezbarven plin in nima 
vonja, v tekočem stanju je prav tako brezbarven in ima majhno viskoznost. Tekoči dušik ni 
uvrščen pod nevarne snovi. (Lothrop, 1978;) 

3.2 Uporaba tekočega dušika 

Tekoči dušik se danes uporablja na različnih področjih: 
– shranjevanje krvi in tkiv z zmrzovanjem (hitro zmrzovanje); 
– palice za igranje golfa in jeklene palice potopijo v tekoči dušik, da povečajo njihovo trajnost 
in trdnost; 
– v gospodinjstvu za izdelavo sladoleda; 
– pri poučevanju fizikalnih in kemijskih vsebin. 
(Caleon in Subramaniam, 2004; Caleon in Subramaniam, 2005; Caleon in Subramaniam, 
2006; Clarke, 2003; Clarke, 2012; French in Hibbert, 2010; Hoult, 2002; Lothrop, 1978; 
McRae idr., 2002; Waldman idr., 1996) 

3.3 Poskusi s tekočim dušikom pri poučevanju 

Da demonstracijski poskusi s tekočim dušikom očarajo učence, posebno tiste v srednji šoli in 
na višji stopnji osnovne šole, so raziskovali mnogi (Hoult, 2002; McRae idr., 2002). »Do 
sedaj je bilo pripravljenih veliko dejavnosti, pri katerih je uporabljena ta skrajno hladna 
tekočina« (Caleon in Subramaniam, 2005, str. 509). Predlagani poskusi zajemajo različna 
področja uporabe tekočega dušika in vključujejo raznoliko uporabo vsakdanjih materialov 
(prav tam).  
Tekoči dušik omogoča prikaz različnih fizikalnih pojavov. Spremembo agregatnega stanja 
lahko ilustriramo z izdelavo sladoleda, zmrzovanjem vode, z zmrzovanjem rož, sadja, 
zelenjave, s hitrim zmrzovanjem tekočin, s pridobivanjem tekočega kisika. (Caleon in 
Subramaniam, 2005; Clarke, 2003; French in Hibbert, 2010; Lothrop, 1978; Waldman idr., 
1996) 
Poskusi z elektriko in magnetizmom so pri skrajno nizkih temperaturah bolj nazorni, z 
uporabo keramičnega superprevodnika toplote, nekaj magneti in tekočega dušika lahko 
prikažemo Meissnerjev pojav – superprevodnost. (Hoult, 2002) 
Z ohlajanjem snovi na temperaturo tekočega dušika se elastična žogica spremeni v krhko, 
gumijasta cev se ob udarcu s kladivom razleti, saj material pri –196 °C izgubi elastičnost. Pri 
ponovnem segrevanju pa se prvotna lastnost vrne. (Caleon in Subrmaniam, 2005; Hoult, 
2002; Lothrop, 1978) 
Obstajajo preprosti poskusi, ki prikažejo nizko temperaturo vrelišča tekočega dušika: vrenje 
tekočega dušika na ledu, v plastenki, vlivanje tekočega dušika na tla, pri čemer se oblikujejo 
oblaki vodne pare. Pri tem opazimo tudi majhno viskoznost tekočega dušika in njegovo 
brezbarvnost. (Lothrop, 1978;) 
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Pri hitrem segrevanju tekočega dušika se pojavi Leidenfrost učinek, ki nastane, ko se tekočina 
dotakne površine z veliko višjo temperaturo, kot je temperatura vrelišča te tekočine. Tekočina 
začne izhlapevati tako hitro, da oblikuje zaščitno plast vodne pare med seboj in površino. 
Učinek se pojavi pri vlivanju tekočega dušika na tla, kjer kapljice potujejo skoraj brez trenja 
in s seboj odnesejo smeti ter za seboj puščajo čisto površino, in pri vlivanju na roko v majhni 
količini. (Caleon in Subramaniam, 2005; Caleon in Subramaniam, 2006; Hoult, 2002; 
Lothrop, 1978) 
Stalno izhlapevanje tekočega dušika, še posebno pri stiku s površino, ki ima višjo temperaturo 
kot je njegova temperatura vrelišča, ko tudi burno vre, omogoča prikaz zanimivih poskusov. 
Izhlapevanje povzroča večanje prostornine plina, zato je mogoče izdelati vozilo na pogon s 
tekočim dušikom, Heronovo bučo s stalnim in intenzivnim segrevanjem zelo hladne tekočine, 
mehurčke, ki nastajajo v visoko viskozni vodi zaradi dodanega mila, ustvariti videz plešočega 
kovanca in fontano tekočega dušika z uporabo plastenke ali gumijaste cevi ter simulirati 
napihovanje balona vse do točke, ko glasno poči. (Caleon in Subramaniam, 2004; Caleon in 
Subramaniam, 2005; Hoult, 2002; Lothrop, 1978; McRae idr., 2002) 
Spreminjanje prostornine plinov zaradi ohlajanja s tekočim dušikom in nato segrevanja na 
sobno temperaturo (kinetična teorija plinov) ilustriramo s poskusi s steklenicami, z uporabo 
balonov (npr. izginjajoči balon). Zrak se v tekočem dušiku skrči, če pa vanj potopimo balon, 
napolnjen s helijem, se ta ne dviga v zrak, ampak se spušča. Gostota helija je pri –196 °C 
namreč večja od gostote zraka pri sobni temperaturi. (Caleon in Subramaniam, 2006; Hoult, 
2002; Lothrop, 1978) 
Pri zelo nizkih temperaturah nastanejo nenavadne in zanimive spremembe snovi. Mnogo teh 
sprememb lahko uporabimo za prikaz nekaterih lastnosti zraka in drugih snovi, ki so že 
omenjene zgoraj. Te demonstracijske poskuse lahko uporabimo ne le kot način pri 
poučevanju, ampak z njimi zbudimo zanimanje za naravoslovje. Vendar so vsi ti poskusi 
nevarni, če ne upoštevamo smernic, ki so navedene v poglavju o varnosti. Pred izvajanjem v 
razredu moramo demonstracijske poskuse večkrat preizkusiti. Nekateri so ustrezni le za 
določeno starost učencev. (Hoult, 2002; Lothrop, 1978; McRae idr., 2002) 

3.3.1 Demonstracijski poskusi, ki prikazujejo lastnosti tekočega dušika 

• TEMPERATURA VRELIŠČA 
Temperatura vrelišča tekočega dušika je nižja od temperature ledišča vode. To lahko 
prikažemo tako, da 50-mililitrski lonček s tekočim dušikom postavimo na kos ledu. 
Tekoči dušik bo še vedno vrel. (Lothrop, 1978) 

• BREZBARVNOST, MAJHNA VISKOZNOST 
Tekoči dušik je tekočina, ki je brezbarvna, ima majhno viskoznost in ima nizko 
temperaturo vrenja. Tekočino vlijemo iz shranjevalne posode, kar je zanimivo 
opazovati, saj tekoči dušik zavre in povzroči nastanek oblakov vodne pare. (prav tam) 

• LEIDENFROST UČINEK 
Če zlijemo majhno količino tekočega dušika na tla, majhne kapljice drsijo skoraj brez 
trenja, saj potujejo na tanki plasti dušika, ki se sproti oblikuje. (prav tam; Caleon in 
Subramaniam, 2004; Caleon in Subramaniam, 2005) 

3.3.2 Demonstracijski poskusi, ki prikazujejo stisljivost zraka 

Demonstracijsko lahko prikažemo Gay-Lussacov zakon, ki povezuje prostornino in 
temperaturo idealnega plina. Napihnjen balon potopimo v tekoči dušik. Balon se bo skrčil, na 
sobni temperaturi pa ponovno razširil na njegovo prvotno prostornino. (Hoult, 2002; Lothrop, 
1978) 
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3.3.3 Demonstracijski poskusi, ki prikazujejo vpliv nizkih temperatur na tekočine 

Zmrzovanje vode lahko prikažemo na različne načine. 
• V pekač damo 50 ml tekočega dušika in dodamo pribl. 5 ml vode. Voda zmrzne v 

nekaj minutah. (Lothrop, 1978) 
• Ko hrenovko ali banano ohladimo na temperaturo tekočega dušika, ju lahko 

uporabljamo kot kladivo. Grah postane trd kot frnikola, a se razleti, če ga vržemo na 
tla. Krhke in lomljive postanejo tudi solata in rože. Ko banano odmrznemo, na sobni 
temperaturi postane rjava, medtem ko so hrenovka, solata in rože videti kot v 
prvotnem stanju. (prav tam) 

3.3.6 Izdelava sladoleda 

»Sladoled, kakršnega poznamo danes, obstaja vsaj 300 let, čeprav njegovi začetki verjetno 
segajo dlje v zgodovino.« (Clarke, 2012, str. 4) O nastanku sladoleda je veliko zgodb brez 
pravih dokazov za verodostojnost. Npr. rimski vladar Neron naj bi jedel sadje, ohlajeno s 
snegom, ki so mu ga z gora prinesli sužnji, mongolski jezdeci pa naj bi pozimi med jahanjem 
skozi puščavo Gobi iz kreme, ki so jo imeli shranjeno v posodah iz živalskih črev za 
preživetje, dobili prvi sladoled. Med galopom se je krema zmerno mešala, temperature pod 
ničlo pa so povzročile stalno ohlajanje. Spoznanje, ki se je razširilo v Kitajsko s širjenjem 
mongolskega kraljestva, je leta 1295 v Italijo prinesel Marco Polo. Sladoled naj bi prišel v 
Francijo, ko se je Catherine de Medici poročila z Duc d'Orléans leta 1533, saj je s seboj 
pripeljala tudi italijanske kuharje. (prav tam; Clarke, 2003) 
Z večjo gotovostjo lahko trdimo, da je proces izdelave sladoleda šel skozi naslednje stopnje, 
saj zanje najdemo zgodovinske dokaze: 
»1. Ohlajanje hrane in pijače z dodajanjem snega ali ledu.« (Clarke, 2012, str. 5) 
V Mezopotamiji so 2000 let pr. Kr. imeli kleti za shranjevanje ledu, v 11. stoletju pr. Kr. viri 
opisujejo delo »court iceman«, ki je vsako zimo poskrbel za shranjevanje ledu za poletno 
hlajenje pijače, iz obdobja Tang dinastije (618–907 po Kr.) je znana sladica iz vode 
bivolovega mleka, zmešanega z moko in kafro. V Grčiji so pili pijačo z dodanim ledom okrog 
leta 500 pr. Kr., v rimski kuharski knjigi iz 1. stoletja po Kr. pa je recept za sladico, ki jo je 
pred postrežbo potrebno posuti s snegom. V Perziji je zabeležena sladka pijača, ohlajena z 
ledom, iz 2. stoletja po Kr. (prav tam) 
»2. Spoznanje, da dodajanje soli v vodo povzroči ohlajanje.« (prav tam, str. 5; Wenham, 
2005) 
Spoznanje je prvič zapisano v indijski pesmi iz 4. stoletja, natančno pa je opisano v arabskem 
medicinskem priročniku iz leta 1242. V začetku 16. stoletja so bila ta spoznanja znana tudi na 
zahodu. (prav tam) 
»3. Spoznanje (in razširitev spoznanja), da mešanje soli in snega ali leda zmes ohladi še bolj.« 
(Clarke, 2012, str. 5) 
Leta 1589 je to spoznanje objavil Giambattista Della Porta, znanstvenik iz Neaplja, ki ga je 
uporabljal za zmrzovanje vina v steklenici. V 20. letih 17. stoletja so se pojavile prve ledene 
sladice, ki so nastale s takšnim načinom ohlajanja. Prodajali so jih na banketih v Parizu, 
Neaplju, Firencah in v Španiji v 60. letih 17. stoletja. V Angliji so sladoled prvič postregli v 
maju 1671 samo kralju Charlesu II. Nadaljevalo se je z izpopolnjevanjem receptov. Recept za 
ledeni sladoled je leta 1674 objavil Nicholas Lemery, leta 1676 pa je Pierre Barra opisal 
zmrzovanje mešanice sadja, kreme in sladkorja z uporabo snega in soli. Leta 1692 je L. 
Audiger opozoril na stepanje zmesi med zmrzovanjem, da se veliki kristali razdelijo na 
manjše. Ta način je osnova za izdelavo sladoleda, kot ga poznamo danes. Vse do začetka 19. 
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stoletja je bila ta jed le za aristokracijo, ko so ga v restavracijah in kavarnah lahko začeli jesti 
tudi meščani. (prav tam) 
»4. Odkritje naprave za izdelavo sladoleda v sredini 19. stoletja.« (prav tam, str. 5) 
V 40. letih 19. stoletja je Nancy Johnson v Filadelfiji izumila prvo napravo za izdelavo 
sladoleda. V Evropi je v približno enakem času prišlo do drugih idej za oblikovanje naprave, 
zato je bilo v prihajajočih desetletjih objavljenih veliko patentov v Evropi in ZDA. Jacob 
Fussel je leta 1851 zgradil prvo tovarno sladoleda. V Washingtonu, Bostonu in New Yorku ga 
je prodajal za takšno ceno, da so si ga lahko privoščili navadni državljani. (prav tam; Clarke, 
2003) 
V Angliji je sladoled postal množično dostopen z izseljevanjem Italijanov konec 19. stoletja. 
Na ulicah so ga prodajali v majhnih kozarcih z debelo steno. Navadno so jih obrisali z oblačili 
in ponovno uporabili, kar je predstavljalo nevarnost za zdravje, še posebno za otroke. 
Agnes Marshall (1855–1905), slavna kuharica, je razvila napravo za izdelavo sladoleda, 
napisala dve knjigi le o sladoledu. Lahko trdimo, da je izumila kornet l. 1888, ko je zapisala 
recept zanj v eni svojih knjig. Ideja pa se je razširila ločeno v ZDA, ko je Ernest A. Hamwi 
zvil vaflje namesto posode, ki so jo navadno uporabljali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
»5. Razvoj mehanskega hlajenja v poznem 19. stoletju in v začetku 20. stoletja.« (Clarke, 
2012, str. 5) 
Pred tem odkritjem so led nabirali iz rek, jezer na Norveškem, Švedskem, v Kanadi, ZDA in 
jih nato z ladjo vozili v mesta. Fiziki in inženirji so razvijali načine za umetno hlajenje na 
osnovi utekočinjanja plinov, kot sta propan in amoniak. Plin stisnemo, dokler se ne utekočini, 
pri tem pa se segreje. Za tem pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo, a med tem je še 
vedno pod pritiskom. Na koncu popustimo pritisk, kar omogoči tekočini, da se razširi in 
izhlapi, pri tem pa izloči toploto iz okolice, kar zagotavlja hlajenje. Leta 1873 je Carl von 
Linde je izumil napravo, ki je bila od mnogih, že prestavljenih, najbolj učinkovita. (prav tam) 
V prvih desetletjih 20. stoletja se je razvila industrijska izdelava te jedi. Razvoj mehanskega 
hlajenja je omogočil uporabo ohlajene slanice namesto soli in ledu. Leta 1927 je Clarence 
Vogt namesto pokončnega valja uporabil ležečega, kar je omogočalo stalno nastajanje 
sladoleda in ne v skupinah. Izumil je zvezni zamrzovalnik, kar lahko pojmujemo kot sodobni 
tovarniški zamrzovalnik sladoleda. Pojavila se je tudi pasterizacija iz higienskih razlogov in 
homogenizacija za boljšo teksturo jedi. Z razvojem železnice in avtomobila pa se je izboljšal 
tudi transport. (prav tam) 

Slika 5: Naprav za izdelavo sladoleda Agnes Marshall (Clarke, 2012, str. 9) 
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Clarke (2003) povzema, da so glavne sestavine sladoleda voda, mlečna maščoba, maščoba, 
sladkor, aroma in precej velika količina zraka. Navaja tudi recept za izdelavo sladice doma ali 
v razredu. Sestavine (razmerje za eno osebo): ½ skodelice (125 ml) mleka, ½ skodelice 
smetane za stepanje, 1 čajna žlička (15 ml) sladkorja, ½ čajne žličke (2 ml) npr. vanilije. 
Poudarja, da je pri kvaliteti sladoleda ključnega pomena, kako so sestavine zmešane oz. 
mikrostruktura sladoleda. To lahko vidimo na spodnji sliki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Za izdelavo sladoleda je treba upoštevati nekaj zakonov in dejavnikov, ki omogočajo 
oblikovanje dobre mikrostrukture: 
– tekstura sladoleda je odvisna od velikosti kristalov ledu in mehurčkov zraka. 
– hladnejša kot je hladilna tekočina, hitreje lahko ohladimo sladoled (Newtonov zakon za 
hlajenje). Skozi zgodovino se je spreminjal: mešanica ledu in soli, ki ob ustreznem razmerju 
lahko doseže –21.1 °C (koncentracija soli je 23,3 %). To pojasni, da je svetovni rekord v 
hitrosti izdelave sladoleda mogoč z uporabo tekočega dušika pri –196 °C. 
– zrak, ki ga dodajamo ob ohlajevanju zmesi, tvori velike mehurčke, ki jih z mešanjem 
naprava razdeli na manjše. 
– z ohlajanjem v napravi se sladoledu zniža temperatura in ob tem nastane več ledu. 

 
Slika 7: Temperatura, količina ledu in viskoznost sladoleda v napravi (Clarke, 2005, str. 250) 

Slika 6: Fotografija mikrostruktre sladoleda (Clarke, 2003, str. 249) 
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– viskoznost sladoleda se z ohlajanjem poveča, saj se viskoznost tekočine veča z ohlajanjem 
in viskoznost suspenzije trdnih delcev narašča, ko se prostorninski delež le-teh povečuje. 
(Ensteinova enačba) 
– sladoled je občutljiv na spremembe temperature – če se preveč segreje, se stali, njegova 
kvaliteta pa se lahko zmanjša tudi pri nizki temperaturi zaradi sprememb v mikrostrukturi. Ta 
pojav imenujemo Ostwaldovo zorenje. 
– sladoled je občutljiv na pritisk, ker je sestavljen iz mehurčkov zraka, ob upoštevanju 
Boylovega zakona pa lahko ugotovimo, da je prostornina zraka na višji nadmorski višini, kjer 
je pritisk manjši, večja. 
– mikrostruktura sladoleda določa njegovo teksturo – ali je trd, mehak, žvečilen med 
hranjenjem. (prav tam) 

3.4 Varnost 

Uporaba tekočega dušika v razredu za prikaz demonstracijskih poskusov zahteva upoštevanje 
naslednjih varnostnih smernic: 
– tekoči dušik hranimo v Dewarjevi posodi; 
– močno je priporočljiva uporaba suhih zaščitnih rokavic in očal, saj skrajno hladni tekoči 
dušik lahko povzroči ozebline in poškodbe oči (rokavice zaščitijo pred pljuski tekočega 
dušika, ne pa ob potopitvi v to hladno tekočino); 
– posode, termovke in jeklenke ne puščamo dlje časa v bližini tekočega dušika, saj se bo v 
njem utekočinil kisik, ki je močan oksidant (izpostavljenost nevarnosti ognja); 
– tekočega dušika ne shranjujemo v tesno zaprto posodo, da ne poči zaradi stalnega 
izhlapevanja in širjenja tekočine; 
– izogibamo se stika tekočega dušika ali na njegovo temperaturo ohlajenih snovi s kožo 
– zaužitje tekočega dušika je lahko smrtno; 
– prostor naj bo dobro zračen z odprtimi okni in vrati; 
– treba je poskrbeti, da so učenci primerno oddaljeni od tekočega dušika, se ga ne dotikajo in 
se ne nagibajo nad mizo, kjer prikazujemo poskuse; 
– učenci naj bi nosili zaščitna očala; 
– učence s tankimi oz. odprtimi obuvali je priporočljivo namestiti dlje od poteka 
demonstracijskih poskusov; 
(Caleon in Subramaniam, 2004; Caleon in Subramaniam, 2005; Caleon in Subramaniam, 
2006; Hoult, 2002; McRae idr., 2002). 

3.5 Dostopnost tekočega dušika 

Uporaba tekočega dušika v šoli lahko predstavlja problem. Tekoči dušik je tekočina z 
vreliščem pri –196 °C. Univerze in bolnice, ki lahko priskrbijo tekoči dušik, ga šolam ne 
izročajo, dokler osebje ni izučeno za varno ravnanje z njim. Eksperimentator mora poskrbeti 
za lastno varnost, za varnost otrok in primerno izbiro poskusov glede na starost učencev 
(Hoult, 2002). Za potrebe raziskave je tekoči dušik prispeval Institut »Jožef Stefan«. 
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EMPIRIČNI DEL 

1. RAZISKOVALNI PROBLEM 

Izhajajoč iz pregledane literature ugotavljam, da tekoči dušik omogoča visoko motivacijo 
učencev, uporabimo pa ga lahko kot pripomoček pri poučevanju (Caleon in Subramaniam, 
2006; Herron, 1978; Hoult, 2002; McRae idr., 2002). Nisem zasledila literature, ki bi navajala 
primerne poskuse za vključitev tekočega dušika v pouk na razredni stopnji.  
Tekoči dušik je zelo hladna tekočina, ki omogoča hiter prikaz sprememb v lastnostih snovi pri 
spreminjanju temperature na zelo velikih temperaturnih intervalih. Za učence je zelo zanimiva 
in z njo lahko demonstrator izvede veliko različnih poskusov že na razredni stopnji. Zato sem 
v okviru magistrskega dela oblikovala zbirko demonstracijskih poskusov in spremljevalnih 
gradiv za 3. razred osnovne šole na temo lastnosti snovi, ki omogoča doseganje naslednjih 
ciljev iz učnega načrta za spoznavanje okolja: 
– »poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju« (Učni načrt, 2011, str. 8), 
– »poznajo lastnosti zraka« (prav tam), 
– »vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi« (prav tam), 
– »znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti« (Učni načrt, 2011, str. 9), 
– »razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi.« (prav tam) 
Zanimalo nas je, kako nabor demonstracijskih poskusov vodi učence do novih spoznanj in 
kako so napredovali v »naravoslovni« spretnosti/veščini napovedovanja. 

2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavna cilja raziskave sta: 
– Oblikovati in izvesti preproste demonstracijske poskuse s tekočim dušikom, vključno s 
spremljevalnimi gradivi, v 3. razredu za učno temo spreminjanje lastnosti snovi. 
– Oblikovati učno uro z elementi konstruktivizma in tradicionalnih učnih pristopov, jo izvesti 
in evalvirati izbor poskusov ter spremljevalnih gradiv.  
 
V delu odgovarjam na naslednja raziskovalna vprašanja. 
– Kako načrtovati učno uro z uporabo tekočega dušika, da dosežemo cilje iz učnega načrta za 
spoznavanje okolja? 
– Kako oblikovati zbirko poskusov, ki ilustrira velike spremembe v trdnosti snovi in 
prostornini snovi zaradi velike spremembe temperature? 
– Kaj novega so se učenci naučili v učni uri, pri kateri je bila uporabljena zbirka poskusov s 
tekočim dušikom? 
– Kakšno je izražanje učencev o spreminjanju lastnosti snovi pri spreminjanju temperature po 
izvedeni učni uri? 
– Kako učenci 3. razreda po izvedbi učne ure napredujejo v »naravoslovni« spretnosti 
napovedovanja? 
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3. METODA DELA 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 
raziskovanja. Uporabili smo kvalitativni pristop pedagoškega raziskovanja.  

3.1 VZOREC 

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 36 učencev 3. razreda 
podeželske osnovne šole na Gorenjskem. Vzorec je majhen in vključuje dečke in deklice. 
Raziskavo sem izvedla v mesecu maju 2015. 

3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Na podeželski šoli sem se z ravnateljico in tremi razredničarkami 3. razreda osnovne šole 
dogovorila za izvajanje učne ure in intervjujev v mesecu maju 2015. Izbrana šola je imela 
pridobljena soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Pred izvajanjem 
praktičnega dela raziskave sem preučila literaturo in oblikovala nabor poskusov s tekočim 
dušikom. Preizkusila sem jih in vadila izvajanje v laboratoriju. Predhodno raziskavo sem 
izvedla v enem od treh razredov, ob tem preizkusila delovni list in test, naredila minimalne 
izboljšave, nato pa izvedla raziskavo v dveh oddelkih. 
Podatke sem zbrala z delovnim listom, s kratko nalogo za preverjanje spretnosti 
napovedovanja in z nestrukturiranim opazovanjem, kjer je beleženje potekalo po izvedenem 
praktičnem delu. Z vsemi učenci sem dan po izvedeni učni uri izvedla individualne kratke 
polstrukturirane intervjuje s pisnim beleženjem. Z uporabo triangulacije sem povečala 
veljavnost in zanesljivost raziskave, pozorna pa sem bila tudi na vsebinsko veljavnost. Za 
avtentičnost raziskave sem poskrbela tako, da sem raziskavo izvedla v matični učilnici, 
intervjuje pa v tihem in učencem znanem prostoru. 

3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Metodo analiza vsebine sem uporabila pri nalogi za preverjanje spretnosti napovedovanja, 
zapisih o opažanjih med izvajanjem raziskave, komentarjih učencev in zapisih intervjujev. 
Najprej sem prepisala in/ali uredila gradivo, nato določila kodirne enote. Sledilo je kodiranje, 
oblikovanje kategorij, definiranje kategorij in oblikovanje interpretacije.  
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4. REZULTATI 

4.1 Kako načrtovati učno uro z uporabo tekočega dušika, da dosežemo cilje 
iz učnega načrta za spoznavanje okolja? 

V tem raziskovalnem vprašanju sem izhajala iz naslednjega cilja magistrskega dela: 
oblikovati učno uro z elementi konstruktivizma in tradicionalnih učnih pristopov, jo izvesti in 
evalvirati izbor poskusov ter spremljevalnih gradiv. Evalvacija izbora poskusov in 
spremljevalnih gradiv bo izvedena v naslednjem raziskovalnem vprašanju. 
Glede na cilja magistrskega dela sem izbrala naslednje cilje iz učnega načrta za spoznavanje 
okolja v 3. razredu osnovne šole na temo lastnosti snovi:  
– »poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju« (Učni načrt, 2011, 8), 
– »poznajo lastnosti zraka« (prav tam), 
– »vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi« (prav tam), 
– »znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti« (Učni načrt, 2011, 9), 
– »razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi« (prav tam), 
– razvijajo sposobnost (spretnost) napovedovanja. (Učni načrt, 2011, 5) 
Načrtovala sem učno uro z dejavnostmi, ki so pri učencih razvijale omenjene cilje. 
Zastopanost cilja pri posamezni dejavnosti je predstavljena v spodnji tabeli. 
 
Tabela 2: Pregled dejavnosti glede na uresničevanje izbranih učnih ciljev iz učnega načrta 

 Cilj 1 Cilj 2 Cilj 3 Cilj 4 Cilj 5 Cilj 6 
Dejavnost A + + + + +  
Dejavnost B +  + +   
Dejavnost C +  +    
Dejavnost Č + + +   + 
Dejavnost D + + +   + 
Dejavnost E + +  +   
 
Opombe: Cilj 1 – Učenci poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju. Cilj 2 – Učenci 
poznajo lastnosti zraka. Cilj 3 – Učenci vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa 
neobrnljivi. Cilj 4 – Učenci se znajo za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti. Cilj 5 
– Učenci razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi. Cilj 6 – Učenci 
razvijajo sposobnost (spretnost) napovedovanja. 
Dejavnost A – Spoznavanje lastnosti tekočega dušika; dejavnost B – Konkretno delo z 
materialom; dejavnost C – Potopitev nageljna in banane v tekoči dušik; dejavnost Č – 
Potopitev balona v vročo in nato v ledeno vodo; dejavnost D – Poskus s plastenko in 
balonom; dejavnost E – Spoznavanje in izdelava sladoleda. 

4.1.1 Učenci poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju (Učni načrt, 2011, 8) 

Načrtovala sem, da bodo učenci omenjeni cilj uresničevali v vseh dejavnostih. V cilj smo 
vključili spoznavanje spreminjanja lastnosti snovi ne le pri segrevanju, ampak tudi pri 
ohlajanju. 
V uvodnem delu so učenci spoznali osnovno lastnost tekočega dušika – je tekočina, 
temperatura vrelišča je –196 °C (vizualni prikaz na prirejenem termometru, uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)), ob stiku s snovjo pri višji temperaturi od 
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vrelišča zavre in agregatno stanje se iz tekočega spremeni v plinasto. Načrtovali smo tudi 
poskus, kjer bi prikazali, kako nizko temperaturo ima tekoči dušik v primerjavi z ledom 
(priloga 2, tekoči dušik vre na ledu in led še bolj ohladi). Predvidevali smo, da bo za učence 
zelo zanimiv pojav »belega dima« ob stiku tekočega dušika z zrakom na sobni temperaturi. 
Zato smo načrtovali, da bomo pojav razložili takrat, ko se bo pojavilo zanimanje s strani 
učencev. Bel dim so kondenzirane kapljice vode v zraku ali para, ki nastane, ko tekoči dušik 
ohlaja zrak. 
Učenci so cilj usvajali preko osnovnih informacij in seznanjanja s tekočim dušikom v 
uvodnem delu ter nadaljevali z aktivnim spoznavanjem lastnosti snovi, ki so jim blizu, pri 
sobni temperaturi. Pri tem so uporabili različna čutila in nato preverili lastnosti po segrevanju 
snovi. Izbrali smo nagelj in banano, ker sta hitro in ugodno dostopna ter je z njima mogoče 
jasno in nazorno prikazati spremembe v trdnosti pri spreminjanju temperature. Obe snovi sta 
pri segrevanju mehki, pri ekstremnem ohlajanju pa je nagelj krhek, banana pa trdna. Njune 
lastnosti smo preverili s preprostimi in vsakdanjimi dejanji, kot sta udarec ob mizo in 
zabijanje žeblja v leseno klado. 
Načrtovanje spoznavanja lastnosti zraka pri segrevanju in ohlajanju bomo opisali v naslednji 
točki. Spreminjanje lastnosti snovi pri ohlajanju pa so učenci spoznali tudi v kontekstu 
uporabnosti tekočega dušika na sodobnem tržišču. Spoznali so postopek izdelave sladoleda s 
kratkim pregledom zgodovine razvoja te jedi in ga tudi zaužili. 

4.1.2 Učenci poznajo lastnosti zraka (Učni načrt, 2011, 8) 

V uvodni dejavnosti, kjer je bilo v ospredju spoznavanje temperature tališča in vrelišča ter 
proces izhlapevanja tekočega dušika, so učenci z opazovanjem vrenja tekočega dušika in 
»izginjanja« spoznali, da dušik s spreminjanjem temperature spreminja agregatno stanje. Zrak 
sestavljajo različni plini, med njimi tudi dušik. Spreminjanje agregatnega stanja iz tekočega v 
plinasto so spoznali tudi pri izdelavi sladoleda. 
Demonstracijski poskusi s potapljanjem balona v vročo, nato v ledeno vodo in na koncu v 
tekoči dušik so učencem omogočili, da so spoznali in izrazito prepoznali spreminjanje 
prostornine zraka zaradi spreminjanja temperature pri stalnem tlaku (Gay-Lussacov zakon). 
Ko zrak segrevamo, se širi, ko ga ohlajamo, se krči. To lastnost so lahko še bolj ozavestili pri 
poskusu s plastenko in balonom. 
Delo s tekočim dušikom je omogočalo tudi spoznanje, da se mrzel zrak spušča k tlom, topel 
pa dviga k stropu. 

4.1.3 Učenci vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi (Učni načrt, 
2011, 8) 

Obrnljivost pojavov so spoznavali pri taljenju kocke ledu na sobni temperaturi in ohlajanju s 
tekočim dušikom, pri potapljanju balona v vročo vodo, ledeno vodo in nato v tekoči dušik ter 
pri poskusu s plastenko in balonom. Učenci so proti koncu ure sami spoznali, da je obrnljivo 
tudi prehajanje iz plinastega v tekoče agregatno stanje. Zanimalo jih je, na kakšen način je to 
dosegljivo. 
Primere neobrnljivih pojavov so učenci opazovali pri segrevanju nageljna in banane, pri 
njunem ohlajanju in ponovnem segrevanju na sobno temperaturo. 
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4.1.4 Učenci se znajo za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti (Učni načrt, 
2011, 9) 

Učna ura spoznavanja okolja je bila načrtovana tako, da so se morali učenci pri nekaterih 
aktivnostih za delo pripraviti in nato pospraviti delovni prostor. To se je dogajalo pri 
skupinskem delu in pri zaužitju sladoleda. Delo s tekočim dušikom za učence ni varno, zato 
so imeli pri poskusih s tekočim dušikom vlogo opazovalca. Vlogo aktivnega udeleženca pri 
spoznavanju lastnosti snovi so učenci prevzeli pri delu po skupinah. 
Učenci so pri skupinskem delu dobili navodila (priloga 4, priloga B), kako se morajo na 
posamezne aktivnosti pripraviti in da morajo za seboj pospraviti. Ker je bilo treba pri 
pospravljanju razvrščati, sem priskrbela posode, ki so jih učenci ustrezno organizirali. Učenci 
so bili obveščeni, kaj se od njih pričakuje. Uspešno so opravili naloge, delo je potekalo 
nemoteno in pospravili so hitro ter sistematično. 

4.1.5 Učenci razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi (Učni načrt, 
2011, 9) 

Pri predhodni raziskavi sem ugotovila, da učenci že razumejo pomen osnovnih oznak za 
nevarne lastnosti snovi. Enako se je izkazalo pri vzorcu, ko smo preverili predznanje v 
uvodnem delu učne ure. Načrtovala sem, da bom ta cilj razvijala s spoznavanjem lastnosti 
tekočega dušika in njegove uporabe. Tekoči dušik sicer ni uvrščen pod nevarne snovi in ga ne 
moremo uvrstiti pod katero od oznak za nevarne lastnosti snovi. Učenci pa so med učno uro 
spoznali pravilno rokovanje s tekočim dušikom in pomen varnosti pri izvajanju 
demonstracijskih poskusov s to hladno tekočino. 

4.1.6 Razvijanje spretnosti napovedovanja 

Dejavnosti sem načrtovala tako, da so učenci postopno pridobili znanje in izkušnje o 
spreminjanju lastnosti snovi pri spreminjanju temperature. Večkrat sem oblikovala situacije, 
kjer so bili učenci izzvani k napovedovanju rezultatov. Natančna predstavitev rezultatov s 
tega področja je v poglavju 4.5 (Kako učenci 3. razreda po izvedbi učne ure napredujejo v 
»naravoslovni« spretnosti napovedovanja?). 

4.1.7 Elementi konstruktivizma in tradicionalnih učnih pristopov 

V učni proces sem v procesu načrtovanja vključila konstruktivistični pristop. To ni bilo 
preprosto, saj je delo z učencem nevarno snovjo zahtevalo frontalno izvajanje 
demonstracijskih poskusov in preprečevalo rokovanje z močno ohlajenimi snovmi. Izkušnje, 
na katerih so učenci sami gradili svoje znanje in oblikovali pojme ter zakonitosti, so pridobili 
s skupinskim delom. Takrat je bilo omogočeno spoznavanje lastnosti snovi z različnimi čuti, 
kar so spodbujala produktivna vprašanja. Zaporedje demonstracijskih poskusov smo 
oblikovali tako, da je omogočalo vsebinsko postopnost in nadgrajevanje obstoječega znanja 
ter preoblikovanje že obstoječih predstav v ustreznejše. To je bilo opaziti še posebno pri 
poskusih z baloni, ki so jim sledili poskusi s plastenko in balonom (priloga 1). Drugi sklop 
demonstracijskih poskusov je bil nadgradnja prvega. Oblikovan je bil tako, da je omogočal 
spoznanje zakonitosti, da se zrak pri segrevanju širi, pri ohlajanju pa krči. Med prvim in 
drugim sklopom demonstracijskih poskusov sta v obeh razredih, kjer sem izvajala učno uro, v 
voden analitično-sintetični pogovor vskočili prvotni učiteljici. Učence sta spomnili na 
spreminjanje prostornine zraka zaradi segrevanja, kar so učenci že spoznavali, na način, ki so 
ga usvojili pred časom. 
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V učnem procesu je pri izvajanju demonstracijskih poskusov prevladovala frontalna učna 
oblika in tradicionalni učni pristop. Učenci so bili aktivni z opazovanjem, izpolnjevanjem 
spremljevalnih gradiv in prostovoljstvom. 

4.1.8 Organizacijsko načrtovanje 

Učenci so v učni uri spoznavali učne cilje preko različnih dejavnosti. Optimalno doseganje 
učnih ciljev in ustrezno izvajanje dejavnosti je zahtevalo načrtovanje organizacije dela v 
prostoru (priloga 4, priloga Č). Učenci so smiselno usvajali učne vsebine v sedečem položaju 
v krogu pred tablo, na stolih v polkrogu pri demonstracijskih poskusih, za mizami v obliki 
otokov pri skupinskem delu.  
Za nemoteno izvedbo demonstracijskih poskusov pa je bilo treba načrtovati tudi organizacijo 
materiala pred tablo. Material in pripomočke za posamezen poskus sem uredila v škatle, ki 
sem si jih pregledno in v ustreznem sosledju uredila v predelu izvajanja poskusov. 

 
Slika 8: Načrt za ureditev materiala 
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4.1.9 Odziv učencev na celotno učno uro 

Odgovore učencev v intervjuju (priloga 5, 4. vprašanje) lahko uredimo v naslednje vsebinske 
sklope: 
– izražanje čustev (urejeno po pogostosti pojavljanja: dobro, zelo všeč, zelo »fajn«, v redu, 
zanimivo, »ful dobr«, zelo dobro, zabaval sem se; »Všeč mi je bilo, ko je balon not' pozaugalo 
(opomba: potegnilo, posrkalo). In ko je šla pri sladoledu para ven, se je zlila.«, »Zanimivo mi 
je bilo, da ste imeli gospodinjske pripomočke – pokrovko, držalo za solato …«, »Sladoled je 
bil dober.«, »Škoda, da nisem jedla sladoleda.« (Opomba: Učenka je morala predčasno 
zapustiti pouk.), »Kozarci so bili zanimivi, ker nismo vedeli, kaj je v njih.«, »Zanimivo, da 
smo delali naloge.«); 
– delitev izkušenj (»doma že enkrat naredil sladoled« (2), »Grozni Gašper je pa naredil 
korenčkov sladoled«, »Doma sem preizkusil poskuse. No, tistega z balonom in flašo. Zgodilo 
se je tako, kot ste vi včeraj pokazali.«); 
– postavljanje vprašanj (Kako nastane tekoči dušik? Kako delajo v trgovini sladoled?); 
– izražanje napačne prestave (»Sladoled je bil kar dober glede na to, da je bil strup.«). 

4.2 Kako oblikovati zbirko poskusov, ki ilustrira velike spremembe v 
trdnosti snovi in prostornini snovi zaradi velike spremembe temperature? 

Raziskovalno vprašanje temelji na cilju magistrskega dela: oblikovati in izvesti preproste 
demonstracijske poskuse s tekočim dušikom, vključno s spremljevalnimi gradivi, v 3. razredu 
za učno temo spreminjanje lastnosti snovi. Izbor demonstracijskih poskusov in spremljevalnih 
gradiv bom tudi evalvirala. 
Pri oblikovanju zbirke poskusov sem upoštevala naslednje kriterije: 
– podpora doseganju ciljev iz učnega načrta za 3. razred osnovne šole, 
– razvojna stopnja učencev, 
– aktualnost vsebine, 
– reprezentativnost, 
– nazornost, 
– postopnost, 
– preprosta izvedba, 
– zagotavljanje varnosti učencev in demonstratorja, 
– cenovna ugodnost, 
– dostopnost materiala. 
Vse poskuse (priloga 1) sem oblikovala tako, da je bilo poskrbljeno za varnost. S tekočim 
dušikom in predmeti, ki so bili v tekočem dušiku, rokuje le demonstrator. Pri tem nosi 
rokavice, zaščitna očala in belo haljo, poskrbi za zračnost prostora. Otroci so najmanj 2 metra 
oddaljeni od demonstracijske mize oziroma demonstracijskega prostora. Opomba: Tekoči 
dušik za izdelavo sladoleda hranimo v ločeni posodi, da ostane higiensko neoporečen. 

4.2.1 Demonstracijski poskusi s tekočim dušikom 

1. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 
Namen demonstracijskega poskusa: 

S poskusom prikažemo spreminjanje elastičnosti in krhkosti nageljna pri spreminjanju 
temperature ter obrnljivost pojava. 
Opis poteka: 
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Učitelj demonstrator dva nageljna potopi v tekoči dušik za okoli 30 sekund do 1 minute. Ob 
tem tekoči dušik intenzivno zavre in iz termovke se proti tlom začne valiti megla. Ustrezno 
ohladitev cveta preveri s spustom rože do dna termovke, ob čemer začuti trk in zasliši 
kovinski zven. Oba nageljna vzame iz tekočega dušika, ko njegovo vrenje preneha. Nekaj 
minut stalno nastaja megla v okolici cvetov. S cvetom prvega nageljna udari po mizi, drugi 
nagelj takoj postavi v vazo in ga pusti na sobni temperaturi. Cvet prvega nageljna se ob 
udarcu razleti na majhne koščke. Udarce lahko ponavlja, dokler se ne razleti ves cvet in mu v 
roki ostane le še steblo. Drugi nagelj si skupina ogleda po 20 minutah, ko je na videz dokaj 
podoben prvotnemu. Razlika je v zmanjšani elastičnosti, saj cvet ob stisku ostane v skoraj isti 
obliki. 
Pripomočki: 

2 nageljna, vaza z vodo, tekoči dušik, termovka, podlaga. 
Pričakovani rezultati: 

Učenci bodo pozorni na meglo, ki nastaja pri vrenju tekočega dušika in v bližini ohlajenega 
cveta nageljna. Presenetila jih bo močna krhkost nageljna. To lastnost bodo znali 
poimenovati. Razumeli bodo, da se je nagelj ohladil na temperaturo tekočega dušika. Opazili 
bodo zmanjšano elastičnost drugega nageljna pri sobni temperaturi. 
 
2. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 
Namen demonstracijskega poskusa: 

Poskus prikaže spreminjanje trdote in trdnosti banane pri spreminjanju temperature. 
Opis poteka:  

Učitelj demonstrator z dolgimi lesenimi kleščami 
potopi banano v tekoči dušik. Ob stiku banane in 
tekočega dušika le-ta zavre ter nastane megla, ki 
se spušča proti tlom. Ko tekoči dušik neha vreti (1 
minuta), z lesenimi kleščami ali zajemalko vzame 
banano iz tekočega dušika. V bližini banane 
nastaja megla. Z rokavicami demonstrator vzame 
banano v roko in z njo zabije žebelj v leseno 
klado. 
Pripomočki: 

Banana, žebelj, lesena klada, tekoči dušik, 
termovka, dolge lesene klešče, plastična 
zajemalka. 
Pričakovani rezultati: 

Učenci bodo napovedali, da se bo trdnost banane 
povečala, ne bodo pa pričakovali tako velike spremembe. Zopet bodo pozorni na nastajanje 
megle. Razumeli bodo, da se je trdnost banane povečala z ohlajanjem in prav tako njena 
trdota. 
 
3. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 
Namen demonstracijskega poskusa: 

Poskus prikaže spreminjanje prostornine plina zaradi segrevanja in ohlajanja pri stalnem tlaku 
(Gay-Lussacov zakon). 
Opis poteka:  

Učitelj demonstrator 3 podolgovate balone napihne (že pred šolsko uro) z enakim številom 
vpihov s tlačilko tako, da je delež neraztegnjenega balona pri obeh enak. Npr. 30 vpihov in 5 
cm nenapihnjenega dela balona. Izbere prostovoljca, ki z alkoholnim flomastrom označi 
začetek neraztegnjenega dela balona. Balon potopi v zelo vročo vodo. Zrak v balonu se razširi 

Slika 9: Ohladitev banane na –196 °C 
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in posledično se balon raztegne, neraztegnjeni del balona pa se skrajša. Prostovoljec z 
merilnim trakom izmeri dolžino neraztegnjenega dela. Nato isti balon potopi v ledeno vodo. 
Zrak v balonu se skrči in posledično se neraztegnjeni del balona poveča. Prostovoljec z 
merilnim trakom izmeri neraztegnjeni del balona. Demonstrator z učenci primerja razliki v 
dolžini neraztegnjenega dela z balonom, ki je ostal na sobni temperaturi. Na koncu balon 
potopi v tekoči dušik. Drži ga z dolgimi lesenimi kleščami. Zrak v balonu se hitro krči ob 
stiku balona in tekočega dušika. Nastaja megla, balon pa se skrči v tanek nagrbančen trak. 
Demonstrator balon potegne iz tekočega dušika in ga pusti na sobni temperaturi. Zrak v 
balonu se takoj začne širiti, saj se segreva na sobno temperaturo. Ob tem nastaja manjša 
količina megle. Balon lahko večkrat potopi v tekoči dušik, da učenci razumejo dogajanje. 

Pripomočki:  

3 podolgovati baloni za oblikovanje živali, tekoči dušik, termovka, dolge lesene klešče, 
termovka z ledenimi kockami, voda, tlačilka za napihovanje balonov, alkoholni flomaster, 
merilni trak, električni grelnik za vodo, kad. 
Pričakovani rezultati: 

Učenci se bodo z veseljem javili za prostovoljce ter bodo ustrezno opravili svoje naloge. 
Učenci bodo opažanja povezali v celoto: v vroči vodi se je zrak v balonu raztegnil, v ledeni 
vodi se je rahlo skrčil, v tekočem dušiku pa se je zrak v balonu močno skrčil. Nekateri učenci 
bodo imeli težave z razumevanjem, da je količina zraka v balonu konstantna in se balon ne 
napihuje ali spušča. Zato bo potrebna dodatna razlaga in ponovitev zadnjega poskusa z 
ohlajanjem zraka na temperaturo tekočega dušika. Ne bodo še sintetizirali opažanj na 
spoznanje, da se zrak pri segrevanju širi, pri ohlajanju pa krči. Mogoče bo to ugotovil le 
kakšen posameznik. 
 
4. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 
Namen demonstracijskega poskusa: 

Prikazati spreminjanje prostornine plina zaradi segrevanja in 
ohlajanja pri stalnem tlaku (Gay-Lussacov zakon). 
Opis poteka:  

Učitelj demonstrator pollitrski plastenki na vrat namesti okrogel 
balon. Položi jo v čašo in vrat plastenke pritrdi na stojalo 
oziroma jo po potrebi drži z eno roko. Vlije vročo vodo v čašo. 
Balon se raztegne, saj se zrak v balonu in plastenki razširi. Nato 
nadomesti vročo vodo z ledeno (oziroma v drugo čašo nalije 
ledeno vodo) in vanjo potopi plastenko z balonom. Balon se 
skrči še bolj kot pri sobni temperaturi, saj se zrak v balonu in 
plastenki skrči. Plastenko odstrani s stojala in jo potopi v 
termovko s tekočim dušikom do višine 5 cm. Balon se vboči v 
plastenko in se v njej raztegne. Prostornina zraka v balonu in 
plastenki se tako zmanjša, da se balon raztegne v plastenki in se 
stena plastenke rahlo vboči. Ko plastenko z balonom vzame iz 
tekočega dušika, se zrak zopet začne raztezati. Balon je sčasoma 

Slika 10: Raztegnjeni (levo) in neraztegnjeni (desno) del balona 

Slika 11: Izhodiščni 
položaj platenke in balona 
pri poskusu 
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potisnjen iz plastenke in se raztegne na prvotno stanje pri sobni temperaturi. 
Pripomočki:  

Pollitrska plastenka, stojalo, čaša (1000 ml), balon, voda (2 litra), termovka z ledenimi 
kockami, sol, električni grelnik za vodo, posoda, tekoči dušik, termovka. 
Opomba: Plastenka naj bo iz trdne plastike (npr. Fruc). Ustje plastenke naj ima premer vsaj 2 
cm, da balon lahko gladko vstopi v plastenko, ko tekoči dušik ohlaja zrak v plastenki in 
balonu. 
Pričakovani rezultati: 

Demonstracijski poskusi bodo potekali tako, kot je opisano. Učenci bodo opazovali potek 
posameznih poskusov in jih primerjali s svojimi napovedmi na delovnem listu (priloga 2, 2. 
naloga). Spoznali bodo, da je količina zraka v plastenki in balonu konstantna, spreminja se 
prostornina zraka v balonu in plastenki zaradi segrevanja oz. ohlajanja. Pri segrevanju se zrak 
v plastenki in balonu razširi, pri ohlajanju pa skrči. 
 
5. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 
Namen demonstracijskega poskusa: 

Prikaz aktualne uporabe tekočega dušika v gospodinjstvu in v gospodarstvu, ilustriranje hitre 
spremembe agregatnega stanja. 
Opis poteka:  

Učitelj demonstrator izdela sladoled z uporabo tekočega dušika. V higiensko neoporečno čisti 
posodi zmeša sestavine (npr. skodelica (125 ml) mleka, skodelica smetane za stepanje, žlica 
sladkorja, polovica čajne žlice (2 ml) vanilije ali zmletega sadja) da oblikuje gladko zmes. 
Nato ob mešanju z mešalnikom ali kuhalnico enakomerno (v 10 do 20 sekundnih časovnih 
presledkih) vliva tekoči dušik (približno 2 ml naenkrat) do primerne gostote in temperature 
zmesi. Ob vlivanju tekoči dušik zavre, kar povzroči burno nastajanje megle, ki se vali proti 
tlom. Paziti je treba, da demonstrator ne vlije preveč tekočega dušika naenkrat, saj lahko zmes 
prekipi čez rob posode ali pa zmrzne v kosih in je prehladna za takojšnje zaužitje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slika 12: Izdelava sladoleda z uporabo tekočega dušika 
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Pripomočki: 

Električni mešalnik ali kuhalnica, posoda, tekoči dušik brez škodljivih primesi, termovka. 
Sestavine (za 20 učencev): mleko (250 mL), smetana za stepanje (250 mL), sladkor (2 žlici), 
vanilija ali zmleto sadje (4 mL ali 1 čajna žlička). 
Pričakovani rezultati: 

Učenci bodo opazili veliko količino nastajajoče megle in mogoče jih bo zanimalo, zakaj se 
megla spušča proti tlom in se ne dviga v zrak. Pojavil se bo miselni konflikt, zakaj bodo lahko 
zaužili sladoled, ko pa vanj vlivamo tekoči dušik, ki je v velikih količinah zdravju škodljiv. 
Pozorni bodo na čas izdelave in navdušeni bodo nad dejstvom, da bodo sladoled lahko zaužili. 

4.2.2 Evalvacija demonstracijskih poskusov s tekočim dušikom 

1. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 

Izvedeni poskus je pri učencih izzval veliko zanimanje, začudenje in navdušenje. Ob 
potapljanju nageljna v tekoči dušik so opazovali veliko količino kondenzirane vode (megle), 
ki se je spuščala iz termovke proti tlom. Opozorila sem jih, naj prisluhnejo dogajanju v 
termovki. Spoznali so, da v procesu ohlajanja nageljna tekoči dušik vre, kar slišimo kot 
brbotanje. Preden sem nagelj vzela iz termovke, sem z njim rahlo udarila ob dno termovke, 
pri čemer je kovinsko zazvenelo. Nekateri so se ob tem začudili, drugi pa so izrazili 
navdušenje in potrditev lastne napovedi. V eni skupini so se glasno začudili, ko so zagledali 
nagelj zunaj posode, saj se je ob njem pojavila megla. Organizacijsko je bilo priročno, da sem 
z nageljnom udarila po podlagi. Tako so delčki nageljna ostali na njej in v nadaljevanju sem 
podlago preprosto umaknila z demonstracijskega prostora ter nadaljevala z načrtovanim 
delom. Smiselno je bilo, da sem učence spodbudila k opisovanju opaženega dogajanja. Poskus 
je v eni skupini izzval produktivno vprašanje: »Kaj bi se zgodilo, če bi se dotaknil listkov 
nageljna?« Zaradi varnosti vprašanja nismo preizkusili, smo se pa pogovorili o učinku 
omenjenega dejanja. V drugi skupini pa se je pojavilo vsebinsko vprašanje, ali so koščki 
nageljna na podlagi tudi mrzli. Za ogled nageljna po 20 minutah predlagam organizacijsko 
izboljšavo. To izvedemo pred izvajanjem poskusov z baloni. Prvi in drugi demonstracijski 
poskus namreč prikazujeta spreminjanje lastnosti trdnih snovi, poskusi z baloni pa prikazujejo 
spreminjanje lastnosti plinov. Tako bodo poskusi vsebinsko in organizacijsko zaokroženi ter 
ne bo nepotrebnih preskokov. 
 

2. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 

Ker so imeli učenci že izkušnjo s spreminjanjem lastnosti nageljna v tekočem dušiku, sem jih 
pred močnim ohlajanjem banane vprašala, kakšne rezultate pričakujejo. Dejali so, da bo zelo 
mrzla, da bo zmrznila, eden od učencev je trdil, da bo trda in posledično malo krhka. Ko sem 
jo vzela iz tekočega dušika, sem jih spodbudila k opisovanju. Trdnost sem preverila z 
zabijanjem žeblja v leseno klado, kar se je učencem že ob napovedi zdelo zanimivo. Učenci 
so se rezultatu začudili, čeprav so nekateri glasno napovedali, da bo to mogoče. Poskus je 
spodbudil vsebinsko vprašanje: »Zakaj se ta bel zrak premika navzdol in ne navzgor?« 
Odgovor mu je ustrezno podal drug učenec in sicer da se mrzel zrak spušča, topel pa dviga. 
Učenci so spoznali, da se je trdnost banane z ohlajanjem povečala in da je banana manj krhka 
kot cvet nageljna. Vsebina poskusa je pri enem od učencev spodbudila vsebinsko vprašanje o 
varnosti: »A če bi roko dal v tekoči dušik, bi tudi zmrznila?« Takoj se je odzvala prvotna 
učiteljica v razredu in učenca spodbudila k razmišljanju. Kratko in jasno je pojasnila sosledje 
dogodkov z roko: »Zmrznila bi, potem bi odpadla in žile v roki bi se pretrgale, začel bi 
krvaveti in lahko bi izkrvavel in umrl.« Učenci so se ob tem zamislili. 
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3. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 

V vsaki skupini smo uporabili dva podolgovata balona, ki sem ju napihnila pred učenci, da so 
nadzorovali količino s tlačilko vpihanega zraka v balon. V primeru stiske s časom 
priporočam, da se balone z zrakom napolni pred pričetkom učne ure. Pri poskusu sem izbrala 
več prostovoljcev, kar je motivirajoče vplivalo na učence: zapisovalec rezultatov na tablo, 
označevalec in več merilcev dolžine neraztegnjenega dela balona. Naloge so opravljali 
natančno in ustrezno. Ko sem balon potopila v vročo vodo, je v prvi skupini počil, kar je 
presenetilo vse prisotne. Poskus smo ponovili z drugim balonom, kjer je prišlo do podobnih 
rezultatov kot kasneje v drugi skupini. Balon se je opazno raztegnil, zrak v balonu se je 
razširil, kar je pri učencih povzročilo veliko navdušenje. Nato sem balon potopila v ledeno 
vodo, kjer se je zrak minimalno skrčil glede na stanje pri sobni temperaturi. Učenci so z 
branjem tabele na tabli ugotovili, da se je balon pri visoki temperaturi raztegnil. Ko sem jih 
vodila z vprašanji in povezovanjem že obstoječega znanja o zraku, sta v obeh skupinah 
vskočili prvotni učiteljici v razredu in učence spomnili na vzročno-posledično zvezo. »Ko ga 
segrevamo, se zrak …« Nekaj učencev je dejalo: »Širi.« »Ko ga ohlajamo, se zrak …« 
Učenci: »Krči.« Učence sem nameravala voditi do trenutka, ko bi sami miselno povezali 
spoznanja z obstoječim znanjem, tudi če bi do tega prišlo po potapljanju balona v tekoči dušik 
ali v naslednjem demonstracijskem poskusu. Napovedala sem potapljanje balona v tekoči 
dušik, kar je učence zelo motiviralo in navdušilo. Nekateri so trdili, da bo balon počil, drugi, 
da bo manjši kot prej, večina pa je le s pričakovanjem opazovala dogajanje. Rezultat jih je 
močno presenetil in navdušil. V tem trenutku je bilo zelo pomembno, da smo se pogovorili, 
kaj so učenci opazili in kaj se je pravzaprav zgodilo z balonom in zrakom v balonu. Učenci so 
spoznali, da se zrak ohlaja in krči ter segreva in širi. 
 

4. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 

Omenjeni poskus je vsebinska nadgradnja prejšnjega demonstracijskega poskusa. Učenci se z 
uporabo spremljevalnih gradiv preizkusijo v spretnosti napovedovanja in si nato 
demonstracijski poskus tudi ogledajo. Pomembno je bilo, da so učenci razumeli navodila 
naloge, da so lahko nadaljevali z delom. Prvotni položaj balona, plastenke in čaše sem 
učencem frontalno prikazala. Nato so nadaljevali z reševanjem naloge na delovnem listu 
(priloga 2). Sledil je prikaz celotnega poskusa, kjer sem opisovala dogajanje. Učenci so bili 
presenečeni nad rezultatom, ko sem plastenko z balonom potopila v tekoči dušik. Pomemben 
je bil pogovor, ki je sledil, saj smo z opisovanja dogajanja prešli na ugotavljanje sprememb, ki 
so se dogajale z zrakom. Učenci so ponovno ugotovili, da se je zrak pri segrevanju razširil, pri 
ohlajanju pa skrčil. 
 

5. DEMONSTRACIJSKI POSKUS 

Izdelava sladoleda je hitra, traja pribl. 3 minute. Nalogo časovnega merjenja izdelave 
sladoleda je prevzel prostovoljec. Potrebno je nameniti pozornost, da je priprava zmesi 
higiensko neoporečna. Če ni možnosti, da bi uporabili statični mešalnik, potem potrebujemo 
še eno osebo, ki drži mešalnik. Tekoči dušik je treba postopno vlivati z nekaj deset 
sekundnimi presledki. Učenci so navdušeno opazovali potek izdelave sladoleda. Opazovali so 
velike količine kondenzirane vode, ki je nastajala ob stiku tekočega dušika in zmesi. Med 
izdelavo smo z učenci opredelili, da se zmes ob stiku s tekočim dušikom ohlaja, tekoči dušik 
pa zavre in postane plin. Hladen plin ohlaja vodo, ki je v zraku, da nastanejo kapljice (para), 
kar vidimo kot meglo. Dušika ni v sladoledu, pomeša se z zrakom in prostor zapusti skozi 
okno. Pred tem se je pojavilo napačno pojmovanje, da dušik ostane v sladoledu. Izdelan 
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sladoled so učenci pomagali razdeliti med seboj. Zaužili so ga v higiensko čistih plastičnih 
skodelicah s plastično žličko. Za seboj so pospravili. 

4.2.3 Evalvacija spremljevalnih gradiv za 3. razred osnovne šole 

Spremljevalna gradiva za 3. razred osnovne šole (priloga 2) sem oblikovala glede na cilje 
učne ure in njen potek.  
Pri oblikovanju sem upoštevala: 
– preglednost (gradivo ima motivirajoč naslov, ki vodi v dejavnost (Spoznajmo lastnosti 
snovi); vsaka naloga je ustrezno in smiselno oštevilčena z vsebinskimi naslovi (1. lastnost 
nekaterih rastlin); naloge so na straneh razporejene tako, da je dovolj prostora za reševanje; 
med vrsticami je razmik 1.5, uporabljena je pisava 13), 
– nazornost (učenci rezultate vpisujejo v že izdelano tabelo (1. naloga) in dopolnjujejo skice s 
ključnimi elementi (2. b in 2. c naloga)), 
– sistematičnost (naloge so vsebinsko ločene med seboj in smiselno zaokrožene, navodila so 
dana za vsako nalogo in so kratka ter jasna, nad tabelami so naslovi, skice so opremljene z 
naslovi in podatki o snovi ter temperaturi snovi), 
– bistvenost (vključeni so le elementi, ki so ključni za razumevanje poučevanih vsebin: 
spoznavanje lastnosti snovi pri spreminjanju temperature, spreminjanje prostornine snovi pri 
spreminjanju temperature, razvijanje spretnosti napovedovanja, spoznavanje uporabnosti 
tekočega dušika in njegovih lastnosti),  
– uporabo različnih tipov nalog glede na zahtevano vsebino (zaprti tip naloge (tabele), odprti 
tip naloge (3. naloga), dopolnjevalna naloga (2. b in 2. c)), 
– različno zahtevnost nalog (opisovanje (1. naloga), sinteza, napovedovanje (2. b naloga), 
uporaba (3. naloga, 2. vprašanje)). 
Naloga za preverjanje spretnosti napovedovanja (priloga 3) je bila oblikovana tako, da je bilo 
fizično reševanje dokaj enostavno. Učenci so morali ustrezno dopolniti že narisane tri skice, 
kjer je bila dodana prva skica. Prikazovala je prvotni položaj plastenke in balona. Vsebinsko 
je naloga zahtevala obraten miselni proces, ki so ga učenci že izvedli pri reševanju 2. b in 2. c 
naloge na delovnem listu (priloga 2). Pri oblikovanju smo podobno kot pri delovnem listu 
upoštevali preglednost nazornost, sistematičnost in bistvenost preverjanja razvite spretnosti 
napovedovanja. 

4.2.4 Odziv učencev na izbrane poskuse 

Učenci so v intervjuju (priloga 5) pri prvem vprašanju navajali, da jim je bilo najbolj všeč 
(urejeno je po pogostosti pojavljanja): 
– sladoled (14); 
– balon v tekočem dušiku (8); 
– vlivanje tekočega dušika na tla (3); tekoči dušik polili po tleh (2); 
– balon poči (3); 
– potopitev nageljna v tekoči dušik (ob udarcu ob mizo se razleti na koščke) (2); 
– (banano in nagelj damo zamrzniti) zabijanje žeblja z banano v les (2); 
– potapljanje podolgovatega balona v tekoči dušik (2); 
– balon je zmrznil (2); 
– cvet se je razletel (1); 
– balon v vroči vodi (1); 
– balon se potem spet napihne (1); opomba: po potapljanju v tekoči dušik; 
– tekoči dušik (1); 
– vlivaje tekočega dušika v sladoled (1); 
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– zabijanje žeblja (1); 
– banana je kasneje postala »kosmata« na sobni temperaturi (1); 
– vse (1); 
– vi, ker smo delali poskuse (1). 
Če povzamemo, lahko odgovore predstavimo tudi po področjih, ki so se pojavljala. Največ 
odgovorov se je nanašalo na demonstracijske poskuse, kjer si odgovori po pogostosti sledijo: 
poskus z balonom (16), izdelava sladoleda (15), poskus z nageljnom (4) in poskus z banano 
(4) ter poskus z balonom in plastenko, kjer ni razvidno, kateri poskus ima v mislih učenec pri 
omenjanju potopitve balona v tekoči dušik. Omenjeni so poskusi s tekočim dušikom, kjer so 
spoznavali njegove lastnosti, ter demonstrator. 
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4.3 Kaj novega so se učenci naučili v učni uri, pri kateri je bila uporabljena 
zbirka poskusov s tekočim dušikom? 

Na začetku učne ure smo v miselnem vzorcu povzeli, kaj učenci že poznajo o temi lastnosti 
snovi. Navajali so naslednje teme: trdno, tekoče in plinasto stanje, temperatura, nevarne snovi, 
oznake za nevarne snovi, trde, mehke snovi, zmesi. 
 
Učenci so nekatere vsebine načrtovane učne ure že poznali, druge pa so jim bile nove. 
Zanimalo nas je, katere učne vsebine in situacije so bile za učence nove. Podatke smo 
pridobili z intervjujem (priloga 5, 2. vprašanje). 
Učenci so povedali, da so bila zanje nova spoznanja: banani in nageljnu se poveča trdnost z 
ohlajanjem; pri počasnem segrevanju z zelo nizke temperature na njeni površini banane 
kapljice vode iz ozračja zmrznejo in nastane ledena obloga; pri ohlajanju nagelj postane 
krhek. Opisali so spremembe prostornine balona pri segrevanju (prostornina se poveča), 
ohlajanju (prostornina se zmanjša), močnem ohlajanju (prostornina se močno zmanjša) in 
ponovnem segrevanju (prostornina se poveča). Spoznali so, da se v tekočem dušiku zrak 
skrči. Spoznali so, da se zrak pri segrevanju razširi, pri ohlajanju skrči, na sobni temperaturi 
pa je njegova prostornina konstantna. Spoznali so, da je dušik plin in je prisoten v zraku. 
Tekoči dušik ima –196 °C, snovi se ob stiku z njim zelo hitro ohladijo, ob stiku s snovjo pri 
višji temperaturi od vrelišča zavre in agregatno stanje spremeni iz tekočega v plinasto. 
Seznanili so se z varnim rokovanjem z njim: uporaba rokavic; prisotnost odrasle osebe; 
previdnost; ne dotikamo se stvari, ki so bile v tekočem dušiku; roke ne dajemo v tekoči dušik. 
Učenci so spoznali uporabo tekočega dušika: odstranjevanje bradavic, zmrzovanje snovi, 
uporaba v zdravstvu, izdelava sladoleda. Spoznali so, da ob zelo hladni snovi nastane megla 
in naučili so se, kako izvajati različne poskuse. Razširili so poznavanje dela učitelja, in sicer 
da lahko izvaja vsebine, ki so uporabne v znanosti. (priloga 6, K1) 
Banana in roža pri močnem ohlajanju postaneta trdi, zmrzneta. Z banano lahko zabijemo 
žebelj v les, roža pa se razlomi oz. razbije. Banana pri ponovnem segrevanju postane kosmata. 
Balon se pri segrevanju razširi, pri ohlajanju se skrči. V tekočem dušiku (pri močnem 
ohlajanju) se skrči, ne poči, se stisne skupaj. »Ko potopimo balon v tekoči dušik, zgleda, kot 
da je prazen. Če daš balon v tekoči dušik, se zrak skrči.« Pri ponovnem segrevanju se balon 
zopet raztegne. Lastnost zraka pri segrevanju je, da se razširi, razteza, pri ohlajanju pa se krči. 
Na sobni temperaturi tekoči dušik izhaja iz termovke kot plin. Na novo so spoznali snov 
tekoči dušik in njegove lastnosti: je mrzel oziroma zelo hladen s temperaturo –196 °C, je bolj 
hladen od ledu. Dušik je plin. Tekoči dušik vse stvari hitro zmrzne; ko ga polijemo po tleh, se 
spremeni v kapljice in se ga ne vidi več. Učenci so omenjali varno uporabo tekočega dušika. 
Pri delu s tekočim dušikom morajo biti prisotne starejše osebe, biti moramo previdni, ne 
smemo se ga dotikati, uporabljati moramo usnjene rokavice. V tekočem dušiku lahko roka 
zmrzne. V eni skupini so se pojavile trditve, da roka v tekočem dušiku roka zmrzne, postane 
trda, odpade, žile se odprejo, kri steče ven in človek umre. V tem razredu je varno uporabo 
tekočega dušika učencem na tak način razložila in poudarila razredna učiteljica. Tekoči dušik 
se uporablja za odstranjevanje bradavic, z njim zamrznemo snovi (npr. hrano), uporabljajo ga 
v zdravstvu, lahko naredimo sladoled. Poudarili so, da so se naučili, kako se naredi sladoled 
na hitrejši način kot navadno. Spoznali so lastnost snovi pri nizki temperaturi in sicer da pri 
zelo nizki temperaturi iz snovi pride »dim«, kar je bilo tudi pomanjkljivo pojmovanje. En 
učenec je spoznal, kako izvajati nove poskuse, drugi je razširil poznavanje dela učitelja oz. 
znanstvenika, kar se mu je zdelo zanimivo. (prav tam) 
Učenci so oblikovali tudi napačna pojmovanja, in sicer, da je roža v tekočem dušiku mrzla kot 
led in se zapre. V mrzli vodi se balon izprazni, se veča. V tekočem dušiku se balon posuši. Pri 
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ponovnem segrevanju se balon zopet napihne. Ko smo tekoči dušik polili po tleh, niso točno 
vedeli, kaj se z njim zgodi: spremenil se je v paro, v prah, v kapljice vode (kjer učenec ni 
vedel, ali so vroče ali mrzle). »Če ful vroč plin polijemo na tla, se na hitro potopi.« Tekočega 
dušika ne smemo prijemati brez usnjenih rokavic. »Če je nekaj zelo mrzlo, iz njega dim 
pride.« (prav tam) 
 
Predstavljam rezultate med samim potekom učne ure – katere situacije in informacije so pri 
učencih izzvale reakcije, ki so kazale na nova spoznanja. Z opazovanjem sem pridobila 
informacije, ki so potrdile in dopolnile že omenjene, pridobljene z intervjujem. (priloga 6, K2) 
Učenci so med učno uro pokazali izrazita čustva, kot so presenečenje, navdušenje, veselje, 
smeh, začudenje. To sem opazila pri spoznavanju naslednjih učnih vsebin: spoznavanje 
lastnosti snovi pri sobni temperaturi (nagelj in banana sta mehka, imata vonj), spoznavanje 
lastnosti tekočega dušika (nizka temperatura, ohlajanje zraka v okolici in posledično 
kondenziranje vode v zraku – megla, vrenje tekočega dušika ob stiku s snovmi na sobni 
temperaturi in sprememba agregatnega stanja v plinasto ob stiku s snovjo z višjo temperaturo) 
in nageljna pri nizkih temperaturah (postane trd in krhek), spoznavanje lastnosti zraka pri 
segrevanju (plin se pri segrevanju širi) in neustrezen izid poskusa (balon je počil), 
spoznavanje lastnosti zraka pri močnem ohlajanju (plin se pri ohlajanju krči), preizkušanje 
spretnosti napovedovanja (izidi demonstracijskih poskusov z balonom in plastenko), 
spoznavanje poteka izdelave sladoleda z uporabo tekočega dušika. (prav tam) 
Postavljali so vprašanja, ki so se med seboj razlikovala: vsebinska ali produktivna. Področja, 
o katerih so hoteli učenci več izvedeti, so bila: spoznavanje lastnosti zraka – hladen se spušča, 
topel se dviga, spoznavanje lastnosti močno ohlajenih snovi, spoznavanje lastnosti tekočega 
dušika in njegovega vpliva na človeško telo, način pridobivanja tekočega dušika iz zraka in 
dostopnost tekočega dušika na tržišču. (prav tam) 
Med učno uro so izražali doživljanje učne vsebine (močno pozitivno), komentirali 
spoznavanje lastnosti zraka pri nizkih temperaturah (spuščanje k tlom), lastnosti banane pri 
ohlajanju s tekočim dušikom (banana bo trda in tudi krhka) in spoznavanje naprave za 
izdelovanje sladoleda (ločenost zmesi in soli). (prav tam)  
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4.4 Kakšno je izražanje učencev o spreminjanju lastnosti snovi pri 
spreminjanju temperature po izvedeni učni uri? 

V intervjujih (priloga 5, 3. vprašanje) sem učencem med drugim postavila naslednje 
vprašanje: Kaj lahko poveš o trdnosti snovi? Kaj lahko poveš o lastnosti zraka? Po potrebi 
sem vprašanje dodatno obrazložila: Bila sta banana in nagelj, ki smo ju potopili najprej v 
vročo vodo in nato v tekoči dušik. Pri obeh se je nekaj spremenilo. Kaj lahko poveš o tem? 
Balon smo potopili v vročo vodo, nato v ledeno vodo in nazadnje v tekoči dušik. Kaj se je 
dogajalo z zrakom v balonu? 

4.4.1 Izražanje učencev o spreminjanju trdnosti snovi pri spreminjanju temperature 

Nekateri učenci so spregovorili o posameznih snoveh, kot sta banana in nagelj, drugi so 
spreminjanje lastnosti snovi pri spreminjanju temperature opisali za obe snovi hkrati. Spet 
drugi so govorili o snoveh, stvareh in stanjih. (priloga 6, K3) 
Tisti, ki so za spreminjanje lastnosti snovi pri spreminjanju temperature uporabili opisovanje 
sprememb banane in nageljna, so uporabljali naslednje izraze. Banana je pri segrevanju (v 
vroči vodi) postala mehka, rjava, sveža, spremenila je barvo, okus, vonj. Dodane so besede: 
bolj mehka, še bolj mehka. Pri ohlajanju je postala trda, zmrznjena, ni se razbila. V tekočem 
dušiku se je »ful strdila«, zlomila, je razpokala, zmrznila, postala je trda. Nekateri so dodali 
pojasnilo, da je postala tako trda, da smo lahko zabijali žebelj v les. Ko smo nagelj segreli, je 
bil mehek, vroč, stisnil se je, šel je skupaj. Učenci so bili enotni, da je bil nagelj mehek. V 
tekočem dušiku oz. na mrzlem pa se je razbil, zdrobil (če primeš z rokavico), strdil, je postal 
trd, trden, kot šipa, steklo. Cvetovi so odpadli, ko smo potolkli. (prav tam) 
Učenci, ki so povzeli opažanje pri obeh snoveh in so prepoznali podobnosti v spreminjanju 
lastnosti, so banano in nagelj v vroči vodi oz. pri segrevanju označili kot mehka. V tekočem 
dušiku sta čisto zmrznila oz. se spremenila tako kot v kamen, ko smo ju zamrznili, sta bila 
trša, »ful trdo«. Eden od učencev je tekoči dušik poimenoval stroj. (prav tam) 
Učenci so uporabljali termin snov in pojasnili spreminjanje trdnosti z naslednjimi izrazi. S 
segrevanjem je snov postala mehka, bolj mehka, vroča, sluzasta, se splošči. Ko je bila hladna, 
pa je bila trda. Z ohlajanjem je postala trda, bolj trda, zelo trda, ledena. V tekočem dušiku je 
zaledenela, zmrznila, postala trda. »Videli smo spremembe: pri nizkih temperaturah je stanje 
trdno, pri segrevanju pa mehko.« (prav tam) 
Procese so izražali v prvi osebi množine, kot neposredni udeleženci: ko smo segreli, segrevali 
ali v tretji osebi ednine. Razlikovali so se tudi v dovršnosti in nedovršnosti glagolov: ohladili, 
ohlajali. Pojavljalo se je neosebno opisovanje pojava, kjer so navajali dejstva, ki so se zgodila, 
npr. banana je v vroči vodi postala mehka. Nekateri učenci so izražali povezanost posameznih 
spremenljivk in rezultatov ter opažanja predstavili kot zakonitosti. Primer: »Snovi so tako pri 
segrevanju mehke, pri ohlajanju pa trde.« (priloga 5, OŠ 1, U 8) »Mehkejša stvar se spremeni 
v bolj trdo, ko jo potopimo v tekoči dušik.« (priloga 5, OŠ 2, U 13) 
Pojavile so se primerjave z učencem bolj znanimi snovmi: snov je postala kot šipa, kot 
kamen. (priloga 6, K3) 
Opazili smo oblikovana napačna pojmovanja. Učenec je tekoči dušik opredelil kot stroj. 
Nekatera izražanja so nedoločena in dvoumna, npr. na sobni temperaturi je snov bolj 
normalna. (prav tam) 
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4.4.2 Izražanje učencev o spreminjanju prostornine snovi pri spreminjanju temperature 

Učenci so spregovorili o balonu, zraku v balonu in o zraku. (priloga 6, K4) 
Tisti, ki so spregovorili o balonu, so navadno opisovali potek poskusa oz. povzeli glavna 
opažanja. Topel balon gre gor, mrzel gre dol. Sicer nismo izvedli poskusa, ki bi to prikazoval, 
smo se pa pogovorili, kdaj se to dogaja z zrakom. V vroči vodi se je balon povečal, napihnil, 
razširil, podaljšal. »Na hladnem je balon skup skrčilo.« (priloga 5, OŠ 1, U 9) V tekočem 
dušiku se je balon skrčil, »čist skrčil«, šel v plastenko, skupaj dal, stisnil. Ko smo nehali z 
zmrzovanjem/dali ven/dali na sobno temperaturo/potem se je napihnil, se je vrnil v normalno 
velikost, se je malo bolj napihnil, zopet razširil. (prav tam) 
Učenci, ki so spregovorili o spreminjanju prostornine snovi pri spreminjanju temperature 
tako, da so govorili o zraku, so to storili na različne načine. V vreli/vroči/topli vodi se je zrak 
povečal, širil, razširil, napihnil, daljšal, raztegnil, šel je narazen. Pri segrevanju se je 
napihoval, napihnil, večal, povečeval, raztegnil, širil, razširil, napolnil, neraztegnjeni del 
balona se je zmanjšal. Topel zrak se dvigne v balon, ga potisne gor, mrzel pa gre dol, v 
tekočem dušiku se je skrčil. Zrak se je pri ohlajanju krčil, skrčil, čist skrčil, pomanjšal, stisnil, 
posušil, je bil čim bolj manjši. V mrzli/ledeni vodi se je krčil, skrčil, manjšal. V tekočem 
dušiku se je stisnil, skrčil, čisto skrčil, zmrznil, izginil, zaledenel, šel je čedalje bolj skupaj, 
raztegnil, bil je majhen, spustil, začel se je manjšat, spraznil. Na sobni temperaturi/zopet na 
zraku/potem/nato se je vrnil v normalno velikost, šel narazen, nazaj napihnil, spet napolnil. 
Učenec pojasni, da se je zunaj tekočega dušika zrak napihnil, ker je bolj toplo kot v tekočem 
dušiku. (prav tam) 
Učenec je uporabil »domačo besedo«, da je izrazil pojav. Primer: »Balon je pozaugalo v 
plastenko.« (priloga 5, OŠ 2, U 11) 
Večina je uporabila preteklik in dovršni glagolski vid, npr. sej je razširil. Pojavil pa se je tudi 
nedovršnik, npr. širil in sedanjik, npr. se širi. (priloga 6. K4) 
Nekateri učenci v prvi skupini so omenili neuspeli poskus, ko je prvi balon v vroči vodi počil. 
V tem primeru so vedno povedali, kaj se je zgodilo z drugim balonom, ko sem poskus 
ponovila. (prav tam) 
Opazila sem napačna oz. pomanjkljiva pojmovanja. »Tam (opomba: v zmrznjeni vodi) je šel 
pa zrak ven, potem ko smo ga dali ven, je pa zrak spet not prišel.« (priloga 5, OŠ 1, U 12) »V 
tekočem dušiku je zrak v balonu izginil, v vroči vodi se je pa napihnil.« (priloga 5, OŠ 1, U 
10) Učenec je namesto glagola segrevali, uporabil besedo »toplili.«. »Balon je spustil.« 
Učenec je trdil, da se je zrak v tekočem dušiku raztegnil. Drugi učenec je dejal, da se je zrak 
po ohladitvi v tekočem dušiku na sobni temperaturi spet napolnil, nazaj napihnil. Časovno so 
opredelili potek poskusa, niso pa opredelili, katera spremenljivka se je spremenila. Primer: 
»Raztegnil se je, ko si ga dala v tekoči dušik, potem pa se je znova napihnil.« (priloga 5, OŠ 
1, U 3)  
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4.5 Kako učenci 3. razreda po izvedbi učne ure napredujejo v 
»naravoslovni« spretnosti napovedovanja? 

Učenci so bili med učno uro dvakrat izzvani k razvijanju »naravoslovne« spretnosti 
napovedovanja. Na koncu učne ure pa so individualno rešili nalogo, ki je preverjala to 
spretnost. 

4.5.1 Prva situacija razvijanja »naravoslovne« spretnosti napovedovanja 

Izvedla sem poskus z balonom (priloga 3, poskus 2. a), kjer so učenci opazovali dogajanje. 
Najprej sem balon potopila v vročo vodo, nato v ledeno. Učence sem spodbudila k izražanju 
opaženega, analizi in sintezi. Učenci so spoznali lastnost zraka, in sicer da se pri segrevanju 
širi, pri ohlajanju pa krči. Napovedala sem potopitev balona v tekoči dušik. Učence sem 
vprašala, kaj pričakujejo, da se bo zgodilo. V prvem vzorcu so nekateri učenci trdili, da bo 
počil, nekateri so rekli, da bo manjši kot prej, ostali pa so bili tiho. V drugem vzorcu sta dva 
učenca trdila, da bo balon postal malo manjši, ostali so bili tiho. Med izvajanjem poskusa pa 
so si trije učenci v prvih vrstah zatisnili ušesa iz česar lahko sklepamo, da so pričakovali, da 
bo balon počil. 

4.5.2 Druga situacija razvijanja »naravoslovne« spretnosti napovedovanja 

Druga situacija, kjer so učenci razvijali »naravoslovno« spretnost napovedovanja, je bila pri 
reševanju 2. b naloge na delovnem listu (priloga 2). Učenci so prebrali navodila, nato pa smo 
se o vsebini naloge pogovorili in prikazali začetni položaj. Nadaljevali so s samostojnim 
reševanjem naloge. Spodaj so prikazane različne napovedi, ki so se pojavljale. 

Učenec je z dopolnitvijo skice napovedal, da se bo v vroči vodi zrak v plastenki razširil, v 
ledeni vodi malo skrčil in v tekočem dušiku še bolj skrčil. Zrak v plastenki pri 0°C bo imel 
večjo prostornino kot pri sobni temperaturi (21 °C). V tekočem dušiku bo imel najmanjšo 
prostornino.  

Slika 13: Zrak v plastenki se pri segrevanju razteza in pri ohlajanju krči 
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Zrak v plastenki se pri segrevanju na 60 °C razširi, pri ohlajanju na 0 °C skrči, a ima še vedno 
večjo prostornino kot pri sobni temperaturi. V tekočem dušiku se zrak v plastenki tako razširi, 
da balon poči. 

 

Zrak v plastenki se pri segrevanju v vroči vodi raztegne, v ledeni vodi pa skrči. Zrak v 
plastenki ima pri temperaturi 0 °C in –196 °C približno enako prostornino in manjšo kot pri 
sobni temperaturi. 

 

Slika 14: Zrak v plastenki se pri segrevanju širi, pri ohlajanju krči, v tekočem dušiku balon 
poči 

Slika 15: Zrak v plastenki se pri segrevanju širi, pri ohlajanju pa krči 

Slika 16: Zrak v plastenki se pri segrevanju širi, pri ohlajanju do ledišča krči, v tekočem 
dušiku se zopet razširi 
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Zrak v plastenki se pri segrevanju razširi, pri ohlajanju na temperaturo ledišča se skrči na 
približno enako prostornino kot pri sobni temperaturi. Pri ekstremni ohladitvi v tekočem 
dušiku na –196 °C se zrak razširi. Prostornina zraka v plastenki je pri tej temperaturi približno 
enaka prostornini pri 60 °C. 

 

Učenec je napovedal, da se zrak v plastenki pri segrevanju širi, pri ohlajanju na 0 °C pa skrči 
na manjšo prostornino kot pri sobni temperaturi. Pri ohladitvi na –196 °C se zrak v plastenki 
malo razširi. 

 

Zrak v plastenki se pri segrevanju na 60 °C razširi. Še bolj se razširi pri ohlajanju na 0 °C. Pri 
močnem ohlajanju pa se zrak v plastenki skrči. Prostornina zraka v plastenki pri temperaturi 
tekočega dušika je približno enaka prostornini zraka v plastenki pri sobni temperaturi. 

Slika 18: Zrak v plastenki se pri segrevanju širi, pri ohlajanju do ledišča krči, v tekočem 
dušiku se malo razširi 

Slika 17: Zrak v plastenki se razširi v vroči vodi, še bolj v ledeni vodi, v tekočem dušiku se 
skrči 
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Zrak v plastenki se pri segrevanju na 60 °C razširi. Približno enako prostornino ima tudi pri 
ohlajanju na 0 °C in –196 °C. Zrak v plastenki se torej razširi pri segrevanju in ohlajanju. 
Prostornina zraka v plastenki ostaja približno enaka pri temperaturi ledišča in vrelišča 
tekočega dušika. 

  

Slika 19: Zrak v plastenki se razširi, ko ga segrejemo ali ohladimo 
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4.5.3 Zaključno preverjanje »naravoslovne« spretnosti napovedovanja 

Na koncu učne ure sem učencem razdelila naloge za preverjanje »naravoslovne« spretnosti 
napovedovanja (priloga 3). Uspešno reševanje naloge je zahtevalo uporabo analitičnega in 
sintetičnega mišljenja. Oblikovali smo jo tako, da je bila situacija v poskusu enaka že 
izvedenemu poskusu med učno uro, le da je bila zamenjana smer procesa. Spoznali so 
rezultate, če zrak v plastenki in balonu ohlajamo, tu pa so morali napovedati rezultat, če 
močno ohlajen zrak v plastenki in balonu segrejemo na sobno temperaturo (21 °C). 
Najpogosteje se je pojavljala napoved, ki je prikazana spodaj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učenci so napovedali, da se zrak v plastenki s segrevanjem razširi. Prostornina zraka v 
plastenki se močno poveča. 
Posamezno pa so se pojavljali naslednje napovedi.  

Slika 20: Zrak v plastenki se 
močno razširi 
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Učenec je napovedal, da se zrak v plastenki s segrevanjem razširi. Prostornina zraka v 
plastenki se močno poveča. Ob tem balon poči. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec je napovedal, da se zrak v plastenki s segrevanjem razširi. Prostornina zraka v 
plastenki se malo poveča.   

Slika 21: Zrak v plastenki se 
močno razširi in balon poči 

Slika 22:Zrak v plastenki se 
malo razširi 
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Učenec je napovedal, da se prostornina zraka v plastenki s segrevanjem ne spremeni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec je napovedal, da se zrak v plastenki s segrevanjem skrči. Prostornina zraka v plastenki 
se malo zmanjša.  

Slika 23: Prostornina zraka v 
plastenki se ne spremeni 

Slika 24: Zrak v plastenki se 
malo skrči 
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Učenec je napovedal, da se zrak v plastenki s segrevanjem močno skrči. Prostornina zraka v 
plastenki se močno zmanjša. Balon je v plastenki in stena plastenke se vboči. 
  

Slika 25: Zrak v plastenki se 
močno skrči 



48 

5. INTERPRETACIJA 

Osnovni namen raziskave je bil oblikovati in izvesti preproste demonstracijske poskuse s 
tekočim dušikom, vključno s spremljevalnimi gradivi, v 3. razredu za učno temo spreminjanje 
lastnosti snovi ter oblikovati učno uro z elementi konstruktivizma in tradicionalnih učnih 
pristopov, jo izvesti in evalvirati izbor poskusov ter spremljevalnih gradiv.  
Za namen raziskave sem pripravila delovni list, nalogo za preverjanje sposobnosti načrtovanja 
in vprašanja za intervju. Pred izvedbo raziskave sem oblikovala izbor demonstracijskih 
poskusov in se pripravila na učno uro. Priskrbela sem material in orodje, ki sem ga 
potrebovala, ter praktično preizkusila izvajanje demonstracijskih poskusov s tekočim 
dušikom. Veljavnost pripravljenih spremljevalnih gradiv sem preverila s predhodno raziskavo 
na majhnem vzorcu. Pridobljene podatke smo kvalitativno obdelali s postopkom kodiranja. 
Glede na izbrano temo poučevanja smo si izbrali omejeno število ciljev iz učnega načrta za 
spoznavanje okolja. Vsak izbrani cilj so učenci dosegali preko več različnih dejavnosti. Učni 
proces smo načrtovali tako, da so bili vanj vključeni tradicionalni učni pristop ter elementi 
konstruktivizma in ostalih sodobnih pristopov. Učenci so aktivno spoznavali lastnosti 
nageljna in banane pri sobni temperaturi s produktivnimi vprašanji. 
 
Načrtovanje učne ure in doseganje ciljev iz učnega načrta za spoznavanje okolja 
Zanimiv pojav je nastopil v obeh skupinah učencev, kjer sta učiteljici posegli v proces 
oblikovanja pojmov pri učencih in jim povedali to, kar naj bi ugotovili sami na podlagi 
opažanj in spoznanj z demonstracijskimi poskusi. Podobno ugotavlja Plut Pregelj (2004) pri 
proučevanju poučevanja učiteljev, ki niso oblikovali celostnega pojmovanja poučevanja po 
načelih konstruktivizma. Ugotavljam, da učiteljici v danem trenutku nista prepoznali 
značilnosti konstruktivističnega učenja. Učenec potrebuje primerno podporo učitelja, medtem 
ko mora miselne procese opraviti sam. (Marentič Požarnik, 2008) 
Zaradi zagotavljanja varnosti učenci niso izvajali demonstracijskih poskusov; aktivno vlogo 
rokovanja s snovmi so zato prevzeli pri spoznavanju trdnosti banane in nageljna pri sobni 
temperaturi z različnimi čutili. To je omogočilo celostno osebno izkušnjo, čemur velik pomen 
pripisujejo različni raziskovalci: Hoult (2002), Howe (2009), Marentič Požarnik (2000), 
McRae idr. (2002), Wenham (2005). 
Trdovratnost odpravljanja napačnih predstav, o kateri govori Bennett (2003, v Kranjc in 
Razpet, 2015), se je izkazala pri eni od učenk. Že v učnem procesu je izrazila napačno 
predstavo, da dušik ostane v sladoledu, po nazorni razlagi pa je v intervjuju ponovno izrazila 
prvotno mišljenje. Tu lahko potrdimo ugotovitev raziskovalcev Dolenc-Orbanič in Battelli 
(2015), da tradicionalni pristopi poučevanja pri odpravljanju napačnih pojmovanj niso 
učinkoviti. V njenem primeru je prišlo do razlage v luči osnovnega pojmovanja (»Sladoled je 
bil kar dober, glede na to, da je bil strup.«) in je pojem ohranila, kot ugotavljata že Chinn in 
Brewer (1993). Prav tako pa naša raziskava potrjuje tudi ugotovitve, da je napačne predstave 
težko odkriti, saj smo večino napačno oblikovanih pojmov in predstav prepoznali z 
intervjujem. (Bennett, 2003, v Kranjc in Razpet, 2015) 
Učenec, ki je doma izvajal poskuse, dokazuje prisotnost visoke učne motivacije. Tako 
ugotavlja že Rheinberg (2000, v Juriševič, 2014), da se vpliv motivacije na učenje kaže na 
ravni časa, ki ga učenec nameni učenju, v tem primeru izvajanju demonstracijskih poskusov. 
Med učno uro so prevladovala pozitivna čustva: navdušenje, veselje … Ugotavljamo, da so 
lahko posledica več dejavnikov, kot so pokazale različne raziskave: vključevanje 
prostovoljstva, poučevanje s tekočim dušikom (Hoult, 2002; McRae idr., 2002; Waldman, 
1996). 
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Učenje je najučinkovitejše, kadar so pri procesu prisotna pozitivna čustva zaradi opravljanja 
dejavnosti, ki je sama svoj cilj, ugotavljata Gruhn (2004) in Marentič Požarnik (2005). Na 
podlagi rezultatov naše raziskave ne moremo z gotovostjo govoriti o večji učinkovitosti 
učenja, a visoka stopnja zadovoljstva in navdušenja, ki se je kazala že med samo učno uro in 
so jo učenci tudi verbalno izrazili pri intervjujih, kaže smernicam v prid. Že med samim 
učnim procesom kot tudi pri intervjujih so se pojavila vsebinska vprašanja, ki so kazala na 
zanimanje učencev za učno vsebino in razmišljanje o njej (npr. Kako delajo sladoled v 
trgovini?). 
 
Zbirka demonstracijskih poskusov 
Pri izbiri in oblikovanju demonstracijskih poskusov smo bili pozorni predvsem na ustreznost 
razvojni stopnji učenca, podporo poučevani učni vsebini in na stopnjo varnosti, ki jo je 
izvajanje poskusa zagotavljalo. Nekateri poskusi namreč niso ustrezni za vse učence, 
ugotavlja Hoult (2002). 
Demonstracijske poskuse je bilo treba predhodno preizkusiti in poskrbeti za ustrezni material 
(npr. baloni in plastenka), da smo izbrali tistega, ki je ustrezal prikazu. (McRae, 2002) 
Vprašanje o nastajajoči megli med poskusom se je pojavilo prej, kot sem pričakovala, 
presenetil me je tudi odgovor enega od učencev na sošolčevo vprašanje, saj nisem bila 
seznanjena s takšnim predznanjem učenca. (4.2.2 Evalvacija demonstracijskih poskusov s 
tekočim dušikom, str. 32) 
Zbirka poskusov učencem omogoča spoznavanje spreminjanja krhkosti nageljna, trdote in 
trdnosti banane, prostornine plina pri stalnem tlaku pri spreminjanju temperature, prikaz 
aktualne uporabe tekočega dušika v gospodinjstvu in gospodarstvu ter ilustriranje hitre 
spremembe agregatnega stanja. To so nekatere od lastnosti snovi, ki jih priporoča za 
raziskovanje več raziskovalcev: Howe idr. (2009), Wenham (2005). 
Kot smo že ugotovili, je učna ura močno motivirala učence, podobno pa ugotavlja že Lothrop 
(1978), da demonstracijske poskuse lahko uporabimo za prebujanje zanimanja za 
naravoslovje pri učencih. 
Izvajanje praktičnega dela je potrdilo mnenje Kranjca in Nade Razpet (2015), da je za 
izvajanje aktivnega poučevanja potrebnih tudi nekaj sredstev, kar pa ne bi smela biti ovira pri 
uporabi takšnega načina poučevanja. 
 
Novo znanje učencev 
Iz rezultatov, pridobljenih z intervjuji in opazovanjem med potekom učne ure, lahko 
povzamemo, da so spoznanja, ki so jih učenci izrazili kot novo znanje, večinoma že med 
učnim procesom pri učencih spodbudila močna pozitivna čustva: presenečenje, navdušenje, 
veselje, smeh in začudenje. Ta spoznanja so: tekoči dušik ima zelo nizko temperaturo (–
196 °C); ob stiku s snovjo, ki ima višjo temperaturo, kot je njegova temperatura vrelišča, 
zavre in se spremeni agregatno stanje v plinasto; ohlaja zrak v okolici in posledično v zraku 
nastanejo velike količine kondenzirane vode, kar vidimo kot meglo; nagelj in banana sta pri 
zelo nizkih temperaturah trda, nagelj je krhek; zrak se pri segrevanju širi, pri ohlajanju se krči; 
potek izdelave sladoleda z uporabo tekočega dušika. Ugotavljamo, da je omenjeno 
pridobljeno znanje povezano z uporabo tekočega dušika in pozitivnimi čustvi. Primerno bi 
bilo raziskati, ali omenjeni pristop spodbuja interes, notranjo motivacijo ter trajnost in 
uporabnost naučenega znanja, kot ugotavlja Marentič Požarnik (2005). 
Rezultati kažejo, da so učenci usvojili zastavljene cilje iz učnega načrta (2011) v procesu 
poučevanja, kjer je prevladoval frontalni način poučevanja. Demonstracijski poskusi so bili 
izbrani zaradi zagotavljanja varnosti. Ugotavljamo, da je pojavljanje produktivnih in 
vsebinskih vprašanj med učnim procesom in pri intervjuju, prisotnost pozitivnih čustev in 
visoko učno motivacijo omogočila uporaba tekočega dušika, kar je zabrisalo pomen načina 
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poučevanja (frontalni ali aktivni pouk). Ugotovitev potrjuje trditev Planinšiča (2010), da 
aktivni pouk ne negira tradicionalnega, pač pa temelji na njegovih izkušnjah. 
 
Izražanje učencev o spreminjanju lastnosti snovi pri spreminjanju temperature po 
izvedeni učni uri 
Izražanje učencev bi lahko povzeli v tri področja: opisovanje demonstracijskih poskusov (npr. 
banana, nagelj, balon), izražanje bistvenih opažanj (zrak v balonu), posploševanje oz. 
izražanje zakonitosti (npr. snov, stanje, zrak). Vsebino odgovorov lahko uvrstimo v naslednja 
področja: naravoslovni izrazi (npr. mehka, trda, razširiti, skrčiti), domače besede (npr. 
pozaugati), pomanjkljiva pojmovanja (npr. nagelj se je strdil, snov je z ohlajanjem postala 
ledena) in napačna pojmovanja (npr. tekoči dušik je stroj, zrak se je pri ekstremnem ohlajanju 
posušil, na sobni temperaturi se je balon/zrak nazaj napihnil). Ugotovili smo, da imajo učenci 
oblikovane napačne predstave, kot ugotavljata že Dolenc-Orbanič in Battelli (2015) ter Kranjc 
in Razpet (2015). 
 
Napredovanje v naravoslovni spretnosti napovedovanje 
V začetnem delu učne ure, kjer so bili učenci izzvani k oblikovanju ustnih napovedi, so le 
nekateri izrazili hipoteze, ostali pa so bili tiho. Tako je bilo ustrezno, da so učenci v 
nadaljevanju dvakrat pisno izrazili napovedi. Namen oblikovanja napovedi je namreč 
razmišljanje o raziskovalnem problemu, priklic obstoječih izkušenj in znanja. Pravilnost 
hipoteze tako ni pomembna, pove pa nam o učenčevi sposobnosti sklepanja in morebitnem 
procesu asimilacije ter akomodacije, kar ugotavljajo Gostinčar Blagotinšek (2013) ter Settlage 
in Southerland (2007). Učenci so skozi učno uro, kjer so pridobili izkušnje in znanje, vsakič 
bolj poglobljeno razmišljali o raziskovalnem problemu pri oblikovanju napovedi. 
Opazila pa sem tudi določene značilnosti pri pravilnosti oblikovanih hipotez. V drugi situaciji, 
kjer so vsi učenci pisno napovedali izid poskusa s plastenko in balonom, so pri segrevanju 
zraka vsi pravilno napovedali, da se bo zrak v balonu razširil. Glede ohlajanja balona pa 
odgovore lahko razporedimo v tri skupine: ustrezna napoved (zrak v balonu se krči); delno 
ustrezna napoved (zrak v balonu se pri ohlajanju na 0 °C krči, v tekočem dušiku: balon 
poči/prostornina balona ostane enaka kot pri 0 °C/se zrak v balonu malo oz. močno razširi) in 
napačna napoved (zrak v balonu ohrani enako prostornino). Pri zaključnem preverjanju 
naravoslovne spretnosti napovedovanje je velika večina učencev pravilno napovedala, da se 
zrak v plastenki močno razširi, pojavili pa so se tudi naslednji individualni odgovori: delno 
ustrezni (balon se tako razširi, da poči; balon se malo razširi) in napačni odgovori (prostornina 
zraka v plastenki in balonu se pri segrevanju ne spremeni, zrak v plastenki se malo/močno 
skrči). 
Naloga za preverjanje napovedovanja ni le spodbujala razvijanja te sposobnosti, ampak je tudi 
jasno pokazala nepopolno ali napačno razumevanje spreminjanja prostornine zraka pri 
spreminjanju temperature. Pri rešenih nalogah ne moremo prepoznati, ali ima učenec pravilno 
oblikovan pojem spreminjanja prostornine zraka s segrevanjem oz. ohlajanjem; to smo lahko 
ugotovili z intervjujem. Zaradi splošnega preverjanja predznanja, ki ni preverjalo specifičnih 
pojmovanj, ne moremo trditi, ali so bile napačne predstave oblikovane tekom učne ure ali pa 
so obstajale že prej. Ugotovili smo, da so se napačne predstave pojavile pri pojmih in pojavih, 
ki so bili za učence novi – tekoči dušik, njegove lastnosti in uporaba. Učenci so se različno 
odzvali na nenavadne podatke, kar sta že raziskovala Chinn in Brewer (1993). To so storili 
tako, da so: 
– jih ignorirali (v tekočem dušiku se zrak raztegne); 
– jih razložili kot nekaj, kar ni v povezavi z njihovim pojmom (tekoči dušik je stroj); 
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– jih razlagali v luči osnovnega pojma in ga ohranjali (temperatura nageljna v tekočem dušiku 
je enaka temperaturi ledu; ko tekoči dušik polijemo po tleh, se spremeni v paro/prah/kapljice 
vode, se potopi); 
– novemu pojmu niso dali veljavnosti (iz snovi, ki je ohlajena na zelo nizko temperaturo, 
pride dim); 
– pojem spremenili na zunaj, ne pa v bistvu (dušik ostane v sladoledu, zato je jed strup, 
ampak je bila dobra; varnost: tekoči dušik lahko primemo z usnjenimi rokavicami; pri 
močnem ohlajanju in segrevanju zrak zapusti balon, nato pa se vrne v notranjost balona (balon 
se posuši/spusti/se izprazni, se napihne/napolni, zrak gre ven/noter, zrak izgine)). Opažamo 
tudi, da je pri napačnih predstavah prisotno nerazumevanje in nediferenciranje pojmov, kot 
ugotavlja Krnel (2006). 
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ZAKLJUČEK 

V raziskavi smo oblikovali in izvedli preproste demonstracijske poskuse s tekočim dušikom, 
vključno s spremljevalnimi gradivi, v 3. razredu za učno temo spreminjanje lastnosti snovi. 
Oblikovali smo tudi učno uro z elementi konstruktivizma in tradicionalnih učnih pristopov, jo 
izvedli in evalvirali izbor poskusov in spremljevalnih gradiv. Raziskali smo doseganje 
izbranih učnih ciljev iz učnega načrta za spoznavanje okolja (2011), novo znanje učencev, 
njihovo izražanje o spreminjanju lastnosti snovi pri spreminjanju temperature po izvedeni 
učni uri ter napredovanje v »naravoslovni« spretnosti napovedovanje. V raziskavo so bili 
vključeni učenci 3. razreda gorenjske podeželske šole. Za namen raziskave smo pripravili 
zbirko demonstracijskih poskusov, učno pripravo, delovni list, nalogo za preverjanje 
spretnosti napovedovanja in vprašanja za intervju. 
 
Ugotovili smo, da je bila v procesu poučevanja in po njem prisotna visoka učna motivacija 
učencev. Prepoznali smo jo po pozitivnih čustvih (navdušenje, veselje, smeh, zadovoljstvo, 
začudenje), zastavljanju vsebinskih in produktivnih vprašanj s strani učencev ter po času, ki 
ga je eden od učencev namenil raziskovanju doma. Je posledica vključevanja prostovoljstva in 
poučevanja s tekočim dušikom. Ugotavljamo, da je velik vpliv uporabe tekočega dušika v 
raziskavi zameglil prepoznavanje vpliva novih učnih pristopov na znanje učencev. Aktivno 
rokovanje s snovmi na sobni temperaturi je omogočilo celostno osebno izkušnjo. 
Oblikovana zbirka demonstracijskih poskusov omogoča spoznavanje spreminjanja krhkosti, 
trdote in trdnosti snovi, spreminjanje prostornine plina pri stalnem tlaku ob spreminjanju 
temperature, prikaz aktualne uporabe tekočega dušika v gospodinjstvu in gospodarstvu ter 
ilustriranje hitre spremembe agregatnega stanja. Omogočila je napredovanje v »naravoslovni« 
spretnosti napovedovanja; povečanje števila pravilnih napovedi kaže tudi na napredovanje v 
spretnosti sklepanja, kar ugotavljata Settlage in Southerland (2007). 
Večina znanja, ki so ga učenci po svojem mnenju na novo usvojili, je bila povezana s tekočim 
dušikom in v procesu spoznavanja spremljana s pozitivnimi čustvi. 
Ugotovili smo, da so pri učencih prisotna napačna pojmovanja, ki so trdovratna pri 
odpravljanju. Eden od primerov je potrdil, da je tradicionalni način za odpravljanje tu 
neuspešen. Sicer težko odkrite napačne predstave in pojmovanja smo večinoma odkrili z 
intervjujem preko izražanja učencev. Prisotno je bilo nerazumevanje in nediferenciranje 
pojmov. Oblikovana vprašanja pri intervjuju omogočajo vpogled v specifično oblikovana 
pojmovanja učencev o spreminjanju lastnosti snovi. 
 
Vsekakor je prepoznavanje napačnih predstav pri spreminjanju prostornine zraka zaradi 
spreminjanja temperature in način odpravljanja le-teh primerna tema za magistrsko ali 
doktorsko nalogo in nadaljnje raziskovanje. Specifičen test za odkrivanje že oblikovanih 
predstav na tem področju bi omogočil oblikovanje poskusov za razumevanje in diferenciranje 
pojmov. Predlagam enega od načinov odkrivanje napačnega pojmovanja tega pojma, in sicer 
uporaba različnih barv za zrak v balonu in plastenki ter zrak zunaj balona in plastenke. 
Učenec bi vizualno ponazoril ohlajanje: ali gre zrak pri krčenju iz balona, ali pa se skrči.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Izbrani poskusi v razredu 

Opis demonstracijskih poskusov, ki jih izvaja učitelj 

POSKUS LASTNOST 
SNOVI 

POSTOPEK PRIPOMOČKI VARNOST 

1. a Trdnost Dva nageljna potopi v 
tekoči dušik. S cvetom 
prvega nageljna udari 
po mizi, drugi nagelj 
pa pusti na sobni 
temperaturi. 
Ogledamo si ga po 20 
minutah. 

2 nageljna, vaza z 
vodo, tekoči 
dušik, termovka, 
podlaga. 

Eksperimentator 
nosi rokavice, 
zaščitna očala, 
poskrbi za 
zračnost prostora. 
Otroci so najmanj 
2 metra stran od 
demonstracijske 
mize oziroma 
demonstracijskega 
prostora. 
Opomba: Tekoči 
dušik za izdelavo 
sladoleda hranimo 
v ločeni posodi, 
da ostane 
higiensko 
neoporečen. 

1. b Trdnost V tekoči dušik potopi 
banano, nato z njo 
zabije žebelj v leseno 
klado. 

Banana, žebelj, 
lesena klada, 
tekoči dušik, 
termovka, dolge 
lesene klešče, 
plastična 
zajemalka. 

2. a Prostornina 3 podolgovate balone 
napihne (že pred 
šolsko uro) z enakim 
številom vpihov s 
tlačilko tako, da je 
delež neraztegnjenega 
balona enak. Npr. 30 
vpihov in 5 cm 
nenapihnjenega dela 
balona. Balon potopi v 
zelo vročo vodo in 
izmeri dolžino 
neraztegnjenega dela. 
Nato ga potopi v 
ledeno vodo in izmeri 
neraztegnjeni del. Z 
učenci primerja razliki 
z balonom, ki je ostal 
na sobni temperaturi. 
Na koncu balon potopi 
v tekoči dušik in 
opazujemo dogajanje. 
Balon potegne iz 
tekočega dušika in ga 
pusti na sobni 

3 podolgovati 
baloni za 
oblikovanje 
živali, tekoči 
dušik, termovka, 
dolge lesene 
klešče, termovka 
z ledenimi 
kockami, voda, 
tlačilka za 
napihovanje 
balonov, 
alkoholni 
flomaster, merilni 
trak, električni 
grelnik za vodo, 
kad. 



57 

temperaturi. 
2. b prostornina Pollitrski plastenki na 

vrat namesti balon. 
Položi jo v čašo in 
vrat plastenke pritrdi 
na stojalo. Vlije vročo 
vodo v čašo. Nato 
nadomesti vročo vodo 
z ledeno ter z učenci 
primerja prostornino 
balona. 
Plastenko odstrani s 
stojala in jo potopi v 
termovko s tekočim 
dušikom do višine 5 
cm. Opazujejo balon.  

Pollitrska 
plastenka, stojalo, 
čaša (1000 ml), 
balon (okrogel),  
voda, termovka z 
ledenimi 
kockami, sol, 
električni grelnik 
za vodo, posoda, 
tekoči dušik, 
termovka. 

3. agregatno 
stanje 

Izdela sladoled s 
tekočim dušikom. 
V posodi zmeša 
sestavine (npr. 
skodelica (125 ml) 
mleka, skodelica 
smetane za stepanje, 
žlica sladkorja, 
polovica čajne žlice (2 
ml) vanilije ali 
zmletega sadja). Nato 
ob mešanju z 
mešalnikom ali 
kuhalnico enakomerno 
vliva tekoči dušik do 
primerne gostote . 

Sestavine (za 20 
učencev): mleko 
(250 ml), smetana 
za stepanje (250 
ml), sladkor (2 
žlici), vanilija ali 
zmleto sadje (4 
ml ali 1 čajna 
žlička). 
Električni 
mešalnik ali 
kuhalnica, 
posoda, tekoči 
dušik brez 
škodljivih 
primesi, 
termovka. 
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Priloga 2: Delovni list 

SPOZNAJMO SPREMINJANJE LASTNOSTI SNOVI 
1. LASTNOST NEKATERIH RASTLIN 

Dopolni tabelo. 

Tabela 1: Lastnost nageljna in banane pri različnih temperaturah 

Temperatura Lastnost nageljna Lastnost banane 

Sobna temperatura   

60 °C   

–196 °C   

 

Opiši cvet nageljna, ki smo ga potopili v tekoči dušik, po 20 minutah na sobni 

temperaturi. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. PROSTORNINA 

a) Dopolni tabelo. 

Tabela 2: Baloni z enako prostornino pri različnih temperaturah 

Balon Snov, v katero potopimo balon Temperatura Dolžina 

neraztegnjenega dela 

balona 

1    

2    

3    
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b) Na plastenko namestimo balon. V čašo učitelj nalije snovi z različno temperaturo. 

Na skice 2, 3 in 4 nariši balon takšen, kot sklepaš, da bo pri določeni temperaturi. 

Skica 1      Skica 2           Skica 3   Skica 4 

Sobna temperatura  Vroča voda  Ledena voda  Tekoči dušik 

21 °C     60 °C   0 °C   –196 °C 

 

c) Na skico 2, 3, in 4 nariši balon tak, kot je bil videti pri poskusu. 

Skica 1      Skica 2          Skica 3   Skica 4 

Sobna temperatura  Vroča voda  Ledena voda  Tekoči dušik 

21 °C     60 °C   0 °C   –196 °C 
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Opiši, kaj se je zgodilo z balonom: 

a) v vroči vodi.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) v ledeni vodi.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) v tekočem dušiku. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. AGREGATNO STANJE 

V kolikšnem času je bila pripravljena jed? 

_____________________________________________________________________ 

Spoznal/-a si, da tekoči dušik uporabljajo pri odstranjevanju bradavic in izdelavi 

sladoleda. Razmisli, kje bi še lahko uporabili tekoči dušik. Zapiši predloge. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Naloga za preverjanje spretnosti napovedovanja 

NALOGA ZA PREVERJANJE 

 

Učitelj plastenko potopi v tekoči dušik (skica 1). Nato ji čez čas na vrat namesti prazen balon 
(skica 2). Na koncu vzame plastenko iz tekočega dušika in jo postavi na sobno temperaturo. 

Na skico 3 nariši balon takšen, kot sklepaš, da bo pri sobni temperaturi. 

 

Skica 1    Skica 2    Skica 3 

Tekoči dušik    Tekoči dušik   Sobna temperatura 

–196 °C    –196 °C   21 °C 

  



62 

Priloga 4: Učna priprava 

Študentka: Alenka Juhant Učni predmet: spoznavanje okolja 
Šola: podeželska šola na Gorenjskem Razred: 3. 
Mentorica na OŠ: / Datum: 26. 5. 2015 (poskusna izvedba) 

in 27. 5. 2015 
Profesor/-ica s PeF: dr. Mojca Čepič Zap. št. ure: / 
Učna tema: Gibanje in snovi 
Učna enota: Lastnosti snovi pri spreminjanju temperature 
Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi 
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 
Učne metode: razgovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim materialom, metoda 
pisnih del 
Učni cilji: 
Učenci: 
– »poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju« (Učni načrt, 2011, str. 8); 
– »poznajo lastnosti zraka« (prav tam); 
– »vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi« (prav tam); 
– »znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti« (Učni načrt, 2011, str. 9); 
– »spoznavajo varno ravnanje z njim nevarnimi snovmi« (prav tam); 
– razvijajo sposobnost (spretnost) napovedovanja. (Učni načrt, 2011, str. 5) 
Prostor: matična učilnica, kjer z odprtimi okni poskrbimo za dobro zračenje 
Medpredmetne povezave: slovenščina, likovna umetnost 
Pripomočki: elektronske prosojnice (priloga a), računalnik, projektor, platno, navodila za 
skupinsko delo (priloga b), delovni list (priloga 2), material za delo po skupinah (vsaka 
skupina prejme: 2 škatlici z odprtino za otip, 1 nagelj, 1 banano, 1 žebelj, 1 leseno klado, 
navodila za skupinsko delo), naloga za preverjanje spretnosti napovedovanja (priloga 3) 
Orodja: priloga c 
Literatura in viri:  
– Caleon, I. S., Subramaniam, R. (2004). Liquid nitrogen turns down the temperature on 

gas-law demos. Physics Education, 39,(4), 324–327. 
– Caleon, I. S., Subramaniam, R. (2005). Having fun with liquid nitrogen. Physics 

Education, 40,(6), 509–511. 
– Caleon, I. S., Subramaniam, R. (2006). Probably the coolest demonstrations you will do 

today in the laboratory. Physics Education, 41,(5), 371–373. 
– Clarke, C. (2003). The physics of ice cream. Physics Education, 38 (3), 248–253. 
– Clarke, C. (2012). The Science of Ice Cream. Cambridge: Royal Society of Chemistry. 
– Elstgeest J. (1992) Pravo vprašanje ob pravem času. V: T. Krapše (ur), Razvoj začetnega 

naravoslovja. Tempus. Kaj smo slišali in brali. Nova Gorica: Educa. 
– Hoult, J.(2002). Having fun with liquid nitrogen: Low Temperature Physics Days. 37 (4), 
345–347. 
– Jelly S. (1992) Pomagajmo otrokom zastavljati vprašanja in odgovarjati nanja. V: T. 
Krapše (ur), Razvoj začetnega naravoslovja. Tempus. Kaj smo slišali in brali. Nova Gorica: 
Educa. 
– Moravec, B. idr. (2014). Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Naravoslovje. 
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
– Pedagoško-andragoški dnevi (2012). Preverjanje in ocenjevanje znanja ter vrednotenje 

dosežkov v vzgoji in izobraževanju: zbornik. Ur.: Barbara Šteh. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete. 
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– Program Osnovna šola. Spoznavanje okolja. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS 
za šolstvo. 
POTEK UČNE URE 

 Učne oblike, 
učni 
pripomočki 

Učiteljica 
 

Učenci/-ke 
 

Opombe 

Uvodni 
del 
(10 minut) 

Frontalna 
Pisalo za 
tablo, žogica, 
elektronske 
prosojnice, 
računalnik, 
platno 

Danes bomo spoznavali 

različne snovi, njihove 

lastnosti. Pozorni pa 

bomo, kako se te lastnosti 

spreminjajo, ko 

spreminjamo temperaturo. 

Zanima me, kaj že veste o 

snoveh in njihovih 

lastnostih. 

Predloge smiselno zapisuje 
na tablo v obliki miselnega 
vzorca glede na 
medsebojno povezanost 
pojmov. V sredino vpiše 
pojem: lastnosti snovi. 
Danes bom pri poučevanju 

uporabila poseben plin, ki 

se imenuje tekoči dušik. Je 

zelo hladen, zato moram z 

njim ustrezno ravnati. Ima 

zelo nizko temperaturo: –

196 °C. 

Temperaturo prikaže na 
termometru na 
elektronskih prosojnicah 
(priloga a).  
Pozorno opazujte, kaj se 

zgodi, če tekoči dušik 

polijem po mizi. Izvede 
poskus 1. a in razloži 
pojav. 
V lončku je led. Nanj bom 

nalila tekoči dušik. Izvede 
poskus 1. b. Kaj se zgodi? 

Katera snov ima nižjo 

temperaturo? 

Tekoči dušik uporabljajo 

pri odstranjevanju 

bradavic. Bradavica 

postane trda in odpade. Če 

bi potopila roko v tekoči 

dušik, bi tudi postala trda 

in bi odpadla. 

Sedijo pred tablo v 
krogu in poslušajo. 
 
 
 
 
Spregovorijo o tem, 
kaj že vedo o 
lastnostih snovi. Pri 
tem si podajajo 
žogico. Učenec, ki 
ima v roki žogico, 
spregovori. 
 
 
Pozorno poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo prikaz. 
Poiščejo ustrezno 
temperaturo:  
–196 °C. 
Učenci opazujejo 
lastnosti tekočega 
dušika. 
 
 
Odgovarjajo na 
vprašanja. Učenci 
opazujejo poskus. 
 
 
Učenci razmišljajo o 
varni uporabi in 
preizkušanju 
tekočega dušika.  

Učno uro 
začnemo v 
krogu pred 
tablo 
(priloga 
č). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usedejo se 
na stole, 2 
m stran od 
mize, kjer 
izvajam 
poskuse 
(priloga 
č). 
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Osrednji 
del 
(60 minut) 

Frontalna 
Elektronske 
prosojnice,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupinska 
Vsaka 
skupina 
prejme: 2 
škatlici, 1 
nagelj, 1 
banano, 1 
žebelj, 1 
leseno klado, 
navodila za 
skupinsko 
delo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 

Učence razdeli v skupine, 
kjer so največ 4 člani. V 
skupini s 3 člani en član 
prevzame dve vlogi. 
Člani skupine si razdelite 

vloge: 

– bralec navodil, 

– tajnik (sporoči, da ste 

zaključili z delom in pride 

po delovne liste za 

skupino), 

– nadzornik (poskrbi, da 

vsi preizkušate snovi in 

rešite ustrezno nalogo na 

delovnem listu), 

– reditelja (poskrbi, da 

skupaj počistite mizo, ko 

zaključite z delom). 

Pripravite si pisalo in trdo 

podlago. Naloge rešujte po 

navodilih. 

Že pred začetkom učne ure 
na vsako mizo postavi 2 
škatlici, v eni je cvet 
nageljna, v drugi pa 
košček banane. Doda 
navodila na listih (priloga 
b). 
Učence usmerja, nadzoruje 
njihovo delo. Izvede 
poskus z vročo vodo, ko so 
učenci na to pripravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učencem naroči, naj 
vzamejo trdo podlago za 
pisanje in pisalo. Spodbudi 
učence, da poročajo, kaj so 
zapisali na delovni list. 

Poslušajo navodila. 
Vprašajo, če česa ne 
razumejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razdelijo si vloge 
znotraj skupine. 
Nalogo rešujejo po 
navodilih. Otipajo, 
vonjajo in poskušajo 
ugotoviti, kaj je v 
škatlici. Preizkusijo 
lastnost nageljna in 
banane. Zaščitijo 
nagelj in banano ter 
ju izročijo učitelju, 
da ju potopi v vročo 
vodo. Primerjajo 
njune lastnosti s prej 
obstoječimi. Tajnik 
skupine pride k 
učitelju po delovne 
liste. Rešijo prvo 
nalogo (prvi dve 
vrstici v tabeli). 
Ko zaključijo, 
pospravijo mizo. 
Učenci vzamejo trdo 
podlago za pisanje in 
pisalo. Učenci 
poročajo o svojih 
ugotovitvah v 
skupinah. 

Učenci 
imajo 
prostor za 
delo po 
skupinah v 
zadnjem 
delu 
učilnice, 
kjer so 
mize 
združene 
po otokih 
(priloga 
č). 

Kaj se zgodi, če nagelj Poskusijo Učenci se 
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Individualna 
in frontalna 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
Merilni trak, 
pisalo za 
tablo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualna 
 
Individualna 
 
 
 

potopim v tekoči dušik? 

 
 
 
Izvede poskus 2. a (priloga 
d). 
Kaj se zgodi, če banano 

potopim v tekoči dušik? 

 
 
 
Izvede poskus 2. b (priloga 
d). 
Izpolnite tretjo vrstico v 

tabeli. 

 

Frontalno vodi pregled 
rešitev. 
Učence opozori na zadnje 
vprašanje pri prvi nalogi. 
 

napovedati, kaj se bo 
zgodilo na podlagi 
podatkov, ki so jih 
že izvedeli. 
Opazujejo poskus. 
 
Poskusijo 
napovedati, kaj se bo 
zgodilo na podlagi 
podatkov, ki so jih 
že izvedeli. 
Opazujejo poskus. 
 
Do konca rešijo 
tabelo na delovnem 
listu. 
Pregledajo rešitve. 
 
Določijo dva učenca, 
ki bosta celotni 
razred opozorila po 
20 minutah. 

usedejo z 
delovnim 
listom, 
podlago in 
pisalom na 
stole 
(priloga 
č). Učenci 
so najmanj 
2 metra 
oddaljeni 
od mize, 
kjer učitelj 
izvaja 
poskuse. 

Povabi učence, da se 
nekdo javi za prostovoljca. 
 
 
 
 
Izvaja poskus 3. a (priloga 
d). Ob tem opisuje, kaj 
dela. Postavlja vprašanja: 
Kaj se je zgodilo z 

balonom v vroči vodi? Kaj 

ste opazili? 

Kaj se je zgodilo z 

balonom v mrzli vodi? Kaj 

ste opazili? 

Ali je kdo balon napihnil 

ali izpustil? 

Kaj mislite, da se bo 

zgodilo, če balon potopim 

v tekoči dušik? 

Kaj opaziš, da se je 

dogajalo? 

Rešite drugo nalogo na 

delovnem listu, a primer. 

Javi se prostovoljec, 
ki na tablo v že 
obstoječo tabelo 
zapisuje dolžine 
neraztegnjenega dela 
balona. 
Opazujejo izvajanje 
poskusa in 
sodelujejo tako, da 
izmerijo 
neraztegnjene dele 
balonov. 
Odgovarjajo na 
vprašanja. 
 
 
 
Poskusijo 
napovedati, kaj se bo 
zgodilo na podlagi 
obstoječih podatkov 
in izkušenj. 
Rešijo 2. a nalogo na 
delovnem listu. 

Učitelj 
pred 
začetkom 
učne ure 
na tablo 
zapiše 
tabelo 
(priloga 
e). 

Spodbudi učence, da si 
preberejo in ogledajo 2. b 
in 2. c nalogo. Pripravi 
situacijo za poskus 3. b 

Samostojno 
preberejo in si 
ogledajo nalogo 2. b 
in 2. c.  
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Frontalna 
 
Individualna 
 
 
 
Frontalna 

(priloga d). 
Opiše in delno prikaže, kaj 
se bo zgodilo pri poskusu. 
Pusti, da učenci 
samostojno rešijo nalogo 
2. b.  
 
Nato izvede poskus. 
 
Spodbudi učence, da 
poročajo o svojih 
opažanjih. Ustno 
odgovorijo na vprašanja. 
Kaj misliš, zakaj se je 

balon pri visokih 

temperaturah povečal, pri 

nizkih temperaturah pa 

zmanjšal? 

Si to že kdaj v kakšnih 

primerih opazil? 

 
Opazujejo in 
sodelujejo pri 
razlagi. Vprašajo, če 
česa ne razumejo. 
Samostojno rešijo 
nalogo 2. b. 
Opazujejo poskus. 
Rešijo nalogo 2. c. 
Poročajo o svojih 
opažanjih pri obeh 
poskusih. 
Odgovorijo na 
vprašanja in 
poskusijo povezati 
izkušnje, ki so jih 
pridobili, v celoto. 
Spoznanja poskusijo 
povezati z že 
obstoječimi 
izkušnjami v 
vsakdanjem 
življenju. 

Zaključni 
del 
(20 minut) 

Frontalna 
Elektronske 
prosojnice 
 
Individualna 

Na elektronskih 
prosojnicah prikaže, 
kakšne jedi poznamo. 
Naštejte nekaj primerov 

obeh vrst jedi. Priprava 

sladoleda je eden 

najzahtevnejših postopkov, 

saj potrebujemo nizke 

temperature. Ogledali si 

bomo prvo napravo za 

izdelavo sladoleda. Na 
elektronskih prosojnicah 
prikaže skico. Pove, da so 
pri napravi upoštevali 
pomembno spoznanje. 
Dodajanje ustrezne 
količine soli ledu, kar 
zniža njegovo temperaturo. 
Prikaže poskus z dvema 
kockama ledu, kjer na eno 
doda sol, na drugo pa ne. 
Izdelali bomo sladoled s 

pomočjo tekočega dušika. 

To je najhitrejši postopek, 

saj tekoči dušik zelo hitro 

ohladi zmes. 

Izvede poskus 4 (priloga 

Učenci naštevajo 
vrste jedi glede na 
spreminjanje 
temperature. 
Prisluhnejo razlagi 
in si ogledajo 
napravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo poskus in 
primerjajo kocki 
ledu. Sodelujejo 
prostovoljci. 
 
Prostovoljec meri 
čas izdelave, ostali 
opazujejo. Pomagajo 
pri delitvi sladoleda 

Stoje 
opazujejo 
poskus. 
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d). 
 
 
 
 

Kaj ste se novega naučili? 

Napišite na tablo. 

 

v lončke in delijo 
žlice. 
Usedejo se za mize, 
rešijo tretjo nalogo 
in pojedo sladoled. 
Usvojeno znanje 
zapišejo na tablo z 
drugo barvo, kot je 
bila na začetku. 

Dodatek Individualna Razdeli učencem kratek 
delovni list, ki preverja 
raziskovalni postopek 
napovedovanje. 
Pusti, da učenci 
samostojno rešijo nalogo. 
Ko nalogo rešijo, poskus 
tudi izvede. 

Samostojno rešujejo 
nalogo, ki preverja 
raziskovalni 
postopek 
napovedovanje. 
 
Liste oddajo, nato pa 
opazujejo poskus. 

Stole si 
postavijo 
k mizam 
in rešijo 
nalogo v 
tišini. 

 

PRILOGA A: Elektronske prosojnice 

 

 
PRILOGA B: Navodila za skupinsko delo 
 
1. Vzemite škatlo 1 in delajte po navodilih, ki so napisana na njej. 
 
2. Vzemite škatlo 2 in delajte po navodilih, ki so napisana na njej. 
 
3. Banano zavijte v folijo tako, da bo kot v tanki vrečki. Enako storite z enim cvetom 
nageljna. 
Zaščiteno banano in nagelj izročite učiteljici. Obe snovi bo potopila v vročo vodo za 2 minuti.  
Kakšne spremembe opazite na nageljnu in banani? 
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4. Tajnik gre po delovne liste za vse člane skupine. 
Rešite le prvo nalogo: prvi dve vrstici v tabeli. 
 
5. Pospravite mizo, delovne liste obdržite pri sebi. 
 
Škatla 1 
Ali snov v škatli diši? 
Kaj čutiš, ko potipaš snov v škatli? 
Ali je mehko? Ali je trdo? 
Kaj je v škatli? 
Odpri jo in preveri. 
Kaj se zgodi, če cvet nežno stisneš? 
 
Škatla 2 
Ali snov v škatli diši? 
Kaj čutiš, ko potipaš snov v škatli? 
Ali je mehko? Ali je trdo? 
Kaj je v škatli? 
Odpri jo in preveri. 
Kaj se zgodi, če poskusiš z banano zabiti žebelj v leseno klado? 
 
PRILOGA C: Orodja in material 
 
Orodja in material Količina 
Rokavice 1 ali 2 
Zaščitna očala 1 
Dolge lesene klešče 1 
Plastična zajemalka 1 
Termovka z ledenimi kockami 1, več kock 
Sol 100 g 
Nagelj 8 
Vaza z vodo 1 
Tekoči dušik 3 litre 
Termovka za hranjenje tekočega dušika 2 (ena higiensko čista za sladoled) 
Podlaga (lesena ali plastična, npr. 300x300 mm) 1 
Banana 8 
Žebelj 7 
Lesena klada 7 
PVC folija 500 × 2000 mm 
Čaša (1000 mL) 1 ali 2 
Balon za oblikovanje živali (podolgovati) 4 
Tlačilka za napihovanje balonov 1 
Alkoholni flomaster 1 
Kad 1 
Merilni trak 3 
Plastenka (1/2 L, ledeni čaj/Fruc) 1 
Stojalo za plastenko 1 
Balon (okrogel) 2 
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Voda 4 litre 
Električni grelnik za vodo 1 
Sestavine za sladoled (za 20 učencev): 
Mleko  
Smetana za stepanje  
Sladkor  
Vanilija ali zmiksano sadje (npr. banana) 

 
250 ml 
250 ml 
2 žlici 
4 ml ali 1 čajna žlička 

Električni mešalnik ali kuhalnica 1 
Posoda 1 
Skodelica 20 
Žlička 20 
Halja 1 
 

PRILOGA Č: Ureditev učilnice 

V predelu A učenci na začetku učne ure oblikujejo krog tako, da se usedejo na tla. V predelu 
B sedijo, ko učitelj v delu A izvaja poskuse s tekočim dušikom. Predel C omogoča delo po 
skupinah, kjer so mize združene po otokih. Na mizah pred tablo ima učitelj pripravljen 
material za poskuse. Vse to ima prekrito, da ne preusmerja pozornosti učencev. 
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PRILOGA D: Opis demonstracijskih poskusov, ki jih izvaja učitelj 

 

POSKUS LASTNOST 
SNOVI 

POSTOPEK PRIPOMOČKI VARNOST 

1. a agregatno 
stanje 

Učitelj z zajemalko 
zajame tekoči dušik v 
termovki in ga vlije na 
mizo ali tla.  

Zajemalka, 
tekoči dušik, 
termovka, 
miza/tla. 

Eksperimentator 
nosi rokavice, 
zaščitna očala, 
poskrbi za 
zračnost 
prostora. Otroci 
so najmanj 2 
metra stran od 
eksperimentalne 
mize. 
Opomba: tekoči 
dušik za 
izdelavo 
sladoleda 
hranimo v ločeni 
posodi, da 
ostane higiensko 
neoporečen. 

1. b agregatno 
stanje 

Učitelj kocko ledu položi 
na papirnato brisačo in 
nanjo z zajemalko vlije 
tekoči dušik. Učenci 
primerjajo kocko ledu s 
tisto na sobni temperaturi. 

2 kocki ledu, 
papirnata 
brisača. 

2. a trdnost Učenci potipajo naglej in 
opišejo, kaj občutijo. 
Nato učitelj 2 nageljna 
potopi v tekoči dušik. S 
cvetom prvega nageljna 
udari po mizi, drugi 
nagelj pa pusti na sobni 
temperaturi. Ogledamo si 
ga po 20 minutah. 

2 nageljna, vaza 
z vodo, tekoči 
dušik, 
termovka, 
podlaga. 

2. b trdnost V tekoči dušik potopi 
banano, nato z njo zabije 
žebelj v leseno klado. 

Banana, žebelj, 
lesena klada, 
tekoči dušik, 
dolge lesene 
klešče. 

3. a prostornina 3 podolgovate balone 
napihne že pred šolsko 
uro z enakim številom 
vpihov s tlačilko tako, da 
je delež neraztegnjenega 
balona enak. Balon 
potopi v zelo vročo vodo 
in izmeri dolžino 
neraztegnjenega dela. 
Nato ga potopi v ledeno 
vodo in izmeri 
neraztegnjeni del. Z 
učenci primerja razliki z 
balonom, ki je ostal na 
sobni temperaturi. Na 
koncu balon potopi v 
tekoči dušik in 
opazujemo dogajanje. 
Balon potegne iz 
tekočega dušika in ga 
pusti na sobni 

3 podolgovati 
baloni, 
termovka, dolge 
lesene klešče, 
zamrzovalna 
skrinja, tlačilka 
za napihovanje 
balonov. 
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temperaturi. 
3. b prostornina Pollitrski plastenki na 

vrat namesti balon. Položi 
jo v čašo in vrat plastenke 
pritrdi na stojalo. Vlije 
vročo vodo v čašo. Izmeri 
obseg balona pri visoki 
temperaturi. Nato 
nadomesti vročo vodo z 
ledeno ter z učenci 
primerja prostornino 
balona. 
Plastenko odstrani s 
stojala in jo potopi v 
termovko s tekočim 
dušikom do višine 5 cm. 
Opazujejo balon.  

Pollitrska 
plastenka, 
stojalo, čaša, 
balon, vroča 
voda (60 °C), 
ledena voda, 
sol, grelnik za 
vodo, posoda, 
merilni trak. 

4. agregatno 
stanje 

Izdela sladoled s tekočim 
dušikom. 
V posodi zmeša sestavine 
(npr. skodelica (125 ml) 
mleka, skodelica smetane 
za stepanje, žlica 
sladkorja, polovica čajne 
žlice (2 ml) vanilije ali 
zmiksanega sadja). Nato 
ob mešanju z mešalnikom 
ali kuhalnico enakomerno 
vliva tekoči dušik do 
primerne gostote . 

Sestavine: 
mleko, smetana 
za stepanje, 
sladkor, vanilija 
ali zmiksano 
sadje. 
Mešalnik ali 
kuhalnica, 
posoda, tekoči 
dušik brez 
škodljivih 
primesi, 
termovka. 

 

PRILOGA E: Tabelska slika 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Pri miselnem vzorcu uporabimo dve barvi – prvo za stvari, ki jih učenci že vedo, 
drugo pa za stvari, ki so jih v tej učni uri spoznali.  

LASTNOSTI 

SNOVI 

   

 

1 

 

2 

 

3 

DOLŽINA 
NERAZ. DELA 

BALON 
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Priloga 5: Intervjuji 

VPRAŠANJA: 
1. Gotovo se spomniš včerajšnje ure, ko smo skupaj spoznavali lastnosti snovi. Kaj ti je bilo 
najbolj všeč? 
2. Kaj si se novega naučil? 
3. Kaj lahko poveš o trdnosti snovi? Kaj lahko poveš o lastnosti zraka?  
Po potrebi sem dodatno obrazložila: Bila sta banana in nagelj, ki smo ju potopili najprej v 
vročo vodo in nato v tekoči dušik. Pri obeh se je nekaj spremenilo. Kaj lahko poveš o tem? 
Balon smo potopili v vročo vodo, nato v ledeno vodo in nazadnje v tekoči dušik. Kaj se je 
dogajalo z zrakom v balonu? 
4. Kaj bi rad/-a sporočil/-a? 
 

OŠ 1 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 4. vprašanje 
1 Ko ste potopili 

podolgovat balon 
v tekoči dušik. 

Da balon v 
tekočem dušiku ne 
poči, sladoled 
lahko naredimo iz 
tekočega dušika. 

V tekočem dušiku 
se je zrak stisnil. 

- 

2 Tisti poskus, ko 
ste podolgovat 
balon potopili v 
tekoči dušik. 

Ko balon potopiš v 
tekoči dušik, se 
skrči, ko ga daš 
ven, se pa raztegne. 
Da je dušik mrzel –
196 °C. 

Ko smo ga 
segrevali, se je 
napihoval, ko smo 
ga potopili v tekoči 
dušik pa se je 
skrčil. 

Bilo mi je ful dobr, 
bilo je zanimivo. 

3 Ko ste polila po 
tleh tekoči dušik. 

Zrak gre ven iz 
termovke, ko ga 
poliješ po tleh, se v 
prah spremeni. 
Dušik je plin (kisik 
je pa zrak). 

Raztegnil se je, ko 
si ga dala v tekoči 
dušik, potem pa se 
je znova napihnil. 

- 

4 Tisto, ko ste tekoči 
dušik kar po tleh 
polila. 

Sladoled lahko 
naredimo iz 
tekočega dušika, 
nič se ne vidi, ko 
ga poliješ po tleh. 
Roža se razlomi, če 
jo daš v tekoči 
dušik in je mrzla 
kot led. 

Je več vrst plinov. 
V vroči vodi se je 
povečal, v tekočem 
dušiku je zmrznil 
in je bil majhen. 
Topel balon gre 
gor, mrzel gre dol. 

Dobr je blo. 

5 Sladoled. Lahko naredimo 
sladoled iz 
tekočega dušika, 
tekoči dušik 
zamrzne vse stvari, 
ne le bradavice. 

Zrak se je širil v 
topli vodi, ko je bil 
v mrzli vodi se je 
krčil, v tekočem 
dušiku pa se je 
čisto skrčil. 

V redu. 

6 Ko ste delali Podolgovat balon Ko smo snov - 



73 

sladoled. se v mrzli vodi 
izprazni, ko je na 
zraku se napolni. 
Ko polijemo tekoči 
dušik po tleh, se 
spremeni v 
kapljice. Ne vem, 
ali je to vroča voda 
ali mrzla. 

ohladili, je postala 
trda, ko smo jo 
segreli, pa mehka. 
Ko smo pa zrak 
ohladili, se je 
skrčil, ko smo ga 
pa segreli, se pa 
napolni. 

7 Jedli smo 
sladoled. 

Kar je v tekočem 
dušiku, ne smemo 
prijeti, ker je zelo 
ledeno. 

V tekočem dušiku 
se je banana ful 
strdila, lahko smo 
zabijali v les. V 
vroči vodi je  bil 
nagelj zelo mehek, 
ko smo ga stisnili, 
je šel skupaj. Ko je 
bila topla voda, se 
je zrak raztegnil, 
ko je bila mrzla, se 
je skrčil. 

- 

8 Sladoled. Ko potopimo balon 
v tekoči dušik, 
zgleda, kot da je 
prazen. Iz tekočega 
dušika lahko 
delamo sladoled. 

V tekočem dušiku 
je bilo vse ful trdo, 
ko smo dali v toplo 
vodo, je bilo 
mehko. Ko so bile 
nizke temperature, 
a ne, tekoči dušik, 
se je zrak skrčil, 
razširil pa se je v 
topli vodi. 

- 

9 Sladoled. Če ful vroč plin 
polijemo na tla, se 
na hitro potopi. 
Balon je počil, 
balon se je skrčil, 
naučil sem se delat 
sladoled. 

Zrak se je najprej 
raztegnil, nato pa 
skrčil, zginil. Ko si 
z balonom 
pomahala, se je 
spret raztegnil (na 
hladnem je balon 
skup skrčilo). Na 
mrzlem se je nagelj 
razbil, banana se ni 
razbila. V vroči 
vodi je postala 
mehka, spremenila 
je barvo, okus in 
vonj. 

V redu, zanimivo, 
doma sem že 
enkrat naredila 
sladoled. 

10 Ko ste delali 
sladoled in smo ga 
tudi jedli. 

Kar naenkrat se je 
v paro spremenilo, 
ko si polila. 

Banana in nagelj 
sta bila mehka, ko 
si ju dala v vročo 
vodo. Spremenila 

Kako nastane 
tekoči dušik? 
Bilo mi je zelo 
všeč. 
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sta se tako kot v 
kamen v tekočem 
dušiku. V tekočem 
dušiku je zrak v 
balonu izginil, v 
vroči vodi se je pa 
napihnil. 

11 Najbolj mi je bilo 
všeč, da ste dali 
nagelj v tekoči 
dušik, potem ste 
pa udarila po mizi 
in se je razletel na 
ledene koščke. 

O tekočem dušiku, 
iz njega smo delali 
sladoled, s tekočim 
dušikom lahko 
zamrzneš hrano, 
narediš sladoled. 

V tekočem dušiku 
je banana postala 
trda, zlomila se je, 
nagelj je postal kot 
šipa. Zrak, ko si ga 
zmrzovala v 
tekočem dušiku, se 
je skrčil. Ko si 
nehala (z 
zmrzovanjem) se je 
raztegnil, balon se 
je napihnil. 

Kako delajo v 
trgovini sladoled? 
Grozni Gašper je 
pa naredil 
korenčkov 
sladoled. 

12 Ko je počil balon. Naučil sem se, 
kako se naredi 
sladoled. 

V vroči vodi je bila 
banana bolj mehka, 
sveža, nagelj je bil 
mehek, vroč. V 
stroju (tekočem 
dušiku) je vse 
zamrznilo. V vroči 
vodi je najprej 
balon počil, drugi 
se je povečal, 
potem smo ga dali 
v zmrznjeno vodo. 
Tam je šel pa zrak 
ven, potem ko smo 
ga dali ven, je pa 
zrak spet not prišel. 

Jaz sem tudi že 
sladoled naredil. 

13 Balon je počil. Kako lahko hitreje 
pripraviš sladoled, 
tekoči dušik hitro 
zamrzne vse stvari, 
če ga daš na roko, 
ti lahko roka 
zmrzne, če daš 
balon v tekoči 
dušik, se zrak 
skrči.  

Ko smo segrevali, 
se je večal, ko smo 
dali v hladno vodo 
je bil čim bolj 
manjši, ohlajali 
smo in se je krčil. 
Snov je bila vsakič 
bolj mehka, ko smo 
ohlajali pa čedalje 
bolj trda. 

- 

14 Ko je balon počil. S tekočim dušikom 
zamrznemo snovi, 
ima –196 °C. 

Snovi sta bili 
mehki, ko sta bili 
topli, trdi pa, ko sta 
bili hladni. Ko smo 
balon segreli, je 

Sladoled je bil 
dober. 
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počil, ko smo ga 
ohladili, se ni nič 
zgodilo. V tekočem 
dušiku se je skrčil, 
ko je prišel na 
sobno temperaturo, 
se je vrnil v 
normalno velikost. 
Ko smo zrak 
ohlajali, se je 
skrčil, ko smo ga 
toplili (segrevali), 
se je raztegnil. 

15 Ko ste z banano 
zabili žebelj. 

Tekoči dušik skrči 
zrak, topla voda pa 
zrak raztegne. 

Ko zrak 
segrevamo, se 
raztegne, ko ga 
ohlajamo, se skrči. 
Ko smo banano 
segreli, je bila 
mehka, tako tudi 
nagelj. Ko smo ju 
zmrznili, sta bila 
trša. 

Kozarci so bili 
zelo zanimivi, ker 
nismo vedeli, kaj 
je v njih. Sladoled 
je bil kar dober 
glede na to, da je 
bil strup. 

16 Ko ste balon 
pomakali v tekoči 
dušik. 

Tekoči dušik ima 
temperaturo –
196 °C, s tekočim 
dušikom se da 
sladoled delat, 
banana je tako trda 
v tekočem dušiku, 
da lahko žebelj 
zabijemo. 

Ko smo banano 
segrevali, je bila 
mehka, ko smo jo 
ohlajali, je bila 
trda, zmrznjena. 
Ko smo balon 
segrevali, je počil, 
drugi se malo bolj 
napihnil, v tekočem 
dušiku se je pa čist 
skrčil. 

Zanimivo, da smo 
delali naloge. 

17 Ko ste dali rožo v 
tekoči dušik. 

Balon v topli vodi 
gre narazen, ko je v 
mrzli vodi in v 
tekočem dušiku pa 
se balon krči. Pa 
banana in nagelj … 
Ne znam opisat 
celega postopka. 

Ko smo snov 
segrevali, je bila 
bolj mehka, na 
sobni temperaturi 
bolj normalna, v 
tekočem dušiku pa 
kar zaledenela. Ko 
smo zrak dali v 
vročo vodo, je šel 
narazen, v ledeni 
vodi se je manjšal, 
v tekočem dušiku 
je zaledenel, izginil 
je, na sobni 
temperaturi se je 
vrnil v normalno 

Dobro. 
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velikost. 
18 Ko ste s tekočim 

dušikom balone 
krčili. 

Če je nekaj zelo 
mrzlo, iz njega dim 
pride. 

Snovi sta bili 
najprej obe bolj 
mehki, nato obe 
bolj trdi. Ko smo 
segrevali in potem 
ohlajali. Ko smo 
zrak ohladili, se je 
pomanjšal, ko smo 
ga segreli, se je 
povečal. 

V redu. 

19 Ko smo banano in 
nagelj dali zmrznit 
in smo z banano 
zabili žebelj. 

Balon v mrzli vodi 
se veča, balon v 
tekočem dušiku se 
je kar stisnil 
skupaj. 

Snov je v vreli vodi 
postala mehka, v 
tekočem dušiku pa 
je zmrznila. Zrak 
se je v vreli vodi 
širil, v tekočem 
dušiku je šel 
čedalje bolj skupaj. 
Zrak ne bi imel več 
prostora in bi balon 
počil, če bi ga dalj 
časa segrevali. 

- 

20 Ko smo jedli 
bananin sladoled. 

Balon se v mrzli 
vodi bolj zoža, v 
vroči vodi pa bolj 
razširi. Tekoči 
dušik je bolj hladen 
od ledu. 

Ko smo snov 
segreli, je bila 
mehka, vroča, ko 
smo jo ohladili, je 
bila bolj trda. Če 
povem še za zrak. 
Ko smo ga segreli, 
se je razširil, potem 
pa čist skrčil, ko 
smo ga ohladili. 

- 

21 Ko ste tekoči 
dušik polili po 
tleh. 

Balon se je v 
tekočem dušiku 
posušil, nato se je 
zopet napihnil. 
Balon je počil. 
Balon smo dali v 
vodo. 

Ko smo snov 
segreli, je bila bolj 
mehka, ko smo jo 
zelo ohladili, je 
postala ledena. Ko 
smo zrak segreval, 
se je razširil, počil, 
ko smo ga zelo 
ohladil, se je 
posušil, potem se je 
spet napihnil. 

- 
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OŠ 2 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 4. vprašanje 
1 Ko smo potopili 

podolgovat balon 
v vročo vodo. 

Sladoled se lahko 
naredi s tekočim 
dušikom. Z banano 
v tekočem dušiku 
se lahko zabija 
žebelj. Če ne, se pa 
ne da. 

Nagelj in banana 
sta bila oba mehka, 
ko smo ju segreli. 
V tekočem dušiku 
je nagelj postal trd 
in se je razletel, 
banana je postala 
trda. 
Zrak v vroči vodi 
se je daljšal, potem 
je šel skupaj v 
tekočem dušiku. 
Zopet na zraku pa 
je šel narazen. 

Bilo mi je zelo 
všeč. 

2 Balon v tekočem 
dušiku. 

Zrak se lahko 
razširi, razteza, gre 
skupaj. Če daš roko 
v tekoči dušik, ti 
zmrzne in odpade. 

Banana in nagelj 
sta v tekočem 
dušiku čisto 
zmrznila, cvetovi 
so odpadli. Ko smo 
ju segreli, sta bila 
nagelj in banana 
mehka. V vroči 
vodi se je balon 
napihnil, razširil, v 
tekočem dušiku je 
šel v plastenko, 
skrčil se je. 

Zelo mi je bilo 
všeč, bilo je zelo 
fajn. 

3 Ko smo dali balon 
v tekoči dušik, ko 
smo z banano 
zabili žebelj in je 
potem postala 
kosmata. Začela se 
je tajat. 

Tekoči dušik je 
tako mrzel, da ti 
lahko roka zmrzne 
in odpade. 

Snov je bila v vroči 
vodi bolj sluzasta, 
mehka, v tekočem 
dušiku bolj trda. 
Zrak se je v vroči 
vodi napihnil, v 
tekočem dušiku 
spraznil, potem pa 
spet napolnil. 

Bilo mi je zelo 
dobro. 

4 Balon smo dali v 
tekoči dušik in je 
balon zmrznil, pa 
ko se je cvet 
razletel. 

Tekoči dušik vse 
stvari zmrzne, z 
njim se odstrani 
bradavice, banana 
je postala kosmata, 
ko smo jo pustili v 
učilnici. 

Ko smo snov 
ohlajali, je bila 
trda, ko smo jo 
segreli, je bila 
mehka. V vroči 
vodi se je balon 
povečal, podaljšal, 
v tekočem dušiku 
se je skupaj dal, 
stisnil se je, potem 
pa zopet razširil. 

Dobro mi je bilo, 
škoda, da nisem 
jedla sladoleda. 
(opomba: Učenka 
je morala prej 
zapustiti pouk.) 
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5 Sladoled in ko 
smo pomočili 
balon v tekoči 
dušik. 

S tekočim dušikom 
se lahko dela 
sladoled. Tekoči 
dušik je zelo mrzel, 
nisem vedela, da 
tako zelo, vedela 
sem, da je malo 
mrzel. 

Ko smo snov 
segreli, je bila 
mehka, ko smo jo 
ohladili, pa zelo 
trda, da smo jo 
lahko razbili in 
zabili žebelj. Ko 
smo zrak segreli, se 
je razširil, ko smo 
ga ohladili, se je 
skrčil.  

Bilo mi je zelo 
všeč. 

6 Sladoled in balon 
v tekočem dušiku. 

Imamo različne 
snovi, tudi tekoči 
dušik. Iz tekočega 
dušika lahko 
naredimo sladoled. 

V tekočem dušiku 
se je nagelj strdil, 
ko smo potolkli, so 
cvetovi odpadli. 
Banana je 
razpokala in žebelj 
smo lahko zabili. 
Ko smo segreli, je 
bila banana mehka 
in nagelj tudi. 
Segreli smo in 
razširil se je zrak, 
neraztegnjeni del 
balona se je 
zmanjšal. V 
tekočem dušiku je 
zmrznil, izginil. 

Bilo je dobro. 

7 Ko ste dajali 
tekoči dušik v 
sladoled, no, 
izdelava sladoleda. 

Tekoči dušik je 
zelo mrzel in lahko 
človeka ubije. Iz 
tekočega dušika se 
lahko naredi 
sladoled. 

Ko smo segreli, je 
bila snov mehka, 
ko smo ohladili, je 
bila trda. Ko smo 
zrak ohladili, se je 
krčil, ko smo ga 
segreli, se je širil. 

Bilo je dobro. 

8 Ko ste tekoči 
dušik polili po tleh 
in so šle okrog 
take iskrice pa led. 
Tudi to mi je bilo 
všeč, ko se je 
balon v tekočem 
dušiku skrčil, 
potem pa spet 
napihnil. 

Tekoči dušik ne 
smemo prijemati 
brez usnjenih 
rokavic. Če ne, 
roke odpadejo, 
postanejo trde. 
Uporabljamo ga za 
bradavice, da 
odpadejo. Pri delu 
moramo biti 
previdni. Ko 
delamo s tekočim 
dušikom, morajo 
biti starejše osebe 
zraven. 

Ko smo dali 
banano v tekoči 
dušik, smo lahko 
zabili žebelj, nagelj 
je bil trden in se je 
razbil. Ko smo dali 
v vročo vodo, je 
bila banana rjava in 
mehka, nagelj pa 
mehak. Snovi so 
tako pri segrevanju 
mehke, pri 
ohlajanju pa trde. 
V tekočem dušiku 
se je zrak skrčil, ko 

Zelo fajn je bilo. 
Zanimivo mi je 
bilo, da ste imeli 
gospodinjske 
pripomočke – 
pokrovko, držalo 
za solato … 
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smo dali v toplo 
vodo, se je zrak 
raztegnil. Videli 
smo balon, da ni 
bil več napihnjen, 
potem pa je bil bolj 
napihnjen. Učenec 
je opisal še oba 
poskusa s 
plastenko. 

9 Balon je zmrznil. Ne smemo se ga 
dotikati, edino če 
imamo bradavice. 
Kar damo v tekoči 
dušik, zmrzne. 

V tekočem dušiku 
snov zmrzne, ko 
damo v vročo vodo 
pa sta bila nagelj in 
banana mehka. Ko 
smo zrak ohladili, 
se je krčil, balon je 
spustil, ko smo ga 
segreli, pa se je 
napihnil in razširil. 

Bilo je zelo fajn, 
zabaval sem se. 

10 Sladoled. Banana v tekočem 
dušiku zmrzne, 
tekoči dušik 
uporabljajo pri 
zdravstvu. 

Naglej je v 
tekočem dušiku 
zmrznil, banana je 
bila trda, v vroči 
vodi je bila mehka. 
Zrak se je v vroči 
vodi razširil, v 
tekočem dušiku pa 
je spustil, se je 
skrčil. 

- 

11 Vse. No, najbolj 
pa sladoled. 

V tekočem dušiku 
roka zmrzne, 
odpade in potem 
izkrvaviš, banana 
zmrzne, žebelj 
lahko zabiješ v les, 
nagelj v tekočem 
dušiku se zapre, ko 
damo plastenko in 
balon v tekoči 
dušik, balon zleze 
v plastenko. 

Snov je pri 
segrevanju mehka, 
pri ohlajanju pa 
trda. Zrak se je pri 
segrevanju razširil, 
pri ohlajanju pa 
stisnil. Nato pa se 
je nazaj napihnil. 
Balon je 
»pozaugalo« v 
plastenko. 

Všeč mi je bilo, ko 
je balon »not' 
pozaugalo« 
(opomba: 
potegnilo, 
posrkalo). In ko je 
šla pri sladoledu 
para ven, se je 
zlila. 

12 Eksperimenti, 
sladoled, ko ste 
pokazali … No, 
najbolj mi je bil 
všeč sladoled. 

Iz tekočega dušika 
se lahko zmrzuje 
rože in se jih potem 
razbije. 

Videli smo 
spremembe: pri 
nizkih 
temperaturah je 
stanje trdno, pri 
segrevanju pa 
mehko. V tekočem 
dušiku se je zrak 

- 
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začel manjšat in se 
je skrčil. Ko se je 
segreval, se je širil. 

13 Ko ste tekoči 
dušik zlili na tla. 

Tekoči dušik je 
mrzel –196 °C, če 
daš roko v tekoči 
dušik, odpade, žile 
se odprejo, kri 
steče ven in umreš. 

Mehkejša stvar se 
spremeni v bolj 
trdo, ko jo 
potopimo v tekoči 
dušik. Ko pa 
potopimo v vročo 
vodo, je zelo 
mehka, se splošči. 
Topel zrak se 
dvigne v balon, 
topel zrak potisne 
gor, dvigne. Mrzel 
zrak gre dol in se je 
v tekočem dušiku 
skrčil. 

- 

14 Tekoči dušik, ker 
ste z njim delala. 

Tekoči dušik je 
zelo hladen –
196 °C, roka v 
tekočem dušiku 
zmrzne, odpade. Iz 
tekočega dušika 
delamo sladoled. 

Banana je, ko smo 
jo segrevali, 
postala še bolj 
mehka, v tekočem 
dušiku je zmrznila. 
Nagelj je, ko smo 
ga segrevali, postal 
mehek, v tekočem 
dušiku je zmrznil, 
kot steklo. Zrak se 
v topli vodi širi, v 
mrzli pa krči. 

- 

15 Da ste prišli vi, ker 
ste delali poskuse. 

Kako delat nove 
poskuse in da je 
zanimivo, če si 
znanstvenik. 

Ko smo segrevali, 
je postalo bolj 
mehko, ko smo dali 
v tekoči dušik, se 
je nagelj zdrobil, če 
primeš z rokavico, 
z banano pa smo 
zabijali žebelj. 
Snov je bolj trda. Z 
zrakom je pa tako. 
Segrevali smo ga 
in se je povečeval,  
ko smo dali v 
tekoči dušik je zrak 
posrkal, ko smo 
dali ven, se je 
napihnil, ker je bolj 
toplo kot v 
tekočem dušiku. 

Doma sem 
preizkusil poskuse. 
No, tistega z 
balonom in flašo. 
Zgodilo se je tako, 
kot ste vi včeraj 
pokazali. 
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OŠ 3 (poskusna izvedba) 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 4. vprašanje 
1 Ko je bil balon v 

tekočem dušiku, je 
zgledalo, kot da ni 
v njem nič zraka, 
ko smo ga dali 
ven, pa se je 
napihnil. 

Iz tekočega dušika 
lahko delamo 
sladoled, nagelj se 
v tekočem dušiku 
razbije, banana 
postane trda, dolg 
balon se v vroči 
vodi poveča, v 
mrzli pa zmanjša. 

Ko smo snov 
segreli, je bila bolj 
mehka, ko smo jo 
ohladili pa bolj 
trda. 
Zrak se je pri 
segrevanju 
povečal, pri 
ohlajanju pa 
zmanjšal. 

Zdelo se mi je zelo 
dobro. 

2 Ko smo dali balon 
v tekoči dušik, 
potem pa se je 
zopet napihnil. 

Veliko stvari se 
zgodi: tekoči dušik 
lahko polijemo po 
tleh, naredimo 
sladoled, lahko 
nam pa tudi roka 
zmrzne. 

Pri segrevanju je 
bilo mehko, pri 
ohlajanju pa trdo. 
Zrak je v tekočem 
dušiku zmrznil, v 
vroči vodi pa se je 
napihnil. 

Všeč mi je bilo, 
ker smo delali 
sladoled, delali 
smo z listi, veliko 
novih stvari smo se 
naučili, izvedeli, 
zapisovali smo si, 
da ne bomo 
pozabili, 
preizkušali smo 
poskuse. 

3 Balon v tekočem 
dušiku in potem 
ko se je zopet 
napihnil. 

Tekoči dušik je 
nevaren, v njem 
stvari zmrznejo, 
spoznavali pa smo 
tudi banano in 
ugotovila sem, da 
je lahko tudi 
kladivo. 

Snov je bila enkrat 
mehka, potem pa 
trda. Zrak se je 
manjšal, ko je 
zmrznil in se večal, 
ko smo ga segreli. 

V redu, fajn. 

4 Najbolj zanimivo 
mi je bilo, da se je 
dolg balon v 
tekočem dušiku, 
ko smo ga dali 
ven, sam 
napihoval. 

Tekoči dušik lahko 
uporabimo za 
odstranjevanje gob. 
Damo sol na led, 
da se ni stopil, led 
nastane pri 0 °C. 

Ko smo dali snovi 
v vročo vodo, so 
bile bolj mehke, ko 
smo dali pa v mrzle 
stvari, pa so bile 
bolj trde. Tako 
lahko zabijemo, 
ker z vročimi ne 
moremo. Ko smo 
zrak segreli, se je 
napihnil, ko smo ga 
pa zelo ohladili, se 
je zmanjšal. 

V redu, veliko smo 
se novega naučili. 

5 Da se balon skrči 
v tekočem dušiku. 

Tekoči dušik je 
veliko bolj hladen, 
kot sem 
pričakovala. Balon 
se napihne v 

Ko smo segreli, je 
vse postalo bolj 
mehko, ko smo 
ohladili, pa je bilo 
trdo (kot ledeni 

Bilo je prav fajn, 
še posebej mi je bil 
všeč sladoled. 
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plastenki, če damo 
v tekoči dušik. 

kocki). Zrak smo 
segreli in se je 
raztegnil, ko smo 
ga ohladili, je pa 
skup zlezel. 

6 Poskusi z baloni. Tekoči dušik je 
mrzel, z njim lahko 
delamo sladoled, 
kaj se zgodi, ko 
damo sol na led, ko 
potopimo balon v 
tekoči dušik in da 
se lahko nazaj 
napihne. 

V vroči vodi je bila 
snov mehka, ko 
smo jo ohladili, je 
bila trda. 
Ko smo zrak 
močno ohladili, je 
zmrznil, ko smo ga 
segreli, pa se je 
napihnil. 

Dober sladoled je 
bil. 

7 Balon v tekočem 
dušiku, potem pa 
se je nazaj 
napihnil. 

Naprava za 
izdelovanje 
sladoleda. 

Pri snoveh se je 
trdnost 
spreminjala: bolj 
kot je bilo 
hladneje, bolj trdi 
sta bili, bolj kot je 
bilo vroče, 
mehkejši sta bili. 
Zrak se je krčil, ko 
smo ga ohlajali, ko 
smo ga segrevali 
pa se je širil. 

- 

8 Ko smo s tekočim 
dušikom zmrznili 
vrtnico in ga 
uporabili za 
sladoled. 

Tekoči dušik lahko 
zmrzne druge 
stvari, da je mrzel, 
z njim lahko 
naredimo veliko 
poskusov. Balon v 
tekočem dušiku je 
šel skup, kot da ne 
bi bilo zraka, 
ampak potem se je 
pa še več napihnil. 

V vroči vodi je 
banana postala 
mehka in potem so 
nastale rjave pike, 
nagelj je ovenel. 
Ko smo jo ohladili, 
je postala trda. 
Zrak se je v vroči 
vodi napihnil, v 
tekočem dušiku pa 
izginil. 

Zanimivo, 
zabavala sem se. 

Opomba: Krepko so označeni učenci, ki obiskujejo 3. razred, ostali obiskujejo 4. razred 
devetletne osnovne šole. 
 
POVZETEK IZ POSKUSNE IZVEDBE (vse omenjene stvari – kolikokrat se pojavijo v 
odgovorih): 
– balon v tekočem dušiku (5) 
– napihovanje balona, ko smo ga vzeli iz tekočega dušika (5) 
– poskusi z baloni (1) 
– zmrzovanje vrtnice (1); opomba: nageljna 
– uporaba tekočega dušika pri sladoledu (1)  
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Priloga 6: Kodiranje 

K1: Kodiranje intervjujev 

Tabela 3: Nove vsebine v učni uri za učence, pridobljene z intervjujem 

KATEGORIJA KODA KODIRNA ENOTA 
Banana Lastnosti pri 

močnem 
ohlajanju ter pri 
ponovnem 
segrevanju 

V tekočem dušiku postane trda, zmrzne. 
Z njo lahko zabijemo žebelj v les. 
Postala je kosmata, ko smo jo pustili v učilnici. 

Roža Lastnosti pri 
močnem 
ohlajanju 

Roža se razlomi in zmrzne, če jo daš v tekoči dušik. 
Mrzla je kot led in se jih potem razbije. Nagelj v 
tekočem dušiku se zapre. 

Balon Spremembe 
prostornine 
balona pri 
segrevanju, 
ohlajanju, 
močnem 
ohlajanju in 
ponovnem 
segrevanju 

Dali smo ga v vodo. 
Balon je počil. (2) 
Balon se je skrčil. 
V topli/vroči vodi gre narazen, se bolj razširi. 
Ko je v mrzli vodi, se balon krči, se bolj zoža, izprazni, 
ko je na zraku, se napolni. Balon v mrzli vodi se veča. 
V tekočem dušiku se krči/skrči, se je stisnil skupaj, ne 
poči, se je posušil, ko ga daš ven, se zopet napihne, 
raztegne.  
Ko potopimo balon v tekoči dušik, zgleda, kot da je 
prazen. Če daš balon v tekoči dušik, se zrak skrči. Ko 
damo plastenko in balon v tekoči dušik, balon zleze v 
plastenko. 

Zrak Lastnosti zraka Zrak se lahko razširi, razteza, gre skupaj. 
Tekoči dušik skrči zrak, topla voda pa zrak raztegne. 
Zrak gre ven iz termovke. 

Tekoči dušik Varno ravnanje s 
tekočim dušikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastnosti 
tekočega dušika 
 

Če daš roko v tekoči dušik, ti zmrzne, postane trda in 
odpade. (2) 
Če ga (tekoči dušik) daš na roko, ti lahko roka zmrzne. 
V tekočem dušiku roka zmrzne, odpade in potem 
izkrvaviš. 
Če daš roko v tekoči dušik, odpade, žile se odprejo, kri 
steče ven in umreš. 
Tekoči dušik ne smemo prijemati brez usnjenih rokavic.  
Kar je v tekočem dušiku, ne smemo prijeti, ker je zelo 
ledeno. 
Tekoči dušik lahko človeka ubije. 
Ne smemo se ga dotikati, edino če imamo bradavice. 
Pri delu moramo biti previdni. 
Ko delamo s tekočim dušikom, morajo biti starejše 
osebe zraven. 
Imamo različne snovi, tudi tekoči dušik. 
Dušik je plin (kisik je zrak). 
Je zelo mrzel. 
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Uporaba 
tekočega dušika 
 

Ima/je mrzel/je zelo hladen/ima temperaturo –196 °C. 
Je bolj hladen od ledu. 
Tekoči dušik vse stvari hitro zmrzne. 
Nič se ne vidi, ko ga (tekoči dušik) poliješ po tleh. 
Kar naenkrat se je v paro spremenilo, ko si polila. 
Ko ga poliješ po tleh, se spremeni v prah. 
Ko polijemo po tleh tekoči dušik, se spremeni v 
kapljice. Ne vem, ali je to vroča voda ali mrzla. 
Če ful vroč plin polijemo na tla, se na hitro potopi. 
Uporabljamo ga za bradavice, da odpadejo, z njim se 
odstrani bradavice. 
S tekočim dušikom zamrznemo snovi. 
Tekoči dušik uporabljajo pri zdravstvu. 
S tekočim dušikom lahko zamrzneš hrano, narediš 
sladoled. 
Iz tekočega dušika lahko naredimo sladoled. (10) 
Naučil sem se, kako se naredi sladoled. (2) 
Naučil sem se, kako lahko hitreje pripraviš sladoled. 

Snov Lastnost snovi pri 
nizki temperaturi 

Če je nekaj zelo mrzlo, iz njega dim pride. 
 

poskusi Različne vrste 
poskusov in 
postopki izvedbe 

Kako delat nove poskuse. 

učitelj Delo učitelja Zanimivo je, če si znanstvenik. 
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K2: Kodiranje opazovanja 

Tabela 4: Nove vsebine za učence, pridobljene z opazovanjem 

Področje Vsebina OŠ 1 OŠ 2 
Izrazita 
čustva 

Spoznavanje 
lastnosti 
snovi pri 
sobni 
temperaturi 

 Odkrivanje snovi v škatlici – v enem 
razredu so člani ene od skupin 
očarano zavzdihnili/vzkliknili od 
veselja, ko so pravilno ugotovili 
predmet v škatli. 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika pri 
nizkih 
temperaturah 

Ko sem potopila nagelj v 
tekoči dušik, so učenci 
zavzdihnili in vzkliknili: 
»Uauuu!«, »Ooo, poglej 
to!« 

Ko sem nagelj potopila v tekoči 
dušik, se je para iz termovke začela 
močno valiti proti tlom. Učenci so z 
zanimanjem opazovali dogajanje: 
»Ooo, uau!«, »Kako zanimivo!« 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika in 
nageljna pri 
nizkih 
temperaturah 

Še preden sem potegnila 
nagelj iz termovke, sem z 
njim rahlo potolkla ob 
dno plastenke, ob čimer 
je kovinsko zazvenelo. 
Učenci so se začudili: 
»Ooo!« Drugi pa so 
rekli: »Ja, se mi je 
zdelo!«, »Jaz sem tudi 
tako mislil.« 

»Ko sem se z nageljnom dotaknila 
tekočega dušika, je ta začel vreti. 
Mogoče veste, zakaj?« Eden od 
učencev je dejal: »Aja, seveda. 
Tekoči dušik je zelo mrzel, nagelj pa 
ne.« Pritrdila sem njegovi trditvi in 
povedala, da je nagelj veliko bolj 
topel kot tekoči dušik. Vzela sem 
nagelj iz termovke. Ko so ga učenci 
zagledali, so se takoj glasno začudili, 
saj se je z njega valila megla. 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika: 
ohlajanje 
zraka v 
okolici in 
posledično 
kondenziranj
e vode v 
zraku 

Ko sem odstranila 
pokrov s termovke in je 
iz nje začela izhajati 
hladna para, so se učenci 
začudili: »Oooo!«, drugi 
so bili navdušeni: 
»Uauuuuuu!«, ostali 
komentarji pa so bili: 
»Ooo, hudo!«, »Ha, ha, 
ha!«, »Kako lepo!« Ko 
sem vzela zajemalko in 
jo potopila v tekoči 
dušik, da bi ga zajela, se 
je navdušenje in 
začudenje še toliko bolj 
povečalo. 

Presenečeni in navdušeni so bili, ko 
sem odprla termovko, saj so se iz nje 
proti tlom valile kondenzirane 
kapljice vode. Vzkliknili so: »Poglej, 
dim!«, »Uau, hudo!«, »Oooo!« 
Nekateri so se smejali od 
navdušenja. 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika: 
vrenje 
tekočega 
dušika ob 

Ko je rahlo zabobnelo ob 
padcu na tla, so nekateri 
učenci rahlo trznili, tisti v 
prvih vrstah pa so 
opazili, da nekatere 
kapljice drsijo z veliko 
hitrostjo k njihovim 

Učenci so opazovali dogajanje v 
tišini in za trenutek so osuplo 
obstali, ker je tekočina, ki je bila v 
zajemalki, izginila, pojavilo pa se je 
veliko pare. Potem pa so slišali trke 
ob tla in omaro, nekateri so začutili 
dotik pri copatu in so presenečeno 
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stiku s 
snovmi na 
sobni 
temperaturi 

nogam, zato so bili 
začudeni, ko jih naenkrat 
ni bilo več. Ko sem 
učence vprašala, kaj se je 
zgodilo, so me le 
začudeno gledali. 

dvignili noge. Spraševali so: »Kaj je 
bilo to? Nekaj se me je dotaknilo?«, 
»Nekaj je drselo po tleh.«, »Kar 
izginilo je.« Učence sem povabila, 
naj ponovno natančno opazujejo, kaj 
se dogaja s tekočino. Ponovila sem 
poskus, učenci pa so vzkliknili: 
»Poglej kapljice!«, »Kapljice so šle 
po tleh, tja!« 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika: nizka 
temperatura 

Na kocko ledu, ki je bila 
položena na brisački, 
sem z zajemalko vlila 
tekoči dušik. Učenci so 
ob tem občudujoče 
zavzdihnili: »Oooo!« 

Poskus sem izvedla tako, da sem z 
zajemalko zajela tekoči dušik in ga 
zlila na kocko ledu, ki je bila 
postavljena na papirnato brisačo. Že 
med zlivanjem so učenci zopet z 
zanimanjem opazovali reakcijo ob 
stiku tekočega dušika s podlago. 

Polnjenje 
balona 

 Povabila sem jih, da nadzorujejo 
vpihovanje s štetjem. Ta prehodni 
del jih je sprostil in hkrati povečal 
njihovo koncentracijo, saj so šteli 
glasno, jaz pa sem tudi hitro 
vpihovala, kar je zahtevalo njihovo 
zbranost. 

Spoznavanje 
lastnosti 
zraka pri 
segrevanju: 
neustrezen 
izid poskusa 

Povedala sem, da bom 
balon potopila v vročo 
vodo. Ko sem potopila 
balon v vodo, je počil. 
Vsi smo malo odskočili, 
saj tega nismo 
pričakovali. »Ooo, kar 
počil je!« 

 

Spoznavanje 
lastnosti 
zraka pri 
segrevanju 

Med potekom poskusa 
sem jih opozorila, naj 
natančno opazujejo 
neraztegnjeni del balona, 
da bodo opazili razliko, 
če bo do nje prišlo. 
Nekateri učenci so v 
trenutku, ko se je začel 
balon raztegovati, 
navdušeno in občudujoče 
rekli: »Ooo, poglej, 
poglej!« »Uau, kar 
raztegnil se je!« 

Učenci so naenkrat presenečeno 
začeli vzklikati: »O, uau!«, »Poglej, 
poglej!«, »Balon je daljši!«, 
»Raztegnil se je!«, »Tukaj, tukaj, na 
koncu!« 

Spoznavanje 
lastnosti 
zraka pri 
močnem 
ohlajanju 

Balon sem prijela z 
lesenimi škarjami in ga 
začela potapljati v tekoči 
dušik. Ob tem sem 
učencem govorila, kaj se 
dogaja. Ko sem balon 

Večina učencev je bila navdušena 
nad idejo, da bom to storila, 
dejansko pa sta le dva odgovorila na 
vprašanje. Dejala sta, da bo postal 
malo manjši. Ko sem začela s 
potapljanjem balona v tekoči dušik, 
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potegnila iz termovke, so 
bili zelo navdušeni nad 
rezultatom: »Oooo, uau!« 
Balon je bil kot tanek 
trak, zrak v balonu se je 
močno skrčil. Na sobni 
temperaturi se je zrak v 
balonu začel ponovno 
raztegovati. 

so si tri učenke z rokami zatisnile 
ušesa. Drugi so navdušeno in 
začudeno opazovali, kako se je 
prostornina balona hitro 
zmanjševala. Balon sem potegnila iz 
termovke in učenci so bili 
presenečeni nad izidom, saj je bil 
balon kot tanek trak. Najprej so bili 
nekaj sekund tiho, nato pa so bili 
navdušeni: »Ooo, uau!«, »Kakšen 
balon!«, »Ha, ha!« Med tem pa se je 
balon že segreval in večal svojo 
prostornino. Ob tem je tudi malo 
pokalo in učenci v prvih vrstah so na 
trenutke divje mežikali in se rahlo 
umikali, ker so pričakovali, da bo 
balon počil. 

Preizkušanje 
spretnosti 
napovedova-
nja 

 Učenci so bili dobro vodeni, saj so 
točno vedeli, kaj naj delajo in zakaj. 
Presenečeni so bili nad izidi. Pri 
posameznih izidih smo se tudi 
pogovorili, zakaj je do takšnih 
sprememb prišlo. 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika: 
spremeni se 
v plin ob 
stiku s 
snovjo z 
višjo 
temperaturo 

Ko sem zlila tekočino 
daleč od okna, da so 
učenci videli, kaj se bo 
zgodilo ob stiku s tlemi, 
je že takoj začela izhajati 
para, še posebno veliko 
pa je je nastalo ob stiku s 
tlemi in travo. »Uau, to je 
kot oblak,« je ugotovil 
eden od učencev. 

Bilo jim je zelo zanimivo, kako velik 
oblak je nastal ob stiku s travo. 

Spoznavanje 
poteka 
izdelave 
sladoleda z 
uporabo 
tekočega 
dušika 

Učencem sem povedala, 
da bom sladoled izdelala 
tako, da bom tekoči dušik 
počasi vlivala v posodo z 
zmesjo. Učenci so z 
zanimanjem in 
občudovanjem opazovali 
proces. 

Učenci so navdušeno opazovali 
potek izdelave in v največje veselje 
jim je bilo opazovati meglo, ki je 
nastajala ob stiku tekočega dušika in 
zmesi. 

Vprašanja Spoznavanje 
lastnosti 
zraka: 
hladen se 
spušča, topel 
se dviga 

Ko so učenci v uvodnih 
poskusih spoznavali 
lastnosti tekočega dušika, 
je eden od učencev 
vprašal, zakaj se para vali 
proti tlom in ne gre proti 
stropu. (»Zakaj gre ta 
dim dol in ne gor?«) 
Eden od učencev je 
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postavil zanimivo 
vprašanje: »Zakaj se ta 
bel zrak premika navzdol 
in ne navzgor?« Ena od 
sošolk mu je hitela 
razlagat: »Topel zrak je 
na vrhu učilnice, mrzel 
pa pri tleh. Ta zrak gre k 
mrzlemu.« Pohvalila sem 
učenca, da je postavil 
dobro vprašanje in da je 
učenka tudi začela 
pravilno razlagati. Topel 
zrak se dviga, mrzel pa 
se spušča. 

Spoznavanje 
lastnosti 
močno 
ohlajenih 
snovi 

Učenec je postavil 
produktivno vprašanje, ki 
pa ga nismo preverili: 
»Kaj bi se zgodilo, če bi 
se dotaknil listkov 
nageljna?« 

 

 Učenci so komentirali: »O, kako se 
je razlomil.«, »A ti koščki so tudi 
mrzli?« Učencu sem pritrdila in vse 
opozorila, naj se jih ne dotikajo. 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika in 
njegovega 
vpliva na 
človeško telo 

 Produktivno vprašanje, ki ga nismo 
preizkusili zaradi varnosti: kaj bi se 
zgodilo, če bi popil tekoči dušik ali 
če bi ga vdihnil, ko je tako hladen. 

Spoznavanje 
lastnosti 
tekočega 
dušika in 
vpliva na 
človeško telo 

A če bi roko dal v tekoči 
dušik, bi tudi zmrznila? 

Ko sem učencem predstavila poskus 
z nageljnom, sem povedala, da bi se 
enako zgodilo z roko, če bi jo 
potopila v tekoč dušik. Zmrznila bi 
in odpadla. 
Kasneje je eden od učencev ponovil 
vprašanje: »A če bi roko dal v tekoči 
dušik, bi tudi zmrznila?« 
Prvotna učiteljica se je takoj odzvala 
na njegovo vprašanje. »Kar razmisli, 
X. Zmrznila bi, potem bi pa odpadla 
in žile v roki bi se pretrgale, začel bi 
krvaveti in lahko bi izkrvavel ter 
umrl.« Učenci so zamišljeno 
poslušali razlago ter se zazrli v 
oddaljene točke. Videlo se je, da 
razmišljajo o povedanem. 

Pridobivanje  Učence sem povabila k oknu in jim 
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tekočega 
dušika iz 
zraka in 
dostopnost 
tekočega 
dušika na 
tržišču 

povedala, da bom tekoči dušik vlila 
na travo, saj ni več čist, za izdelavo 
sladoleda pa potrebujemo čisto 
tekočino. Bilo jim je zelo zanimivo, 
kako velik oblak je nastal ob stiku s 
travo. Povedala sem jim, da se je 
spremenil v plin in se je pomešal z 
zrakom. Učenec me je vprašal, kako 
pridobijo tekoči dušik iz zraka, da 
postane tekočina. Druge učence je 
zanimalo, kje lahko dobijo tekoči 
dušik in ali ga lahko kupijo. 

Komentarji Doživljanje Eden od učencev je 
komentiral, da je bil to 
najlepši dan v teh osmih 
letih življenja. 

 

Doživljanje Drugi pa, da si želi biti 
znanstvenik, tako kot jaz, 
ko bo odrastel. 

 

Spoznavanje 
lastnosti 
zraka pri 
nizkih 
temperaturah 

 Povedala sem jim, da tekoči dušik 
ohlaja vodo, ki je v zraku, da 
nastanejo majhne kapljice, ki jih 
vidimo kot bel dim. Eden od 
učencev je dodal: »Aja, zato gre tudi 
proti tlom in ne proti stropu. Ker je 
hladen.« Učencu sem pritrdila in 
nadaljevala s poskusom. 

Spoznavanje 
lastnosti 
banane pri 
ohlajanju s 
tekočim 
dušikom 

 Ker so že imeli izkušnjo ohlajanja 
stvari na temperaturo tekočega 
dušika, sem učence vprašala, kakšne 
spremembe pričakujejo. Učenec je 
dejal: »Čisto bo zmrznila.«, »Jaz 
mislim, da bo tudi malo počila, ker 
je v enem in tako velikem kosu.« 
Torej meniš, da bo tudi krhka, tako 
kot nagelj? »Ja, vsaj malo bo krhka, 
ker bo tako trda.« Njegovo 
razmišljanje me je presenetilo, saj 
nisem pričakovala, da bo tako 
natančno napovedal in sintetiziral že 
opaženo. 

Prostovolj-
stvo 

 Učenci so se z veseljem javljali za 
opravljanje nalog. 

Spoznavanje 
naprave za 
izdelovanje 
sladoleda 

 Povedala sem tudi, da so ledu dodali 
sol, saj je to znižalo njegovo 
temperaturo. Učence je zanimalo, ali 
se je slan led pomešal s sladoledom. 
Povedala sem jim, da ne in da sta 
prostora ločena med seboj. 
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K3: Kodiranje intervjuja (priloga 5, 3. vprašanje – trdnost snovi) 

Tabela 5: Izražanje učencev o spreminjanju trdnosti snovi pri spreminjanju temperature 

Banana V vroči vodi Mehka, spremenila je 
barvo, okus in vonj 

 

Rjava in mehka  
Mehka  
Bolj mehka, sveža  

Segreli Mehka  
Mehka  

Segrevali Mehka  
Še bolj mehka  

Ohlajali Trda  
Zmrznjena  

Na mrzlem Se ni razbila  
V TD Ful strdila Lahko smo zabijali 

žebelj v les 
Razpokala Lahko smo zabili 

žebelj 
Z njo smo zabijali žebelj  
Lahko zabili žebelj  
Trda  
Postala trda, zlomila se je  
Zmrznila  
Postala trda  

Nagelj Segreli Mehek  
Mehek  

Segrevali Mehek  
V vroči vodi Mehek Stisnil, je šel skupaj 

Mehak  
Mehek, vroč  

Na mrzlem Razbil  
V TD Kot šipa  

Zdrobil, če primeš z 
rokavico 

 

Trd, se razletel  
Trden in se je razbil  
Strdil Ko smo potolkli, so 

cvetovi odpadli 
Zmrznil, kot steklo  
Zmrznil  
Cvetovi so odpadli  

Banana in naglej V vročo vodo Mehka  
Mehka  

Segreli Mehka  
Mehka  

V TD Spremenila tako kot v 
kamen 
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Čisto zmrznila.  
Zmrznili Trša  

Vse V toplo vodo Mehko  
V stroju (tekočem 
dušiku) 

Zamrznilo  

V TD Ful trdo  
Snov Na sobni 

temperaturi 
Bolj normalna  

Najprej 
(segrevali) 

Mehka  

Segrevali Bolj mehka  
Bolj mehko  

Segreli Mehka, vroča  
Bolj mehka  
Mehka  
Mehka  
Mehka  
Mehka  

Segrevanje Mehke (snovi)  
Mehka  

Vsakič Bolj mehka  
Topla Mehka  
V vreli vodi Mehka  
V vroči vodi Sluzasta, mehka  
Ohladili Trda  

Trda  
Bolj trda  

 Zelo trda Da smo jo lahko 
razbili in zabili 
žebelj 

Zelo ohladili Ledena  
Ohlajali Čedalje bolj trda  

Trda  
Ohlajanje Trde (snovi)  

Trda  
Nato (ohlajali) Trdi  
Hladna Trda  
V TD Zaledenela  

Zmrznila  
Zmrzne  
Bolj trda  
Trda  

Stvar V TD Mehkejša se bolj 
spremeni v trdo 

 

V vročo vodo Zelo mehka, se splošči  
Stanje Pri nizkih 

temperaturah 
Trdno  

Pri segrevanju Mehko  
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K4: Kodiranje intervjuja (priloga 5, 3. vprašanje – prostornina snovi) 

Tabela 6: Izražanje učencev o spreminjanju prostornine snovi pri spreminjanju temperature 

Balon Topel Gre gor  
Mrzel Gre dol  
V vroči vodi Počil (najprej)  

Drugi se je povečal  
Napihnil, razširil  
Povečal, podaljšal  

Segreli počil  
Segrevali počil  
Ohladili Nič zgodilo  
Na hladnem Skup skrčilo  
V zmrznjeno vodo Zrak je šel ven  
V TD skrčil  

Čist skrčil  
Šel v plastenko, skrčil 
se je 

 

Skupaj dal, stisnil  
Ko si nehala z 
zmrzovanjem 

napihnil  

Dali ven Zrak je spet not' prišel  
Sobna temperatura Vrnil v normalno 

velikost 
 

Malo bolj napihnil 
(drugi) 

 

Potem Zopet razširil  
Zrak v balonu V TD Izginil  

V vroči vodi napihnil  
Zrak V vreli vodi širil  

V vroči vodi povečal  
razširil  
Šel narazen  
daljšal  
napihnil  

V topli vodi Širil  
Se širi  
raztegnil  
raztegnil  
razširil  

Segrevali napihoval  
Se je večal  
Se je povečeval  
Razširil, počil  

Topel Se dvigne v balon, 
potisne gor, dvigne 

 

Mrzel Gre dol, v TD se je 
skrčil 
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Segrevamo raztegne  
Pri segrevanju razširil  
Toplili (segrevali) raztegnil  
potem (kdaj?) znova napihnil  
Najprej raztegnil  
Nato Skrčil, izginil  
Segreli Se napolni  

razširil  
razširil Neraztegnjeni del 

balona se je 
zmanjšal 

razširil  
Napihnil in razširil  
Širil 
 

 

Povečal  
Se je segreval širil  
Ohlajamo skrči  
Ohladili skrčil  

skrčil  
krčil  
Krčil, balon je spustil  
pomanjšal  
Čist skrčil  

Zelo ohladili Posušil, potem pa 
spet napihnil 

 

Ohlajali Čim bolj krčil  
skrčil  

Pri ohlajanju stisnil Balon je 
»pozaugalo« v 
plastenko. 

Dali v hladno vodo Je bil čim bolj manjši  
V mrzli vodi krčil  

Se krči  
skrčil  

V ledeni vodi manjšal  
V TD stisnil  

Čisto skrčil  
Zmrznil in je bil 
majhen 

 

Zmrznil, izginil  
Zaledenel, izginil je  
Šel čedalje bolj 
skupaj 

Ne bi imel več 
prostora in bi 
balon počil, če bi 
ga dalj časa 
segrevali. 

raztegnil  
Šel skupaj  
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skrčil Videli smo balon, 
da ni bil več 
napihnjen, potem 
pa je bil bolj 
napihnjen. 

Spustil, se skrčil  
Začel se je manjšat, 
se je skrčil 

 

Zrak posrkal  
spraznil  

Nizke temperature – 
tekoči dušik 

skrčil  

potopili v TD skrčil  
Ko si ga zmrzovala v 
TD 

Skrčil 
 

 

Sobna temperatura Vrnil v normalno 
velikost 

 

Ko si z balonom 
pomahala 

raztegnil  

Ko si nehala z 
zmrzovanjem 

Raztegnil  

Zopet na zraku Šel narazen  
Dali ven Napihnil, ker je bolj 

toplo kot v TD 
 

Potem Spet napolnil  
Nato Nazaj napihnil  

Je več vrst plinov.    
 


